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Abstract 

 

I skolan arbetar varje dag lärare med elever sammansatta i olika grupper. För att skolarbetet 

ska kunna flyta på och kunskap införskaffas krävs det att eleverna i de olika grupperna ska 

fungera bra tillsammans. Lpo 94 skriver om hur skolan ska sträva efter en levande social 

gemenskap där man känner trygghet. Socialisationsprocessen är den process där individen 

anpassas efter gruppens och samhällets krav, där ibland finns regler, attityder samt 

beteendemönster. Individen ska också kunna anpassa sig efter andra regler och beteende i 

situationer som kräver detta. Prosociala egenskaper innebär att individen kan agera utifrån 

vad som är bäst för andra, man delar med sig, hjälper och skyddar andra.  

 

 
 Nyckelord: Socialisering, gruppen, roller, normer och regler 
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1. Inledning och bakgrund    
 
1.1 Bakgrund 
 

Varje dag arbetar lärare med elever sammansatta i olika grupper. Vissa grupper fungerar bra 

tillsammans, de präglas av värme, intimitet och närhet. Andra grupper har inte en lika familjär 

känsla, den kan istället kännas opersonlig och formell. Enligt Tornberg (2006) ingår människor 

i olika typer av grupper. Det finns grupper som vi deltar i och det finns grupper som vi inte 

deltar i. Dessa grupper kan vara långvariga men också kortvariga. Vi anser att man som lärare 

bör ha kunskaper om hur en grupp fungerar och hur man ska arbeta med den för att nå ett 

klimat där god inlärning sker. ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap 

som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Lpo 94, s 9). I dagens samhälle möter alla 

individer olika krav och påtryckningar. Dessa krav och påtryckningar kan visa sig på olika sätt. 

För att man som enskild individ ska kunna klara av att stå emot detta krävs det att individen är 

utrustad med normer och värderingar. Det är viktigt att individen vet var den har sig själv för att 

kunna verka i ett större sammanhang. För att kunna klara sig i dagens samhälle bör man därför 

vara utrustad med en stark självkänsla samtidigt som man måste kunna fungera i grupp. Ett av 

våra uppdrag som lärare är att socialisera eleverna utifrån den svenska värdegrunden. För att 

detta ska kunna nås är det av vikt att läraren har grundkunskaper om hur en grupp fungerar och 

interagerar med varandra. 

 

I dagens samhälle finns det höga krav på den enskilde individen. Både inom skola och i det 

fortsatta livet ställs det krav på den sociala kompetensen. Det är av vikt att alla individer utökar 

sin sociala kompetens då man i samhället är delaktig i ett samspel med andra individer.  

 

I den välkända behovsteorin som Abraham Maslow en gång lade fram påpekar han tydligt att 

alla människor har grundläggande behov och mänskliga drivkrafter. Dessa kan både vara 

medfödda eller inlärda. Behovsteorin är indelad i grupper som består av säkerhet, tillhörighet 

och kärlek, självkänsla och erkännande samt självförverkligande. Maslow ansåg att det fanns 

vissa förutsättningar för att kunna tillfredställa de grundläggande behoven: ”frihet att uttrycka 

sig, frihet att försvara sig, frihet att söka efter information och, slutligen, rättvisa och 

hederlighet” (Utas Karlsson, 2001, s 28). Maslow rangordnade sin behovsteori till vad vi på 

svenska kallar behovstrappan. Behovet av säkerhet därefter tillhörighet, kärlek, självkänsla och 
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självförverkligande, dessa anses av Maslow komma efter det fysiska behovet. Maslow 

poängterar dock att det inte är nödvändigt att grupperna i behovstrappan behöver tillgodoses 

helt innan nästa grupp hanteras. Författaren menar vidare att det vore oklokt att rangordna 

psykosociala behov. Vidare menar hon att det också finns undersökningar som visar att 

behoven vävs tillsammans (a.a.). 

 

 

1.2 Inledning 
 

Vi har fått i uppgift att, denna sista termin vid högskolan, skriva en C- uppsats. Under denna tid 

vid Kristianstad högskola har vi fått ta del av verksamhetsförlagd utbildning då vi fått erfara 

vikten av en välfungerande grupp. Vi har tagit del av grupper som har fungerat bra samt att vi 

varit i grupper som fungerat mindre bra. Denna erfarenhet har gjort att vi som blivande lärare 

ser möjligheten att forma vår sista del i utbildningen för att ytterligare spetsa till vår kompetens 

som lärare. 

 

 

1.3 Problem och syfte 
 

1.3.1 Problem 

 
Frågeställningar:  

•  Hur kan läraren använda sig av gruppen som en väg mot elevens socialisering?  

•  På vilket sätt arbetar läraren för att främja positivt klimat i gruppen? 

 

 

1.3.2 Syfte 
 

Med denna uppsats vill vi få ökad förståelse för gruppen och hur den fungerar. Vi vill 

undersöka hur gruppklimatet och gruppen kan gynna individens väg mot socialiseringen.  

Läraren har en stor del i hur gruppen skulle kunna fungera så det är ur dennes synvinkel vi vill 

se gruppen och dess funktion.   
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1.3.3 Avgränsning 
 

I detta arbete har vi valt att fokusera på socialisationsprocessen och interaktionen mellan 

individer. Tidigare forskning visar att förhållandet mellan individer, samhället och grupper är 

viktigt då anpassning i detta gynnar individens socialisering. Individens identitet formas av och 

i samspel med andra genom att denne ofta strävar efter tillhörighet i en grupp samt efter 

gemenskap. Konstellationen i gruppen kan se olik ut beroende på hur relationerna ser ut, vidare 

påverkar detta också individens socialisering. I gruppen har individen ofta en roll att axla, 

denna roll kan påverkas beroende på gruppen och vad den kräver av individen. I individens 

socialisering mot den svenska värdegrunden har självbilden en stor roll. Är individens självbild 

negativ tror denne att andra har samma uppfattning, detta kan medföra att interaktionen blir 

lidande. För att individen ska kunna fungera i en grupp vill det till att individen besitter en del 

kunskaper i hur man kommunicerar med andra, hur man mottar budskap samt hur man sänder 

budskap. Det är också av vikt att individen förstår innebörden av att handla osjälviskt. För att få 

en grupp att fungera krävs det att individerna kan känna med andra samt handla utifrån 

någonannans bästa. En grupp med enbart individualister ger ingen socialisering mot den 

svenska värdegrunden. 

 

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 
 
I vår studie har vi utgått från Abraham H. Maslows (Eysenck, 2000) humanistiska 

psykologiteori. Denna teori fokuserar på människans personliga ansvar, den fria viljan och 

individens vilja att utvecklas som person för att därmed känna en hög grad av välmående. Det 

humanistiska perspektivet kommer ur existentialismen vilken filosofer som Sartre och 

Nietzsche stått bakom. Det humanistiska perspektivet betonar personligt ansvar och fri vilja 

men poängterar även vikten av att leva här och nu (a.a). Maslow menar att människan har ett 

antal grundläggande behov och att dessa bör tillfredställas för personligt välbefinnande. 

Behoven är ordnande i den så kallade behovstrappan vilken är en modell för att förklara hur 

människor prioriterar sina behov (www.wikipedia.org). De starkaste behoven är de kroppsliga 

behoven, såsom att äta och dricka. De måste först och främst tillgodoses. Därefter följer 

behovet av trygghet vilket följs av samvaro med andra och behovet av kärlek. Sedan kommer 

behovet av att bli uppskattad och respekterad av andra och slutligen kan man uppfylla behovet 
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av god självkänsla. Om man lyckas att uppfylla och tillfredställa dessa behov, vilka endast kan 

uppfyllas i den ordning som de ovan nämnts, skapas ytterligare ett behov, nämligen 

självförverkligandet dvs. att man utvecklar behov beträffande den personliga utvecklingen 

(Eysenck, 2000).  

     

 

1.5 Metodologisk utgångspunkt   
 

För att få svar på våra problemställningar har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden. 

Den kvalitativa intervjun beskrivs enligt Trost (2005) på följande sätt: 
 

” Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla  
och raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar,  
innehållsrika svar. Det innebär att man efter det att alla intervjuer  
är utförda sitter där med ett otroligt rikt material i vilket man med  
tur och hårt arbete kan finna många intressanta skeenden, åsikter,  
mönster och mycket annat” (Trost, 2005, s. 7). 

 
Vidare anser författaren att det är lämpligt att använda sig av en kvalitativ studie då man vill 

förstå människors sätt att reagera och resonera samt när man vill särskilja eller urskilja olika 

handlingar. Han utgår från den symboliska interaktionismen vilket innebär att man som 

intervjuare ska försöka få svar på frågan hur istället för på frågan varför (a.a.).   

Kvale (1997) anser att en forskningsintervju bygger på samtal som hör vardagen till, det är 

dock ett professionellt samtal. En sådan intervju behandlar mer än ett dagligt utbyte av tankar 

och åsikter, vid detta tillfälle får intervjuaren en chans att lyssna på verkligt beprövade 

kunskaper. ”Den definieras som en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” Kvale, 1997, s 13. 
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2 Litteraturgenomgång  
 

2.1 Tidigare forskning 
 

Vid institutionen för pedagogik och psykologi vid Linköpings universitet har en rad så kallade 

FOG – Rapporter (forskning om grupper och sociala system) gjorts. En av dessa rapporter 

behandlar förhållandet mellan individ, grupp och samhälle men även begreppet storgrupp 

definieras och avgränsas (Edvardsson- Stiwne, 1992). Författarna menar att skolan verkar för 

att vara demokratisk och öppen, att alla ska kunna komma till tals och synas. Vidare menar hon 

att det finns för lite forskning om den så kallade storgruppen och ifrågasätter om man idag, 

precis som för 100 år sedan, känner ett obehag inför området.  

 

En annan FOG- Rapport beskriver medlemskapet i grupp (Ahlin, 1993). Där beskrivs de fyra 

infallsvinklarna som är tillgänglighet, tillträde, tillhörighet och rolltagande. Vidare diskuteras 

det att begreppen medlem och grupp är beroende av varandra och individens behov av att 

tillhöra en grupp för att utveckla sin identitet och självbild påpekas. 

