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Abstract 

 

The purpose of this paper is to try to get an understanding of the underlying causes and 

reasons that students starting in seventh grade junior high school seek out a particular group, 

and the extent to which they do so. 

The work is based on the questions: How do students perceive the meeting with their 

prospective bench-companion in a new composite class? What should a teacher consider 

when it comes to bench placement in a new composite class? Do the students change, and if 

so to what extent, friends when they start high school? What are the factors that affect / have 

affected the students' choice of friends? How large a role does the school play for pupils 

relationships? What thoughts and feelings do the students have regarding new encounters? 

I have conducted in-depth interviews with six adolescents in grade seven as the basis for the 

understanding of how students relate to group selection and group affiliation, and I have then 

compared this material with previous research on the subject. Furthermore I have availed 

myself of literature in social- and group psychology. 

The conclusion which has emerged is that the most important component of a group- process 

is the sense of solidarity and security, and the results show that students largely retain their 

old relationships rather than adding new, when they start high school. Hence the teacher plays 

an important role in ensuring that any imbalance in the group is offset and make sure that 

nobody is excluded, but also to help make room for new groups and be aware of the sensitive 

and responsive phase of life that the young people are in. 
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1. Inledning 

 

Min egen forskning tog sin utgångspunkt i att undersöka och försöka ge en förklaring till vad 

det är för bakomliggande faktorer som påverkar ungdomar i åk 7 att dra sig till olika 

grupperingar i en ny sammansatt klass i högstadiet.  

Eftersom de kommer från en mellanstadieklass varifrån de går vidare till högstadiet så hamnar 

de därigenom i en, åtminstone delvis, ny gruppformation av nya människor. En del av 

klasskamraterna har de eventuellt med sig från sin tidigare skolgång medan andra kommer att 

vara helt nya bekantskaper för dem och därmed är det ett tillfälle där nya grupperingar 

uppstår.  

För mig som blivande lärare så är forskningen runt elevernas gruppbildning i skolan intressant 

och någonting som kan vara av vikt i mitt blivande yrkesliv, och även för andra verksamma 

lärare att ta del av. Genom vetskap om hur den nya gruppbildningen uppstår så får man som 

lärare en inblick i och en förståelse för elevernas val, och även en eventuell vägledning i hur 

man som lärare kan agera för en gruppbildning som främjar eleverna på ett positivt sätt.  

Både som vuxen och barn så kommer man så gott som dagligen i kontakt med nya människor. 

I de fall då man behöver interagera och samarbeta med dem så är det individuellt hur man 

förhåller sig till saken. För en del sker samarbetet med andra människor motvilligt medan 

andra gör det frivilligt.  

Vi har en tendens att söka oss och känna en, medveten eller omedveten, dragning till vissa 

människor och känna trygghet i umgänget med dem, medan vi kan känna oss mer obekväma 

till mods med andra. Det vi kallar för att ”klicka” är förklaringen till att man känner att man 

trivs tillsammans med en annan person. Det handlar om personkemi och sker naturligt medan 

det är faktorer som vi inte styr över som påverkar hur vi känner inför andra människor och 

umgänget med dem. 

Men vad kan det mer bero på att vi känner oss mer bekväma och ”klickar” med vissa 

individer medan vi i andra situationer känner oss mer illa till mods då vi behöver arbeta eller 
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samarbeta med en annan person? Hur styrs dessa känslor för en annan individ och vilka 

faktorer spelar roll för dessa känslor? 

Vad är det som får elever i en ny sammansatt klass i högstadiet att söka sig till varandra? 

Vilka faktorer spelar roll för att elever ska känna sig bekväma med sina nya klasskamrater? 

Bör läraren bestämma hur eleverna ska placeras i en ny sammansatt klass, eller ska de få välja 

själva?  

Denna uppsats kommer först och främst att handla om vilka faktorer som är avgörande för hur 

en elev känner sig i en ny sammansatt klass. Jag kommer även att sträva efter att förklara 

vilka element det är som gör att elever trivs med vissa klasskamrater medan de kan känna sig 

mer obekväma med andra, samt vilken ställning läraren har i en ny sammansatt klass. 

