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Sammanfattning 
Avsikten med min studie är att veta hur sociala relationer stimulerar elever att må bra i skolan. 

Hur lärare och elevhälsoteam ser på sociala relationens betydelse för elevers välmående i 

skolan. Lärare och elevhälsoteam samarbetar i skolan för elevers välmående, men vilka hinder 

ser de för att utveckla elevers sociala relationer. För detta syfte har jag intervjuat ett antal lärare 

och kuratorer om deras arbetssätt, hur de planerar för en undervisning som bygger på sociala 

relationer, hur sociala relationer och elevhälsa förhåller sig till varandra enligt dem. Samtidigt 

har jag undersökt vilka hinder som de ser till att utveckla elevers sociala relationer samt hur 

de ser på vårdnadshavarens roll här.  

Det resultatet som jag ser i min studie är att i huvudsak anser samtliga pedagoger och 

kuratorer att sociala relationer har en avgörande roll i elevers välmående i skolan. Samtliga 

informanter tycker att elever som har bra sociala färdigheter mår bra både fysiskt och psykiskt 

och i sin tur lyckas bra i skolarbetet. De anser också att ett starkt samarbete mellan pedagoger, 

elevhälsoteam och hem är väldigt viktigt för att utveckla elevers sociala färdigheter. De tycker 

att om samarbetet mellan parter fungerar bra då elever känner sig trygga i skolan. Resultatet 

blir att elever som kan skapa en bärande relation både med vuxna och andra kompisar, blir 

även motiverade i skolarbetet och lyckas i skolan. 

Nyckelord: Elevhälsoteam, Hälsa, Lågstadiet, Elevers välmående, Elevers prestationer. 
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Betydelsen av elevers sociala relationer för att må bra i skolan  

1. Inledning 

Elevers välmående beror en hel del på deras sociala kompetens. Elever som har goda sociala 

relationer med de vuxna och sina kompisar i skolan presterar bra i skolarbetet. Nygren (2007) 

menar att med god social förmåga känner sig elever trygga och säkra i sina roller och blir 

därmed mer delaktiga i skolarbetet.  Det är alltså viktigt att utveckla elevers sociala förmåga 

så att de kan lyckas i skolan. Det är lika viktigt att som andra undervisningsrelaterade faktorer 

att sociala relationer fungerar bra (Nygren, 2007). Enligt läroplanens centrala innehåll i biologi 

ska elever förstå och lära sig …”betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer 

för att må bra” (Skolverket,2011. reviderad:2018). Dessutom ska skolan jobba förebyggande 

och hälsofrämjande med elevers hälsa. Begrepp som helhet, självkänsla, inflytande och 

delaktighet har en väsentlig roll (Utbildningsdepartement, 2000). 

I dagens skola är ökande psykisk och fysisk ohälsa bland eleverna ett faktum (Herlin & 

Munthe, 2011).   Många elever mår dåligt på grund av utanförskap, sämre skolprestation och 

bristande sociala relationer. Binbach (2006) hänvisar till skolverkets rapport 2004, där ser man 

att sex av tio elever mår sämre på grund av bristande arbetsro, misslyckad måluppfyllelse, 

våld, stress, trakasserier, mobbning och sociala oförmåga. Man kan konstatera att lärande och 

hälsa går hand i hand. Det är svårt att skapa en lyckad lärande miljö när elever inte mår bra 

eller inte känner sig trygg i skolan eller saknar självförtroende. Partanen (2012) hänvisar till 

regeringens proposition (2001/02): ”… Det gäller skolmiljön i vid mening, t.ex. trygghet, 

samspel, relationer, lärares och skolledares betydelse, elevinflytande, och föräldrainflytande 

och inte minst vad barn och ungdomar själva säger om lärande och hälsa”. (Partanen, 2012, 

s.45).  

 Ett elevhälsoteam består av skolläkare, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och 

skolpsykolog (Psykologiguiden, 2018). Detta team har till uppdrag att förbättra skolmiljön och 

förutsättningar för studierna genom att samarbeta med lärare och elever. Barn som mår dåligt 

kan få hjälp och stöd från ett elevhälsoteam (Hjörne och Säljö, 2008). Skolpersonal behöver 

jobba aktivt och intensivt för att förbättra situationen.  Enligt Herlin och Munthe så finns det i 

många skolor brister i samverkan mellan lärare och elevhälsoteam. Dessa brister kan förvärra 

den omfattande ohälsan bland elever (Herlin & Munthe, 2011). 

 

Utifrån de utgångpunkterna tycker jag att det är ett viktigt forskningsområde. Forskningen 

kommer hjälpa mig att se problem som finns inom området och hur man kan lösa detta. Jag 

tror att jag kommer att ha stor användning av det i mitt framtida yrke.   

 

2. Bakgrund 

I detta avsnittet ska jag beskriva hur man definierar elevhälsan. Jag ska vidare ta upp vad 

skollagen säger om elevhälsa och elevers sociala relationer. Därefter visar jag hur de två kan 

förhålla sig till varandra. Senare kommer jag anknyta till detta med styrdokumenten och 

skollagen. Slutligen ska jag berätta om de förmågor som man ska använda för att utveckla 

sociala relationer. 
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2.1 Begrepp 

2.1.1 Hälsa 

Innan börjar vi prata om elevhälsa kan vi ta reda på vad hälsa är. I sin bok hänvisar Gustafsson 

till WHO:s definition om hälsa, ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, och icke enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet”.  (Gustafsson ,2009, 

s. 27). Vidare konstaterar Gustafsson att individens välmående beror både på hens kropp och 

själ samt ett starkt socialt tillstånd där man skapar en hållbar sociala gemenskap. Senare 

hänvisar Gustafsson utvecklingspsykologen och folkhälsovetaren Emmy Werners definition 

om hälsa där hon lyfter upp förmågan att älska, leka, arbeta och förvänta sig gott. Werner 

menar att man ska utveckla sin förmåga att älska någon och kunna förlänga detta över tid. 

Samtidigt ska man inte förlora sin egen identitet, självständighet och känsla av eget värde när 

relationen blir sårbar. Med leka menar Werner den lilla barnets lek där de kan fantisera, skapa 

och kunna samspela med andra barn. Med att arbeta avser hon dels förmågan att känna 

arbetsglädje samt organisera sitt eget arbete. Förmågan att förvänta sig gott är enligt Werner 

att man kan skapa tillit till sina arbetskamrater, sin egen förmåga samt till livet själv. När det 

handlar om skolan då är det att både lärare och elever ska kunna lita på varandras förmåga 

(Gustafsson, 2009). Werner konstaterar att alla dessa förmågor har nära anknytning till en god 

hälsa vilken i sin tur stimulerar elevers välmående i skolan.   

 

2.1.2 Elevhälsa och Skollagen   

Begreppet elevhälsa och elevers välbefinnande har funnits sedan i början av 1800-talet när 

allmänna skolorna inrättades (Utbildningsdepartementet, 2000). Förut använde man elevvård 

men eftersom elevhälsans främsta uppdrag är att förebygga hälsofrämjande arbete, blev 

termen elevhälsa mer relevant i skolväsendet (Gustafsson, 2009).  Enligt Skollagen (2010) bör 

elevhälsoarbetet vara hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vilket innebär att på ett 

kostnadseffektivt sätt skapa metoder för att förbättra och utveckla folkhälsan.  Detta arbete 

inkluderar hela befolkningen men fokus i skollagen på målgruppen skolbarn (Skollag 2010). 

Elevhälsa innefattar också elevernas kunskapsutveckling. Framförallt är fenomenet en samsyn 

på elevernas lärande och utveckling samt med ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt 

skapa en trygg lärande miljö (Milerad och Lindgren, 2017). Vidare hänvisar Milerad och 

Lindgren (2017) till skolverkets råd om skolans hälsofrämjande verksamhet där de pekar ut 

rektors positiva engagemang, om verksamheten har en effektiv policy för att jobba med olika 

riskfaktorer och att betona skyddande hälsofaktorer (Milerad och Lindgren, 2017). Frågan är 

vem eller vilka ska jobba med elevhälsoteamet? Partanen (2012) framhåller att 

elevhälsoarbetet med nödvändighet ska vara en integrerad del av lärandeuppdraget. De ska 

samarbeta med lärare så att eleven ska kunna utveckla sina sociala relationer samt utveckla 

ett gemensamt ansvarstagande. I skollagen (2010) hittar man följande: 

  

”Elevhälsa ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och   

specialpedagogiska insatser. För medicinska, psykologiska, psykosociala 

insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 

kuratorer. Vidare ska det finnas tillgång till personalen med sådan kompetens 

att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” (Skollag, 

2010, s. 800)  
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För att styra elevhälsan på ett professionellt sätt måste det finnas samarbete mellan de som 

arbetar med skollag, socialtjänstlag (SFS2001:453) och arbetsmiljölag vilket innebär att alla som 

jobbar inom elevhälsan dvs. lärare, kurator, sjuksköterska och speciallärare ska följa hälso-och 

sjukvårdslagen1 (SFS 2008:355), patientsäkerhetslagen2 (SFS 2010:659) och patientdatalagen 
3(SFS 2008:355).  

 

I elevhälsopropositionens formuleringar läggs vikt på samspel och relationer i lärandet. 

Elevhälsoarbete innebär att implementera detta i elevers vardag. Det är att ge eleven möjlighet 

att samtala med lärare och sina kamrater för att lyckas med sitt lärande (Partanen, 2012).   

 

2.1.3 Sociala relationer 

Aspelin (2010) lyfter fram enstaka inslag som representerar sociala relationer. Med det menas 

att man kan tolka varandras känslor, motiv, intensioner och tankar. Det handlar bland annat 

om att kunna tolka det som händer i olika situationer vilket kan ge oss en vi känsla som formar 

vår identitet vilket i sin tur förstärker vår välmående (Aspelin, 2010).  För att utveckla elevens 

sociala relationer behöver skolan jobba med deras sociala kompetens. Ett socialt kompetent 

barn kan lätt utveckla sina relationer med andra. Binbach (2006) hävdar tre viktiga 

komponenter i de sociala kompetenserna: självinsikt, kommunikation och förmågan att 

utrycka sig. Dessa stimulerar elevens sociala och kognitiva utveckling (Binbach, 2006).  

Elevens sociala och kognitiva utveckling leder till en hållbar skolgång där de känner sig 

trygga, ökar sitt självförtroende, vill lära sig i skolan och vara aktiv i klassrummet. Detta gör 

att de mår bra både fysiskt och psykiskt (Säljö, 1996). Samtidigt behöver elever förnya och 

återskapa sina kunskaper genom att kommunicera och samspela med andra så att de ska 

kunna anpassa sig till det moderna samhället. William, Sheridan och Samuelsson (2000) 

hänvisar till Säljö (1996), där han påstår att ”i varje samspel mellan människor finns delar av 

vad han kalla kunskapsreproduktion, som utgör tillfällen för deltagarna att lära. Därför är 

samtal med kamrater, familj etc. väl så viktiga miljöer för kunskapsförmedling som skolan.” 

(William et al. 2000, s.64). 

 

2.1.4 Vad säger Skollagen om sociala relationer? 

Skollagen lägger stor vikt vid hur elevens kunskapsutveckling står i relation till sociala 

utveckling. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska varje skola minst en gång varje termin hålla ett 

utvecklingssamtal där eleven, läraren och vårdnadshavaren tillsammans ska diskutera hur det 

har gått för eleven. Samtalet ska handla om vilka åtgärder som skolan ska ta initiativ till för 

att utveckla elevens olika förmågor, både socialt och kunskapsmässigt. Vidare påstår 

skollagen att ” Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av 

elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen eller 

ämnesområden som eleven får undervisning” (SFS 2010:800, kap. 3, 15 §). 

                                                      
1 En svensk lag som utgår grunden för verksamheten i landets sjukvård. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-
_och_sjukvårdslagen 
 
2 Lagen syftar till att främja patients säkerhet inom hälso-och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Patientsäkerhetslagen 
 
3 Hur personuppgifter ska behandlas inom hälso-och sjukvården det finns i patientdatalagen.  
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/patientdatalagen/ 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Patientsäkerhetslagen
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/patientdatalagen/
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2.2 Hur elevhälsa och sociala relationer förhåller sig till varandra? 

I min uppsats fokuserar jag på lågstadiets elever. Den här delen lyfter jag fram hur elevhälsa 

och sociala relationer förhåller sig till varandra bland dessa eleven. Hur kan sociala relationer 

vara gynnsamma för elevers välmående i skolan samt deras lärande? Partanen (2012) hänvisar 

till regeringens proposition (2001/02:14), där står att ”Utgångspunkten är att en god lärmiljö 

också främjar hälsa. Samt elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som 

möjligt för eleven”. (Partanen 2012, s.42). Gustafsson (2009) belyser att elevers dåliga hälsa, 

skoltrötthet och försämrade skolresultat beror en hel del på relationsproblem med kompisar, 

lärare eller vårdnadshavare. Elever med god sociala förmåga lyckas behålla en god relation 

med andra, blir mer engagerad i skolan vilket i sin tur ökar deras motivation i skolarbetet. Det 

gör också att det blir lättare för läraren att skapa en god lärandemiljö i klassrummet 

(Gustafsson, 2009).  Bremberg (2004) konstaterar att elever med goda kamratrelationer har ofta 

bättre psykisk hälsa och klarar skolan bättre. Vidare påpekar han att skolan ska ge 

förutsättningar och möjligheter för elever att träna detta. Exempelvis skapa 

undervisningstillfällen där de kan samarbeta med varandra.   

 

Nu är frågan hur kan vi säkerställa en trygg elevhälsa i skolan? Elevhälsopropositionen 

”Hälsa, lärande och trygghet”, framhäver att elevhälsa kan säkerställas genom att skapa en 

plats för lärande och utveckling där skolpersonal i samverkan med elever och vårdnadshavare 

skapar en god lärandemiljö för elever. En miljö där elever kan utveckla sin självkänsla 

delaktighet och inflytande samt möjlighet att bearbeta sina relationer med andra. 

(Proposition.2001/02:14) Undervisningen har en avgörande roll för att utveckla dessa 

egenskaper hos elever. Eftersom jag skriver min uppsats inom naturvetenskap ska jag 

fokusera på hur NO-undervisning kan stimulera elever för att utveckla deras sociala 

relationer. I skolverkets (2011) kapitel 1 ”Skolans värdegrund och uppdrag”, sägs att 

undervisningen ska ge förutsättningar för att eleven ska utveckla sina kunskaper och sitt 

lärande.  Undervisningen ska ta hänsyn till elevens olika behov och utifrån detta ska skola 

sträva efter att genomföra en likvärdig utbildning för alla. Vidare konstatera styrdokumentet 

att en likvärdig utbildning innebär att undervisningen genomförs utifrån elevers olika behov 

och förutsättningar. Dessutom påpekar skolverket (2011) i syftet för ämnet biologi att genom 

biologiundervisningen ska elever utveckla sina förmågor att granska biologiska kunskaper, 

kunna kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk 

hållbarhet.  För att elever ska kunna utveckla sin sociala förmåga är det viktigt att de är positivt 

inställda till skolan. Bremberg (2004) lyfter upp två aspekter för elevers positiva inställning till 

skolan. Den ena aspekten är undervisningens innehåll och den andra är skolans normerande 

funktion. Med undervisningens innehåll menar han att använda ”sociala relationer” som 

undervisningsunderlag för att utveckla elevers sociala förmåga. Exempelvis i ett grupparbete 

inom NO-undervisningen så kan eleverna tillsammans hitta fakta, göra källkritik, 

argumentera för och mot sina egna och andras texter. Sådana träning stimulerar elevers 

motivation i ämnet och ökar deras självkänsla. De känner sig delaktiga och trygga i lektionen 

vilket i sin tur förbättrar elevhälsan (Bremberg, 2004).   

 

 Förutom själva undervisningen så finns det ett elevhälsoteam på skolan som har det viktiga 

uppdraget att utveckla och förbättra elevers sociala relationer där skolkurator och 

specialpedagogens engagemang är väsentlig. Skollagen (2010) lägger stor vikt vid det 

förbyggande och hälsofrämjande arbetet när det gäller enskilda elevers välmående i skolan. 
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Med förebyggande arbete innefattas att identifiera riskfaktorer som kan bidra till att elevers 

hälsa, lärande och utveckling samt särskilt då elever i behov av stöd. Med hälsofrämjande 

menar man till exempel jobbar med livsstilsfrågor för elever i skolan. Det kan vara att betona 

betydelsen av att motionera eller andra aktiviteter för att undvika en stillasittande vardag. 

Hälsofrämjande kan det vara att inkludera elevers matvanor och sömn (Partanen,2012). Redan 

i skolans tidigare år kan man jobba både förebyggande och hälsofrämjande. 

   

 

2.3 Tidigare forskning 

Biskop Johannes Rudbeckius drev en katedralskola i Västerås och redan år 1628 införde han 

en schemalagd hälsoundersökning vid skolan. Detta var Europas första systematiska 

hälsoundervisning inom skolan. Kanske var det till följd av detta som några större städer 

började att anställa skolläkare i skolorna på 1830-talet.  Deras roll var dock mycket begränsad 

(Milerad & Lindgren ,2017).   