 
Vi har läst om doktorsavhandlingen Kränkningens livsförståelse - en religionsdidaktisk studie 

av livsförståelselärande i skolan (Osbeck, 2006 på fou.skolporten.com). Där skriver Osbeck 

(a.a.) att elever riskerar att kränka varandra när de vill markera och sätta gränser. Innan hon 

hade skrivit sin avhandling, hade hon uppfattningen att kränkning var en handling som bröt mot 

det normala. Hon kom snart underfund med att detta inte var lika självklart för eleverna. Syftet 

med avhandlingen var att beskriva unga människors konstruktion och rekonstruktion av 

livsförståelse i skolans diskursiva praktik (Osbeck förklarar detta som det sammanhang och det 

sätt som lärande skapas på) och hur detta kan gå till. Vidare beskrivs begreppen livsförståelse, 

språk och diskursiv praktik. Författaren kommer fram till att skolan idag löper risk att skapa 

prestationsinriktade och instrumentella relationer mellan människor (a.a.). Vidare anser hon att 

gruppintervjun, som hon gör i sin empiriska del, stärker detta antagande då kränkningar verkar 

fungera som ett inlärningsverktyg beträffande livsförståelse. Alltså menar hon att man kan säga 

att livet handlar om anpassning för att kunna skapa konkurrenskraft som i sin tur anses ge värde 

och mening (a.a.).  

 

Vi har också tagit del av Ihrskogs doktorsavhandling som heter Kompisar och kamrater. Barns 

och ungas villkor för relationsskapande i vardagen (2006 på fou.skolporten.com). Syftet med 
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avhandlingen var att skapa bättre förståelse för vad en jämnårig relation betyder för barns 

identitet och socialisering. Utgångspunkt i studien har varit att människans identitet formas av 

och i samspel med andra. Författaren menar att det finns viktiga stunder i barns liv som inte 

uppmärksammas tillräckligt och att barnet då känner sig som ett objekt i sin egen omgivning 

(a.a.). Resultatet i denna studie pekar på att kompisrelationen är av största vikt för att ett 

identitetsskapande i positiv bemärkelse ska ske. I den goda relationen skapas tillit och 

förtroende, man får bekräftat att man är någon och att man duger. Det är vidare av vikt att skilja 

på kamratrelationen och kompisrelationen. Kamrater är till exempel klasskamrater, de som det 

finns många av och som man identifierar sig med. En kompis är någon som man känner sig 

behövd och älskad av. Problemet är att alla barn inte har denna kompis som beskrivs. Även 

gruppen är mycket viktig för ungdomar i socialisationsprocessen. Det är i gruppen man söker 

bekräftelse och vill bli accepterad. Vidare längtar och strävar barn efter att tillhöra en grupp och 

att känna gemenskap. Genom att ständigt försöka upprätthålla gemensamheten kan man tydligt 

se hur utelämnade de är till gruppen. Författaren poängterar vikten av medvetenhet hos lärare 

och blivande lärare beträffande barns och ungas behov av gemenskap och tillhörighet (a.a.).  

 

 

2.2 Gruppen påverkas av kulturen 
 

Det är nödvändigt att förstå samspelet mellan kollektiv-samhälle/kultur-individ-grupp för att 

kunna förstå sig på gruppen. Dagens ungdomar värnar om sin frihet samtidigt som de vill känna 

sig delaktiga i en grupp. Det är viktigt att förstå sig på eller ta del av ungdomskulturen, då 

förändringar i den kan ge förändringar i gruppen (Lalander och Johansson, 2002). 

 

Angelöw och Jonsson (2000) fokuserar på samspelet mellan individen, gruppen och samhället. 

De anser att det största samspelet sker mellan individen och gruppen. ”För att kunna leda en 

didaktisk verksamhet i ett komplicerat kultursammanhang krävs först och främst att man 

erkänner och förstår de många nätverk som är förbundna med varandra” (Tiller, 1999, s 77). 

Det kulturella och sociala nätverket har stor betydelse för att nå det goda didaktiska mötet i 

klassrummet (a.a.). 
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2.3 Gruppkonstellation  
 

2.3.1 Olika typer av grupper 

 

Som skrivits ovan anser Thornberg (2006) att det finns olika typer av grupper. Vissa av dessa 

präglas av närhet medan vissa är mer formella. Den primära gruppen innebär varaktiga grupper 

med gemensam bakgrund, såsom familj och nära vänner. I den primära gruppen känner man sig 

trygg och kan slappna av. Det är också i den primära gruppen som individen lär sig oskrivna 

normer och regler som gäller mellan människor. Man lär sig också vad som är bra och dåligt 

uppförande, vad som är manligt respektive kvinnligt och man blir bekant med vad som belönas 

och bestraffas. I familjen lär man sig också om och hur man visar och inte visar känslor samt 

vem som är auktoritär och hur man bemöter auktoriteter. Hur man beter sig gentemot chefen 

och arbetskollegor beror på vilken position man hade i sin egen familj och hur auktoriteten 

behandlades (Mathiasson, 1994). Den sekundära gruppen har inte samma samhörighet som den 

primära gruppen. Dessa grupper brukar vara större vilket betyder att man har mer distans till de 

övriga gruppmedlemmarna. Angelöw och Jonsson anser att sådana grupper till exempel kan 

finnas i föreningslivet eller i arbetslivet (Thornberg, 2006).  

 

Vidare finns också formella samt informella grupper vilka främst används inom arbetslivet eller 

andra organisationer där relationerna inte är så nära. Formella grupper är sådana som blivit 

hopsatta av tillexempel en arbetsledare eller en lärare. Dessa grupper har oftast klara mål och 

syften att arbeta mot. Den informella gruppen har inte samma klara mål och syfte. Den 

informella gruppen bildas ofta spontant genom gemensamma intressen. Medlemmarna i 

gruppen känner större gemenskap och samhörighet än i den formella gruppen, skriver Angelöw 

och Jonson (Thornberg, 2006). 

 

Utgrupper och ingrupper är ett fenomen som lätt kan urskiljas i skolan eller på fritiden. 

Ingruppen är ett exempel på ett handbollslag där man spelar eller en kompisgrupp man umgås i 

samt även klassen man går i. Ingruppen är alltså den grupp man tillhör. Utgruppen blir då den 

grupp man inte tillhör, såsom en annan skolklass eller ett mötande handbollslag, menar Abrams 

och Hogg (Thornberg, 2006). 
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Så kallade subgrupper är smågrupper i gruppen. Det brukar skapas subgrupper i arbetsgrupper 

med 20-30 medlemmar. Dessa subgrupper skapas för att individerna i gruppen inte får 

tillräcklig social och psykisk vinst i den stora gruppen. ”Vi har alla behov av bekräftelse, 

intimitet och känsla av personlig närhet” (Mathiasson, 1994, s. 20). De grupper som uppstår 

karaktäriseras ofta som förbjudna och som grupper som är mot ledningen. Detta leder vidare till 

vi- och dom- grupper som är av negativ karaktär. Grupperna spelar sedan ett låtsasspel där de är 

vänner inför ledningen, ett spel som tar mycket energi. Det är viktigt att de olika subgrupperna 

kan se positiva egenskaper i varandras grupper för att det ska bli ett gott klimat. När grupperna 

accepterar varandras olikheter kan de frambringa god mångkultur istället för kamp och 

fientlighet (a.a.).    

 

Det finns också så kallade referensgrupper. En ”referensgrupp är den grupp som står för ideal 

och värderingar eller den livsstil vi eftersträvar” (Mathiasson, 1994, s. 14). Ibland kan 

människor bete sig på ett sätt som de anser är det rätta för att få tillhöra en specifik 

referensgrupp. Man kan skilja på referenser och idoler genom att referensgruppen är en grupp 

du kan uppnå. Idoler kan vi inte nå upp till och vi är medvetna om det. Att ha en referensgrupp 

som man strävar efter och kämpar för, kan vara bra för individen. Det kan dock bli problem om 

en individ söker sig mot en referensgrupp som inte stämmer överens med den grupp som man i 

verkligheten tillhör (a.a.).  

 

Det finns olika faktorer som avgör om en grupp blir positivt påverkad, både socialt och 

produktivt. Detta beror dock på vad gruppen ska göra men också vilka som ingår i den. 

Gruppen ska i möjligaste mån vara så heterogent sammansatt som möjligt för bästa resultat. 

Samma antal flickor och pojkar, elever från olika kulturer, elever med blandad prestationsnivå 

och elever med olika etnisk bakgrund är således önskvärt (Stensaasen och Sletta, 1997).    

 

 

2.4 Individens påverkan av gruppen 
 

Albert Banduras (Angelöw och Jonsson, 2000) sociala inlärningsteori bygger på tre 

förhållanden; kognitiv-, förstärknings- och stimuluskontroll. Med kognitivkontroll menar 

Banduras att man tänker igenom handlingen och dess konsekvenser innan man genomför 

handlingen (a.a.). Med förstärkningskontroll menar han att vårt sätt att bete oss påverkas av 
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bestraffningar och belöningar. Antingen att man bestraffar eller belönar sig själv eller att någon 

utomstående bestraffar eller belönar dig vid en handling. Stimuluskontroll betyder att tidigare 

händelser påverkar våra handlingar. Det kan vara händelser som resulterat i en negativ 

konsekvens eller händelser som påverkat en positivt. Till exempel lär sig barn hur de ska bete 

sig för att få positiv eller negativ respons. Enligt Banduras är det dessa faktorer som påverkar 

beteendet bland annat i gruppen (a.a.). 

 

 

2.5 Roller  
 

För att kunna förstå sig själv och andra och för att kunna utveckla ett positivt socialt beteende, 

måste man kunna byta perspektiv och se situationen ur andras roller. Man bör alltså kunna sätta 

sig in i hur andra känner och tänker (Evenshaug och Hallen, 1992). De roller som man har i en 

grupp fyller minst tre funktioner. Dessa tre är att skapa struktur och att dela upp arbetet, att ge 

trygghet samt att de skapar en gruppidentitet som medlemmarna får.  

 

Nilsson (2005) menar att de sociala rollerna skapar förväntningar på vad som passar. Genom att 

lära känna rollerna i en social situation kan vi hantera den på ett bättre sätt. Rollerna hänger 

ihop och är beroende av och passar varandra, de är komplementära. När en ny grupp träffas 

brukar medlemmarna känna en stark känsla av osäkerhet. Vissa individer önskar struktur och de 

kommer att kräva att osäkerheten försvinner genom att de skapar struktur i den nya gruppen. De 

som tar på sig starka uppgifter är de som tycker om att bestämma och styra. De vill ha struktur 

och ordning och det kan skapa ett behov av trygghet. De kan ha ett behov av bekräftelse för sitt 

arbete annars kan de istället förstöra för gruppen eller ledaren. Andra har inte samma 

strukturella behov och klarar av lite osäkerhet. De är mer fokuserade på vem de andra i gruppen 

är och på relationen mellan de olika gruppmedlemmarna. De olika rollerna kan också kopplas 

till status, den som anses vara viktig för gruppens mål eller samarbete och som har stort 

inflytande anses ha hög status. Medlemmarna i en grupp lyssnar mer på en person som har hög 

status (a.a.).   