Förhoppningsvis kommer jag att avrunda med att diskutera vilken nytta denna kunskap har för 

en lärare i didaktiken.  

 

1.1 Bakgrund 

 

I Sverige lever vi efter demokratiska värderingar både ute i samhället och inom skolan. För att 

ge eleverna en större förståelse för de demokratiska värderingar som existerar i samhället, och 

för att få vara en del av dessa och som en förberedelse för vuxenlivet, så har de möjlighet att 

få vara med och bestämma i skolan genom elevråd m.m. Elevernas rätt bl a till inflytande över 

både undervisningens utformning och det inre arbetet i skolan ingår som en del i Läroplanen. 
1 

Demokrati i klassrummet är en del av elevernas rättigheter. M a o kan eleverna få vara med 

och bestämma i klassen, och i vissa skolor tillåter man elever att själva få bestämma vilka de 

ska sitta bredvid. Detta kan ske både i en ny sammansatt klass och i en klass som läst 

tillsammans ett antal år. Genom dessa grupprocesser sker olika stadier av beteenden mellan 

eleverna. Enligt tidigare forskning så talar man om att parbildning uppstår utifrån det 

                                                            
1  < http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=gr&a=23#anchor 23>, 3/12 2013  
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känslomässiga planet där individer emellan känner en samhörighet. Jag kommer att förklara 

kring parbildning lite mer djupare längre fram i min undersökning. Det är emellertid svårt att 

genomföra observationsstudier av hur parförhållanden utvecklas, både av etiska och praktiska 

skäl.  

I en relation under utveckling så är det väldigt troligt att en individ inte vill ha någon 

utomstående inblandning, och det kan även vara så att i en viss fas så är relationen kanske inte 

ens uppenbar för alla de som är inblandade i den. 2 

Även forskare inom socialpsykologi, som Roger Brown (1965), nämner att likheter och 

symmetri är något som söks och skapas människor emellan för att en relation ska kunna 

utvecklas.3  

Relationer kan innebära både ett beroende, ett oberoende eller vara ömsesidiga. I en 

beroenderelation så följer, styrs eller skyddas den ena parten av den andra. Oberoende 

relationer karakteriseras av att en individ uppvisar ett beteende där de är fria från varandra, 

och i de ömsesidiga så styr de tillsammans relationen genom att de förhandlar med varandra.4 

 

2. Syfte och frågeställningar 

                                                                                                

Syftet med min uppsats är att bilda mig en uppfattning och förståelse om vad som händer för 

och med en elev i en ny sammansatt klass i högstadiet när det gäller hur man förhåller sig 

både till sina gamla vänner och till de nya möten som uppstår och vad det är för faktorer som 

påverkar och inverkar i elevernas gruppbildning. Att utifrån kunskap av vad det är som gör att 

vissa elever trivs med varandra och somliga inte gör det, kunna nå till en förståelse för varför 

eleverna känner som de gör. Vidare även att förstå vilken roll pedagogen har när en klass 

träffas och placeras för första gången.  

                                                            
2   Olsson Eric ,1998, s.195 

3  Olsson Eric ,1998, s.197 

4  Olsson, Eric, 1998, s. 197-198 
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Jag ska utgå ifrån följande frågeställningar: 

- Hur uppfattar en elev mötet med sin blivande bänkkamrat i en ny sammansatt klass?  

- Hur stor roll spelar pedagogen för elevernas relation i samband med en ny sammansatt 

klass? 

- Vad har eleverna för tankar och känslor runt nya möten? 

- Vad bör en pedagog tänka på vid bänkplaceringen i en ny sammansatt klass?     

 

2.1 Avgränsning 

 

Jag har valt att precisera mig till endast en liten del av den social- och gruppsykologi som 

finns att forska kring. Detta för att jag på så sätt lättare kan förhålla mig till det som är 

väsentligt för min forskning. 