Cernerud (1989) belyser skolläkarens roll på 1900-talet som att undersöka alla barn i klass 3, 

vidta åtgärder vid smittsamma sjukdomar och ge råd om ur skolan kan förbättra 

hälsoförhållandena för elever. År 1943 ägde en strukturell samordning av skolhälsovården 

rum då en samordnande skolläkare anställdes vid skolöverstyrelsen. På den tiden var 

smittsamma sjukdomar ett stort hot för elevhälsan. Det var läkarens största ansvar att jobba 

förbyggande (Cernerud, 1989). För att underlätta läkarens jobb behövdes en sjuksköterska som 

kunde vara en viktig del i skolhälsovården. Enligt Cernerud (1989) anlitade Sverige den första 

skolsköterskan år 1919 och efterhand fick skolsköterskor mycket självständiga arbetsuppgifter 

såsom hembesök, hälsoundersökning, genomföra vaccineringar osv. När de olika smittsamma 

sjukdomarna minskade drastiskt under 1950-talet så fick de psykologiskt och social betingade 

problemen ett större uppmärksamhet i svensk skola. Under 1960–70-talen kom ordet 

”mentalhygien”, där man fokuserade på elevers mentala hälsa. Då anlitade skolorna 

skolpsykologer och skolkuratorer som jobbade under elevvårdsteamet (Milerad &Lindgren, 

2017). År 1974 presenterade en statlig utredning om skolhälsovården. Där påpekar utredarna 

att skolan spelar en avgörande roll för barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. Efter det 

genomfördes reformer inom skolhälsovården så att man blir mer uppmärksam på elevers 

psykosociala utveckling. (Milerad &Lindgren, 2017). Forskarna ser på relationen mellan 

elevers psykiska hälsa, sociala utveckling och skolresultat. I utredningen visar ytterligare att 

ett genomtänkt hälsoarbete bland barn och unga där elevvårdens personal ska ge stimulans 

till elever för att må bra i skolan och samtidigt lägger de mer vikt på att säkerställa en trygg 

arbetsmiljö för elever (Cernerud, 1989).  Med tiden blir fenomenet mer aktuellt i svensk skola. 

Elevers välmående och sociala relationer har blivit mer beaktat inom skolväsendet. Skolan tar 

initiativ till undervisning om hälsa där skolpersonal och elever kan vara mer engagerade och 

aktiva. Skolan ser också sambandet mellan elevhälsa och elevers kunskapsutveckling.   

 

Boman (2016) lyfter i sin avhandling fram undervisningen om hälsa. Hon menar att hälsa och 

lärande går hand i hand. I sin forskning visar hon hur elevhälsa påverkar elever 

skolprestationen både positivt och negativt. Folkhälsomyndigheten (2018) ser ett tydligt 

samband mellan skolprestation och ökad risk för internaliserande problem bland barn och 

unga. I Vetenskapsrådet (2012) visar forskarna ett samband mellan elevers skolprestation och 

hälsa genom en figur som se ut så här: 
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 Källa: Vetenskapsrådet .2012, s. 18 

 

I figuren A visar att skolprestation påverkar hälsa alltså elever mår dåligt på grund av 

lagprestation i skola. I figuren B ser vi att på grund av dålig hälsa kan inte elever nå en hög 

prestation. Figuren C fokuserar på andra faktorer som påverkar både elever hälsa och 

skolprestation. Det kan vara social bakgrund, familjesituation eller elevens sociala förmåga. 

Den sista figuren D handlar om att skolprestation och hälsa påverkar varandra ömsesidigt. 

Till exempel kan en misslyckad läsutveckling hos små barn orsaka låg självkänsla vilket i sin 

tur påverkar elevens negativa hälsoutveckling i skolan (Vetenskapsrådet, 2012). 

 

Ytterligare lägger Vetenskapsrådet (2016) vikt på fysiska aktiviteter som grund för barnets 

sociala förmåga. Rådet säger att genom att delta i idrottslektioner så ökar elevers lust att lära. 

Med fysiska aktiviteter ökar barnet sin koncentrationsförmåga och minne vilket förbättrar 

klassrumsprestationen (Vetenskapsrådet, 2012). 

 

Milerad och Lindgren (2017) hänvisar till Granlunds kapitel ”Skolprestation och psykisk 

hälsa” där författaren säger att elevens psykiska hälsa beror till en stor del på 

tillhörighetskänsla, självkänsla och bemästringsmotivation. Vidare framhäver han att 

kännetecknande för barn som lyckas bra i skolan är att de kan arbeta både självständigt och i 

grupp, har goda kamratrelationer samt kan följa skolans regler (Milerad och Lindgren,2017).

  

I Statens offentliga utredning (2010:64), visar forskare Nyberg att elever som har svårt med 

skolarbetet och med sociala relationer mår dåligt i skolan. Elever som har negativa 

erfarenheter från skolan bär i de flesta fall med sig den i sitt vuxna liv.  Enligt Nyberg (2010) 

så kan negativa erfarenheter bidra till bristande relation bland vuxna och elever, dålig relation 

med kompisar, mobbning osv. Vidare påpekar forskaren att förutom skolan finns det givetvis 

andra faktorer som har negativ påverkan på elevers sociala relationer såsom familjesituation, 

föräldrars socioekonomiska situation, utbildning eller utanförskap (SOU 2010:64).  I sin 

forskning visar Mindess, Chen och Brenner (2008) att emotionellt välmående och social 

kompetens stimulerar elevers hjärnutveckling och kognitiva förmåga. Kourmousi, m.fl. (2018) 

belyser i deras studie att social kompetens hos elever kan förbättras genom ett lärande 
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program ”steps för life” där elever kan utveckla sin självkänsla, problemlösningsförmåga, 

hantering av känslor, kamratskap, empati. Alla dessa egenskaper bidrar till elevers välmående 

i skolan. I ytterligare en studie visar Yilmaz, Kirimoglu och Soyer (2018) att elever med 

särskilda behov kan gynnas av idrott där de kan träna sin sociala förmåga. Forskarna menar 

att idrott kan stimulera elevers sociala kompetens vilken i sin tur hjälper eleven att må bra i 

skolan.  

 

I en annan studie belyser forskarna Smithyman, Fireman och Asher (2014) att elever som 

drabbats av mobbning och diskriminering har sämre sociala förmåga, svårt med psykologisk 

anpassning och de flesta har dålig fysisk hälsa. Forskarna menar att dessa elever kan drabbas 

av depression, ångest, självmordstankar vilket göra att deras fysiska och psykiska ohälsa ökar 

drastisk. I sin avhandling ser Backlund (2007) ett stort problem med de elevers hälsa som beror 

på problem i sociala relationer. Hon menar att skolans elevhälsoteam och lärarlag gemensamt 

har ett ansvar för att utveckla elevers sociala kompetens. Dessa grupper måste vara överens 

om sina olika roller. I flesta fall hänvisar grupperna till varandra om vem ska ta ansvar för 

elevens välmående vilket leder till en negativ utveckling för elevhälsan inom skolan och för 

den elev som har problem. 

 

 

2.4 Vad säger styrdokumentet(lgr11) om elevhälsa och sociala relationer? 

 

Att skapa en trygg relation med kamrater och andra vuxna i skolan är ett av de viktigaste 

målen som styrdokument strävar efter. Det finns tydliga instruktioner, både i olika ämnen 

samt i fritidshemmens centrala innehåll om hur skolan ska arbeta med detta. I fritidshemmets 

Centrala innehållet står det att: 

 

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer 

samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges 

möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och 

samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och 

på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka 

och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla 

förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de 

får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten”. (Skolverket, 

2011, s. 22) 

 

I läroplanens (2011) övergripande mål och riktlinjer framhävs att genom utvecklingssamtal 

och individuella utvecklingsplaner ska läraren främja elevers kunskapsmässiga och sociala 

utveckling. Vidare konstaterar läroplanen (2011) att undervisningen och elevhälsans 

verksamhet ska ge elever stimulans, extra anpassningar och stöd vid enskilda elevers 

inlärningstillfälle och välmående.  

 

I Lgr 11 påstår även att skolan ska ta ställning till varje individs kunskapsutveckling genom 

att träna olika sociala förmågor såsom grupparbete, språklig kommunikation osv. Skolan ska 

sträva efter att vara en levande social gemenskap som tillhandahåller elevers trygghet och 

ökar elevers lust att lära. Varje elev har rätt att utveckla sig själv, känna växandets glädje, göra 
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framsteg och övervinna svårigheter. Att gå genom alla dessa steg kan få eleven att känna sig 

självsäker, trygg och motiverad vilket hjälper den att må bra i skolan (Skolverket, 2011). 

 

I det naturorienterande ämnet och biologins centrala innehållet belyser man att genom 

undervisningen ska elever lära sig hur och varför tillräcklig sömn, motion, hälsosam mat och 

sociala relationer hjälper eleven att må bra i skolan (Skolverket,2011). 

 

2.5 Förmågor som elever kan träna för att utveckla deras sociala relationer 

 

Enligt läroplanen (2011) ska eleverna få förutsättningar att utveckla sina förmågor analysera, 

argumentera, reflektera och jämföra. Universitetslektor och lärarutbildare Göran Svanelid 

myntade fem förmågor som han senare har anknutit till läroplanens 71 olika övergripande 

mål. Han påpekar fem olika förmågor som eleverna ska träna för att nå sina kunskapsmål. De 

fem är analysförmåga, kommunikativförmåga, metakognitiv förmåga, förmåga att hantera 

information samt begreppslig förmåga. (Skolvärlden,2014). Nedan visar jag hur elever redan 

i skolans tidigare år träna dessa förmågor för att utveckla sina sociala relationer. 

 

Med begreppsförmåga menar Svanelid (2011) att elever lär sig olika begrepp med hjälp av 

olika uttrycksformer såsom bild, ord eller symboler så att de kan använda de begreppen i olika 

sammanhang. Häggblom hänvisar till Behr et al. 1992), som påvisar olika 

representationsformer såsom verklighet, konkret modell, bildmodell, symboler och språk. 

Alla dessa representationsformer kan man använda i naturorienterande ämnen så att eleven 

lära sig olika begrepp med hög motivation och intresse (Häggblom, 2013).  Vidare konstateras 

Häggblom (2013) att av de olika representationsformer är språk en av de viktigaste aspekterna 

för elever för att träna sina sociala färdigheter.  

 

Med analysförmåga menar Svanelid (2011) att man ska kunna beskriva orsaker och 

konsekvenser, kunna förklara och påvisa samband, kunna iaktta saker utifrån ramen, kunna 

se likheter och skillnader samt kunna jämföra. Svanelid (2011) konstaterar vidare att 

analysförmåga har större vikt exempelvis till SO- och NO-ämnena, där elever tränar till 

exempel förklara och påvisa samband med olika saker genom att samarbeta med andra elever 

(Svanelid, 2011). 

Häggblom (2013) beskriver en socialkonstruktivistisk inlärningssyn där inlärningsmiljö ̈ 

bygger på en aktiv kommunikation mellan läraren och eleven. I den miljön utvecklar eleven 

inte bara sin verbala förmåga utan eleven har också möjlighet att förbättra sin förmåga att 

utvärdera kvalitetens i sitt tankemönster (Häggblom 2013). Kommunikationsförmåga är nära 

förknippad med begreppsförmåga där begreppets representationsformer grundar sig på 

språk, symboler samt uttrycksformer. För att uppnå kunskaper är språket viktigt. Genom 

språket kommunicerar vi med varandra, lyssnar på andras tankegångar och delar med sig av 

våra egna. Genom att träna kommunikationsförmåga utvecklar elever sin sociala kompetens. 

Moyles (1995) menar att barnets sociala kompetens ökar genom att det kommunicerar med 

vuxna och andra jämnåriga. Barn som leker med andra lär sig att samspela, samverka, 

resonera och argumentera. Hwang & Nilsson (2003) hävdar att barn utvecklar sin empati 

genom att leka med jämnåriga, lära sig att följa regler, hantera konflikter och kompromissa 

med andra som i sin tur utvecklar deras sociala gemenskap.  
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Med metakognitiv förmåga lär elever att tolka, värdera och reflektera. De lär sig att anpassa i 

en viss situation, syfte eller sammanhang. De kan göra rimlighetsbedömning. Samtidigt lär de 

att välja mellan olika strategier och våga sig att prova olika saker. Man kan träna alla dessa 

egenskaper genom att samarbeta och kommunicera med andra (Svanelid ,2011). 

Förmåga att söka information från olika källor är ett viktigt redskap för att inhämta kunskap 

i det moderna samhället. Särskilt i naturorienterande ämnen är det viktigt att elever kunna 

söka olika vetenskapliga fakta från olika källor. Svanelid (2011) påstår att elever ska kunna 

skilja mellan fakta och värderingar, kunna söka och samla information och vidare kunna 

avgöra informationskällors användbarhet och trovärdighet. För att kunna nå dessa mål är det 

angelägen för elever att samarbeta och kommunicera med andra. 

3. Studiens teoretiska anknytning 

Eftersom min studie inriktar sig på sociala relationer och elevhälsa, kommer jag att utgå från 

den ryske psykologen Lev S. Vygotskijs sociokulturella perspektiv där han betonar lärandets 

två viktiga utgångspunkter: samspel och kommunikation. Partanen (2007) säger att en 

”Vygotskij -inspirerad” pedagogisk process innebär att organisera en lärandemiljö där elever 

har möjlighet att jobba med par eller i grupp. Här är lärarens roll inte oviktigt utan annorlunda. 

I det sociokulturella perspektivet… ”blir kunskap om sociala processer i elevgruppen viktiga, 

inte bara för att förstå hur eleverna relaterar till varandra utan också ur ett lärandeperspektiv” 

(Partanen,2007, s.55).  Säljö̈ (2014) menar att genom att samspela med andra människor ökar 

man sin erfarenhet vilket stimulerar deras förståelse om omvärlden. Genom att samspela och 

kommunicera både med andra elever och vuxna utvecklar elever sitt lärande i en högre 

utsträckning om en utgår från det sociokulturella perspektivet. Häggblom (2013) menar att 

den sociokulturella inlärningssynen skapar en inlärningsmiljö̈ där elever och lärare 

kommunicerar aktivt vilket stimulerar elevers verbala tankar och argumentation. 

 

I min studie har jag försökt att anknyta teorin med min forskning. Eftersom studiens syfte är 

att undersöka sociala relationers betydelse för att må bra i skolan, ville jag undersöka hur 

sampel och kommunikation är viktigt för elevers välmående. Samtidigt hur kan lärare 

stimulera elever i sitt lärande genom att skapa ett bärande relation med de.   

4. Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie är att ta reda på hur sociala relationer kan förbättra elevhälsan i skolan. 

Varför är det viktigt att utveckla elevers sociala kompetens i skolan? Hur kan lärare och 

elevhälsoteam få syn på problemet? Hur kan de ge stimulans till elever? 

Min målgrupp är lågstadiets elever.  För att upprätthålla en trygg lärande miljö för elever är 

det viktigt att säkerställa elevers fysisk och psykisk hälsa vilket beror en stor del på elevers 

sociala relationer med andra. I min forskning kommer jag ställa tre forskningsfrågor och 

utifrån de frågorna kommer jag undersöka mina svar. Mina forskningsfrågor är följande 

 

1. Varför är sociala relationer viktiga för att elever ska må bra i skolan? 

2. Hur kan lärare och elevhälsoteam stimulera elever att utveckla sin sociala kompetens? 

3. Vilka hinder ser lärare och elevhälsoteam för att utveckla elevers sociala relationer? Hur kan 

de jobba med detta? Hur kan de lösa problemen? 
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5. Tillvägagångssätt  

I detta avsnitt ska jag presentera mina intervjufrågor, mitt urval, den kvalitativa metod som 

jag har använt i min studie, miljöns betydelse under intervjun och de forskningsetiska 

principer som jag har följt i hela min studie.  

5.1 Intervjuer 

5.1.1 Koppling mellan intervjufrågor och syfte samt frågeställning 

I mina intervjufrågor har jag utgått från mitt syfte där jag bland annat har frågat dem hur 

sociala relationer stimulerar elevhälsa i skolan, hur elevhälsoteam jobbar för att säkerställa en 

god elevhälsa så att elever mår bra i skolan och deras lust att lära ökar samt hur går samarbete 

mellan pedagoger, elevhälsotemet och vårdnadshavare. Vad tycker pedagogerna om hälsans 

betydelse i elevers lärande och ser de över huvud taget att sociala relationer som 

undervisningsunderlag i elevers lärande? För det har jag ställt tio frågor som har en koppling 

till mina forskningsfrågor. Nedanför visar jag den kopplingen: 

Min första forskningsfråga är Varför är sociala relationer viktiga för att elever ska må bra i skolan? 