 

Som nämnts finns olika roller när vi är i en grupp. Nedan följer en rad rollbeteenden som 

gruppmedlemmarna kan ha.  
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•  är tystlåtna, 

                                 •  kommunicerar mycket, 

•  tar initiativ och kommer med idéer,  

•  skämtar och löser upp spänningar, 

•  klargör och konkretiserar, 

•  genomför uppgifter och beslut, 

•  samordnar och strukturerar, 

•  ifrågasätter beslut och lösningar till problem, 

•  bedömer och utvärderar, 

•  håller på regler, 

•  avslutar och ser till att uppgifterna blir lösta i tid 

•  bekräftar och uppmuntrar, 

•  hanterar konflikter och löser problem, 

•  dominerar och bestämmer, 

•  skapar kompromisser. 

Belbin, 2004; Nilsson och Waldemarson ( Nilsson, 2005, s. 76) 
 

Dessa är generaliseringar men det är lätt att man medverkar till att de olika rollerna bekräftas 

när man till exempel tar för givet att den som har en tystlåten roll alltid är försynt.  

 

Nilsson (2005) menar att många undersökningar styrker tanken att det uppstår skillnader mellan 

olika roller och deras funktioner. Ett exempel på differentieringen är att man skiljer ledarrollen 

från de andra rollerna och att man skiljer högstatusroller från lågstatusroller. Man brukar också 

skilja på uppgiftsrelaterade respektive samspelsrelaterade roller. Vem som tar ansvar för olika 

uppgifter beror på gruppens dynamik, av medlemmarnas erfarenheter och vilja samt vilket 

system gruppen tillhör (a.a.).  

 

En rollfunktion som kan vara nedbrytande för gruppen är den självinriktade rollen. Personen 

agerar då mer utefter det egna jaget och sina personliga mål och behov än gruppens vilket ur 

gruppens synvinkel kan ses som negativt. Det finns en rad olika rollkonflikter som Nilsson 

(2005) beskriver. Ett exempel på dessa är inre rollkonflikter då egna och andras förväntningar 

inte stämmer överens. En annan är rollkonflikter på gruppnivå då två personer är oense om vem 

som ska ha en viss roll i gruppen, till exempel ledarrollen. Rollkonflikter kan skapa otrivsel, låg 

produktivitet och dåligt självförtroende hos gruppmedlemmarna (a.a.). 
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2.6 Jaget  
 

2.6.1 Jagföreställning 

 

Alla individer har en jagföreställning, hur den ser ut beror på hur individen känner och tänker 

om sig själv. 
• Det existerande självet, dvs hur jag uppfattar mig själv,  
t ex vilken status jag anser mig ha och vilken identitet i gruppen jag 
upplever. 
• Det önskade självet, dvs hur jag skulle önska att jag vore, t ex vilka mål 
jag skulle vilja arbeta för och vilka moraliska handlingsregler jag vill 
skall reglera mitt liv. 
• Det yttre eller presenterade självet, dvs hur jag visar mig inför andra, t 
ex som tonåring hemma, elev i skolan eller kompis i gänget. 
Rosenberg (Maltén, 1992, s 114) 
 

Hur individens självbild ser ut beror på hur individen tror att andra ser på henne/honom. 

Individer som har låg självaktning behöver positiva reaktioner på vad de presterat då de 

förväntar sig att alla kommer att reagera negativt. Däremot förväntar sig individer med hög 

självbild att alla kommer att reagera positivt på deras prestationer. Negativa reaktioner upplevs 

som stimulerande. Individens självbild kan sägas vara individens uppfattning om sig själv, hur 

man tror att andra uppfattar sig själv. Människor med hög självaktning vill ha beröm av andra 

och tar emot kritik med öppna armar. En individ med låg självaktning uppfattar att andra är 

negativa och nedvärderande till personens arbetsinsatser och behöver mycket stöd och 

uppmuntran. Vidare blir personen spänd och lyckas dåligt när man iakttar denne, personen 

känner sig hotad och tycker att det är ansträngande att arbeta med andra som anses vara 

duktigare än personen ifråga (Maltén, 1992).      

 

Individer som känner sig trygga med vem de är får ett lättare möte med andra då de visar större 

hänsyn till deras person. Accepterar man sig själv blir det lättare att låta andra acceptera sig 

själv (Maltén, 1992). När individen är i förskoleåldern är självkänslan ganska oklar, menar 

Harter (Evenshaug och Hallen, 2001). Är individen bra på ett område tror gärna den lilla 

individen att den är bra på samtliga områden. Tankarna om sig själv kan lätt förstoras och 

dessa kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten. När individen är i åtta- 

nioårsåldern börjar denne få relativt klar bild av sig själv. Intresset för det sociala i livet blir 

också större. Självbilden kan då grundas på om man har många vänner och hur bra det går för 

en i skolan (a.a.). 
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2.6.2 Självkänsla, självtillit och självförtroende 

 

Vissa individer anser att andra är mer värda och att de har större rätt till att vara lyckliga än 

vad de själv har. Dessa individer tillåter sig tänka att andra är överlägsen den själv och att 

deras vilja går före. Det blir en vana att nervärdera sig själv. ”Vi låtsas hålla med om attityder 

och åsikter som egentligen inte är våra, därför att vi är rädda att bli avvisade om vi inte håller 

med” (Wassmer, 1981, s 104). 

 

Självbilden reflekteras i individens självkänsla: Jag är någon och du ser mig, självtillit: Jag 

duger och jag är ok, självförtroende: Jag kan och jag klarar av detta. För att en individ ska 

kunna utvecklas och lyckas i livet är självkänslan, självtilliten och självförtroendet några av de 

viktigaste förutsättningarna (Wahlström, 1993). 

 
En klar och tydlig identitet: 

• Jag vet vem jag är, mina rötter och värderingar. 

• Jag vet vad jag har för åsikter om viktiga saker. 

• Jag äger en viss självkännedom. 

 

                                En grundtrygghet: 

• Jag är värdefull sådan jag är, och jag duger. 

 

En genuin självtillit: 

• Jag vet vad jag kan och vad jag inte kan. 

• Jag bejakar det jag kan, och accepterar det jag inte kan. 

• Jag tror att jag klarar av att lösa nya problem och lära mig mera. 

(Wahlström, 1993, s 24) 

 

 

2.7 Normer och regler 
 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla” (Lpo 94, s 5). Om värderingar skriver Thornberg (2006) att 

dessa kan se ut på olika sätt beroende på vilken grupp man tillhör. Det spelar stor roll var man 

har växt upp, hur det sociala och det kulturella sammanhanget sett ut.  
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Enligt Orlenius (2001) så är demokratibegreppet den artefakt man använder då man vill skapa 

en verksamhet med god gemenskap, alltså när man vill binda samman verksamheten. Detta kan 

dock skapa konflikter då alla elever inte delar den svenska värdegrunden. Är läroplanen ett 

faktum eller en tolkning? I läroplanen står det om samhällets gemensamma värderingar, detta 

tolkar Orlenius som att det är ett ideal att sträva mot (a.a.). Orlenius menar också att normer och 

regler behövs då individen utmanas av detta och att det där igenom sker en personlig utveckling. 

Ur den pedagogiska synvinkeln av Orlenius är det viktigt att alla som arbetar inom den 

pedagogiska sektorn har insikt om hur de förhåller sig till dessa normer och värden, då det är 

pedagogernas förhållningssätt som speglas för gruppen (a.a.). 

 

Formella-, informella- och gruppnormer är de normer Thornberg (2006) anser vara de 

grundläggande normerna för att en verksamhet ska fungera. De formella normerna är de 

nedskrivna eller tydligt uttalade reglerna om vad man får och inte får göra. Informella normer 

är de som inte är nedskrivna och de som är outtalade. Dessa normer är självklara för de 

individer som lever efter dem. Dessa informella normer har stor betydelse för hur stämningen 

är i gruppen samt hur individerna väntas att reagera i olika situationer. Gruppnormerna 

påverkar hur gruppen är, dessa är också outtalade och ej nedskrivna. Hempel menar att dessa 

normer också påverkar beteenden, vad som i gruppen är acceptabelt eller oacceptabelt (a.a.).  

 

Vidare skriver Thornberg om fem kategoriserande regler.  

• Relationella regler. Dessa regler uppmanar individen hur man ska vara samt vad man inte 

får göra. Man får inte slåss, sparkas, hota, eller kränka någon. Man ska vara snäll och 

hjälpsam. 

• Strukturerande regler/aktivitetsregler.  Dessa regler informerar om hur aktiviteterna ska 

struktureras, så aktiviteterna kan fortgå utan störningar. Kan kallas för spelregler.  

• Skyddande regler. Är sådana som sätts upp för att eleverna/ barnen inte ska skada sig eller 

utsätta sig för ohälsa.  

• Personella regler. Personligt ansvar för vad man gör och säger, reflektion för vad man gör 

och säger. 

• Etikettsregler. Hur man uppför sig i sociala sammanhang.  
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Thornberg anser att man som lärare kan använda sig av dessa regler då de överlappar alla 

värderingar och regler skolan står för (a.a.).  

 

 

2.8 Socialisering 

 
Social och personlig utveckling sker samtidigt och hör samman med varandra. Dessa startar 

redan vid födseln och fortsätter hela livet. Barn blir mer sociala samtidigt som de blir mer 

individuella genom den sociala utvecklingen. Barns personliga och sociala utveckling är 

beroende av hur barnet uppfattar sig självt och andra (Evenshaug och Hallen, 2001). 

 

Nilsson (2005) menar att det är i små grupper som socialisationen sker. Socialisation innebär att 

individen håller tillbaka sina egna behov, kan anpassa sig efter andra och förstår grundläggande 

regler och beteende som passar i olika situationer.  

 

Socialisation är en process där individen anpassas efter samhällets eller gruppens krav. Dessa 

krav är bland annat regler, attityder och beteendemönster, detta för att kunna bli en del av 

samhället eller gruppen (Thornberg, 2006). ”Genom socialisation överförs de sociala 

konstruktionerna till barnet, som där igenom successivt kommer att ta dessa för givna och 

uppleva denna sociala värld som en objektiv värld. Föreställningar, värden och normer 

uppfattas då som självklara och sanna” (Thornberg, 2006, s 169). En viktig del av 

socialisationen är, enligt Waskler (a.a.), att utveckla den egna identiteten. För att kunna ta plats 

som en social individ i en grupp eller i samhället menar han att det krävs att man utvecklar sitt 

jag i interaktion med andra, att man ser och lär av andra (a.a.). Individen skapar således sin 

jaguppfattning genom att andra reagerar på det individen gör och säger. Individens jag blir 

alltså speglat i andras reaktioner (Evenshaug och Hallen, 2001). En individ som utvecklar sitt 

jag i interaktion med andra kan lära sig normer som hämmar. Även om individen lärt sig 

prosociala normer är det inte säkert att individen agerar utifrån dessa (Thornberg, 2006).  