Fokus för mitt arbete ligger på att undersöka hur individen och dess motpart fungerar i en ny 

sammansatt klass på högstadiet, och att utifrån mina frågeställningar komma till insikt om hur 

denna grupp-process fungerar, med hjälp av tidigare forskning kring ämnet som liknar mitt. 

 

3. Tidigare forskning 

 

Jag har använt mig av litteratur som behandlar ämnet social- och gruppsykologi, där jag har 

koncentrerat mitt urval och i största möjlig mån försökt begränsa det till de delar där forskarna 

berör det område och/eller de frågeställningar som är av intresse för mitt eget arbete och syftet 

som avser val av grupptillhörighet. 
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För att kunna avgränsa mig inom detta ämne har jag endast valt ett fåtal böcker, av ett stort 

urval, då jag känner att de kan tillföra kvalitet till just min undersökning och ge mig någonting 

att relatera till och jämföra med. 

Att kunna plocka lite av varje bok ger en möjlighet för nya kunskaper, och även för att kunna 

använda mig av de teoretiska modeller och begrepp som dessa författare behandlar. 

Författarna till litteraturen är allt ifrån universitetslektorer i psykologi och psykologer till 

professorer i pedagogik, och jag kommer att utgå från författare som Björn Nilsson 5, Eric 

Olsson 6, Anders Garpelin 7 och Lars Svedberg 8, vilka presenteras i kronologisk ordning, för 

att presentera hur idéerna utvecklats genom tiden när det gäller forskning i ämnet. 

Jag kommer att använda mig av Björn Nilssons (1993), psykolog och sociolog, böcker 

”Individ och grupp” och "Samspel i grupp" (2005). "Individ och grupp" är en introduktion i 

gruppsykologi där Nilsson tar upp teorier kring de olika faser som sker i gruppens utveckling. 

Vilka värderingar som gör att man trivs i olika grupper och vilka individer som byter grupp 

pga missnöje. 

En intressant vinkel som Nilsson använder sig av är hur förutfattade meningar omedvetet kan 

skapa en viss känsla för en individ vid ett möte med nya människor. Han menar att vid den 

osäkerhet som råder vid gruppbildning så utgår en individ från tre olika sätt att förstå de nya 

medlemmarna i gruppen.                                                                                                          

Det första är att man kategoriserar människor och utifrån förutfattade meningar placerar dem i 

olika fack. Det andra är att om en person påminner en om någon man träffat tidigare så drar 

man sina slutsatser att de även kan vara likadana som personer. För det tredje så skapas 

förutfattade meningar genom att man enbart har sett personen innan, utan att ha behövt prata 

med honom eller henne, t ex i klassrummet, och genom detta så har man skapat sig en 

ungefärlig bild av hur den är som person (om personen är tystlåten, eller tar för sig). Detta 

                                                            
5  Nilsson Björn, 1993, Individ och grupp, Lund: studentlitteratur, 2005, Samspel i grupp, Lund: 
studentlitteratur 

6  Olsson Eric, 1998, På spaning efter gruppens själ, Lund: studentlitteratur 

7  Garpelin Anders, 2003, Ung i skolan, Lund: studentlitteratur 

8  Svedberg Lars, 2007, Grupp-psykologi, upplaga 4:2, Danmark: studentlitteratur 
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medför alltså förväntningar på personen eftersom man sett den agera i en annan tidigare 

situation9.  

Så på det hela taget så handlar det om att söka trygghet och ordning i en nybildad grupp, och 

utifrån de antaganden som Nilsson tar upp, så beter sig människor efter detta sätt i grupper. 

Nilsson tar även upp frågor som berör skillnader mellan hur en människa beter sig individuellt 

respektive i grupp. Ett exempel är hur en människa som en individ gentemot andra individer 

söker skillnader, medan i grupp så söker individerna likheter mellan varandra för att passa 

ihop10. Detta sker omedvetet enligt Nilsson och är en anledning till att grupper fungerar som 

de gör.  

I boken "Samspel i grupp" (2005) så behandlar Nilsson bl a varför grupper kan utvecklas på 

så många olika sätt och hur man kan få grupper som inte fungerar så bra att fungera bättre. 