 För att svara på den frågan har jag ställt fyra intervjufrågor såsom 

  Ökande elevohälsa är ett faktum i svensk skola. Vilka skäl tror du ligger bakom detta? 

 Hur upplever du att eleverna i skolan mår idag?  

 Hur du upplever detta? (om alla mår bra)  

 Hur skulle ni upptäcka ifall elever inte mår bra? 

 Enligt Lgr 11 ska eleverna ha förståelse av betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala 

relationer för att må bra. Vilken roll tror du sociala relationer spelar för elevers hälsa idag, 

överlag och i skolan?  

 

För att få svar på min andra forskningsfråga Hur kan lärare och elevhälsoteam stimulera elever att 

utveckla sin sociala kompetens? har jag tagit fram tre intervjufrågor såsom:  

 Vilka åtgärder kan skolan ta för att utveckla elevers sociala relationer? 

 Hur arbetar du med att undervisa om relationer?  

 Vilken typ av undervisning bedriver du för att utveckla elevers sociala relationer? Kan du 

ge några exempel?  

 Ser du över huvud taget att ämnet är ett undervisningsunderlag för NO, iså fall hur? 

Slutligen för min sista forskningsfråga, Vilka hinder ser lärare och elevhälsoteam för att utveckla 

elevers sociala relationer? Hur kan de jobba med detta? Hur kan de lösa problemen?  

Har jag framfört de tre sista intervjufrågorna 

 Hur samarbetar ni med andra personalgrupper i skolan? Hur ser ni på vårdnadshavarens 

ansvar? 

 Vilka resurser finns i skolan för att utveckla elevers sociala relationer? Vad skulle du önska 

mer? 

 Finns det andra faktorer som påverkar elevers sociala relationer negativt eller positivt 

förutom skolan? 
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5.1.2 Intervjuprocessen  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) har intervjuer en struktur och ett syfte. I vanliga fall är det 

ett spontant vardagligt utbyte av åsikter mellan två parter. När det gäller forskningsintervju 

så har intervjuarens frågeteknik en avsevärd betydelse. Svaren som man får utgår helt och 

hållet från det fenomenologiska förhållningssättet där intervjupersonen svarar på frågorna 

utifrån sitt eget perspektiv. Kvale och Brinkmann påstår att:  

”Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att 

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den 

upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor 

uppfattar att den är.” (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 44). 

För att intervjua personer är det viktigt att de känner sig bekväma med ämnet. 

Intervjupersonen bör också veta hur intervjun ska dokumenteras. Ska den spelas in eller för 

intervjuaren anteckningar? (Eliasson, 2013). Vidare betonar Eliasson att intervjuaren samt 

intervjupersonens aktiva deltagande beror på intervjuns tydliga struktur.  

I min forskning har jag intervjuat tre lärare och två kuratorer, en speciallärare och en 

beteendevetare på tre olika skolor. Fem av dem har jag träffat fysiskt och två har jag skickat 

frågorna till via e-post. Innan jag kontaktade dem e-postade jag till rektorerna för att få deras   

godkännande.         

Infor mina intervjuer har jag förberett tio frågor. Innan jag träffade lärarna skickade jag ut ett 

missivbrev (bilaga 1) och intervjufrågorna för att underlätta deras arbete. Lärarna fick chans 

att förbereda sig på svaren vilket bidrar till en djupare förklaring till svaret. En lärare och 

specialläraren kunde inte träffa mig fysisk men ville gärna svara på frågorna. Intervjun gjordes 

via e-post. Intervjufrågorna finns som bilaga i slutet av min uppsats. (Bilaga 2)  

5.2 Urval 

För att uppnå mitt syfte om betydelsen av sociala relationer för att må bra i skolan, har jag valt 

lärare som prioriterar att träna sociala relationer i sin undervisning. I det avseendet har jag 

utgått från målinriktat urval (Bryman, 2011). Med målinriktat urval menar Bryman (2011) att 

forskare gör sitt urval utifrån att intervjupersonerna ska vara relevanta för forskningens syfte. 

Jag har tagit kontakt med några lärare vilkas arbetssätt jag känner till. Jag var medveten om 

mitt ämne och därför informerade jag dem i förväg om mitt syfte. Jag har även använt mig av 

det stratifierade urvalet (Eliasson, 2013) där man delar upp populationen i grupper och gör 

sedan ett urval från varje grupp för att bygga en egen grupp. Eftersom jag skriver min uppsats 

inom NO har jag först valt NO-lärarna och bland de lärarna valde jag dem som hade erfarenhet 

av att jobba sociala relationer och hälsa i skolan. Samtidigt har jag valt att prata med personal 

från elevhälsotemet vilka jobbar främst med att förbättra elevhälsa och sociala relationer i 

skolan. Jag har också pratat med en beteendevetare som jobbar i en skola med att träna elever 

i att utveckla deras sociala förmåga.  
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5.3 Analys av intervjuer 

Efter varje intervju har jag transkriberat den för att inte missa viktig information. Efter          

transkriberingen har jag valt de väsentliga delar som jag tyckte var relevanta för min studie. 

För att underlätta min undersökning har jag använt kodning och där har jag antecknat olika 

nyckelord, poängterat den väsentliga informationen samt hittat likheter och skillnader i 

samtliga svaren. Kvale &Brinkmann (2014) belyser att när man använder kodning binder man 

ett eller flera nyckelord i texten för att underlätta senare igenkänning av påståenden. Det går 

också att bryta ner, jämföra, utreda samt kategorisera data (Kvale & Brinkmann, 2014). 

5.4 Kvalitativ metod 

För att genomföra min studie använder jag en kvalitativ metod såsom intervju och urval. I den 

kvalitativa metoden får jag ett resultat som inte går att beskriva med en siffra. Insamlande och 

analys av data bygger på intervjusvaren. Till exempel intervjufrågan Vilken roll tror du sociala 

relationer spelar för elevers hälsa idag, överlag och i skolan? Den frågan går inte att svara på med 

en siffra. Svaret ges utifrån det egna perspektivet; lärarens upplevelse av sin egen roll i 

undervisningen. 

Min studie är induktiv, den förenar sociala kompetens och hälsans teoretiska perspektiv och 

hur det genomföras med praktiken i klassrummet. Med induktiv menar Bryman (2011), 

koppling mellan teori och praktik. Enligt honom ska praktiska forskningsresultat forma hur 

teorin ska se ut. Vidare benämner han metoden som en kunskapsteoretisk ståndpunkt där det 

finns en hel del tolkningsmöjligheter (Bryman, 2011). 

I studien har jag intervjuat NO-lärare, speciallärare och kuratorer om deras pedagogiska 

praktik. Jag har analyserat deras svar om varför de tycker att social förmåga är viktig för 

elevers välmående och hur de stimulerar elever för att träna sociala förmågor i 

undervisningen. Deras svar är mitt resultat. Och teorin grundas på praktiska 

forskningsresultat hos de forskare jag hänvisar till samt skolverkets anvisningar. 

Alvesson och Sköldberg (2017) hävdar att kvalitativa metoder bygger på en öppen och 

mångtydig empiri, kodifiering och kategorisering. Metoden utgår från studiesubjektens 

perspektiv där det finns tolkningsutrymme (Alvesson och Sköldberg, 2017). Stukát (2011) 

poängterar att i en kvalitativ studie är det forskaren som ska finna förståelse för det resultat 

som kommit fram i intervjumaterialet. 

I den kvalitativa metoden har jag genomgått lärarnas, kuratorer och speciallärarens intervjuer, 

samt min egen observation av deras svar för att tolka, avkoda och avläsa studien. Eftersom 

varje informant har sin egen synpunkt och egna idéer blir det naturligtvis olika svar på 

frågorna vilket jag har undersökt utifrån den kvalitativa metoden. 

5.5 Miljö 

Intervjuerna ägde rum i lärarens/personal i elevhälsoteamets eget klassrum eller i 

personalrummet. Lagerholm (2005) lyfter fram miljöns betydelse för intervjupersoner. Han 

menar att om intervjupersoner känner sig avslappnade och bekväma i sin omgivning blir det 

en givande diskussion mellan två parter och svaret blir mer djupt, analyserbart och relevant. 
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Jag har upplevt att lärare som satt i sitt eget rum var mer avslappnade och bekväma än de 

andra. Hen pratade mer ingående, visade sitt material och vår diskussion var utförlig. 

 

5.6 Forskningsetiska principer 

För att utföra min forskning har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Nedanför benämner jag kort dessa krav: 

 

Informationskravet 

Med informationskravet menar man att deltagarna ska informeras om forskningens syfte 

och de villkor som gäller för deltagaren. Dessutom kommer de att informeras om att deras 

medverkan i forskningen är frivillig och att de kan avbryta sin medverkan när som helst. I 

missivbrevet har jag tydliggjort mitt forskningssyfte och informerat dem om att deras 

medverkan i studien är frivillig, anonym och kan avbrytas om de inte finner deltagandet 

meningsfullt. 

 

Samtyckeskravet 

Under forskningen har deltagarna fullständigt rätt att veta hur länge de ska delta i studien och 

på̊ vilka villkor ska de delta. Intervjuaren får inte trycka på eller påverka deltagaren på något 

sätt samt det ska inte finnas någon typ av beroendeförhållande mellan forskare och deltagare. 

Innan intervju har jag informerat intervjupersonerna om hur lång tid jag behöver för intervjun. 

Jag frågade om de hade tid att delta och de var mycket intresserade. Vi har ingen relation som 

skulle göra det möjligt för mig att tvinga dem till deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet 

Deltagarnas personliga information skall undertecknas med tystnadsplikt och etisk 

benägenhet. All information som inhämtas från deltagare kommer att användas i 

forskningsarbetet och efter det ska de förstöras. Under min studie har jag inte nämnt skolan 

eller informanternas namn. Jag har sparat allt material tills mitt arbete är godkänt. Efter det 

kommer jag att förstöra dessa. Detta har också mina informanter fått veta. 

 

Nyttjandekravet 

Uppgiften, materialet och insamlade data ska enbart användas i forskningssyfte. Data ska inte 

lånas ut eller användas i något kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. Dessutom 

får personuppgifter utan medgivande av deltagaren inte användas på sätt som påverkar deras 

privata liv. Jag är medveten om att materialet och deltagarens personliga uppgifter inte 

används i annat syfte så att det skull kunna skada deras privatliv. 

 

6. Resultat 

Mitt syfte med det här avsnittet är att visa vad jag har kommit fram till utifrån 

intervjufrågorna. Min utgångspunkt är de tre forskningsfrågor som jag har beskrivit i 

syftesdelen. Jag ger en kort presentation av samtliga informanter för att ge en god uppfattning 

om deras svar. Jag visar vad informanter har svarat på frågorna samt deras egna reflektioner. 

Därefter analyserar jag svaren genom att jämföra deras olika svar.  
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6.1 De intervjuade informanterna. 

Jag har intervjuat tre pedagoger, två kuratorer, en speciallärare och en beteendevetare som 

jobbar mest med elevers sociala färdigheter. De intervjuade var från tre olika skolor. Alla var 

lågstadielärare och undervisar No-ämnen. Pedagogerna hade 18, 15 och 8 års erfarenhet i 

läraryrket. De två kuratorer hade 10 respektive 8 års erfarenhet. Specialläraren hade 20 års 

erfarenhet. Beteendevetaren hade 12 års erfarenhet inom yrket.  Det är en variation av 

pedagoger både ålders- och erfarenhetsmässigt, vilket bör ge ett varierat och mångsidigt 

resultat i studien. För att underlätta för läsaren visar jag detta i en tabell:  

Intervjupersoner Erfarenhet 

Lärare1 15år 

Lärare2 18 år 

Lärare3  8 år 

Speciallärare 1 20 år 

Kuratorer 1 10 år 

Kuratorer 2 8 år 

Beteendevetare 12 år 

 

6.2 Forskningsfråga 1: Varför är sociala relationer viktiga för att elever ska må bra i skolan? 

Sammanvägning och analys av intervjusvar relaterade till forskningsfråga 1:  

Samtliga lärare anser att sociala relationer är viktigt för elevers välmående i skolan. De tycker 

att elever som har goda relationer med sina kompisar, vuxna i skolan och i familjen mår bra 

både psykiskt och fysiskt. De presterar bra i skolarbetet, är mer engagerade och visar en positiv 

attityd till skolan. Däremot påpekar lärare 1 och 2 att orsaken till att en stor andel barn inte 

mår bra, kan vara stress och höga prestationskrav både från skola och hemmet. Men lärare 3 

utpekar sociala media, där barn skaffar kompisar, är en stor riskzon för många. Enligt läraren 

kan det vara positivt för många att kontakta och bygga en relation till andra men det finns risk 

för mobbning och kränkande behandling.  Sen är det att på dagens barn vill vara på nätet hela 

tiden, de vill uppdatera och vill få bekräftelse från andra kompisar. Lärare 3 påstår att:  

”Sen är det är det att man är lite rädd om att vad skriv de andra om mig, eller 

man kanske har skrivit om någon annan kanske, som gör att man mår dåligt”.  

Beteendevetaren påpekar att den fria rörligheten som håller på med att försvinna från barns 

liv. Han menar att med den fria leken skapar barn en relation med andra barn. De lär sig att 

samarbeta, träna på sin känsla, skapa gemenskap. Stillasittande aktiviteter gör att barn rör sig 
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mindre, de blir trötta och deras koncentrationsförmåga försämras vilket leder till att de blir 

trötta på skolan. Hen påstår att:  

”Det finns elever som kanske inte rör sig på i en hel helg, med stillasittande via 

tv-spel, datorer, ipads osv. Och att när man kommer till skolan har man inte rört 

på sig en vecka. Vi vet att för att orka mer i skolan, för att hjärnan ska må bra, vi 

pratar ju om det här psykiska måendet så är rörelse avsevärt viktigt. Och där tror 

jag att den största faktorn är att vi rör oss för lite ”. 

Båda kuratorerna lägger stor vikt vid sociala relationer i elevers välmående i skolan. Med 

sociala relationer menar de relation med vuxna i skolan, med kompisar och med föräldrar na 

i hemmet.  Kurator 1 säger att:   

”De som mår bra i skolan har kompisar och det går bra med dem i skolan. De 

vill vara i skolan, tycker att skolan är roligt, alltså är närvaron hög. Samtidigt har 

de har kompisar både i klassen och på rasterna.” 

 

6.3 Forskningsfråga 2: Hur kan lärare och elevhälsoteam stimulera elever att utveckla sin 

sociala kompetens? 

 

Sammanvägning och analys av intervjusvar relaterade till forskningsfråga 2: 

 

Både lärare 1 och 2 anser att man måste jobba värdegrundsfrågorna kontinuerligt både i 

klassrummet och på rasterna, alltså prata med elever om hur man är en bra kompis, hur man 

ska bete sig i en grupp, vad som är tillåtet och inte. Lärare 2 lägger extra vikt på elevers 

familjeförhållanden. Hon menar att som lärare måste man veta om det händer någon tokigt i 

hemma, hur fungerar relationerna i hemmet med föräldrarna? Eftersom det påverkar en hel 

del i barnens sociala relationer. Barn som har en trygg familjerelation hemma har bättre 

självförtroende, vilket hjälper dem att bygga andra sociala relationer ute.  Dessutom påpekar 

lärare 2 om att lära sig att hantera konflikt i skolan. Lärare 3 lyfter upp ”vi” känslan, där alla 

kan jobba tillsammans. Hen menar att alla pedagoger i skolan ska skydda alla elever. Om det 

händer någonting utanför klassen, då tar man det direkt. Hen påstår att: 

 

”Det är att skapa en vikänsla, det inte hennes elever utan det är vår elev. Om det 

händer någonting då tar vi det direkt. När man går på skolgården och märker 

någonting som händer, då stannar man och tar det direkt”.   

 

I min intervjufråga ” Hur arbetar du med att undervisa om relationer”? svarar alla tre att de 

jobbar kontinuerligt i klassen för att lära hur man blir en bra kompis? De tränar grupparbete 

genom samarbetsövningar. Lärare 3 säger att det är viktigt att skapa en trygg lärande miljö 

där elever vågar ta initiativ, prova olika läromedel utan att tänka på vad andra tycker. Hen 

menar att det är viktigt att de accepterar varandras olikheter. Hen påstår så här: 

 

”…att skapa en trygghet så att alla elever känner sig hemma här, och också har 

en acceptans från varandra. Det är så att man inte behöver älska alla men man 

måste acceptera varandra. Man blir ju inte bästa kompis med alla, det går inte, 

men vi förstår att vi är olika men att alla har samma människovärde”. 
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Båda kuratorerna lägger stor vikt vid konfliktlösning i skolan. De menar att både lärare och 

fritidspedagoger behöver prata med elever om konfliktlösning. Vad ska man göra om man 

hamnar i en konflikt? Hur ska vi lösa detta? Vem ska de vända sig till om det händer någonting 

allvarligt? Förutom att träna kamratskap belyser Kurator 1 om att genomföra olika lekar som 

kan förstärka elevers samarbetsförmåga och klassgemenskapen.  