 

Socialisering är inte bara medveten och målinriktad inlärning. När man kommer som ny till en 

grupp får man instruktioner om vad man ska göra men framför allt socialiseras man också in i 

sin roll. Som elev måste man lära sig hur de andra eleverna och läraren uppträder för att kunna 

anpassa sig. Detta innebär vidare att man måste kunna samarbeta men minst lika mycket om 
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acceptans och att kunna hantera konkurrens. Man kan skilja på primär och sekundär 

socialisering. Primär socialisering är en process som innebär att individen lär sig att bli social. 

Exempel på detta är förmågan att kunna behärska sig i förhållande till omgivningen men också 

att man kan visa tilltro. Sekundär socialisering kan ses som utveckling inom avgränsade 

områden (Repstad, 1997).   

 

 
2.8.1 Kultur och socialisering  

 

Allport hävdar att socialiseringen kan påverkas av gruppen, särskilt då gruppen leds av en 

negativ ledare. Att följa en negativ ledare ger stora konsekvenser för gruppen. I gruppen kan 

det också förekomma fördomar mot minoriteter. Minoriteterna kan vara av olika slag men i dag 

är det dock vanligt att fördomar riktas mot minoriteter med olikt etniskt ursprung. Mellan dessa 

grupper kan då konflikter eskalera. Konflikterna uppstår på grund av att grupperna tycker olika 

samt har olika värderingar. Tar man inte hänsyn till ny information eller fakta utan förlitar sig 

på det man redan vet eller tror sig veta uppstår fördomar (Utas Karlsson, 2001). Individer med 

fördomar är enligt Allport i behov av en större personlig säkerhet och trygghet samt att de vill 

känna sig som en del av gruppen (a.a.).  

 

Ett stort problem som återfinns mellan individer, grupper och till och med nationer är att man 

gärna skuldbelägger någon annan. Skulder som är svåra att acceptera projiceras vidare till en 

annan individ eller grupp, man utser dem till syndabockar. I mobbingsituationer och 

konfliktlösning är detta ett vanligt förekommande fenomen (Utas Karlsson, 2001).  

 

 

2.8.2 Prosociala egenskaper  

 

Att inneha prosociala egenskaper innebär att individen agerar utifrån vad som är bäst för en 

annan individ, framhåller Kranz (Thornberg, 2006). Vidare menar han att individen med 

prosociala egenskaper tänker och är mån om andra samt att man delar med sig, hjälper och 

skyddar andra.   
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För att utveckla prosociala egenskaper behöver individen bland annat ha förståelse för empati, 

resonerar Hoffman (Thornberg, 2006). Empati har en stor betydelse för hur man utvecklar 

prosocial moral, det vill säga förmågan att se när någon befinner sig i svåra stunder eller nöd. 

Redan i låg ålder ställs individen inför moraliska val, dessa val påverkar den moraliska 

utvecklingen i framtiden. Ett moraliskt avvägande kan vara om man ska hjälpa någon i nöd 

eller inte. Vad händer om man inte hjälper till, hur känns det? Ett annat moraliskt avvägande 

kan vara om individen tänker agera oansvarigt. Vad händer om individen genomför handlingen, 

blir det konsekvenser, känner man skuld (a.a.)? 

 

Genom att iaktta andras handlande menar Thornberg (2006) att individen uppmuntras av 

beteendet. Konsekvenserna av handlandet ger budskapet till den som iakttar om vad som är ett 

lämpligt beteende och vad som är ett mindre lämpligt beteende. Detta är ytterligare en faktor 

mot att utveckla de prosociala egenskaperna.  

 

Att handla prosocialt kan ha flera bakgrunder. Individen kan ge sken av att handla för någon 

annans skull när det egentligen ligger egoistiska motiv bakom. De egoistiska motiven kan bero 

på att individen vill gynna sina egna intressen på längre sikt för att öka sin välfärd. De 

egoistiska motiven kan dock på kort sikt istället missgynna en. En grupp kan handla prosocialt 

för allmänheten för att i sin tur gynna gruppens välfärd. Gruppen kan vara stor eller liten, de 

kan också ha olika intressen så som ett idrottslag, arbetslag eller en skolklass. När individen 

handlar för gruppens välfärd är då individen känner sig som en i gruppen (Thornberg, 2006). 

 

 

2.9 Styrdokument 
 

Eleverna i skolan måste kunna orientera sig i den verklighet vi lever i. Det är skolan uppdrag att 

se till att eleverna får de värderingar som förbereder dem för den komplexa verklighet vi lever i. 

Samhället förändras i snabb takt, informationsflödet är stort. Skolan ska se till att eleverna får 

den kunskap som behövs för att eleverna ska få en gemensam referensram (Lpo 94). 

 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lpo 94, s 7). 
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Skolan skall skapa en god miljö för utveckling och lärande där en levande social gemenskap 

skall råda. I skolan har eleverna rätt att utvecklas, känna glädje vid framgång samt övervinna 

svårigheter. I skolan skall eleven också ”möta respekt för sin person och sitt arbete” (Lpo 94, 

s9).  

 

                             Alla som arbetar i skolan skall 

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 
solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste 
gruppen, 
•  i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan 
människor, 
• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller 
grupper och i det vardagliga arbetet utgå från att demokratiskt 
förhållningssätt. 
(Lpo 94, s 10) 
 

 

2.10 Sammanfattning 

 
Förhållandet mellan individ, grupp och samhället är den grundläggande faktorn för att kunna 

förstå sig på gruppen anser Angelöw och Jonsson (2000). Tidigare forskning av Edvardsson 

och Stiwne (1992) visar samma resultat. Vidare anser Tiller (1999) att med det komplicerade 

kultursammanhang vi idag lever i krävs det att man förstår de nätverk som är förbundna med 

varandra. Detta för att nå ett gott didaktiskt möte i klassrummet. 

 

Gruppkonstellationerna ser olika ut beroende på vilken grupp det är och varför de är en grupp. 

Thornberg (2006) menar att man i den primära gruppen har ett gemensamt förflutet så som 

familj och nära vänner. Samhörigheten i den sekundära gruppen är inte lika stor, en sådan 

grupp kan tillhöra föreningslivet. I den formella gruppen sätts individerna samman av en lärare 

eller arbetsledare, denna grupp har ett klart mål att arbeta mot. Däremot har den inte samma 

gemenskap och samhörighet som den informella gruppen då den bildats spontant utifrån 

intressen, menar Angelöw och Jonsson (Thornberg, 2006). Den gruppen man tillhör, kan vara 

ett handbollslag denna benämns då som en ingrupp, menar Abrams och Hogg (Thornberg, 

2006). Motståndarlaget benämns då som en utgrupp för att det är en grupp som man inte är 

medlem i (a.a.). I stora grupper uppstår lätt mindre grupper, så kallade subgrupper. Dessa 

uppstår då individen inte får tillräckligt med uppmärksamhet. Dessa subgrupper är ofta emot 

ledningen och resultatet blir vi- och dom- grupper av negativ karaktär (Mathiasson, 1994). 
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En ”referensgrupp är den grupp som står för ideal och värderingar eller den livsstil vi 

eftersträvar” (Mathiasson, 1994, s 14). Individer kan alltså bete sig på ett särskilt sätt för att 

försöka bli medlem i en referensgrupp. 

 

Rollerna i gruppen formar medlemmarna och deras relationer baserat på makt, attraktion och 

behov. Genom att medlemmarna upprepar sitt beteende, skapas en trygg och stabil grupp. Det 

är svårt att inte vara så som de andra förväntar sig att man ska vara eftersom trycket på att man 

ska ha en viss roll kan vara stort (Nilsson, 2005). Hur jagföreställningen ser ut beror på hur 

individen tänker och känner om sig själv. Maltén (1992) menar att jagföreställningen påverkas 

av hur individen uppfattar sig själv, hur individen önskar att den vore samt hur individen visar 

sig för andra, det så kallade presenterade självet. Har individen dålig självbild tror denne att 

andra har samma uppfattning. 

 

Normer och regler kan se olika ut beroende på var man växt upp. Det kulturella sammanhanget 

har stor betydelse (Thornberg, 2006). Det är svårt att binda samman verksamheten med den 

svenska värdegrunden då alla i gruppen kanske inte delar denna. Orlenius (2001) menar vidare 

att det också är viktigt att det finns normer och regler då individen utmanas och därigenom 

utvecklas av detta. 

 

Socialisation är en process där individen anpassas efter samhällets eller gruppens krav. Dessa 

krav är bland annat regler, attityder och beteendemönster, detta för att kunna bli en del av 

samhället eller gruppen (Thornberg, 2006). En del av socialisationen är att inneha prosociala 

egenskaper. En individ med dessa egenskaper tänker på och är mån om andra. Empati och 

moral är starkt förknippat med prosociala egenskaper. Empati har betydelse för hur man 

utvecklar sin moral, redan i tidig ålder måste man göra moraliska val vilket också påverkar de 

prosociala egenskaperna, anser Hoffman (Thornberg, 2006). 

 

Styrdokumenten (Lpo, 94) visar att alla som arbetar i skolan skall verka för att utveckla 

elevernas känsla för solidaritet och samhörighet, såväl i den egna gruppen som utanför. 
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3 Empiridel 
 

3.1 Metoddiskussion 

 
Enligt Kvale (1997) kan ett samtal föras på flera olika sätt beroende vem man samtalar med. Ett 

samtal kan utformas via kallprat, djupare diskussioner eller gräl. Dessa hör till den vardagliga 

konversationen. Vidare finns det också professionella samtal dit den kvalitativa 

forskningsintervjun tillhör, det är detta professionella samtal det vill säga en kvalitativ 

forskningsintervju som vi använt oss av. Till skillnad från ett vanligt samtal är intervjun ett 

medel för att få fram djupare och prövade kunskaper. Därför valde vi att använda oss av denna. 

Intervjun är inte ett fritt samtal utan den har ett syfte och struktur. Författaren definierar 

intervjun som: ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 

avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, s 13). En kvalitativ intervju är 

lämpligt att använda då man vill förstå människors resonemang och reaktioner (Trost, 2005). 

Då vi ville få ett resultat som väl stämde överens med hur de intervjuade upplevde, tyckte och 

tänkte om vår problemställning kände vi som Kvale (1997) och Trost (2005) att den kvalitativa 

intervjun bäst tog fram detta. I en kvalitativ intervju eller en informell intervju, som den även 

kallas, är det av vikt att intervjuaren känner förståelse för den intervjuades tankar och känslor 

(a.a.).  