Han tar bl a upp vad som sker då en grupp träffas för första gången och menar att om man 

som ledare för gruppen är medveten om hur effektiva grupper skapas och om de företeelser 

som är vanliga under gruppens första tid tillsammans, så är förutsättningarna större för att 

man ska kunna få den att fungera bra fortsättningsvis.11  

Även forskare som Eric Olsson (1998), docent i socialt arbete och universitetslektor i 

psykologi, berör frågor kring grupprocess. Han tar upp sådant som ”den osynliga 

grupprocessen”; dvs. sådant som en människas utstrålning och/eller inflytande på andra 

personer i sin omgivning. Så kallad personkemi är ett liknande sådant fenomen.               

Dessa saker är emellertid sådant som enligt vissa forskare inte går att beskriva eller forska 

kring eftersom de, så att säga, är "osynliga", och därför inte kan utgöra en grund för 

vetenskaplig forskning12. En del forskare anser att det endast är det iakttagbara beteendet som 

det går att bedriva forskning kring, då det är något som går att bevisa och reflektera kring.      

I huvudsak arbetar Eric Olsson emellertid med frågor som normer som skapar förutsättningar 

i grupper och grupprocesser 13.  

                                                            
9  Nilsson Björn, 1993:71 

10  Nilsson Björn, 1993:23 

11  Nilsson, Björn, 2005:117 

12  Olsson Eric, 1998:27-28 

13  Olsson Eric, 1998:42 
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Man bör ha i åtanke den stora roll som t ex karisma och personkemi spelar i en grupp, för 

trots att de står utanför forskningsområdet så spelar de en avsevärd roll för hur en grupp byggs 

och utformas, sådant som hur en individ anpassar sin identitet med sin grupp14 , vad som 

symboliserar en bra respektive en dålig grupp och även begrepp som hur ”suggestion 

uppkommer” vilket innebär att någon utövar makt över en annan individ enbart genom sin 

närvaro.                                                                                                                 

Förklaringsbegreppet suggestion utgår ifrån att individen är underordnad gruppen och innebär 

att vi, då vi är tillsammans med andra människor, anammar ett beteende som styrs utefter 

gemensamma sociala krafter och inte av individens egna beslut. "Grupprocesser anses fungera 

som när en flock fåglar lyfter: Flyger en upp, flyger alla". (Olsson, s. 38). 15  

”Vilken klass och grupp man tillhört och vilka kompisar man fått med sig verkar ha påverkat 

ens handlingsstrategier och val av elevroll". 16  

Detta är en del av vad Anders Garpelin, fil. dr i pedagogik och docent i pedagogiskt arbete, tar 

upp i sin bok ”Ung i skolan”, där han har forskat om grundskolans sista tre år. Forskningen 

utgår från två olika klasser där relationens betydelse mellan eleverna i klassrummet ses som 

en av de absolut viktigaste förutsättningarna för själva lärandet.  

Garpelin (2003) berör frågor som klassbildning, grupptillhörighet, elevroll, gruppens 

smekmånad och restgrupp, men även lärarens roll i klassrummet kring själva transaktionen. 

Hela transaktionsprocessen inom social- och gruppsykologi är grundläggande för hela 

Garpelins forskning.  

Forskningen utgår ifrån fältobservationer och djupintervjuer tillsammans med dessa två olika 

klasser i två olika skolor vilka sedan sammanställs utifrån Garpelins analyser med hjälp av 

annan forskning som gjorts tidigare inom samma område.  

Med stöd i denna forskning så har Garpelin forskat vidare genom fältobservationer och 

djupintervjuer under tre års tid varefter han har jämfört resultaten för att därefter analysera 

sammanfattningen av dem. 