 

Kurator 2 berättar om rast verksamhet med aktiva vuxna kan vara vägledande för elever. 

Vidare pratar kuratorn om likabehandlingsplanen som kan verkställas under lektionen.  Hen 

menar att under undervisningen kan lärare genomföra olika aktiviteter som ingår i skolans 

likabehandling plan. Hen säger att:  

 

”Då kan man jobba utifrån likabehandlingsplan. Det är hur man ska visa respekt 

för andra, lyssna på varandra och det är en träning hela tiden. Man kan ju väva 

in det i många olika sammanhang som relationer och mående och sådant. Det 

behöver inte pågå något jätteprojekt sedan är det slut utan det kan pågå litegrann 

varje dag egentligen”.  

 

Specialläraren pratar om mentorer, som kan stimulera en bra och bärande relation med 

eleverna. Enligt hen kan mentorsgrupper där elever lär sig att ta extra ansvar för varandra 

vara en bra skyddsfaktor. Hen menar att i mentorsgruppen pratar de ofta om hur de i gruppen 

ska ta hand om varandra. Exempelvis om det händer något tokigt på skolgården eller 

korridoren, då finns det andra i gruppen särskild de äldre barnen som kan ta initiativ till att 

lösa problemet för de yngre eleverna. Vidare pratar speciallärare om några 

undervisningsmaterial som hen använder för att utveckla elevers sociala relationer såsom 

sociogram, snubbeltråden, appen ritprata för att skapa sociala berättelser.  

 

Beteendevetaren pratar om lyhördhet, tålamod att lyssna både på kollegor och elever. Enligt 

hen är det viktigt hur vår relation är med andra kollegor på skolan? Om vuxna har positiva 

relationer med varandra då sprider det sig till eleverna. Vidare talar beteendevetaren om 

positivt kroppsspråk, vilket är jätteviktigt, säger hen. Med positivt kroppsspråk kan man 

sprida en positiv stämning vilket i sin tur skapar trygghet hos elever. Så att elever kan lita på 

läraren. Ytterligare nämner beteendevetare en kognitiv beteendeterapi, ART (Aggretion 

replacement training), som hen jobbar med. Med den jobbar man med sociala färdigheter 

såsom säga ”tack” och ”förlåt”: 

 

”en kognitiv beteendeterapimetod, där jag jobba med att utveckla de sociala 

färdigheterna hos eleverna. En sak kan bara presentera sig själv, säga tack, säga 

förlåt. Vissa de här färdigheterna tror man att ganska självklara, men i mitt fall, 

där jag jobbar behöver jag utveckla detta. De är viktiga när man tränar sociala 

relationer”. 

 

Beteendevetaren berättar också om att jobba med ”ilskkontrol”, d.v.s. hur man kan hantera 

sin ilska i olika situationer. Då jobbar elever med olika rollspel, som fastnar direkt i deras 

huvuden. I det här fallet lägger hen vikt på ”Learning by doing ” metoden, alltså elever lär sig 

saker genom att göra själva. Hen påstår att: 
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”Att lära sig ge eleverna ett verktyg, en metod att i ilska och provocerande 

situationer        kunna agera på ett annat sätt för att inte hamna i konflikt. Att 

kunna identifiera sina ilska som provocerande attityder. Och vad jag gör för att 

ge trygghet till andra? När vi tränar på de sakerna då gör vi med rollspel, alltså 

”Learning by doing”… då fastnat det i bakhuvudet”.  

 

6.4 Forskningsfråga 3 (DEL 1): Vilka hinder ser lärare och elevhälsoteam för att utveckla 

elevers sociala relationer?  

 

Samtliga lärare tycker att samarbete mellan skolan och hem är en viktig faktor. Om det finns 

brist på samarbete mellan parterna påverkat det negativt, både elevers kunskaps - och sociala 

utveckling. De menar att det ibland blir svårt att föra samtal med föräldrar, om det händer 

något tokigt. Det kan bero på problem i familjen, föräldrarnas alkoholproblem eller bristande 

språkkunskap. Lärare 1 berättar så här: 

 

”Men ibland går inte samarbetet så som man har önskat och då blir det problem.  

Det kan vara problem i familjen, alkohol, narkotika eller kanske problem med 

språk. Jag menar elever med annan etnisk bakgrund kanske föräldrarna inte kan 

språket, då blir det svårt att kommunicera”.  

 

Samtliga lärare berättar att om samarbetet mellan elevhälsotemet och hemmet fungerar bra då 

blir det lättsammare för läraren att hantera elevens sociala svårigheter.  Lärarna berättar att 

skolkurator borde finnas tillgänglig men på grund av få kuratorer, är det i dagsläget nästan 

omöjligt. De brukar få vägledning och råd från skolkuratorer när de är i skolan. I en akut 

situation kontaktar de kurator och då kommer de.   Dessutom finns det speciallärare för att 

hjälpa elever med särskilda behov. Men lärare 1 och 3 anser att de behöver mer speciallärare i 

skolan, det räcker inte med en specialpedagog på en skola med 300 elever. Lärare 3 säger: 

 

”Brist på personal är ett skäl. Med nästan 300 elever finns bara en speciallärare. Vi har 

elevassistent, vilket är bra, men vi saknar utbildade pedagoger här”. 

 

Enligt de två kuratorerna är ett elevhälsoteam och aktiva pedagoger och vuxna viktiga för att 

utveckla elevers sociala relationer. De menar att det behövs en aktiv samverkan mellan skolans 

olika parter. Vuxna är jätteviktiga i barnens liv. De kan inte vänta på en kurator som kommer 

nästa tisdag för att lösa konflikten utan de vill ta det här och nu. Därför är det viktigt att alla 

vuxna i skolan är aktiva och engagerade i sin roll. Om det är brist på det så blir det problem 

för eleverna. En elev som inte har någon att prata med i skolan om sina problem känner sig 

otrygg och osäker vilket i sin tur orsakar nedstämdhet, utanförskap och förvirring.  

 

Dessutom betonar båda kuratorerna vårdnadshavarens roll som den som är mest nära till 

barnet. Från dem kan skolan få rätt information om eleven för att jobba vidare. Kurator 1 säger 

så här: 

 

”Vårdnadshavare är superviktiga, det är dem som vet mest om barnen och de 

ser barnen från nära håll. Det är sant att de inte kan agera direkt om någonting 

händer i skolan men deras ansvar att signalera till oss om de ser något konstigt, 

om barnet inte mår bra eller om de upplever att barnets beteende har förändrats. 
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Då är det viktigt att de informerar oss och att det är med på möten. Då kan vi 

hjälpas åt och vi kan diskutera om det”. 

   

 

Forskningsfråga 3(del 2): Hur kan de jobba med detta? Hur kan de lösa problemen? 

 

Samtliga lärare betonar ett starkt samarbete mellan skolans personal och hemmet är en viktig 

del. De säger att kan eleven skapa en gemenskap med sina kompisar och lärare så mår den bra 

i skolan, lär sig saker och är aktiv i skolarbetet. Den känner sig hemma här. Därför lägger 

lärarna vikt på samverkan mellan olika parter i skolan; pedagoger, fritidspedagoger, 

elevhälsoteam och vårdnadshavare. Man jobbar alltså med alla dessa resurser för att stimulera 

elevers sociala relationer. Lärare 1 berättar: 

 

”Jag som klasslärare brukar kontakta med elevhälsotemet om jag har någon 

fundering omkring en elev, om den behöver lite extra hjälp eller behöver lyfta 

någonting med elevhälsoteamet”.   

 

Lärare 2 säger att:  

 

”Vi har en likabehandlingsplan som vi brukar använda då och då, särskilt i 

undervisningen. Vi har nolltoleransgrupp, elevråd och mentorsgrupp. I varje 

mentorsgrupp har vi en elevrådsrepresentant och en gång i månaden brukar de 

träffa rektorn. Där lyfter de sina förväntningar på skolans miljö. Samtidigt finns 

ett välfungerande elevhälsoteam som jobbar aktivt för elever välmående i 

skolan.  

 

Beteendevetaren nämner en övergripande undervisningsgrupp där de jobbar med att träna på 

olika sociala färdigheter med rollspel.  

 

Kurator 1 nämner att klasslärare och mentorer är viktiga resurser för eleverna. Eftersom de 

träffar eleverna varje dag så blir det lättare för klasslärare att upptäcka om det är något 

problem med eleven. Genom undervisningen kan eleverna träna olika sociala färdigheter som 

är väldigt de viktigt. Dessutom påpekar kuratorn att det är viktigt att alla elever är sedda och 

det är vuxnas ansvar att den blir sedd. Hen säger så här: 

 

”Att vi rör oss ute i korridorerna, försöker att ingripa om något är tokigt och ta det på 

en gång. Alltså alla vuxna i skolan är viktiga. Att alla vuxna ser eleverna så att de inte 

känner sig ensam eller utanför, det är viktigt tycker jag. 

 

7. Diskussion 

I detta avsnitt har jag lagt både en metod- och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen har 

jag diskuterat min metod som jag har använt i min forskning. Jag har visat fördelar och 

nackdelar med de åtskilliga metoderna utifrån olika författarens belägg. Efter det, i 

resultatdiskussionen, har jag sammanfattat samtliga informanters svar utifrån de tre 

forskningsfrågorna. Senare ska jag analysera en av mina forskningsfrågor som jag tycker att 
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intressant och viktigt i min forskning.  I slutdiskussionen har jag skrivit mina egna tankar 

kring min studie och vidare forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med mitt arbete var att utforska hur sociala relationer stimulerar elevers välmående i 

skolan. För det har jag valt den kvalitativa metoden där intervju och urval är en viktig del. Jag 

har skickat intervjufrågorna i förväg så att informanterna får möjlighet att förbereda sig på 

svaret. Då skapas förutsättningar för en djupare diskussion mellan intervjuaren och 

informanten. Fast Kvale och Brinkmann (2009) föredrar att inte skicka intervjufrågorna i 

förväg så informanten ger svaren direkt utifrån situationens perspektiv. Men när jag frågade 

via mejl om de vill ha frågorna, tackade all ja. Sen bestämde vi att jag skickar frågorna i förväg 

så att hen kan förbereda sig. Jag har spelat in fem intervjuer efter att ha fått samtycke från de 

intervjuade. Eliasson (2013) säger att det är en fördel att spela in en intervju för då kan man 

citera den intervjuade ordagrant i sitt resultat. Dessutom kan man gå tillbaka igen och igen 

om det är svårt att tolka svaret. Nackdelen är att det är tidskrävande för intervjuaren att skriva 

ner hela intervjun (Eliasson, 2013). Två av mina informanter lämnade sina svar via mejl. 

Fördelen med detta är både ekonomisk- och tidsmässig. Nackdelen är att det finns risk att 

informanten hoppar över en fråga som uppfattas som svår eller att svaren blir väldigt 

kortfattade. Intervjuaren går också miste om nyanser i beskrivningar och förklaringar. (Kvale 

& Brinkmann, 2014).  

I mitt urval har jag använt mig av ett målinriktat urval och ett stratifierat urval. Med 

målinriktat urval har avser jag lärarna som är relevanta för min studie (Bryman, 2008). Eliasson 

(2013) förklarar stratifierat urval så här:  

”I ett stratifierat urval kan du ta hänsyn till olika gruppers storlek genom att dela in – 

stratifiera- populationen i grupper eller skikt och därefter göra ett urval inom vart och ett av 

dem”. (2013, s.47).  

I mitt fall har jag först valt lärare som undervisar NO, eftersom jag skriver min uppsats i 

naturvetenskap.  Bland dessa valde jag de lärare som lägger större vikt i sociala relationer för 

att undervisa ämnena. Dessutom har jag intervjuat en beteendevetare som jobbar mest med 

elevers sociala färdigheter. Fördelen med detta urval är att jag direkt kunde stalla mina frågor. 

Informanten kände till metoden i förväg så det krävdes inte någon längre introduktion. Detta 

sparar tid och kraft för båda parter och det kan göra att frågorna blir mera rättvisande 

besvarande (Byrman, 2008). Nackdelen med detta är om den intervjuande inte vill samverka 

med själva forskningssyftet och tycker att jag är lärare och jag kan svara på de frågorna, jag 

undervisar jo NO, då blir det väldigt svårt för intervjuaren att uppnå sitt mål.  

Att göra en elevriktad enkät skulle kunna ha varit ett alternativ i min forskning, då skulle jag 

nå eleverna direkt. Tanken var att göra en trivselenkät där skulle de svara på frågorna såsom 

hur jobbar de i klassrummet? Hur fungerar grupparbetet? Har de en kompis? Vet de att vem 

de ska vända till om det händer något olämpligt? osv. Med enkätundersökning kan man se en 

bild på sitt undersökningsresultat men nackdelen kan vara att frågorna kan vara svår att svara 

på för vissa elever.  
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7.1.1 Tillförlitlighet 

  

I min studie har jag använt två vägar för att nå intervjupersoner. En del kunde jag träffa direkt 

medan andra skickade jag frågorna via mejl. Svaren för de som hade fått frågor via mejl var 

ganska kortfattade. En av dem hänvisade ett svar till det föregående svaret. Om jag hade 

kunnat träffa dem direkt hade jag kunnat undvika sådana problem. Jag fick mer utförliga svar 

från de som jag träffade direkt, så om jag hade kunnat träffa samtliga informanter på plats 

skulle detta ha kunnat förstärka mitt slutresultat.   

Eftersom jag hade skickat mina intervjufrågor i förväg fanns det en risk att informanterna 

förbereder sig så att svaren anpassas vilket kan vara långt ifrån verkligheten. Men av de fem 

informanter som jag träffade fysiskt, hade bara en kollat på frågorna i förväg. De övriga fyra 

hann inte titta på frågorna innan jag träffade dem. Så utifrån det kan man säja att informantens 

svar inte var finslipade utan spontana och verklighetsbaserade. Dessutom var jag neutral och 

rak när jag presenterade mina intervjufrågor så att de kan svara på frågorna utifrån deras eget 

perspektiv.  Jag var försiktigt med min intervjuteknik för att undvika att inverka på deras svar. 

Exempel på detta är att jag avhöll mig från att ställa följdfrågor för att få ett önskvärt svar 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Sedan tycker jag att mitt urval gav mig ett trovärdigt resultat i 

min studie. Jag har intervjuat lärare, personal i elevhälsoteam och en beteendevetare som 

jobbar med att utveckla elevers sociala relationer och elevhälsa i skolan. De svaren som jag har 

fått från de var väldigt trovärdig och relevant för min studie. Vilken miljö de svarande befann 

sig i under intervjun tycker jag påverkar också. De som satt i sitt eget arbetsrum eller klassrum, 

var mer spontana och avslappnade när de svarade på frågorna.  

För att mäta resultatets validitet kan jag nämna att mitt resultat bygger på kvalitativ forskning 

där drar jag mitt slutresultat utifrån informanters svar, deras urval och miljö. Framförallt har 

jag mätt mitt resultat utifrån informanters arbetserfarenhet, ålder, miljö och urval. Kvale & 

Brinkmann (2014) påstår att, ”I ett bredare perspektiv hänför sig validiteten till den 

utsträckning i vilken en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka”. (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.296). 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Det här avsnittet kommer jag visa de viktigaste resultaten som jag har kommit fram från min 

forskning. Jag ska jämföra och förstärka de resultaten utifrån mina andra vetenskapliga källor. 

Senare analyserar jag en av mina forskningsfrågor som jag tycker att intressant och viktigt i 

min forskning.  

Utifrån informanternas svar kan man konstatera att sociala relationer är viktigt för elevers 

välmående i skolan. För att säkerställa goda sociala relationer behövs ett tydligt samarbete 

mellan elevhälsoteam, pedagoger och vårdnadshavare. För att elever ska må bra i skolan, vilja 

lära sig saker, bli nyfikna i kunskapssökandet, bli aktiva i skolarbetet har elevhälsan ett stor 

inflytande. Enligt regeringens proposition 2001/02:14  

”En viktig aspekt av elevernas arbetsmiljö är möjligheten till inflytande över sin 

lärosituation och sin arbetsmiljö. Det är väl känt att möjligheten att kunna 

påverka sin arbetssituation har stor betydelse för välbefinnandet och hälsan”. 

(Regeringens proposition, 2001/02:14, s.24).  
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Enligt informanterna i denna undersökning har vuxna en avgörande roll i det här 

sammanhanget. Hur ska de bemöta elever? Deras kroppsspråk, deras värderingar, påverkar 

elevers sociala utveckling vilket i sin tur säkerställer elevers välmående i skolan. Elevers 

kunskapsutveckling beror en hel del på en bra och bärande relation med sin lärare där läraren 

roll ska vara vägledande och mentor. Partanen (2007) påstår att  

”Utvecklingsområdet handlar en hög grad om ett förhållningssätt och en 

rollrelation mellan lärare och elev”.  (Partanen, 2007, s.72). 