 

Enligt Kvale (1997) har den vetenskapliga graden av den kvalitativa forskningsintervjun 

ifrågasatts av traditionella samhällsvetare. Dessa anser också att resultatet av en kvalitativ 

forskningsintervju kan bli intressant men kan dock endast användas som en förberedelse till 

vetenskapliga metoder. Men ”med tanke på hur många innebörder ordet vetenskap har finns det 

inget som motiverar att man generellt karakteriserar kvalitativ intervjuforskning som 

vetenskaplig eller ovetenskaplig” (Kvale, 1997, s 60). Även Trost (2005) anser att det finns 

problem med kvalitativa intervjuer då de inte alltid anses vara tillräckligt trovärdiga. Det är 

därför viktigt att den som använt sig av metoden kan leverera trovärdiga data och analyser. 

Samtidigt anser vi som i detta fall är det svårt att på annat sätt än en kvalitativ intervju få fram 

hur den enskilde förskoleläraren, fritidspedagogen och läraren resonerar.  
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3.1.1 Standardisering och strukturering  

 

Vi har valt att använda oss av en låg grad av standardisering då man inte tar frågorna i någon 

bestämd ordning och ställer följdfrågor beroende på vad den intervjuade svarat i föregående 

fråga. Då är möjlighet till variation stor. Då svarsalternativ eller frågor har fasta alternativ 

räknas studien som strukturerad. Om däremot den intervjuade kan ge ett öppet svar är studien 

ostrukturerad (Trost, 2005). När man har hög grad av strukturering och standardisering måste 

man täcka mer av de olika delområden som finns i undersökningen och använda frågor som ger 

relevanta svar. Vidare är det inte lika viktigt att formulera specifika frågor i förväg när man har 

en låg grad av strukturering och standardisering. Det är tillräckligt att ha en rad av 

frågeområden som man utgår ifrån (Davidson & Patel, 1994).  

 

 

 3.1.2 Dokumentation 

 

Vi har valt att dokumentera med en bandspelare vilket kan ha både för och nackdelar enligt 

Trost (2005). En stor fördel är att man kan lyssna på bandet om och om igen efteråt för att 

kunna analysera tonfall, ordval etc. Man kan också lyssna på vad man själv sagt och på vilket 

sätt och därigenom utvecklas som intervjuare. En nackdel är att det tar lång tid att lyssna av 

bandet och att det är krångligt att spola fram och tillbaka. En annan nackdel är att gester och 

uttryck går förlorade (a.a.).  

  

Tillförlitligheten i en intervju, eller reliabiliteten som det också benämns, är en mätning av 

intervjun. Mätningen är stabil och innebär att alla intervjuerna ska vara utformade på samma 

sätt, situationen ska vara samma för alla (Trost, 2005). Därför har vi valt miljöer där var och en 

av respondenterna ska känna sig trygga samt att utformningen av intervjufrågorna har varit 

likadan genom alla intervjuer. Validitet är i den svenska ordboken förklarat som giltighet, som i 

intervjusammanhang blir sanningen i ett yttrande. Ett giltigt yttrande är övertygande och 

hållbart. Under en intervjustudie bör man kontrollera validiteten kontinuerligt (Kvale, 1997). 
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3.2 Urval  
  

När vi gjorde vårt urval vände vi oss till de skolor vi sedan tidigare haft kontakt med under 

praktiker och liknande. Detta för att det var en trygghet för oss att känna till skolorna och 

personerna som vi skulle intervjua samt för att det var lättare att välja ut intervjupersoner när vi 

kände personerna sedan tidigare och kände till en del av deras värderingar och åsikter. För att 

genomföra vår undersökning tog vi kontakt med lärare på dessa skolor utifrån vilken årskurs de 

arbetar i. De tio lärare som vi intervjuat arbetar med elever i åldrarna sex till tretton år samt har 

olika utbildningar. Urvalet skedde i form av ett bekvämlighetsurval utifrån våra bekantskaper.  

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgrupp 

Lärare 1, förskolelärare 

Lärare 4, mellanstadielärare 

Lärare 2, mellanstadielärare 

Lärare 3, fritidspedagog 

Lärare 5, lågstadielärare Lärare 10, förskolelärare 

Lärare 9, förskolelärare 

Lärare 8, mellanstadielärare 

Lärare 7, lågstadielärare 

Lärare 6, fritidspedagog 
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3.3 Genomförande 
 

Vi kontaktade olika lärare och berättade vårt syfte med studien samt frågade om de ville deltaga 

i den. Vi fick ett positivt bemötande vilket underlättade tillgängligheten för intervjuerna. 

Intervjuerna utfördes under arbetstid på arbetsplatsen i avskild miljö, detta för att miljön skulle 

vara välkänd för läraren och för att de därigenom skulle känna större lugn och trygghet. Lärarna 

fick veta att de skulle förbli anonyma samt att intervjumaterialet skulle preskriberas när arbetet 

var avslutat. Lärarna fick också veta att de senare kommer ges möjlighet att läsa det färdiga 

arbetet. Vid intervjutillfällena använde vi oss av bandspelare för att dokumentera vad som sades. 

Detta gjorde det möjligt för oss att vara goda lyssnare samt vara koncentrerade på det som 

sades.  

 

 

3.4 Analys av data 

 
Under intervjuerna använde vi oss av en bandspelare för att sedan kunna transkribera detta till 

text. När vi väl transkriberat detta var det enklare att analysera materialet. Vid genomläsning av 

detta märkte vi att vissa begrepp upprepades, dessa skrevs ner som ledord (se bilaga 1). 

I 4.1 Sammanställning av undersökningen kan ni följa hur ledorden och hur de utmynnade i 

kategorier. 
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4. Resultatsammanställning och analys 
 

4.1 Sammanställning av undersökningen 
När intervjuerna var klara följde transkriberingen för att på bästa sätt kunna jämföra och 

analysera svaren av intervjuerna. Sedan analyserade vi datamaterialet genom att jämföra och 

diskutera inspelningar och anteckningar. Vid denna analys noterade vi vissa ledord (se bilaga 1). 

Ledorden skapades utifrån de ord som återkom eller kunde kategoriseras under ledorden. Dessa 

skulle sedan utmynna i tre olika kategorier. Intervjufrågorna (se bilaga 2) har vi skapat utifrån 

vår problemformulering och vårt syfte. Vi har sorterat in insamlad data under lämplig kategori 

för att vi bättre ska kunna besvara vår problemprecisering och vårt syfte.  

 

Följande kategorier har utmynnat från ledorden. 

1. Roller 

2. Socialisering 

3. Metod som gynnar socialisering 

 

 

På följande sida presenterar vi hur problemställningar utmynnat till intervjufrågor och sedan 

vidare till de olika kategorierna.  I resultatdelen kommer vi också att presentera var 

kategoriresultat för sig efterföljt med en analys. Vidare har vi valt att presentera endast de svar 

som vi tycker passar in i vår undersökning då vi vill presentera en studie som ger svar på våra 

frågeställningar. 
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      Figur 2 

 

 

 

Problemställning 1. 
Hur kan läraren 
använda sig av 
gruppen som en väg 
mot elevens 
socialisering?  

Problemställning 2 
På vilket sätt arbetar 
läraren för att främja 
positivt klimat i 
gruppen? 
 

Intervjufråga 1 
Har du märkt om 
eleverna har olika 
roller? I så fall vilka? 
Utifrån dessa roller, 
har du behandlat 
eleverna olika? 

Intervjufråga 2 
Hur arbetar du för att 
skapa ett gott 
gruppklimat? Är detta 
någonting du 
prioriterar? 

Intervjufråga 3 
Vilken roll spelar 
skolan i socialisations-
processen? Normer, 
regler etc.  

Intervjufråga 4 
Vilken metod kan man 
använda sig av då man 
vill skapa en god 
gruppdynamik? På 
vilket sätt tror du att 
detta kan gynna 
socialiseringen? 

Kategori 1 
Roller 

Kategori 2  
Socialisering 

Kategori 3  
Metod som gynnar 
socialisering 
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4.2 Kategori 1, Roller  
 

Vi kan se att i frågan om olika roller nämner lärarna främst ledarrollen och clownrollen. För att 

beskriva ledarrollen kan det vara som lärare 1 sade: ”Vissa barn har en bestämmande, 

auktoritär roll. De vill gärna bestämma över andra. . . Den som har den här rollen som är 

styrande, där får man ju gå in och leda den till att dela med sig.” Lärare 2 menade att man 

måste behandla eleverna olika utifrån deras roller. Angående ledartypen menar läraren att: ”… 

man får dämpa dem så att de inte tar över befälet i klassen. För sådana elever finns ju.” Att det 

finns negativa ledare och att ledarrollen kan vara svår att upptäcka är något som lärare 9 anser 

sig ha lagt märke till: ”… en del vill gärna styra gruppen och det tog ett tag innan vi märkte 

vilken elev det egentligen var för den eleven var väldigt tystlåten men gjorde det bakom ryggen 

på oss.” Vidare uttalade lärare 3 att: ” … en del elever tar på sig roller som ledare och en del 

är positiva och en del är negativa och då får man förstärka de som är positiva ledare.” Lärare 

4 uttryckte liknande åsikt i form av uttalandet: ”… ledare försöker man dra nytta av.” Vidare 

menar lärare 4 också att det i bland finns flera ledare: ”Då får man dela upp dem så att de inte 

är tillsammans.” En annan respondent, lärare nummer 6, menade också att det kan vara 

problematiskt då det finns många ledare: ”…tydligast på dem som har ledarrollen. Jag har ju 

stor pojkklass här och det är ju en oerhörd kamp om vem som ska vara ledare och det är väldigt 

väldigt tydligt vem som bestämmer, vem barnen frågar om vad de får göra på rasten eller 

andra aktiviteter. Så det tycker jag är den tydligaste rollen.”       

 

Kring clownrollen resonerade lärare 7 enligt följande: ”I efterhand kan jag se att jag givit dem 

alldeles för mycket uppmärksamhet. Det är ju en person som hörs och syns. Ofta är det ju de 

personerna som får mest tid och mest uppmärksamhet.” Läraren anser att detta är negativt men 

det är ju ändå uppmärksamhet som den tyste inte får. Och det är oftast därför de är pajaser, för 

att de vill få uppmärksamhet. Lärare 3 nämnde att: ”… en del elever ska vara clowner.” Lärare 

4 kopplade samman clownerna och ledarna enligt följande: ”De som är clowner får oftast inte 

sitta ihop utan de får sitta ihop med någon duktig ledare.”   