 Garpelin behandlar frågor som: 

                                                            
14  Olsson Eric, 1998:79 

15   Olsson Eric, 1998:39 

16  Garpelin Anders, 2003:22 
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• ”Vad vet vi om hur ungdomar i egenskap av elever påverkas som unga människor av 

sin tid i skolan i allmänhet och i högstadiet i synnerhet” 

• ”Vad händer när unga människor med olika skolursprung träffas, för att under några 

år tillsammans bilda en skolklass” 

• ”Hur hanterar man situationer präglade av utsatthet och marginalisering” 

• ”Vad innebär det att bli placerad i en klass med många nya, där man själv knappt 

kunnat påverka sammansättningen” 

• ”Vad betyder ett möte med andra unga människor i en tid då det händer mycket annat 

i den personliga utvecklingen, såväl ur ett elevperspektiv som ett livsperspektiv”  

Forskningsansatsen i studien "Ungdomar möter högstadiet" hade två huvudfokus och dessa 

var: 

1. Grupp-processen; i detta fall klassbildningsprocessen 

2. Individens levnadsbana  

Mötet som sker mellan eleverna då de sammanstrålar i högstadiet utgörs av individer som har 

hunnit skaffa sig en erfarenhet av möten redan tidigare under sina liv, och de har även en 

medvetenhet om både sitt förflutna, sin nutid och sin framtid. 

Vissa av eleverna har redan varit en del av varandras levnadsbanor sedan tidigare genom 

skola eller via fritidsintressen, medan för andra kan alla mötena vara helt nya, t ex om man är 

nyinflyttad. 

Som individ har man ett sätt att se på och betrakta sig själv, och denna självuppfattning kan 

komma att förändras genom de möten som sker. 17  

Jag utgår i första hand ifrån de antaganden och slutsatser som Garpelin har kommit fram till 

för att kunna klargöra min forskning. Detta eftersom Garpelin behandlar nästintill liknande 

frågor som jag gör, men även för att han har arbetat inom större ramar och på så sätt fått ett 

större perspektiv genom sin forskning. På så sätt kan detta hjälpa mig på vägen då jag genom 

                                                            
17  Garpelin, Anders 2003: 28-29 
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liknande forskning både kan jämföra, likväl som utgå ifrån denna, för att sammanställa mitt 

arbete.  

Även forskare som George Levinger (1983) tar upp frågor kring det första mötet med en 

annan individ och vilka faser man befinner sig i när man umgås i par. Levinger hävdar att 

parterna i ett möte kommer att vara beroende av att man stämmer överens med varandra i 

handlingar, känslor eller sätt att tänka. Dessa faktorer är själva förutsättningarna för att en 

bekantskap över huvud taget ska kunna etableras.  

Levinger betonar faser som Bekantskap, Uppbyggnad, Konsolidering, Sönderfall och 

Avslutning som begrepp för att förklara de olika fasernas situation och vad de medför inom 

parbildning.  

Relationens faser beskriver Levinger enligt följande: 

Bekantskap - denna genomgår ingen vidare utveckling utan avslutas. Den tidsmässiga 

aspekten är oväsentlig. 

Uppbyggnad - kan både ske genom individernas egna medvetna ansträngningar likväl som 

omedvetet. 

Konsolidering - relationen får en grund genom ömsesidiga löften om en vilja att bevara den 

och till följd där av så fördjupas den. 

Sönderfall - medvetet eller omedvetet så vittrar den gemensamma relationen sönder.  

Avslutning - kan ske oundvikligt, som genom död eller en separation.  
Det är emellertid viktigt att vara medveten om att varje relation är unik, och därför är det svårt 

att tillämpa dessa faser som en relationsmodell, även om vissa drag tycks vara återkommande. 

En relation behöver inte nödvändigtvis leda direkt till en konsolidering, utan det kan 

förekomma både avbrott och/eller konflikter i relationen fram tills dess att man väljer att 

bygga en gemensam tillvaro. 18  
Emellertid så är utvecklandet av relationer i en grupp, dvs. mellan flera personer, mer 

komplicerat att kartlägga än de som sker mellan två personer. Relationerna i en grupp kan te 

                                                            
18  Olsson Eric, 1998:195 
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sig olika mellan olika individer i den och alla har ju dessutom dels en plats i gruppen och dels 

så kan relationerna mellan de olika individerna inom gruppen utvecklas i olika takt. 19 

Det pågår m a o relativt djupgående forskning kring hur människan fungerar i grupper, 

respektive vilka socialpsykologiska aspekter som spelar roll i människors möten med andra 

människor, och jag avser att med mitt arbete kunna bidra till en fördjupad förståelse för de 

grupper som bildas, likväl som vilka som består, då det handlar om elever som sammanstrålar 

och möts i nya sammansatta högstadieklasser. Vad det är som påverkar eleverna till de 

relationsval de gör och även lärarens roll i denna process. 