Beteendevetare i denna undersökning pekar på att en bra relation med elever bidrar till en 

trygg lärandemiljö i skolan. Hen nämner även att om personalen har goda relationer med 

varandra då sprider det sig till eleverna.  Eleverna känner sig trygga och säkra i sin förmåga 

och våga att utmana sig själva. Vidare betonar beteendevetaren om den stillasittande fritiden, 

där dagens barn håller på att förlora det sociala umgänget. Enligt hen dagens stillasittande 

aktiviteter såsom dataspel, sociala medier har tagit över den fysiska kontakten och 

kommunikationen med varandra. Vilket gör att många barn sitter länge framför datorn efter 

skolan och i helgerna. Sådana barn har problem med koncentration i undervisningen, de 

känner sig trötta på grund av sömnbrist, har svårt med att träffa folk., har lägre 

självförtroende, och tilltro i sin egen förmåga. Resultatet blir sämre skolprestation och att dessa 

elever mår dåligt i skolan. Partanen (2006) konstaterar att  

”kommunikation, samverkan, samspel, och samvaro genomsyrar det mesta vi 

förknippar med glädje och tillfredsställer våra viktigaste behov, såsom kärlek, 

omsorg, social samvaro och tröst.” (Partanen, 2006, s. 22). 

Fysiska aktiviteter är också förbyggande för elevers fysiska hälsa. Barn som rör på sig mindre 

drabbas av olika hälsosjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, typ 2-diabetes 

samt övervikt och fetma. (Svenska skolbarns hälsovanor, Grundrapport 2009/10). 

Nästan alla informanter i denna undersökning fokuserar på grupparbete och pararbete under 

lektionen för att utveckla elevers sociala relationer. Enligt lärare och kurator 2 utvecklar elever 

med grupparbete sin kommunikationsförmåga, förmåga att uttrycka sig själv, lyssna på 

andras åsikter och förmedla sin egen förmåga. Vidare pratar de om att jobba med 

värdegrundsfrågor, elevers familjeförhållande, konfliktlösning, aktiva vuxna i närheten, 

vuxnas positiva kroppsspråk alla dessa aspekter har positiv inflytande för att utveckla elevers 

sociala relationer. Elever som har goda relationer med sina föräldrar/vårdnadshavare klarar 

sig bättre i skolarbetet och mår bra i skolan. I Enligt grundrapport 2009/10, hänvisar till Oliva, 

Parra, & Sánchez, (2002): 

”…Vidare finns det samband mellan en varm och kärleksfull relation mellan 

barn och föräldrar och ett bättre psykiskt välbefinnande och en god självkänsla. 

(Grundrapport 2009/10, s. 33) 

En aktiv vuxen kan vara livräddare ibland. Därför är det viktigt att vuxna som jobbar i skolan 

är aktiv och vara vaksam i sin roll. Lärare 3 betonar att vuxna som jobbar i skolan måste vara 

aktiv och ta initiativ i tid om det händer något opassande bland elever. Det är vår elev inte din 

eller min att skapa en sådan miljö är jätteviktigt. Särskild i undervisningen är det jätteviktigt 
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att lärare tar ansvar för alla elever, att se alla elever och att ge de positiva feedback och 

bekräftelse för att skapa en god relation med dem. Om detta skulle bli möjligt behöver   lärare 

vara närvarande hela tiden. Binbach (2006) framhäver tre aspekter såsom engagemang, energi 

och entusiasm att vara en aktiv lärare som ger elever positiva inflytande i inlärningen.   

Samtliga informanter anser att samarbetet mellan skolan och hem är avgörande för att 

utveckla elevers sociala relationer. Ibland blir det problem med att samarbeta med hemmet 

tycker de. Skälet kan vara sämre familjeförhållandet, föräldrars alkoholproblem eller bristande 

språkkunskap. De menar att med sådana skäl blir det väldigt svårt att samverka med 

föräldrar. Många föräldrar med utländsk bakgrund eller med alkoholmissbruk undviker att 

vara med på föräldramötet eller utvecklingssamtalet, vilket då gör det svårt för lärare att 

samarbeta med. Eftersom elevers välmående beror en hel del på föräldrars aktiva samverkan 

i skolan blir det svårt för många pedagoger att ge tillräcklig stimulans till elever. Skolverket 

(2011) belyser att:  

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång 

ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars 

utveckling och lärande”. (Skolverket, 2011, s.14). 

Enligt kuratorer i denna undersökning är det väsentlig att samarbeta mellan skolans olika 

parter dvs. elevhälsoteam, lärare och fritids. De menar att om det händer något tokig då väntar 

inte barnet på kuratorer utan de vänder sig till den närmaste vuxna. Därför är det viktigt för 

lärare och fritidspedagoger att skapa en bärande relation med elever, så att elever kan lita på 

dem. Sedan är det viktigt att ta kontakt med elevhälsotemet innan det går för långt. Med hjälp 

av elevhälsotemet kan lärare lösa mobbning, konflikt eller elever som har svårt med sociala 

relationer. Lärarna konstaterar att elever som har svårt med sociala färdigheter kan hjälpas av 

speciallärare. Ibland behövs stimulans från kuratorer då brukar pedagoger ta kontakt med 

kuratorer för att dela med sina erfarenheter och ta råd från dem. Hjörne och Säljö (2008) säger 

att:  

”Elevhälsoteam är en publik och kollegial aktivitet. Människor resonerar 

tillsammans i ett relativt öppet forum med kollegor. Detta innebär att 

elevhälsoteam kommer att etablera och sanktionera de sätt att resonera och lösa 

problem som uppfattas som relevanta och rimliga vid en skola”. (Hjörne och 

Säljö ,2008, s. 77).   

 

7.2.1 Djupare analys av forskningsfråga 2:  

Hur kan lärare och elevhälsoteam stimulera elever att utveckla deras sociala kompetens? 

Här kommer jag att göra en djupare analys av den forskningsfråga som jag tycker är relevant 

att analysera. I analysen använder jag samtliga informanters svar. Jag frågar mig i vilka delar 

de tänker likadant samt i vilka delar deras åsikter skiljer sig åt. Jag har valt den frågan som 

samtliga lärare har varierande uppfattningar om.  

För att underlätta läsaren har jag delat forskningsfrågan i fyra delar, som är  
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I. Åtgärder som skolan tar för att utveckla elever sociala förmåga,  

II. vilken typ av undervisning som pedagogerna bedriver,  

III. hur de jobbar med att undervisa om relationer, och  

IV. ser de över huvud taget att sociala relationer kan vara ett undervisningsunderlag. 

Utifrån de punkterna ska jag jämföra informanternas svar och visa på likheter och olikheter.  

I. Åtgärder som skolan tar för att utveckla elever sociala förmåga: 

Likheter som kommit fram utifrån informanters svar 

Lärare 1, kurator 1 och kurator 2 pekar på grupparbete, kamratskap och att skapa en trygg 

lärandemiljö.  Genom grupparbete lär sig elever att samverka med andra, lyssna på andras 

åsikter och kunna förmedla sin egen.  

Informanterna lägger vikt på att träna om hur man är en bra kompis. Genom detta skapar de 

en vi-känsla i klassen vilket stimulerar en trygg lärandemiljö.  Elever behöver lära sig att 

samverka med andra elever och vuxna. Det är också viktigt att elever lära sig att lösa 

konflikter, vilket man kan jobba mycket inom undervisningen, tycker de. Binbach (2006) 

hävdar att de flesta fall skälet ligger bakom konflikten att brister av den sociala kompetenser 

hos någon eller alla berörda.   

Både lärare 3 och beteendevetare påpekar på samarbetet mellan kollegor. Läraren berättar att, 

”Det är att skapa en vi-känsla, att det inte är hennes elever utan det är våra elever. Om det 

händer någonting då tar vi det direkt.” 

Enligt beteendevetaren är det väsentlig att personaler skapar en positiv stämning i 

lärarrummet, vilket sprider sig i lektionen, tycker hen. Det är viktigt att prata med kollegor 

om vad kan vi göra så att all mår bra i skolan? Det är viktigt att vi bekräftar elever, lyssna på 

de och ta möjliga åtgärdar. Beteendevetaren påstår att: 

”Det gör att vi ser varandra, vi bekräftar varandra, vi har tid för varandra och vi lyssnar på 

varandra. Är det problem då tar vi det direkt”.   

Alltså det är jätteviktigt att samarbeta med andra pedagoger, då lär man sig saker, man kan 

dela med sig sina och andras erfarenheter. Dessutom utvecklar man självinsikt. Binbach (2006) 

menar att genom att få respons eller feedback från kollegor utvecklar man självinsikt vilket 

ökar professionalitet hos lärare.  

Olikheter: 

Lärare 2 pratar om värdegrundsfrågor och känslor, alltså det är viktigt att prata med elever 

kontinuerligt de värdegrundsfrågorna som handlar om människovärde, acceptans, och 

demokrati. Lärare poängterar elevers känslor som kan vara viktigt att ta till sig som lärare. 

Som lärare måste man lyssna på elever och vara lyhörd. Ytterligare lyfter lärare 

familjesituation som kan påverkar både negativt och positivt hos elever. Binbach (2006)  
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påstår att:  

”Om föräldrar mår dåligt märker barnen det och mår dåligt de också. Barn till 

föräldrar som bråkar eller kränker varandra, mår dåligt oavsett hur bra de 

behandlas av dessa föräldrar” (Binbach, 2006, s.87). 

Specialläraren lyfter farm mentorsgruppens betydelse, dvs hur medlemmar i mentorsgruppen 

tar hand om varandra i skolkorridorren eller ute i fotbollsplanen. Enligt hen skapar det ett 

positivt klimat i skolan när en äldre tar ansvar på en yngre elev vid olika omständigheter. Då 

utvecklar elever ett ”vi” känsla och lär sig att ta ansvar.  

II. Vilken typ av undervisning bedriver pedagogerna? 

Nästan alla har utgått från samarbete, kamratskap, värdegrundsfrågor och 

likabehandlingsplan men valet av metoder var olika. Nedan nämner jag de olika 

lärandemetoder som de jobbar med. 

 

Olikheter som kommit fram utifrån informanters svar 

 

Lärare 1 använder kompiskort för att uppmuntra varandra. I kortet skriver elever en bra 

egenskap för en annan elev och berättar de till inför klassen.  Vilket gör att elever lär sig att ge 

positiv feedback på varandra. På så sätt utvecklar elever sina relationer med kompisar.  

 

Lärare 3 pekar på grupparbete och samarbetsövningar för att lära hur man ska samsas med 

varandra. William, Sheridan & Samuelsson hänvisar till Damon m.fl. (1989) som refererar till 

flera studier. Studierna visar att kamratsamverkan bidrar till barns förståelse av rättvisa, deras 

självvärdering, deras benägenhet att dela med sig, vänlighet, förmågan att kommunicera samt 

utvecklingen av kreativt och kritiskt tänkande. (William, Sheridan & Samuelsson, 2000). 

 

Beteendevetare nämner två metoder såsom ART (Aggretion replacement training), och att 

träna att kontrollera sin ilska. Med ART jobbar hen med att träna olika sociala färdigheter som 

är inte självgående för många. Till exempel att säga ”Förlåt” eller ”tack”. Med ilskkontroll 

jobbar beteendevetaren att träna hur man ska hantera sin ilska. Hen säger så här:  

 

”en metod att i ilske provocerande situationer kunna agera på ett annat sätt för 

att inte hamna i konflikt. Att kunna identifiera sina ilske provocerande 

attityder.” 

 

För att genomföra metoden jobbar hen med rollspel, då jobbar elever i sin egenhand, dvs, 

”learning by doing ”metod, som kommer att fastna i bakhuvudet.”  

 

Speciallärare nämner metod såsom sociogram, ett diagram som avbilder sociala kontakter i en 

grupp. (Sociogram, 2018, 27 oktober) Hen nämner ytterligare materialen som snubbeltråden 

och appen   ritprata för att skapa sociala berättelser.  
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III. Hur jobbar de att undervisa om relationer? 

 

Likheter som kommit fram utifrån informanters svar 

 

För att undervisa om sociala relationer jobbar de både 1 och 3 lärare med kamratskap och gör 

gruppstärkande övningar. Lärarna pratar om att lära att acceptera och visa respekt till 

varandra. De menar att genom att träna gruppstärkande övningar lär elever att lyssna på 

varandras åsikter, acceptera och respektera andras olikheter samt lära sig att bekräfta andra. 

Vilket i sin tur skapar trygghet hos elever.   Lärare 3 citerar så här: 

 

 ”…man håller på gruppstärkande övningar, att skapa en trygghet så att alla 

elever känner sig hemma här”. 

 

Båda kuratorer säger att de inte undervisar direkt med relationer men däremot har de enskilda 

samtalen med elever.  Kuratorerna jobbar inte direkt med lågstadieelever utan deras fokus är 

på mellan-och högstadiet. Förutom akuta situationer brukar de vara i skolan en gång i 

månaden. Om lärare och fritidspedagoger behöver vägledning eller med elevers sociala 

problem brukar de ge stimulans och råd. Kuratorer beskriver att de har bra kontakt med 

pedagoger via sms eller mejl.  

 

 

Olikheter som kommit fram utifrån informanters svar 

 

Lärare 2 betonar på att jobba med värdegrundsfrågor som förstärker gemenskap, tillhörighet 

hos elever. Lärare 3 på likabehandlings plan där jobbar de att träna att acceptera varandras 

olikheter. Hen menar att man inte behöver vara bästa kompis till alla, men det är viktigt att 

acceptera och respektera andras olikheter. Skolverket (2011) påstår att:  

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla”. (Skolverket, 

2011, s. 5) 

Beteendevetaren lägger vikt på ett kroppsspråk som kan ge elever en trygg känsla i lärandet. 

Hen påstår att: 

 ”Du ska också ha ett positivt och tydligt kroppsspråk. Kroppsspråk är 

jätteviktigt, hur är jag med mitt kroppsspråk mot elever och mina 

arbetskollegor”. 

IV. Kan sociala relationer vara ett undervisningsunderlag? 

 

Likheter som kommit fram utifrån informanters svar 

Samtliga informanter tycker att sociala relationer kan vara ett undervisningsunderlag. De 

tycker att oavsett ämne kan elever träna på sociala färdigheter genom grupparbete, 

kamratskap, diskutera och argumentera sin kunskap med andra. Vidare framhäver de att i 



 29 

NO undervisningen kan man träna sig att granska information, kommunicera och ta ställning 

i frågor som är nära relaterar till hälsa, naturbruk eller ekologisk hållbarhet. De anser att 

genom att träna sociala relationer i undervisningen lär sig elever att vara delaktig i skolarbetet, 

ökar deras motivation i lärandet och de mår bra både fysiskt och psykiskt. Skolverket (2011) 

påvisar att elever ska lära sig att: 

… ”betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må 

bra”. (Skolverket 2011, s. 165) 

Båda kuratorer tycker att sociala relationer behöver träna redan i skolgången, då undviker 

elever onödiga konflikter med andra, undervisningstillfällen blir mer lugn och trygg för de, 

elever känner sig hemma i klassrummet och blir mer motiverad i lektionen. De tycker att 

elever med goda sociala färdigheter har bra självkänsla, tilltro på sin egenförmåga vilket i sin 

tur hjälpa de att övervinna deras olika svårigheter. Skolverket (2011) säger at:  

”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 mänga 

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, 2011, s. 9). 

 

7.3   Slutdiskussion 

7.3.1 Egna tankar 

 

Utifrån min studie kan jag konstatera att sociala relationer har en avgörande roll för elevers 

välmående i skolan. Från tidigare forskning och författarnas resonemang kan man fastställa 

att elever med bättre sociala förmåga klarar sig bra både i skolan och senare i vuxenlivet. De 

har bra självförtroende, tilltro på sin egen förmåga och kan anpassa sig i olika situationer. 

Skolverket (2011) belyser att skolan ska stimulera elever att inhämta kunskap från omvärlden 

och därför är sociala relationer ett viktigt fenomen i elevers lärande.  

 

Utifrån min forskning ser jag att i flesta fall vet informanterna vilka skäl ligger bakom elevers 

ohälsa i skolan. Lärarna vill samarbeta med andra parter såsom elevhälsotemet och hemmet 

för att lösa problemet. Men ibland blir det svårt att samverka. Genom att prata med både lärare 

och elevhälsoteam har jag uppfattat att de vill ha kurators närvaro i skolan, vilket är nästan 

omöjligt i dagsläget.  

 

Jag kan själv tänka mig som förälder att hur lätt kan det vara både för elever och skolan om 

hemmet kan samverka med skolan. Det löser många missuppfattningar och i båda parter 

vilket är gynnsam för elevers kunskapsutveckling.   

 

Jag tycker att det kommer bli en utmaning för mig att jobba med elevers sociala relationer. 