 

Kring begreppet roller diskuteras även andra roller såsom den tyste och tillbakadragne, om 

detta anser lärare 5 att dessa behövs ”pushas” på mer. Dessa elever behöver ta mer plats i 

klassrummet samt ”se till att de också får göra saker först och kanske inte de som tränger sig 

alltid”. Vidare resoneras det också kring att man kan ha olika roller beroende på vilken 
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situation man befinner sig i. Om detta resonerar lärare 8 så här: ”Det är rätt så vanligt att 

elever tar en annan roll, blir en annan person på rasten, blir jättepopulär, alla vill vara med 

och blir tyst efter rasten. Eller tvärt om.” Läraren tror att det kan bero på att klassrummet är 

lärarstyrt och att det inte är det utanför klassrummet. Läraren poängterar också att 

rastsituationen kräver andra kvalifikationer än vad klassrumssituationen gör och att detta 

automatiskt gör att elever kan pendla mellan dessa roller: ”Alla mina lärarår har lärt mig att vi 

som pedagoger inte alltid är duktiga på att de kvalifikationer som rasten kräver, vilket också är 

bra kvalifikationer.”  

 

 

 4.2.1 Analys 1  

 

Vi kan se att alla lärare tydligt vet att det finns en rad olika roller i en grupp. Däremot har 

lärarna svårt för att precisera och nämna olika roller. 6 respondenter är överens om att det finns 

ledare men endast två stycken kan definiera hur de anser att en ledare egentligen är. Likaså är 

det endast en som utvecklar sina tankar kring clownrollen. Respondenterna är eniga om att det 

både finns de eleverna som syns och hörs och att det finns de som är tysta och inte vill synas. 

Vissa respondenter anser att de behandlar eleverna lika medan andra anser att de inte gör det. 

Vad vi kan se behandlas dessa elever olika då positiva ledare gärna ska få fäste och att de 

negativa ledarna inte ska få fäste. Vi anser också att alla respondenter har tysta elever som inte 

vill synas och att inte alla lärare inte vet hur de ska hantera detta. Respondenterna är dock eniga 

om att de som är tysta och inte vill synas ska ges möjlighet till att ta plats i klassrummet. 

 

 

4.3 Kategori 2, Socialisering 
 

Under kategorin socialisering kan vi se att skolan tillsammans med hemmet anses ha en stor 

roll i socialisationsprocessen. Begrepp som rutiner och regler är återkommande i 

respondenternas svar. Om detta anser lärare 2: ”I LPO står det ju också att vi ska tillsammans 

med hemmet fostra våra barn och elever och i mycket av den fostrande rollen tycker jag att 

man behöver ordning, komma ihåg hur man ska bete sig mot varandra. Det har en stor bit i 

skolan idag.” Under denna kategori kan vi också se att lärarna är rädda för att 

socialisationsprocessen kan bli lidande då hem och skola inte alltid delar samma normer och 
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regler. Lärare 6 menade: ”Att kunna anpassa sig och uppföra sig på ett sätt som är acceptabelt i 

samhället eller i skolan eller överallt, men skiljer det sig mycket hemma och i skolan så blir det 

tufft för eleverna.”  Lärare 10 menar vidare: ”Många av mina elever kommer från olika kulturer 

och har olika värderingar, därför är det väldigt viktigt att vi diskuterar värdegrunden.”   

 

Flertalet av respondenterna anser det också vara viktigt med klara gemensamma regler och 

normer inom skolan. Om detta anser lärare 3 att: ”Det viktiga är ju att personalen är 

samstämmig och tycker samma, att man har samma regler och samma normer.”  Lärare 4 

menar att: ”Reglerna ska vara så klara att de ska ha en chans att hålla reglerna.”  

Respondenterna är eniga om att samma regler och samma normer ger bäst intryck på eleven 

och att eleven har lättare för att ta till sig dessa regler och normer om detta efterlevs. Bland 

annat har lärare 3 upplevelser där regler och normer inte är det samma överallt. Om detta anser 

läraren ”De blir säkert kluvna för de vet inte vilket det ska vara, därför är det viktigt att man 

har gjort upp fasta regler som alla känner till”.   

 

Respondenterna anser att skolan har en mycket stor del i socialiseringen av eleverna. Lärare 5 

anser att skolan står för en stor del av uppfostran i dagens samhälle. Läraren tror att föräldrarna 

inte alltid orkar stå emot för sina barn och att skolan därmed får ta en större roll idag. Läraren 

har märkt att många barn inte vet hur man ska bete sig mot andra och hur man umgås med 

andra: ”Vi har märkt att en del behöver vara på fritids för att lära sig att umgås med andra.”  

 

 

4.3.1 Analys 2  

 

Vi kan se att respondenterna anser att socialiseringen ska ske i sampel mellan hem och skola 

precis som LPO 94 menar. De verkar dock känna att en stor del av det ansvaret idag ligger på 

skolan. Samtliga respondenter är eniga om att det behövs tydliga regler och normer för att 

eleverna ska kunna socialiseras utifrån den svenska värdegrunden. De verkar också känna ett 

tungt ansvar för socialiseringsprocessen då hem och skola inte alltid delar samma regler och 

normer. Respondenterna verkar också känna ett stort ansvar för uppfostran av eleverna då de 

anser att alla föräldrar inte alltid orkar stå emot sina barn. Tolkar vi respondenternas svar verkar 

de känna att de nästintill har en omöjlig uppgift när hem och skola inte samarbetar. Detta gäller 

särskilt normer och regler. Vet inte en elev hur man ska uppföra sig i ett klassrum tillsammans 
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med andra elever kan den enklaste klassrumsmiljön bli ohållbar. Respondenterna verkar ibland 

känna sig otillräckliga när det väl gått så långt som till en ohållbar miljö i ett klassrum.   

 

 

4.4 Kategori 3, Metod som gynnar socialisering 
 

För att gynna socialiseringen finns det en rad olika metoder att använda sig av. Några förslag 

som respondenterna nämnt och som vissa själva använder sig av är lekar, gruppövningar, 

kompissamtal, värderingsövningar och dramapedagogik. Lärare 5 ansåg att rutiner är viktigt i 

en ny grupp då ”de ska veta vad vi gör och att det är återkommande moment som man jobbar 

med, att vi inte tar in en massa nya saker utan att de ska känna sig trygga med vad vi gör”.  

Lärare 6 tyckte att det var viktigt att kontinuerligt använda sig av bland annat 

sammarbetsövningar och värderingsövningar. ”Vi försöker klura ut det efter de 

tävlingsindividerna vi har. Det är jätteviktigt nästan det viktigaste av allt, i synnerhet när 

barnen är så små, där är lite att jobba med. Livsviktigt för att kunna ha en vettig undervisning”. 

Lärare 8 anser att det är viktigt att man ”ser individen så ofta som möjligt och därmed ser att 

den anpassar sig till gruppen också”. Idrott och särskilt lagsporter är en metod som samtliga 

nämnt. ”Nästan all idrott är en träning i gruppdynamik”, menade lärare 3.  

 

Flera respondenter framhäver kompissamtal som en bra och fungerande övning. Lärare 5 

använder sig av kompissamtal i flera steg om något kul har hänt, om man har rett ut något själv, 

om någon har gjort någon illa eller bråk som inte är lösta. Flera respondenter känner dock att 

de oftast använder sig av kompissamtal vid hantering av konflikter. En liten del av 

respondenterna uttrycker att eleverna måste få förståelse för varandra. ”Om jag bestämmer 

vissa grupperingar ser jag till att de kommer med kompisar som de i normala fall inte är med 

vilket utökar förståelsen för varandra” anser lärare 2. Lärare 8 anser att ”människor är på 

olika sätt, man måste försöka samarbeta eller vara tillsammans och vi måste acceptera att alla 

inte är likadana, att föra dom samtalen i ärlighet”.  

 

Flertalet respondenter framför också vikten av att vara lyhörd. Enligt respondenterna bör 

eleverna delta i övningar där man övar sig på att kunna framföra sin vilja samt att kunna lyssna 

på vad andra har att framföra. ”Att man faktiskt lyssnar på eleverna… ibland känner man att 

man är trött när de kommer in gång på gång och ska berätta, men trots allt är det jätteviktigt 
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för dom och det de upplevt, det är deras känsla” anser lärare 6. Flertalet respondenter har 

påtalat vikten av att kunna lita på sina kompisar. De anser också att en bra metod för att öva 

detta är att leka mycket tillsammans. Att leka fram tilliten och inte ha en utnämnd övning för 

detta. 

 

 

4.4.1 Analys 3 

 

Gruppdynamik, samspel och värderingar kopplar samtliga lärare ihop med 

socialiseringsprocessen. Vi kan se att samtliga respondenter anser att detta är bra metoder för 

att socialisera eleverna. Samtliga respondenter verkar också vara fullt medvetna om att de är 

viktiga pelare i denna process då flera elever inte kommer i kontakt med detta någon 

annanstans än i skolan. Vad vi kan se känner respondenterna ett stort ansvar för att eleverna ska 

kunna fungera normalt i en grupp. De använder sig av olika övningar och inser att det krävs 

mer och mer av lärarna i denna fråga än vad det tidigare gjort. Genom respondenternas 

övningar kan vi se att dessa indirekt utvecklar och socialiserar eleverna. Allmänt om 

respondenterna verkar det som om de oftast känner att det är stimulerande med alla dessa 

övningar som förhoppningsvis ska socialisera eleverna till goda samhällsmedborgare. De 

verkar dock ibland känna att de skulle vilja lägga tiden på annat i skolan och att inte ett så stort 

ansvar av socialiseringsprocessen vilade på skolan. 
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5. Diskussion och sammanfattning 

 
5.1 Diskussion 

 
5.1.1 Metodval  

 

I vår studie har vi valt att undersöka hur elevgruppen påverkar elevens socialisation och hur 

lärarna ser på denna process. För att kunna göra detta har vi valt ut respondenter som vi har 

intervjuat utifrån intervjufrågorna. Frågorna skulle ge svar på våra problemställningar och gav 

utrymme till öppna svar så att respondenterna kunde ge personliga svar som de även kunde 

utveckla.  

 

Enligt Kvale (1997) är det vanligaste att genomföra en intervju med bandspelare. Tyvärr spelas 

inte det visuella in vilket kan påverka hur svaren kommer att tolkas vid transkriberingen. Vi är 

dock medvetna om att det är svårt att vara en god intervjuare och att respondenternas svar kan 

vara påverkade av våra reaktioner och vårt kroppsspråk. Vi förstår också att de intervjuade inte 

alltid känner sig bekväma i intervjusituationen vilket kan leda till att svaren kan bli förenklade 

men också besvarade utifrån vad respondenten tror att vi vill höra vilket Trost (2005) också 

anser vara en svårighet. Vi försökte dock motverka detta genom att intervjua lärare som vi haft 

kontakt med tidigare samt att vi berättade för dem att de var anonyma och att intervjumaterialet 

skulle preskriberas när arbetet är slutfört.  