 

3.1 Teoretisk referensram 

 

Utifrån de böcker som jag nämnt kommer jag att plocka ut det absolut viktigaste för min egen 

forskning. Jag kommer nu att klargöra för de olika teorier som jag kommer att använda mig 

av för att slutligen kunna fastställa vad jag kommit fram till i min undersökning.  

M a o har ni fått en sammanfattning av tidigare forskning utifrån det urval jag valt att plocka 

ut, samt att det sammanflätar till samma område som jag forskar kring nu, och med hjälp av 

denna forskning och dess resultat kommer jag att försöka sammanställa min undersökning. 

Den tysk-amerikanske psykologen och forskaren Kurt Lewin har grundat en teori utifrån sin 

forskning som handlar om varje individs ”livsrymd” som innefattar både den psykologiska 

omgivningen likväl som den egna självbilden och samspelet dem emellan. 

Då jag dessvärre inte har haft möjlighet att studera Lewins forskning utifrån 

ursprungslitteraturen så är min teoretiska utgångspunkt grundad i Svedbergs egen teori, samt 

hans tolkning och applicering av Lewins teorier. 

Lewins teori baserar sig på agerandet i förhållande till: 

1. individen själv  

2. två individer och agerandet dem emellan 
                                                            
19  Svedberg Lars, 2007:85 
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3. individer i grupper om tre  

Vilket gör den till en intressant teori att undersöka i mitt arbete då det kan relateras till alla tre 

ovan nämnda punkter. 

 

 

Figur 1. Modell av en människas livsrymd enligt Kurt Lewin:20 

    

Min teori utgår ifrån Lewins forsknings modell och jag kommer med stöd i den att försöka 

komma fram till och hitta en mer heltäckande och utvecklad förklaring som är mer anpassad 

till de grupperingar som finns i skolan, åk 7. 

Lewins forskning kring individens livsrymd känns mest aktuell för mitt eget arbete då den 

innefattar sådant som kan appliceras på och kombineras med mitt eget undersökningsresultat, 

och som jag kan vidareutveckla mina tankar omkring, då syftet i arbetet handlar om att förstå 

varför eleverna i en ny sammansatt klass söker sig till just de grupper de gör och de 

bakomliggande anledningarna till deras val. 

En persons ”livsrymd”, innefattar följaktligen samspelet mellan en person själv och dennes 

omgivning, och påverkar hur vi sätter oss in i en situation tillsammans med en annan individ. 

Vi har en inre krets där vi har föreställningar om hur vi kan vara för oss själva och som vi 

känner oss trygg med, dvs. en sfär där bara du vet hur du själv är och vågar vara. Sedan har vi 

en yttre krets där vi har föreställningar om hur folk ser på oss och som påverkar hur vi beter 

oss, med hänsyn till omgivningen. Det är viktigt att ha i åtanke att denna "livsrymd" inte är 

                                                            
20  <http://www.psicopolis.com/kurt/lewinsintesi.htm>, 28/11 2013 
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densamma för alla människor, utan är individuell då samspelet mellan en person och dennes 

omgivning varierar från person till person.  

Jag kommer att sammanställa resultatet från mina djupintervjuer och utifrån det, i samspel 

med denna tidigare forskning, utforma teorin om vad elevernas grupp val har grundat sig i. 