Först behöver jag tid för att skapa en trygghet i min profession. Men jag tycker att i yrkets 
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profession ligger att våga utmana sig själv. Med stöd av aktuell forskning är det mitt mål är 

att genomföra en rolig och lustfylld undervisning, där elever kan träna och utveckla sina 

sociala relationer för att må bra i skolan. Eleverna ska inte behöva känna sig vilse och tappa 

motivation i sitt lärande. Mina lektioner kommer att bli organiserade, syftesbaserade och 

lustfyllda och bygger på sociala färdigheter. Eleverna ska lära sig att kommunicera med andra 

genom att dela med varsins kunskaper. Detta är min utmaning.  

 

7.3.2 Vidare forskning 

Mitt forskningssyfte var att ta reda på varför sociala relationer är viktigt för elever att må bra 

i skolan, vilka åtgärdar kan skolan ta för att elever kan utveckla deras sociala förmågor och 

vilka hinder eller utmaningar ser lärare och elevhälsoteam för att nå detta mål.  När jag pratade 

med informanterna, två av de tyckte att elevers sociala problem mest börjar i mellan -och 

högstadiet. Eftersom två av informanterna ansåg detta vore det intressant att undersöka varför 

elevers sociala relationer försämras när de blir äldre? Är det något fel på lärandet, skolans 

miljö, familjeförhållandet eller puberteten? Därför vill jag gärna forska vidare med detta.  
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9. Bilaga 1 Missivbrev  

Hej!  

Mitt namn är Lisa Ahmed. Jag studerar grundlärarutbildning vid Mittuniversitet. Nu skriver 

jag mitt andra självständiga arbete. I mitt arbete ska jag undersöka sociala relationens 

betydelse för att må bra i skolan. Min utgångspunkt är ämnet naturvetenskap.   

Jag är tacksam för att du sagt ja till att medverka. Själva intervjun tar cirka 30 minuter. Under 

intervjun kommer jag att spela in det som sägs. Syftet med inspelningen är att inte gå miste 

om viktig information. Allt inspelat och insamlat material kommer att förstoras efter det att 

min studie är avslutad och arbetet godkänt. Jag kommer att transkribera din intervju. Om du 

vill det så kan jag skicka den utskriften till dig så att du kan kontrollera att jag har förstått dina 

svar rätt. För att du ska kunna förbereda dig i tanken bifogar jag mina intervjufrågor.  

I mina intervjuer kommer jag att följa en forskningsetisk princip där pedagoger och kuratorer 

ska vara anonyma. Du och din skola kommer alltså att vara helt anonyma i min studie. Din 

medverkan är frivillig och du har rätt att avstå eller avbryta intervjun om du tycker att det blir 

obekvämt på något sätt.  

Tack på förhand 

Lisa Ahmed  

Vid ytterligare frågor och funderingar kan du nå mig  

Mobilnummer: 070 400 24 25 

Eller via mejl: karim.du.05@gmail.com 

Handledare: hugo.vonzeipel@miun.se  
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10. Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

 

 Ökande elev ohälsa är ett faktum i svensk skola. Vilka skäl tror du ligger bakom 

detta? 

 Hur upplever du att eleverna i skolan mår idag?  

 Hur du upplever detta? (Svar: alla mår bra)  

 Hur skulle ni upptäcka ifall elever inte mår bra? 

 Enligt Lgr 11 ska eleverna ha förståelse av betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och 

sociala relationer för att må bra. Vilken roll tror du sociala relationer spelar för elevers 

hälsa idag, överlag och i skolan?  

 

 Vilka åtgärder kan skolan ta för att utveckla elevers sociala relationer? 

 Hur arbetar du med att undervisa om relationer?  

 Vilken typ av undervisning (eller när du träffar elever som behöver extra hjälp) 

bedriver du för att utveckla elevers sociala relationer? Kan du ge några exemplar?  

 Ser du över huvud taget att ämnet är ett undervisningsunderlag, iså fall hur?  

 

 Hur samarbetar ni med andra personaler i skolan? Hur ser ni vårdnadshavarens 

ansvar här? 

 

 Vilka resurser som finns i skolan för att utveckla elevers sociala relationer? Vad 

skulle du önska mer? 

 Finns det andra faktorer som påverkar elevers sociala relationer negativ eller 

positiv förutom skola? 
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11. bilaga 3 transkribering av fråga 1: Ökande elevohälsa är ett faktum i svensk skola. Vilka 

skäl tror du ligger bakom detta? 

 

Lärare 1  

Mycket kanske det beror på ökande krav, det kanske mest i högskola eller gymnasium. Jag 

tror det mest i högskolan och gymnasium och mindre i lågstadiet. Och där är mest det beror 

på höga krav på högre betyg. Och som sagt i lågstadiet ser inte man på samma sätt som 

högstadiet med psykisk ohälsa. Jag menar barn som mår dåligt det är mer på högstadiet.  

 

Lärare 2  

Jag tror det ligger främst i kosten och den stress eleverna har idag. Eleverna har aktiviteter på 

vardagarna så de inte hinner att äta ”rätt”.  

 

Lärare (3) och beteendevetare  

Det ligger på ganska stort krav på eleverna. (Lärare) Sen är det att vi lever i en tid där en helt 

annat sociala media, där elever ska vara aktiva hela tiden, man ska vara uppgraderat, man ska 

vara med, få bekräftelse för att det man gör och det man säger. Får man inte det då mår man 

inte bra, om jag säger så. (B) Sen är det är det att man är lite rädd om att vad skriv de andra 

om mig, eller man kanske har skrivit om någon annan kanske, som gör att man mår dåligt. 

Märkligt nog redan i lågstadiet händer sådana saker. (L) 

Sen finns det andra faktorer som ligger bakom i elevers ohälsa. Skolan ekonomi säger jag här, 

kanske större grupp, minder personal, alla är inte sedda, eller uppmärksammas inte på det 

sättet som de behövs, då elever känner sig inte delaktiga, de hinner inte med i samma sätt och 

mår lite sämre. (L) 

Jag tror rörelse har också en stor betydelse. Rörelse hos barn idag… hur mycket rör sig de idag 

i sin fritidig om vi jämfört med kanske 15-20 år sedan? Den fria leken, den spontana 

leken…hur är det idag. Därför föreningsliv är jätteviktigt, det är viktigt både för vuxna och 

barn mår bra för att det är jo rörelse.  Det finns elever som kanske inte rör sig på i en hel helg, 

med stillasittande via tv-spel, datorer, ipads osv. Och att när man   kommer till skolan har man 

inte rört på sig en vecka.. Vi vet att för att orka mer i skolan, för att hjärna mår bra, vi pratar jo 

om det här psykiska mående så är rörelse avsevärd viktigt. Och det tror jag att den största 

faktum att vi rör sig liten. (B). 

 

Kurator 1 

Det tror jag olika för olika ålders barn, om det är låg och mellan eller högstadiets barn tänkte 

jag. På lågstadiet tänker jag många olika saker. Elever i idag..de mår sämre redan i lägre ålder, 

så är det ja. Skäll till det kan vara att använda social media, de jämför sig mycket med andra, 

öka krav tänkte jag..numera kommer det också tidigare. I sexan blir det betyg, de kanske börjar 

att tänka på redan i tidig ålder på detta, hur man ligger till i skolan? 

 

Kurator 2 

Många skäl ligger bakom till detta, tänker jag. Dels ohälsa överlag handlar om att inte mår bra 

och det kan beror på många saker. Visa kanske inte når bra fysisk eller medicinsk. Men när 

man inte mår bra i socialt det är väl handlar om… att inte sköta sig själv, dagsrutiner, sova, 

äta, röra sig, att vara ute. Vi har jo nu mycket tillgång till datorer, som är ett nytt fenomen till 

barns liv jämfört med tidigare. So det är jättesvårt att peka bara på en orsak. Den ar ju 

individuellt också. 
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Speciallärare 1  

Jag tror att det beror på att media skapar en värld som inte riktigt stämmer överens med hur 

det ser ut i verkligheten. De som är förebilder lever idag en drömvärld och det gör många barn 

och ungdomar stressade och eftersträvar något som egentligen inte finns. Sedan är det många 

som har höga krav på sig själv. Det är ofta högpresterande elever samtidigt som det är många 

aktiviteter som ska göras. Även att allt ska gå så snabbt. 

 

12. bilaga 4 transkribering av fråga 2: Hur upplever du att eleverna i skolan mår idag?  

 

Lärare 1 

Det kan vara väldigt individuellt. Det kanske beror på olika saker som familj situation, barnens 

omgivning, hur allting rumt omkring barnen? Men jag upplever inte att stora delar av barnen 

i lågstadiet mår dåligt. Utan där mår i majoritet bra i lågstadiet. De är ganska nöjda och ganska 

bra. 

Hur du upplever detta? (Svar: alla mår bra)  

De är glada, trivs bra i skolan, vill gå hit, ofta funkar bra med kompisarna.  

Hur skulle ni upptäcka ifall elever inte mår bra? 

Elever som inte mår i skolan vill inte komma till skolan, de tycker att det är jobbigt, de har ont 

i magen, ont i huvudet, man är kanske oroligt, svårt att koncentrera sig, svår med skolarbete.  

 

Lärare 2 

Jag upplever att de flesta mår bra. Man kan märka av stressen som ligger i alla aktiviteter på 

kvällarna att skolarbetet inte prioriteras. 

Hur du upplever detta? På humöret, tröttheten och vad eleverna berättar. 

Hur skulle ni upptäcka ifall elever inte mår bra? Jag tycker jag har bra relation med eleverna 

och de flesta berättar när de inte mår bra. Men man märker det även på humöret.  

 

Lärare 3 /beteendevetare 

 

Det man kan se att väldigt många barn är oroliga, Jag tror att de för lite aktiviteter att de inte 

orkar sitta still. De behöver den fysiska aktiviteten för att orka att sitta i lektionen. Många 

elever sitter framför datorn länge, eller hålla på med mobilen kanske sen på kvällarna, då får 

det inte tillräcklig sömn, då blir det svårt för många att hålla koncentration i nästa dagens 

lektion. 

Hur du upplever detta? (Svar: alla mår bra)  

De är lugnare, harmoniska, hamnar de en konflikt kan de lösa det, de ta till sig skolans 

kunskaper på ett bra sätt. (L) 

Hur skulle ni upptäcka ifall elever inte mår bra? 

Det handlar jo om att bygga en bra relation med eleverna, man har en förtroende, att bygga 

en bra bärande relation med eleverna, att skapa trygghet. I skolan finns det många relationer, 

en klass med 25 elever då är det 25 relationer. Då är det att man ska skapa en trygg relation 

med varandra. När sådana relation fungerar sämre då mår elever sämre. Vi har jo 

elevhälsoteam på skolan som fungerar jättebra. Då ser vi om någon elev är utåtagerande eller 

introvert, eller någon konstigt beteende då agerar vi direkt. (B) 
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Kurator 1 

Jag tycker att det upptäckt senare att om de mår dåligt. Det tror jag. Hur uåpplever jag…en 

sak är att deras förändrade beteende i skolan, de blir mer arga, blir mer inåtvända eller att 

börjar bli frånvaro hos eleverna..de är några tydliga tecken om de inte mår bra i skolan.  När 

jag pratar om inåtvända, så klart man ser jo tecken på detta redan i låg stadiet, absolut. Det 

tecken ser jo och det är viktigt att alla ser detta och börjar att fundera på vad kan det beror på? 

Så tecken finns jo, nu är det frågan om att alla kan se detta? För det är viktigt att man upptäcker 

det i tid, så att det inte hinner i gå för långt. 

 

Hur du upplever detta? (Svar: alla mår bra) De som mår bra i skolan har kompisar, att det går 

bra med de i skolan. De vill vara i skolan, tycker att skolan är roligt, alltså närvaro är högt. 

Samtidigt har de har kompisar både på klassen och rasterna.” 

 

Hur skulle ni upptäcka ifall elever inte mår bra? De har en annat beteende. Antingen är de 

mer utåtagerande eller tvärtom att de dra sig tillbaka, och kanske börja ha högre frånvaro i 

skolan. Att de har ont i magen, ont i huvudet, eller något diffusa symptom kan jo var tecken 

på att det kan vara något problem.  

 

Kurator 2 

I lågstadiet problemet kan vara osynligt. De flesta barn mår dåligt i mellan och högstadiet. 

Men tecken börjar kanske redan i lågstadiet, det kan absolut. En tecken kan vara deras 

förändrade beteende. Frånvaro från skolan, svårt med kompisar svårt att koncentrera i 

lektionen.  

En elev som mår bra är alltid positivt till skolan. Har kompisar, bra relation med lärare och 

jobbar aktivt i lektionen. Låg frånvaro, positivt bemötande och vill komma till skolan. 

 

Speciallärare 1 

Hur du upplever detta? (Svar: alla mår bra)  

De vill komma till skolan, är delaktiga, har positiv attityd. De har kompisar, har bra relation 

med lärare och andra vuxna i skolan.   

 

Hur skulle ni upptäcka ifall elever inte mår bra?  

Jag upplever att många elever, framförallt de högpresterande eleverna inte mår så bra och är 

stressade över betyg och de krav som ställs. 

13. bilaga 5 transkribering av fråga 3: Enligt Lgr 11 ska eleverna ha förståelse av betydelsen 

av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Vilken roll tror du sociala 

relationer spelar för elevers hälsa idag, överlag och i skolan? 

 

Lärare 1 

Det är jo viktigt. Alltså det är viktigt att eleverna mår bra, för att de känner sig trygg och de 

har kompisar. Sen är sociala nätverk i hemma det spelar också roll. Och kommunikationer 

med lärare det spelar jo också roll, så att sociala relationer är viktigt, det är jätteviktigt. So med 

sociala relation menar jag med kompisar, med lärare och bra relation i hemmet alla spelar roll. 

 

Lärare 2 
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Jag tror absolut att det spelar roll. Idag är det en press på eleverna och de     sitter och    jämför 

vad som händer på fritiden, hur många aktiviteter de ska iväg på. Det är bra att lyfta vad 

sociala relationer påverkar eleverna. Alla familjesituationer kanske inte är så lätt vilket 

påverkar hur man mår/presterar i skolan. 

 

Lärare 3/Beteendevetare 

 

 Sociala relationer är jätteviktigt för elevers välmående. Den handlar om de goda relationer, 

goda förebilder, att man hamnar på rätt sida, Och med det försöker vi jobba med i väldigt 

mycket på skolan. Jag tror att om jag inte har bra relationer med mina elever då når jag de inte. 

(L) 

Och alla elever har olika förutsättningar. Då gäller att man skapar trygga bärande relation med 

elever. Du måste ha människor intresse när du jobba inom skola. Du måsta vara aktiv, nyfiken, 

lyhörd mot dina elever. Förutsättningar är olika och det gäller att se varje individ är med och 

göra det bästa för alla. (B) 

 

Kurator 1 

Jag tänker att det är jätteviktigt, Den är en del av ett sammanhang både på skolan och fritiden 

tänker jag. Här tänker jag relationer både mellan elever och mellan vuxna och elever är viktigt. 

Skolan tycker jag jätteviktigt…att man blir sedd av vuxna., för att de mår bra och allt fungerar 

bra i skolan. Att man känner sig trygg, tänker jag.. Att kan bygga en trygg relation med vuxna 

så att elever kan prata de om det behövs, samtidigt de vet att det finns någon som hen kan 

vända till om det känns tokigt eller om man inte förstår något eller om man hamnar i konflikt 

med andra.  

 

Kurator 2 

Jag tror det har jättestor betydelse för alla människor om vilka sociala relationer man har. Och 

skolan är en plats där man verkligen kan träna på detta. En del barn kanske har inte möjlighet 

att träffa andra barn eller vuxen efter skolan förutom sina föräldrar. Så skolan tycker jag att 

väldigt viktig plats för elever att utveckla eller förbättra sina sociala relationer. På skolan kan 

de träna relationer både med vuxna och jämnåriga. Man kanske tänker bara att skaffa 

jämnåriga kompisar men det är inte så, eleverna har en större möjlighet att träffa andra vuxna 

och får chans att skapa en relation med de. Sedan är det så att alla kanske inte positiva för de 

men så det är att jag tycker att det är en jätteviktig arena för barn att de sakerna. 

 

 

Speciallärare 1 

Det spelar en stor roll och även något som vi regelbundet pratar om på skolan. Det ämnet 

lyfter idrottsläraren i den teoretiska undervisningen.   

 

14. bilaga 6 transkribering av fråga 4: Vilka åtgärder kan skolan ta för att utveckla elevers 

sociala relationer? 

 

Lärare 1 

Att jobba kontinuerligt med trygghet, jobba kontinuerligt med kompisskap, hur man är mot 

varandra, att bygga en grupp som fungerar tillsammans, att prata med elever om vad man 

inte får göra i gruppen, eller vad men får, hur man är en bra kompis, att göra saker tillsammans 
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för att få ihop gruppen, och skapa relationer med enskilda elever, att prata med elever om det 

är jobbigt. 

 

Lärare 2 

I skolan arbetar vi med värdegrundsarbete och känslor. Lyfta att olika familjesituationer kan 

se olika ut, lyfta att hemförhållandet kan påverka hur orken är på skolan. Samt vad anses som 

normalt?! Hur kan man hantera konflikter.  