 

Liksom Trost (2005) anser vi att sammanställningen av resultatet också kan vara påverkad av 

våra åsikter och tolkningar. Därför har vi valt att presentera mycket av vårt resultat i form av 

direktcitat. I detta fall återges intervjupersonernas exakta svar och vi kan därför inte ha påverkat 

dessa. Kvale (1997) anser att preskribera intervjuer inte är något man gör utan eftertanke, att 

preskribera intervjuer är en process som måste tolkas.  

 

Om vi hade valt att använda oss av en annan metod såsom observationer hade möjligen 

resultatet blivit ett annat. En kombination av intervjuer och observationer hade kanske varit det 

optimala. Som ovan nämnts är trots allt inte alltid intervjuer helt trovärdiga med tanke på de 

omständigheter som råder. Trost (2005) menar också att den kvalitativa metoden är ifrågasatt 
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gällande trovärdigheten. Kvalitativa metoder ses som ett förarbete till de kvantitativa, vilka har 

ett mervärde och räknas som riktiga.    

 

 

5.1.2 Litteratur och undersökning 

 

I denna studie har vi undersökt individers sociala samspel med varandra. Vi har utgått från teori 

kring de olika begreppen och har även gjort en undersökning i form av intervjuer med lärare. 

Dessa bygger på våra frågeställningar vilka vi utgår från i vår diskussion. Vi diskuterar således 

gruppens påverkan av elevers socialisering och hur läraren kan påverka denna. Vidare 

fokuserar vi på hur läraren kan främja gruppens klimat på ett positivt sätt.  

 

Teori om grupper och olika begrepp på olika gruppkonstellationer är något som vi fördjupat oss 

i när vi gjort denna studie. Att det finns en rad olika typer av grupper är något vi reflekterar mer 

över nu än tidigare. Thornberg (2006), Mathiasson (1994) och Stensaasen och Sletta (1997) 

beskriver detta och begrepp som subgrupp och referensgrupp reds ut. Vi anser att vi ser på 

gruppen på ett annat sätt efter att ha tagit del av denna teori. Vi kan nu analysera grupper av 

olika slag med andra ögon vilket känns utvecklande. Även om vi tidigare indirekt har sett att 

det finns olika grupper har vi inte konkret kunnat bena ut hur och varför de varit som de varit. 

Något annat som vi nu tänker på mer är hur många gruppkonstellationer man som individ 

faktiskt ingår i. 

 

Intervjuerna som vi gjort har inte haft fokus på begrepp som berör olika grupper utan lärarna 

har snarare tenderat till att glida in på att prata om olika roller i gruppen. De nämner till 

exempel inte begreppet primärgrupp när de syftar på familjen. Inte heller säger de att klassen är 

en formell grupp. Dock pratar flera av dem mycket kring dessa begrepp men i andra, mer 

vardagliga, ordalag. De resonerar också kring vilka faktorer som gör att en grupp blir positivt 

påverkad. Många menar att om eleverna ges möjligheten att arbeta med många olika kompisar 

utvecklas deras sociala förmåga. Stensaasen och Sletta (1997) skriver att grupperna ska vara så 

heterogena som möjligt vilket pedagogerna säger sig försöka uppfylla.  

 

Författare som Angelöw och Jonsson (2000), Edvardsson och Stwine (1992), Lalander och 

Johansson (2002) samt Tiller (1999) anser att individen, gruppen och samhället är något man 

måste förstå sig på för att kunna förstå grupper av olika slag. Tiller (1999) påpekar också att det 
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är viktigt att man förstår de olika nätverk som finns i en grupp då dagens samhälle består av 

olika kulturer, och att detta har en stor betydelse när det gäller att kunna förstå en grupp. Vi 

anser att dessa författare framför viktig fakta då det gäller att handskas med en grupp. En grupp 

består av så mycket mer än hopsatta människor som utan problem ska kunna samsas och 

respektera varandra. Vi anser att en grupp består av individer som har olika behov och åsikter, 

därför måste man se ett större sammanhang än bara en grupp. Med ett större sammanhang 

menar vi att man måste se bakom individerna och varför dessa individer har formats till den 

som den är, positivt som negativt.  

 

I vår undersökning kan vi se att samtliga respondenter ser olika roller hos eleverna, dessa roller 

har stor påverkan på hur de olika gruppkonstellationerna fungerar. Flera respondenter talar om 

ledarroller, den tillbakadragna rollen samt clownrollen. Enligt respondenterna är dessa roller de 

tydligaste. Vi tror att det ofta kan vara så att varje grupp har en som slutgiltigt bestämmer, en 

som inte visar vad den tycker samt den som skojar bort mycket och håller stämningen positiv. 

Nilsson (2005) anser att roller hänger ihop med varandra samt beroende av varandra, att de är 

komplementära. Evenshaug och Hallen (1992) anser att roller i en grupp fyller minst tre 

funktioner - skapa struktur och att dela upp arbetet, ge trygghet samt att de skapar en 

gruppidentitet som medlemmarna får. Vi vill gärna koppla det till de roller som respondenterna 

lagt fram som de viktigaste. Vi anser att det oftast är ledaren som skapar struktur och delar upp 

arbetet, den tillbakadragne som ger grundtryggheten samt clownen som öppet visar hur gruppen 

är och tänker, den som först accepterar och öppet visar identiteterna i gruppen.  

 

Från data kunde vi utläsa att flera respondenter visar en medvetenhet kring dessa roller samt att 

de har en förståelse för att det finns ett nätverk bakom gruppen. Det var dock få respondenter 

som pekade på det kulturella nätverk som Tiller (1999) anser vara en viktig del när man 

försöker förstå sig på en grupp i dagens samhälle. Vi anser att det är av vikt att fler lärare ser 

vikten i att förstå olika kulturer, särskilt när gruppen inte fungerar tillfredsställande.  Vi tror 

liksom Angelöw och Jonsson (2000), Edvardsson och Stwine (1992) samt Tiller (1999) att 

individen, gruppen och samhället är något man måste förstå sig på för att kunna förstå sig på 

samspelet i en grupp. 

Ser man på dagens individer i dagens samhälle spelar det stor roll att man ser nätverket bakom 

själva individen. Vi anser att det nätverk har stor påverkan i varför individer gör och tänker som 

de gör, positivt och negativt. 
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När man ser till individerna har självkänslan och självförtroendet stor del i hur man accepterar 

andra. Maltén (1992) menar att om man accepterar sig själv har man lättare för att acceptera 

andra. Vi anser att det är svårt att få en riktigt bra stämning i en grupp om inte eleverna har en 

viss självkänsla. Vi anser också att stämningen i gruppen skulle kunna bli utmärkt om alla i 

gruppen hade bra självkänsla då Maltén (a.a.) anser att det är lättare att acceptera andra om man 

accepterar sig själv. Vi samstämmer med Malten (1992) då vi har sett att många elever antar en 

roll de inte egentligen vill axla men känner det nödvändigt för sin acceptans i gruppen.  

 

Orlenius (2001) menar att normer och regler till stor del hör till socialiseringen, utan dessa har 

människan svårt att veta vad som är rätt och fel och den personliga utvecklingen hämmas. Alla 

människor ingår i en socialiseringsprocess, men mest vill vi tro att socialiseringsprocessen är 

som mest aktiv i barn- och ungdomen. Respondenterna är eniga om att fostran av barn och 

elever ska ske i samhörighet med hemmet, dock känner respondenterna att en stor del av detta 

numera ligger inom skolans ramar. Lpo 94 visar också på att fostran av barn och elever ska ske 

både i hem och skola. Vi anser att denna fråga är mycket svår och känslig då barn och elevers 

förutsättningar idag är mycket olika. Socialisering måste ske då det är det vår värdegrund vilar 

på. Sker inte en viss socialisering får vi ett samhälle med labil värdegrund. Vi anser att det är 

önskvärt att denna process delas av skola och hem men att det ibland kan bli problematiskt då 

såväl respondenter som Orlenius (2001) har påpekat att olika hem med olika kulturer har olika 

värdegrunder. Vi tror att detta spelar stor roll, och särskilt när det handlar om att få en 

fungerande grupp. Klassrumsmiljön i skolan kan bli ohållbar om det inte finns normer och 

regler som visar vad som är acceptabelt och inte acceptabelt. Vi tror att lärare dock kan få 

arbeta hårt för socialiseringsprocessen när elevers värderingar är väldigt olika.  

 

Thornberg (2006) visar på att social och personlig utveckling sker i samspel och att detta pågår 

hela livet. Författaren anser också att socialisation är en process där individen anpassas efter 

gruppens eller samhällets krav. Med dessa krav menar Thornberg (2006) regler, attityder och 

beteendemönster. En respondent uttryckte särskild oro då denne kände att det ofta var svårt för 

eleverna att anpassa sig och uppföra sig på ett sätt som var acceptabelt både i skolan och i 

samhället. Flera respondenter kände att eleverna ofta blir kluvna när det gäller vilka regler de 

ska hålla sig till. Är regler olika i olika klassrum eller olika mellan hem och skola kan eleverna 

få svårt att anpassa sig. Vi anser att alla individer bör få en chans till att få kunna uppföra sig 

samt att kunna följa regler. Vi önskar en större förståelse till varför normer och regler är olika 

mellan vissa hem och skolor. Med dagens breda kultur måste alla få en chans att få plats i vårt 
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samhälle. Sen är det onekligen så att det måste finnas en balans mellan vad som är tillåtet och 

inte tillåtet annars tappar man hela socialisationsprocessen.  

 

Thornberg (2006) skriver också om prosociala egenskaper då det innebär att individen agerar 

utifrån vad som är bäst för en annan individ. Vidare anser författaren också att om man ska 

kunna utveckla de prosociala egenskaperna bör man ha förståelse för empati. Vidare har också 

empati stor betydelse för hur man utvecklar prosocial moral. Med detta menas förmågan att se 

när någon befinner sig i svåra stunder eller nöd. Människor kommer hela livet stå inför 

moraliska avväganden. Vi anser att en stor del av socialisationsprocessen handlar om just 

prosociala egenskaper. Utan dessa kan man omöjligt känna förståelse för någon annan, enbart 

det egna jaget står i centrum. Vi anser att det är av stor vikt att man i skolan arbetar med de 

prosociala egenskaperna då man där vidare kan lära sig att acceptera varandras olikheter. En 

sammansatt grupp består av så många olika människor som ska komma överens, varje individ 

måste få ta plats och få vara den som den är. Respondenterna visar på att de använder sig av en 

rad olika övningar som ska få eleverna till större acceptans och tillit för varandra. I stort sett 

nämndes samma övningar av alla respondenter så som värderingsövningar, dramapedagogik, 

kompissamtal och gruppövningar. Vi instämmer i att dessa övningar verkligen tränar eleverna i 

att se varandra för vad de är och acceptera det, samt att de tränar eleverna i prosociala 

egenskaper och prosocial moral. Flera nämnde också att lagsporter var en bra metod. Detta 

instämmer vi fullständigt i. Tyvärr tror vi inte att det används aktivt i skolan för det syftet. Vi 

tror att eleverna i skolan hade fått en uppfattning om vad lagkänsla (gruppkänsla) är för något 

samt hur man kämpar för sitt lag eller grupp gemensamt.  