Dels utifrån ”livsrymds”-begreppet och genom att därefter komma fram till, utforma och ge 

belägg för den teorin. Teorin kommer följaktligen att basera sig på tidigare forskning, men 

min förhoppning är även att kunna ge nya uppslag till viktiga aspekter för framtida forskning i 

ämnet, med fokus på skolelever i grundskolans senare år. Teorin kommer att utveckla sig 

kring de aspekter som är av vikt när det gäller skolmiljö och den ålder som eleverna befinner 

sig i. 

Lars Svedberg (2007), fil. dr och legitimerad psykolog, tar i sin bok ”Gruppsykologi” upp en 

teori som Kurt Lewins forskat i. Teorin grundar sig i att varje individ har en så kallad 

”livsrymd”, vilket betyder att varje individ har en psykologisk omgivning och en självbild 21.  

Teorin innefattar det samspel som sker mellan olika personer och omgivningen. Denna teori 

om ”livsrymd” finns i tre delar, den första är genom individen själv och vilken mening man 

söker genom sitt agerande, den andra är två individer emellan och hur de tar ställning till 

varandra och sina ageranden (Dyaden)22, och för det tredje handlar det om individer i grupper 

om tre (Triaden)23, som jag tidigare varit inne på och förklarat. 

Dessa teorier illustreras med hjälp av olika modeller utifrån vilka man kan förstå vad Lewins 

försöker förklara när det handlar om vad som sker individer emellan i grupper och individuellt 

psykologiskt.  

Svedberg påvisar att det finns olika typer av grupper och han lyfter även upp centralbegrepp 

som bl a ”primärgrupp” och ”sekundärgrupp” samt ”informell grupp” och ”formell grupp”, 

som beskriver en del av hur människan fungerar i grupper.  

Primärgrupp är ett begrepp som myntades av en Charles Cooley och som avser "varaktiga 

små grupper med nära personliga relationer" (Svedberg, s. 16), exempel på en sådan grupp är 

familjen eller nära vänner och de är viktiga både för individens identitet och överlevnad. 

                                                            
21  Svedberg Lars, 2007:75 

22  Svedberg Lars, 2007:85 

23  Svedberg Lars, 2007:97 
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Sekundärgrupp utgörs av t ex ett idrottslag eller ett kompisgäng, och karakteriseras av att 

man förhåller sig mer distanserat gentemot de övriga medlemmarna i gruppen.  

Fundamentet i gruppen utgörs antingen av en gemensam målsättning eller att man med de 

övriga befinner sig i en likartad social position.24 

Informell grupp uppstår utifrån den fria viljan, såsom en grupp barn som leker, och genom 

att man känner en samhörighet eller har gemensamma intressen. 

Formell grupp har ett bestämt syfte och inkluderar bl a regler och rutiner, ett exempel är en 

skolklass. Här är det inte säkert att man har fått möjlighet att välja varandra för att man tycker 

om varandra. 25  

Även centrala begrepp som ”dynamisk spänning” är något som jag kommer att använda mig 

av i min uppsats, vilket handlar om det samspelsmönster som uppstår mellan hur två 

människor förhåller sig till varandra och hittar till en nivå som passar dem båda. 26 

I sin bok tar Svedberg upp en teori om ”livsrymd” som jag tidigare förklarat innebörden av, 

och som grundats av forskaren Kurt Lewin27.  

Lewin presenterade sina teorier under 1930-40-talen i en serie avhandlingar och böcker 28 och 

dessvärre så har jag inte lyckats lokalisera det, därav presenteras Lewins teorier utifrån 

Svedbergs tolkningar i boken "Grupp-psykologi". 

Jag har tidigare förklara innebörden av ”livsrymd” och som menas att människan har en inre 

och en yttre sfär.  

Vi kan utgå ifrån att vi människor är en boll, där den inre delen av bollen symboliserar den 

inre världen, där vi kan bestämma och påverka, medan den yttre delen av bollen består av den 

                                                            
24  Svedberg, Lars, 2007:16 

25 Svedberg, Lars, 2007:17 

26  Svedberg Lars, 2007:85 

27  Svedberg, 2007:71 

28  
<https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=15rA3KpKjyvM3_gDi6tqeSK8PnCIjAX8cSvXRjv6j6NQ&
pli=1>, 18/12 2013 
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sociala kontexten som vi lever i, och som inte alltid går att påverka29. Vi människor kan 

ibland handla eller agera omedvetet, och detta omedvetna handlande kan vi se som bollens 

skugga.  