 

Lärare 3/Beteendevetare 

       

Det här ska man jobba aktivt, varje dag i skolan. Personalen pratar om ofta att hur de gör för 

att skapa en trygghet hos elever. Hur jobbar vi för att stärka relationer med eleverna. Vad vi 

gör? Vi tar erfarenhet av varandra. Vi är här jo tillsammans här i skolan. Både elever och 

personal och det är vår arbetsplats. Det är vårt ansvar att se alla mår bra. Samtidigt hur gör vi 

för att alla mår bra? Det gör att vi ser varandra, vi bekräftar varandra, vi har tid för varandra 

och vi lyssnar på varandra. Är det problem då tar vi det direkt. (B) 

 

Det är att skapa en vi känsla, det inte hennes elever utan det är våran elev. Om det händer 

någonting då tar vi det direkt. När man går på skolgården om man märkar någonting man 

stannar och tar det direkt. Vår rektor har tydlig ledning om vad hen förväntar sig från 

vårdnadshavare, personal och från elever. Så det är viktigt att veta vad vi förväntar sig av oss 

från varandra? (L). 

 

Kurator 1 

Här är jo i klass man kan jobba med…när det gäller utveckling. Man behöver jobba med olika 

övningar som stimulerar elevers sociala förmåga, tänker jag. Som lärare behöver man tänka 

sig att göra lite andra aktiviteter förutom förmäla lektion, det kan vara grupparbete, pararbete, 

eller någon lek som kan stärka elever samarbetsförmåga och klassgemenskap. Och sedan är 

det viktigt att prata om det med elever om att ”hur man är en bra kompis”, lite förebyggande 

arbete, tänker jag. Informera lite om mobbning, kränkning, osv.  För det lågstadiet är en bas 

för att jobba med sådana saker. Då lär de sig redan i början av skolgången vilket tar de med 

sig senare i livet. 

 

Kurator 2 

 

Som du har dragit ut här innan så att från Lgr 11 och där står det att man ska jobba med det 

medvetet. Med tanke på XX skola är ett väldigt bra exempel. Där är det medvetet arbete med 

rast verksamheten för att eleverna får träna de här sakerna såsom kamratskap, hur ska man 

bete sig med sin kompis, konfliktlösning. Det finns vuxna med hela tiden, inte som styr men 

finns tillgängliga för att hjälpa till, om det behöver lösa någon konflikt, eller kanske guida de 

med olika lekregler…några sådana saker. Så det är jo ett sätt man kan göra. Sen tänker jag 

också på fritidshem verksamhet, där har man en stor roll det här med att skapa sociala 

relationer. När man jobbar med grupparbeten kanske man ska tänka lite på hur man formar 

grupperna…alltså barnen kanske inte alltid välja själv utan fritidsledarna har medvetet tanke 

just om det barn kanske behöver extra stöd för att träna de här förmågorna också, inte bara på 

geografi eller något ämne, utan ta hand om detta i ett annat perspektiv, så att prata med sådana 

saker förutom ämnen. I alla skolan har likabehandlingsplan, där kan man prata om hur ska 
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man hantera relationer med kompisar och andra vuxna i skolan. Särskilt hur ska man hantera 

konflikt med andra, sådana frågor kan man jobba med. Sedan är det att man jobbar med 

likabehandlingsplan utifrån varje skolans behov, så jobbet kan variera skol till skol. I vissa 

perioder kanske man jobbar med att säkerställa arbetsro i klassen till exempel. Då kan man 

jobba utifrån likabehandlingsplan alltså det här att hur ska man visa respekt till andra, lyssna 

på varandra, så det är en träning hela tiden. Man kan jo väva in sig i många olika sammanhang 

som relationer och mående och sådan. Det behöver inte pågå något jätteprojekt sedan är det 

slut utan det kan pågå litegrann varje dag egentligen.    

 

Speciallärare 1 

Vi arbetar med detta regelbundet i mentorsgrupper. I vår mentorsgrupp består av olika ålders 

barn. Då i början av lektionen träffar de varsina mentorer och prata om olika saker. En viktig 

diskussion är här att hur kan vi ta hand om varandra i skolan? Vad ska vi göra om en av vår 

grupp känner sig utanför eller bli kränkt av andra eller något annat. Då vet eleven att det finns 

andra i gruppen för honom. Det har hänt att… särskilt lite äldre elever ibland tar ansvar för 

den yngre om det händer något tokigt. Dessutom arbetar vi med värdegrund och har en 

likabehandlingsplan som vi utvärderar och följer upp. 

 

15. bilaga 7 transkribering av fråga 5: Hur arbetar du med att undervisa om relationer?  

 

Lärare 1 

Just nu har vi en lektion på fredagar där vi jobbar kompisskap på olika sätt, vi har samtal i 

grupper som vi har pratat tidigare. Exempelvis hur har det gått i rasterna och klassrummet. 

Vi kommer att göra en hell del av samarbetsövningar, hur ska vi tillsammans för att jobba ihop 

och grupperna. Sen är det att vi har jobbat de här sakerna både i ettan och tvåan. Ibland har vi 

jobbat i en period och ibland har vi jobbat kontinuerligt. Det är att man behöver hela tiden 

komma tillbaka med det som man gör, hela tiden.  

 

Lärare 2 

       

I skolan arbetar vi med värdegrundsarbete och känslor. Lyfta att olika familjesituationer kan 

se olika ut, lyfta att hemförhållandet kan påverka hur orken är på skolan. Samt vad anses som 

normalt?! Hur kan man hantera konflikter.  

 

Lärare 3/beteendevetare 

 

 Relationer undervisar man hela tiden, dagligen. I och med att man prata i klassrummet om 

att hur är med de varandra, kamratskap, man håller på gruppstärkande övningar, att skapa 

en trygghet så att alla elever känner sig hemma här , och också har man en acceptans från 

varandra. Det är så att man inte behöver älska alla men man måste acceptera varandra. Man 

blir jo inte bästa kompis med alla, det går inte, med förstår att vi är olika med alla har samma 

människovärde. (L). 

Sen är jo en viktig del att om vi personal må bra med varandra, då smittar det av sig på 

eleverna. Om vi har ett tryggt klimat i våran sociala relationer om hur vi ska jobba med våra 

elever..tydlig kommunikationen, lyhörda, sprider det lugn och harmonisk stämning till elever 

det påverkar positivt  i elevers sociala välmående. Vi jobbar jo kontinuerlig med detta. Har 

nämnt förut ätt du behöver ett människointresse när du jobba med människor, man ska vara 
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respektfull, kunna ge feedback tillbaka, ta tid att lyssna på varandra, det är viktigt att visa 

tålamod och stöd då bygger du relationer med elever. Samtidigt får du ett mandat i ditt 

ledaskap. Du ska också ha ett positivt och tydligt kroppsspråk. Kroppsspråk är jätteviktigt, 

hur är jag med min kroppsspråk mot elever och mina arbetskollegor.(B). Och syns jo väldigt 

tydlig om du säger en sak och gör något helt annat   

 

Kurator 1 

Nuläge har jag ingen undervisning med lågstadiet, däremot jobba jag detta med högstadiet. 

Där har vi lagt några temaarbete och då pratar vi om mobbning, kamratskap, även sociala 

medier..hur man ska vara mot varandra på nätet, så det kan jag ta från min erfarenhet. Sen är 

det jag har väldigt lite tid i låg och mellan stadiet just nu.  

Hur fungerar i låg-och mellan stadiet om det behövs någon kurator där? 

Just nu är vi 8 kuratorer som jobbar med kommunala skolor. Varje månad har vi möte i 

skolorna, då pratar vi med personaler, om de behöver någon stöd eller råd. Förutom det 

brukar vi kommer till skolan om det behövs, exempelvis någon elev kanske behöver extra 

stöd, eller vi behöver prata med vårdnadshavare. Vi har inte så mycket tid att vara i skolan, 

tyvärr, därför att vi är så få. 

 

Kurator 2 

Att undervisa…Nej inte alls just nu, Vi skolkuratorer som jobbar på XX kommun…vi jobba 

mest med högstadiets elever. Där kan man jobba med undervisning. I XX skolan jobbar jag 

med främjande och förebyggande med personalen, alltså att hjälpa personalen att jobba med 

de här sakerna. Och det beror helt och hållet på att vi är jo få . Om jag skulle jobba på ST skolan 

då behöver jag vara där hela tiden, för att lära känna skolan och barnen och pedagogerna på 

det här sättet. Alltså på heltidstjänst då behöver vi ta hand om 1500 elever vilket omöjligt i 

princip. Men själva undervisning är behövs, eftersom det är ett ytligt tillfälle att kunna prata 

med elever sådana saker, även på lektionstid, om man väver in det kontinuerligt i ett ämne, 

då tror jag att det funkar bra. Sen är att lärarna kan jo jättemycket om det här också, man ka jo 

hjälpas åt och samarbeta med visa teman. 

När jag jobbar (undervisning) med högstadiets elever, då pratar jag mest med 

värderingar, hur ska hantera konflikt, och ge de möjlighet att träna på sådana saker. 

Till exempel att ställa de i en situation där de hamnar i en dilemma..hur ska de tänka i 

sådan situation?, typ. Då är det inte något specifik elev utan en hel grupp. Det kan vara 

med en lärare och i ett sammanhang kanske de läser samhällskunskap, då är det 

kanske passar bra.  

 

Speciallärare 1 

Jag brukar jobba speciellt med de elever som har någon form av diagnos.   
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16. bilaga 8 transkribering av fråga 6: Vilken typ av undervisning (eller när du träffar elever 

som behöver extra hjälp) bedriver du för att utveckla elevers sociala relationer? Kan du ge 

några exemplar? 

 

Lärare 1 

Kompiskort- där man ge varandra en kort där skriver om kompisen har gjort något bra mot 

annan. Det är ett sätt att uppmuntra till sociala relationer eller att göra bra saker istället att 

skälla på att bara låter kompisar att bestämma. Det är ett sätt att ge positiv feedback till 

varandra. 

 

Lärare 2 

Genom värdegrundsfrågor. Bland annat tjej och killsnack. Kompissamtal m.m. 

Konflikthantering. Ugglan och kompisproblemet är ett exempel. Se film och diskutera olika 

sätt att lösa ett problem. Eller vara vänner är ett annat problem vi arbetat med.  

 

Lärare 3 /Beteendevetare 

 

Min roll är jo jobba med sociala färdigheter, att bygga bra relationer. Jag jobbar med ART 

(Aggretion replacement training), en kognitiv beteendeterapimetod, där jag jobba med att 

utveckla de sociala färdigheterna hos eleverna. En sak kan bara presentera sig själv, säga tack, 

säga förlåt. Vissa de här färdigheterna tror man att ganska självklara, men i mitt fall där jag 

jobbar i många fall behöver jag utveckla detta. De är viktiga när man tränar sociala relationer. 

Jag jobbar också med ”ilskkontrol”… att man ska kunna hantera sin ilska. Att lära sig ge 

eleverna ett verktyg, en metod att i ilske provocerande situationer kunna agera på ett annat 

sätt för att inte hamna i konflikt. Att kunna identifiera sina ilske provocerande attityder. Och 

vad jag gör för att ge trygghet till andra? När vi tränar på de sakerna då gör vi med rollspel, 

alltså ”Learning by doing”… då fastnat det i bakhuvudet. När jag gör det med eleverna då lär 

de sig, vi tränar dagligen, då handlar det om att samarbeta med familjen, och andra personalen 

i skolan. Jag meddelar jag till hemmet att nu tränar ditt barn tillexempel hur man kan lösa en 

konflikt? Då jobbar man här och nu. Om det är problem då tar vi det här och nu. (B) 

Att jobba med samarbetsövningar, grupparbete, där jobbar man att hur ska man samsas med 

varandra?(L) 

 

Kurator 1 

Jag gör enskilda samtal. Det beror på …om någon har problem med kompisar då pratar jag 

om att hur man kan närma sig en kompis, hur man kan vara en god vän, lyssnare och sådan. 

Sen är det om någon elev är utsätts av mobbning då brukar jag lyssna båda parter och då så 

klart koppla in föräldrar med detta, och följa upp det. Det tycker jag viktig att man inte bara 

ta det då och sedan glömmer bort utan man bör följa upp det hela utvecklingen och stötta 

elever med råd och vägledning. 
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Kurator 2 

Jag undervisar inte elever, utan vid behov pratar jag med enskilda elev. Jag brukar lyssna och 

försöker att förstå varför har elever problem med relationer. Till exempel om en elev blir 

mobbad då är det viktigt att prata med båda parter, vad har hänt, varför mobbaren gjorde så. 

De flesta fallen en mobbare brukar vara aggressiv och som utåtagerande. Däremot den blir 

mobbad, brukar vara inåtvändig, vill bara själv eller känner sig otrygg i skolan. I båda fallen 

har problem med sociala relationer. Då är min roll här att prata med enskilda elever och 

vårdnadshavare. Sedan brukar jag prata med pedagoger om hur de kan jobba i klassen, i flesta 

fall pedagogerna är väldigt duktiga att hantera detta , men ibland behöver de kanske prata 

med kuratorer om de fastnar någonstans.  

 

Speciallärare 1 

Jag kan jobba med sociogram. Jag kan jobba med ett material som heter snubbeltråden. Jag rit- 

pratar, jag gör sociala berättelser.  

 

16. bilaga 8 transkribering av fråga 7: Ser du över huvud taget att ämnet är ett 

undervisningsunderlag för NO, iså fall hur? 

 

Lärare 1 

Vi jobbar ganska mycket i grupp, och jobbar vi att hur man gör för att jobba i grupp. För att 

det är inte så att vi säger bara att vi ska jobba i grupp utan vi pratar om hur man gör för att 

det fungerar på ett bra sätt, lägga några strategier för att eleverna ska kunna jobba i grupp. 

Det kan man säga går till alla ämnen. Men det kanske tillhör mer till SO än NO eftersom SO 

är mer målan så runt omkring i sociala relationer, och sen är det finns konkreta mål i SO:n att 

eleverna ska träna sociala relationer med SO, vilket inte göra NO. Men däremot med 

grupparbete och andra sätt kan man få man in i sociala relationer. Sen är det att ämnena går 

in i varandra så på det sättet kan man säga att ja absolut…sociala relationer kan vara ett 

undervisningsunderlag för NO. 

 

Lärare 2 

 

Ja, jag arbetade med det i årskurs 3. I temaarbete med temat Nepal. Att jämföra och reflektera 

hur barn har det i andra delar av världen.  Vad krävs för att må bra? Vi gjorde olika övningar 

där eleverna kan fick reflektera över vad som gör att man mår bra samt mindre bra. Samt vart 

ska man vända sig om man mår mindre bra. 

  

Lärare3 /beteendevetare 

 

Ja absolut. Om jag säger gruppövningar eller samarbetsövningar det kan du göra med i vilket 

ämne som helst. Så ja det kan absolut vara ett undervisningsunderlag. 

 

Kurator 1 

Ja..absolut. Det är alltid viktigt att prata om. Jag tänker att man måste prata om det i skolan, 

men absolut att det är ett viktigt ämne som man använda i undervisningen. Och det passar 

med alla skolämnena. Man kan jobba med i alla undervisningen faktiskt. Exempelvis 

grupparbete. För att det finns många som har problem med sociala relationer och tycker att 
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det är svårt med att kommunicera med andra. Då är undervisningar kan vara ett bättre tillfälle 

att träna den förmågan.  

 

Kurator 2 

Jag tror att man kan i alla olika ämnen som man undervisar i kan ta med det i alla 

sammanhang, det tror jag. För det handlar om hur vi är mot varandra? Det möts vi av hela 

tiden, hela livet. Man kan det få i alla sammanhang om man vill, det behöver kanske inte att 

du står i framför barnet och pratar om det, utan du kanske har en tanke när du skapar grupper, 

när du väljer aktiviteter, så tänker du att nu ska barnet träna på sociala relationer. Men du 

kanske inte undervisar de att hur man gör…utan det handlar jo om att träna och prova. Det 

kanske att träna att säga ”förlåt”, eller hur kan man ha en bra kompis, eller hur stöttar man 

varandra ovs. Den jag har pratat nu kanske gäller en stor del av elever sen finns det elever som 

har svårt med sociala relationer. Då kan man kanske antingen prata med de individuellt eller 

i grupp, och där finns jo olika modeller för hur man kan jobba med det? Där är jo visa skolor 

har satsat tillräcklig men andra skolor kanske har inte satsat så mycket som behöver. Det 

kanske olika hur man prioritera saker och ting. Jag tycker själv att angående sociala relationer 

behöver man jobba mest med den ålder so du pratar om, alltså i lågstadiet, för att lägga en 

grund. För att om man som liten får träna på en sak då är det lättare för de att använda det 

senare i livet. Så egentligen tycker jag att fokus ska ligga där hellre än högstadiet. Då kan man 

jobba som förebyggande. 