 

Thornberg menar också att genom att iaktta andras handlande uppmuntras individen av det 

beteendet. Konsekvenserna av detta handlande ger budskapet till den som iakttar om vad som 

är lämpligt och mindre lämpligt. Vi anser att individer ständigt lär sig, tyvärr kanske alla inte 

alltid handlar efter lärdom men som lärare är det viktigt att arbeta efter att de alltid gör det. Som 

lärare anser vi att det är viktigt att ha en vision om hur vi vill ha det i klassrummet. Denna 

vision bör inte kunna uppnås utan den ska ligga där som en drivkraft mot något bättre. Som 

lärare kommer vi aldrig att stå still, nya utmaningar väntar ständigt. Det kommer inte att finnas 

en väg att gå utan vi kommer säkerligen att omvärdera allt vi tror på mer än en gång. Vi får 

dock inte glömma vår vision, det är dit vi ska men vägen kommer att krökas många gånger.  
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5.2 Sammanfattning 

 
I skolan arbetar varje dag lärare med elever sammansatta i olika grupper. För att skolarbetet ska 

kunna flyta på och kunskap införskaffas krävs det att eleverna i de olika grupperna ska fungera 

bra tillsammans. Lpo 94 skriver om hur skolan ska sträva efter en levande social gemenskap där 

man känner trygghet.  

 

Enligt Abraham Maslows behovsteori har alla människor grundläggande behov och mänskliga 

drivkrafter. Dessa består av tillhörighet och kärlek, säkerhet, självkänsla och erkännande samt 

självförverkligande. Tidigare forskning visar att förhållandet mellan individ, grupp och 

samhälle har stor betydelse för gruppens utveckling. Vidare visar också den tidigare 

forskningen att individens identitet formas i samspel av andra. I goda relationer med andra 

skapas tillit och förtroende samt att man duger som man är. 

 

Vidare finns det flera olika typer av grupper, dessa kan präglas av närhet och vissa kan vara 

mer formella. Det finns också primära och sekundära grupper vilka visar graden av 

samhörigheten i gruppen.  

 

Roller finns i alla grupper och dessa hänger ihop, de blir komplementära. Rollerna kan visa sig 

snabbt i en ny grupp då det oftast finns någon som skapar struktur i gruppen annars känner 

denne sig osäker, någon tar på sig att bestämma och styra om hur det ska vara i gruppen. Den 

självinriktade rollen kan vara nedbrytande för gruppen, denna person agerar då utefter det egna 

jaget och ser till sina egna intressen.  

 

Hur jagföreställningen ser ut beror på hur individen tycker och tänker om sig själv. Självbilden 

däremot beror på hur individen tror att andra ser på denne. Individer med bra självbild som 

känner sig trygga med vem de är får ett lättare möte med andra, då man accepterar sig själv blir 

det lättare för andra att acceptera dig också. 

 

Normer och regler tillhör demokratin och den sociala processen. Den svenska värdegrunden 

står som grund för socialiserngsprocessen. Det finns uttalade och outtalade regler som ej är 

nedskrivna. I gruppen är dessa regler lika viktiga. Socialisationsprocessen är den process där 

individen anpassas efter gruppens och samhällets krav, där i bland finns regler, attityder samt 
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beteendemönster. Individen ska också kunna anpassa sig efter andra regler och beteende i 

situationer som kräver detta.  

Prosociala egenskaper innebär att individen kan agera utifrån vad som är bäst för andra, man 

delar med sig, hjälper och skyddar andra.  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun tillhör det professionella samtalet med syfte och struktur. 

Dokumentationen under intervjun har gjorts med bandspelare. Reliabiliteten anses vara god då 

respondenterna fått befinna sig i välkända miljöer samt att respondenterna var kända av 

intervjuarna sedan tidigare. 

 

Under kategori ett nämns främst ledarrollen och clownrollen men också den tysta som inte vill 

synas. Rollerna verkar också ändras beroende på miljön individen befinner sig i. Under kategori 

två är rutiner och regler återkommande begrepp. Dessa benämns som de viktigaste delarna av 

socialiseringen. Under kategori tre nämns metoder som kompissamtal, värderingsövningar, 

dramapedagogik och gruppövningar. Respondenterna anser det vara viktigt att på detta sätt få 

eleverna i skolan att arbeta på ett bra sätt tillsammans. 

 

Vidare diskuterar vi hur viktigt det är att kunna se nätverket bakom individerna för att det är då 

man kan förstå varför en människa är som den är, positivt och negativt. En grupp är mycket 

mer än sammansatta individer, man måste se sammanhanget bakom gruppen, nätverket. Vi 

diskuterar också vikten att inneha prosociala egenskaper samt prosocial moral. Utan detta blir 

individen självcentrerad och får det svårare att ingå i ett större sammanhang. 

 

Vid en eventuell fortsatt studie har vi kommit fram till att vi vill undersöka: 

• Skillnaden mellan manliga och kvinnliga lärare, hur ser de på socialiseringsprocessen? 

• Skillnaden mellan lärare på mångkulturella skolor och homogena skolor, hur ser de på 

socialiseringsprocessen? 
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Bilaga 1 

 

Mall 
Ledord - Roller 

1. Bestämmande  

Auktoritär 

Den styrande – dela med sig  

Få fram de roller som inte syns så mycket  

2. Ledartyper – dämpa dem, de får inte ta över 

Väldigt talföra  

De tysta  

Klart att man behandlar dem olika 

De som inte är så talföra – vill att de ska våga prata, delar in i grupper 

3. Positiva negativa ledare, förstärka de positiva ledarna 

Clowner 

4. Ledare- dra nytta av dessa 

Clowner, paras ihop med duktiga ledare 

5. Starkare roll- ledarroll 

Tillbakadragen roll, pusha på dessa positivt 

Den duktiga- extra fröken, håll tillbaka. Lägg krut på vad man själv gör. 

6. Ledarroll, kamp om vem som ska bestämma 

Anpassar sig efter strömmen 

Synas och höras 

7. Tysta och följer med 

Clownen 

Vill synas och höras, får mycket uppmärksamhet 

Vill ej synas och höras, får mindre uppmärksamhet 

8. Byter roller beroende på plats, självklar ledare på rasten- mindre självklar i klassrummet 

Rasten kräver andra kvalifikationer än vad klassrummet gör= två roller 

9. Dold roll. Ledare i det tysta positiv/negativ 
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Ledord – socialisering 

1. Följa rutiner 

Regler 

Skolan påverkar 

Göra på rätt sätt 

Bra medborgare 

2. Väldigt stor roll idag - stor skillnad mot förr 

Lpo – samarbeta med hemmet för att fostra barnen 

Ordning 

Komma ihåg 

Hur bete sig  

3. Stor roll 

Gemensamma regler inom skolan 

Olika regler kan göra eleverna kluvna 

4. Skolan spelar stor roll, har varit slappt men börjar bli bättre 

Klara regler så att eleverna har en chans att hålla sig till dem 

5. Det är mycket uppfostran i skolan 

Hur man ska bete sig mot varandra 

Sätta gränser märker man är en sådan grej som föräldrar kanske inte orkar hemma i alla lägen 

Behöver vara på fritids för att lära sig vara med varandra 

6. Kanske inte har samma normer och regler hemma som i skolan 

Oerhört svårt att klara sig om man inte passar in i banorna 

Man måste kunna följa vissa regler 

Normer och regler som är självkara för vissa kanske inte passar in i skolan och där måste man 

sätta en gräns, särskilt om det skadar någon 

Måste kunna uppföra sig på ett sätt som är acceptabelt i samhället, skolan eller överallt 

7. Skolan- chans att träna på att vara i grupp och sociala interaktioner 

Skolan- förmedla samhällets normer och regler  

8. Lika normer, grundläggande värderingar 

9. Konsekventa lärare 

Vissa föräldrar orkar inte 
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Ledord – metod som gynnar socialiseringen 

1. En kamrat - trivas/leka/samarbeta 

Individen hitta en egen väg 

Blir sedan en grupp 

2. EQ övningar 

prata mycket om känslor 

massage – komma i kontakt med varandra – motarbeta mobbing 

bra gruppsammansättningar 

gruppera med dem de inte alltid är med 

lära känna varandra i mindre grupper 

förståelse för andra  

öppet klimat – våga säga vad man tycker och vill 

3. Gunilla O Wahlström, gruppövningar 

Sammarbetsövning- jobba i det tysta 

Nästan all idrott= träning av gruppdynamik 

Skapa gruppdynamik i olika konstellationer= gynna socialiseringen  

4. Tanke bakom gruppsammansättningen 

Måste lära sig att kunna jobba med alla 

5. Kompissamtal 

Massage 

Samtalar om hur man vill ha det 

6. Pedagogiskt drama 

Kompissamtal 

Viktigt att lyssna vad barnen har att säga 

Leka  

7. Dramapedagogik 

Lekar 

Övningar- lyssna, tala och framföra sina åsikter 

Lekar där man lär sig att lita på sina kompisar 

8. Vara en positiv ledare, föregå med gott exempel 

Samtala om olikheter hos människor 

Ärlighet 

Påtala det positiva, berömma 
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Ha humor i klassrummet 

Resonemangsdiskussioner, varför gör vi detta? 

Gruppövningar, inte grupparbeten 

9. Blanda barnen 

Samarbetsövningar 

Göra roliga saker, kunna ha skoj tillsammans 

Att vinna inte är det viktiga 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

1. Har du märkt om eleverna har olika roller? I så fall vilka? 

Utifrån dessa roller, har du behandlat eleverna olika? 

 

2. Hur arbetar du för att skapa ett gott gruppklimat?  

Är detta någonting du prioriterar? 

 

3. Vilken roll spelar skolan i socialisationsprocessen? Normer, regler 

 

4. Vilken metod kan man använda sig av då man vill skapa en god gruppdynamik? 

På vilket sätt tror du att detta kan gynna socialiseringen? 

 