 

Speciallärare  

Tror att alla pedagoger undervisar i sociala relationer. Det förekommer regelbundet kompis-

samtal. Ibland tjej och kill- grupper. Vi har hela tiden övningar för att utveckla relationer och 

värdegrund hos eleverna. Pedagogerna använder ett material som heter DATE.  

17. bilaga 9 transkribering av fråga 8: Hur samarbetar ni med andra personaler i skolan? 

Hur ser ni vårdnadshavarens ansvar här? 

 

Lärare 1 

 

Vi samarbetar med fritids, specialpedagoger och andra vuxna som finns runt omkring i skolan. 

Men när det gäller undervisning då är det mycket med fritids och specialpedagoger vi 

samarbetar med. Det jätteviktigt att samarbeta för att det ska bli bra och fungerar bra för 

elever.  

Det också jätteviktigt att samarbeta med vårdnadshavare. Att ha en dialog med de är viktigt, 

först och främst tycker jag att bygga en relation med vårdnadshavare. För att om det någon är 

jobbigt att prata med de då är det bra om man har redan byggt en bra relation med de, då kan 

man överföra en dialog med succesivt sätt, tycker jag. Så det är inte så att om det händer 

någonting i skolan då är man bara ringer i hemmet och säger att Pelle har gjort något dumt 

utan om man bygger en bra relation med vårdnadshavare då kan man samarbeta för att hjälpa 

elever på ett bättre sätt. 

 

Personalbrist kan vara ett hinder. Vi har mindre än 200 elever, av de nästa 20% behöver special 

behov i undervisningen. Vi har bara en speciallärare..så du kan förstå själv… ibland kan vi 

inte ge elever tillräckliga förutsättningar som de behovs. 
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Men ibland går inte samarbetet så som man har önskat, och då blir det problem.  Det kan vara 

problem i familjen, alkohol, narkotika eller kanske problem med språk. Jag menar elever med 

annan bakgrund, kanske föräldrarna kan inte språket då blir det svårt att kommunicera.  

 

Lärare 2 

Vi har ett nära samarbete i arbetslaget f-3. Med mentorsgrupper anser jag att vi har ett gott 

samarbete med föräldrarna. Samt att vi är många vuxna som ser varje elev. 

Det kan vara ett hinder om samarbete med vårdnadshavare inte fungerar, pga. bristande 

språkkunskap, kulturella skillnad, föräldrarnas skilsmässa, eller något annat problem.  

 

Lärare 3/beteendevetare 

 

Vi har jo ett stort samarbete med andra. Vi försöker att göra samplaneringar, vi gör olika 

aktiviteter, vi dela våra erfarenheter med varandra, väldigt lyhörda för varandra för att kunna 

sitta och diskutera, ge varandra hjälp, ge konstruktiv feedback, (L). det här vi inne på att vi är 

pristislös i vårt yrke, vi tar del av varandra, hela tiden. Vi stöttar varandra och bekräftar 

varandra både arbetslagen och arbetsrelationer. Det gäller att vårt elevers kunskaps -och 

sociala utveckling för att de blir en trygg och självsäker medborgare och där jobbar vi alla 

tillsamman för ett gemensam mål. För det samarbetar vi med varandra på alla möjliga sätt.    

 

Vårdnadshavare är också en viktig samarbetspartner. Vi jobba tillsammans för att barnen mår 

bra. Därför är det viktigt att ha en bra dialog med föräldrarna. Att vi försöker att hitta lösningar 

utifrån varje elevs förutsättningar. Då är föräldrarnas stimulans behövs för att nå det målet. 

Sen har olika ansvarsområde. Vi pedagoger, vårdnadshavare har varsitt ansvarsområde och 

elever har sitt eget ansvar. För att hjälpa elever att nå sitt mål behöver vi samarbeta med 

föräldrar så att vi skulle kunna ge elever den bästa möjliga stimulans.  (B). 

 Hinder kan vara, om kommunikationen med vårdnadshavare gå snett. Och samma sak med 

att samarbeta med elevhälsoteam. I vår skola samarbetar vi bra men det finns skolor som 

saknar en strukturerad likabehandlings plan eller ett fungerande elevhälsoteam. 

  

Personalbrist är ett skäll. Med nästan 300 elever bara en speciallärare. Vi har elevassistent, 

vilket är bra, men vi saknar utbildade pedagoger här. 

 

Kurator 1 

Vi samarbetar jättemycket med mentorer, klasslärare och även med rektorer, speciallärare, 

studievägledare alltså vi jobbar jo tillsammans. Man träffar elever och föräldrar så att man får 

en helhetsbild, alltså vilken hjälp som behövs. Så absolut samarbetar vi med varandra i skolan. 

Vårdnadshavare är superviktiga, det är dem so vet mest om barnen, och de ser barnen från 

nära håll. Det är sant att de kan inter göra om det någonting händer i skolan men deras ansvar 

är att vara på möten, signalera oss om de ser något konstigt, om barnet mår inte bra, eller ser 

att barnets beteende har förändrats. Då är det viktigt att de informerar os. Då kan vi hjälpas 

åt, vi kan diskutera om detta. 

Hinder kan vara att inte kunna samarbeta med de olika parter. Både pedagoger och andra 

vuxna och vårdnadshavare, ibland ser jag problem att inte kunna vara i skolan, då kanske 

svårt för mig att ta detta direkt, Vi är ganska få kuratorer som jobbar i kommunens olika 

skolor. Sen är det att personalbrist i skolan kan vara problem. Stora arbetsbelastning ger 
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pedagoger att de inte hinner med tiden och då finns det risk att man kanske inte ta saker nästan 

direkt. 

 

Kurator 2 

Vårdnadshavarna är jo superviktiga här. De behöver veta vad vi tränar i skolan? Eller när 

skolan jobbar med sociala färdigheter då är det viktigt att informera vårdnadshavare om detta. 

Så när barnen går hem kan de diskutera med de om vad de har gjort i skolan, vad elever tycker 

om detta? Sen har alltid vårdnadshavare som inte kan detta, som själv inte har tränat den 

förmåga..det är en dilemma. Så där tänkte jag då behöver man samarbeta med andra aktörer. 

Det finns verksamhet i kommunen som socialtjänst själv bedriver, de ger information och stöd 

till föräldrar. Vi har också tillgång till föräldragrupps verksamhet i kommunen, där kan man 

erbjuda föräldrar att vara med i resonemang om hur tycker de det här, eller det tycker jag om 

lite klurigt och så. Sen är jo från skolan sida tycker jag på utvecklingssamtalen kan läraren 

fråga föräldrarna att hur tycker de att det har gått för eleven, till exempel.  

Som kurator är det superviktigt för mig att samarbeta med andra personal. Skolkurator är inte 

någon ensam figur som löser problemet själv. Sen är det att som kurator jag sitter inte i skolan 

varje dag, jag är bara där ett par gånger i månaden. Då blir det extra viktigt att man samarbeta   

med andra personaler i skolan. Även fast jag är i andra ställa har jag kontakt med de jämt. 

Men som sagt jag jobbar mest med främjande och förebyggande med andra personal i skolan 

och min utgångspunkt är där. Det är alltså utvecklingspsykologins natur att barn som är den 

här ålder vänder alltid den som är närmast. Kanske en lärare som hen tycker mest om eller en 

tränare eller farmor eller farfar..Och små barn de är så omedelbara, de vill jo lösa problemet 

här och nu. De kan jo inte vänta på att kurator kommer nästa tisdag utan de går jo direkt till 

lärare…och säger att nu är ”Pelle” dum med mig. Och så man lösa det där och då. Så vuxna i 

skolan är superviktiga, oavsett i vilken roll man har. Det kan var mat -eller fritidspersonal eller 

mentor, vem som hels. Och de måste förstå själva att de är viktiga för elever.   

 

Vi har en skola med olika nationalitet, vilket gör att, det är en utmaning för oss att kontakta 

föräldrar i tid. Vi har en fungerande föräldragruppsverksamhet och vi brukar bjuda de för att 

vara med, men ibland informationen går inte fram eller de vill inte samverka kanske pga 

språkbrist eller kultur.  

 

Speciallärare 1 

 

Hela personalen samarbetar kring detta, och vi följer upp och utvärderar. Vi har 

mentorsgrupper, vi har samtal med eleverna. Vi gör varje år enkäter för 

eleverna/vårdnadshavare som EHT följer upp och utvärderar. Vi har en kurator på skolan som 

går in i grupper och arbetar förebyggande. Jag som speciallärare går även in och pratar 

studieteknik. Vår skolsköterska har även elevsamtal med eleverna i olika årskurser. Detta sker 

i fsk. Årskurs 4 och årskurs 7 tror jag det är.( Hur samarbetar ni med andra faktorer som lärare, 

vårdnadshavare 

 

 

18. bilaga 10 transkribering av fråga 9: Vilka resurser som finns i skolan för att utveckla 

elevers sociala relationer? Vad skulle du önska mer? 
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Lärare 1 

 

Alltså på elevhälsotemet ingår jo specialpedagoger, skolsköterska, skolläkare. De har sina 

EHT träffar och brukar de träffa och prata om sina erfarenheter. Jag som klasslärare brukar 

kontakta med de om jag har någon funderingar på någon elev, behöver lite extra hjälp eller 

behöver lyfta någonting inför elevhälsotemet.  Sen är finns kuratorer men de finns inte i 

skolan. De kommer en gång i månaden och kolla om det behöver någon hjälp eller sådan. De 

har inget samarbete med barnen i den här åldern utan däremot skolsyster är här mer 

närvarande.   

Skolkuratorer har inte direkt kontakt med elever utan de handleder pedagoger mest. De är 

mest aktiv i högstadiet, inte i låg-eller mellanstadiet. 

 Jag skulle önska mer personal, mera lärare i mindre klasser, en bra kombination. 

 

Lärare 2 

Vi har en likabehandlingsplan som vi brukar använda då och då, särskild i undervisningen. 

Vi har nolltoleransgrupp, elevråd, mentorsgrupp. I varje mentorsgrupp har vi en 

elevrådsrepresentant och en gång i månad brukar de träffa rektorn. Där lyfter de deras 

förväntningar av skolans miljö. Samtidigt Ett välfungerande elevhälsoteam som jobbar aktivt 

för elever välmående i skolan.  

 

Lärare 3/beteendevetare 

       

Vi har  ”nolltolerans grupp” i skolan, som är väldigt aktivt, so just med frågor som rörd om 

till exempel mobbning, och aktiviteter för att träna elevers sociala relationer. Vi har 

elevhälsoteam, som hör möten varje vecka. Vi har drop in på fredagar, så att man kan gå ditt 

om det behövs, om vi känner att den eleven behöver stöttning. Det är en sak som har kål hela 

tiden om elever någon typ av stöttning.  Sen har elevresurser, klasresurser, extra personal, vi 

är oftast två och vi har många klassrum. Så det är sällan vi jobbar ensamma. (L). 

Sedan har vi övergripande undervisningsgrupp där jobbar vi mer intensivt om att träna olika 

former av sociala färdigheter och beteende, värdegrunds frågor och sådana saker (B). 

Jag vet inte riktigt…(L) 

Det är så att vi måste hålla fokus hela tiden på vårt mål. Vad ska vi jobba med och hur? Så alla 

är inne i tåget kan man säga.. Sen är från politikers sidan kan man säga att resursmässigt har 

vi en väldigt bra ekonomi, här i skolan. Man kan tänka så här att när man jobbar med barn och 

unga då kan man inte tänka på ekonomi, man måste se framtid. Det kanske kostar en slant 

idag med ger mer imorgon. (B) 

Sen är det att politikerna vill att alla får ett godkänt betyg, men tänk på elever som har kommit 

kanske åk 4, eller 5, då är det svårt att lämna de också i den samma kriterier med elever som 

ska få betyg i 6:an. Vilket är svårt för de nyanlända elever för nå det mål. Vilket gör att redan 

början har de negativa upplevelse i skolan. (L) 

 Det kanske en utopi men jag önskar att alla myndigheterna ligger en och samma byggnad så 

att de tar initiativ i tid. Jag menar polis, socialtjänst, skolan, fritids, centralelevhälsa alla finns 

i samma byggnad. Man har kurator, speciallärare, socialtjänst, polis i samma plats då blir det 

väldigt lätt kan ta åtgärder precis i tid. Man behöver inte vänta på kurator som kommer nästa 

onsdag, typ. Är det någonting vi behöver jobba med parallell då finns myndigheterna i 

närheten. Det faktiskt finns en sådan skolan i norra delen av vårt land, där fungerar precis 

samma som jag har sagt nu.(B) 
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Kurator 1 

Klasslärarna och mentorerna är viktiga resurser. De ser jo relationerna i klassen varje dag…hur 

det funkar mellan lever, hur är de mot varandra? Så de är jätteviktiga, absolut. Och även vi 

skolkuratorer är viktiga. Att vi rör oss ute i korridorerna, försöker att gripa om något som är 

tokigt och ta det på en gång. Alltså alla vuxna i skolan är viktiga att alla vuxna ser eleverna så 

att de känner sin inte ensam eller utanför, det är viktigt tycker jag. 

Mer kuratorer. Skulle kunna önska mig en kurator för varje skola. Vi förstår att i låg -och 

mellan stadiet behöver vi ge mer tid för att bygga upp en bra sociala klimat. 

 

Kurator 2 

Rast verksamhet, likabehandlingsplan. Att fokusera på likabehandlingsplan och jobba med 

det. Och det upp till varje pedagog..alltså hur mycket de vill och hur ska de jobba med detta. 

Det ät klart att rektor är med och styr att okej…det här ska vi satsa på. Men överlag så handlar 

jo om att vuxna måste visa vägen för barnen att hur man ska vara mot varandra? Och det 

handlar jo om att vuxna ska bemöta barnen på ett bra sett också.  

 

Vet inte om jag skulle behöva önska mer..men i sådana fall kanske inte bara skolsköterska eller 

kurator utan alla som jobbar i skolan förstår att de är jätteviktiga för ett barn. Och dels det är 

de bryr sig och göra skillnad på så i sitt bemötande men man kan också faktiskt göra ett barn 

ledsen, om man säger något klumpigt eller något. Det skulle jag önska att alla förstår att hur 

stor betydelse man har  i  barns liv?  

 

Speciallärare 1 

Tycker vi har bra resurser och vi arbetar regelbundet med detta.  

 

19. bilaga 11 transkribering av fråga 10: Finns det andra faktorer som påverkar elevers 

sociala relationer negativ eller positiv förutom skola? 

Lärare 1 

Hela samhället påverkar stort eleverna. Hur har de hemma? Föräldrar, familjen, det påverkar 

jo de. Sen är det datorer, internet, sociala medier påverkar jo också. Jo äldre de blir desto 

påverkar de med omgivningen.  

 

Lärare 2 

 Självklart. Familjeförhållande, vänner, fritidsaktiviteter, kalasinbjudningar.  

 

 Lärare 3/beteendevetare 

 

Fritidsaktiviteter, sociala medier, familjen ekonomi, släktingar. Kompisar förutom skola 

kanske via data spel, där skapar man kompisar.   

 

 

Kurator 1 

Sociala medier kan påverka både positivt och negativt. Jag vet att där händer ibland hemska 

saker som kan vara väldigt negativ för elever. Däremot positiva saker kan vara att de skaffar 

nya kompisar. 
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Om man håller på med någon sport då kan hända att där kanske händer något positivt eller 

negativt. Tränarna påverkar också. Deras positiva feedback ger barnen bra självförtroende, 

också. Det är jättepositiv tycker jag att barn håller på med fritidsaktivtiter, det stärker jo 

barnets sociala förmögenhet ännu större utsträckning. De skaffar kompisar där, lära sig 

ordning, disciplin, ledarskap, gemenskap, lär sig att uppmuntra andra, så det är viktigt.  

 

 

Kurator 2 

Absolut…det finns alltså…i vilken situation man växte upp i, så klart påverkar jo, både 

positivt och negativt. Har man en ostabil situation i runt omkring det påverkar jo barnet. Hur 

är jag en person det påverkar mycket. Och därför är det superviktigt att göra ett gott samarbete 

med hemmet, så klart. Men det finns andra aktörer som är viktiga till exempel olika föreningar 

som barn är engagerad i som fotboll, innebandy eller något annat, det finns mång aktiviteters 

som barn är med på fritiden, de påverkar jo också. Där hoppas jag också att vuxna förstår att 

hur viktig är de för ett barn. Det kan hända att för ett barn kanske är det extra viktigt att träffa 

sin fotbollstränare varje vecka och blir bemöt på ett positivt sätt av hen. Sen finns jo alltid runt 

omkring släktingar, det är alltid olika för barn hur har de tillgång till detta. Men jag vill säga 

mest hemma, skola och fritidsaktiviteter. Barnet är jo en del av en helhet och vi vuxna behöver 

guida de och visa vägen för att hur ska de lära sig sociala relationer, samspel med andra (barn 

eller vuxna). Och skolan har jo en jätte tillfälle att göra det . 

 

 

Speciallärare 1 

Ja dagens mediabild.  

 

 

 

 

 

 