Som jag tidigare nämnde så måste vi ha i åtanke att livsrymden skiljer sig från person till 

person eftersom vi som individer alla är olika varandra på ett eller annat sätt. När vi agerar 

omedvetet så innebär det att vi gör saker vi inte har planerat att göra. Ett exempel är att vi när 

vi kör bil kan göra avancerade handlingar bakom ratten utan att behöva tänka efter vad vi gör; 

det sker på ett omedvetet plan. Detta kallas även för det "deskriptivt omedvetna" 30.  

Livsrymdens storlek kan variera beroende på hur en människa känner sig för stunden. Ett 

exempel är att när en person känner sig bekväm med någon och upplever harmoni så förstoras 

bollen, medan i situationer där en person känner obehag eller frustration så kan den 

förminskas31. 

Följaktligen så förstoras och förminskas bollens storlek till följd av hur en individ mår och 

känner sig. Beroende på om en person är själv eller tillsammans med någon är även 

avgörande för hur vi beter oss.  

Som jag tidigare nämnde så lever människan i två världar; en inre och en yttre. Om en person 

sitter själv i ett klassrum och det inte finns några andra i klassen där, så kan denna person göra 

andra saker än vad han/hon vanligtvis gör då han/hon är tillsammans med andra. Ett exempel 

på detta är att en människa kan börja dagdrömma när hon sitter ensam, eller börjar lägga 

märke till olika saker runt omkring sig i klassrummet, medan i en situation där det finns flera 

personer i klassrummet och bredvid en, så anpassar man sitt beteende utifrån den sociala 

kontexten32 ; hur man bör bete sig i en grupp av människor. 

Vi kan konstatera att den yttre livsrymden utgår ifrån att personer som möts för första gången 

kategoriserar varandra genom erfarenheter och fördomar. Detta görs för att en individ ska 

                                                            
29  Svedberg, 2007:76 

30  Svedberg, 2007:78 

31  Svedberg, 2007:76 

32  Svedberg, 2007:77 
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kunna placera motparten och därefter kunna förstå vilken social kontext som det innebär33, det 

råder med andra ord en "dynamisk spänning". 

Individer anpassar sig alltså utifrån situationen när det finns fler personer inblandade, medan 

då man befinner sig i en situation på egen hand så utgår man från sitt eget sätt att bete sig på 

och vad som känns bekvämt för en själv. Genom den dynamiska spänningen så skapas även 

en relation till varandra som individer, och den dynamiska spänningen är avgörande för om 

två personer kommer att trivas tillsammans eller inte. Vi kan konstatera att i en dynamisk 

spänning så skapas en känsla för ett "jag", ett "du" och ett "vi" 34.  

 

4. Material och metod 

 

För att uppnå mitt syfte och för att kunna besvara mina frågeställningar så valde jag att arbeta 

med djupintervjuer samt enkätfrågor. Jag arbetat på följande sätt så att varje elev blev 

intervjuade i ett avskilt rum, för att inte störas av andra åsikter och ljud. Dessa intervjuer 

genomfördes med 6 ungdomar, varav 3 pojkar och 3 flickor, från årskurs 7. Eleverna Anna, 

Bea, Cecilia, Daniel, Erik och Fredrik blev slumpmässigt utvalda efter att jag gjort en 

förfrågan i en klass, där även klassen var slumpmässigt vald. De elever som ville ställa upp på 

min forskning var dessa 6 personer, och det var på så sätt som det blev just dessa elever som 

besvarade mina frågor. Där av är det även en slump att det blev 3 pojkar och 3 flickor. 

Klassen som de gick i var en klass som just börjat högstadiet, då många kommer till en klass 

där de inte känner varandra sedan tidigare. Jag gick även ut med enkätfrågor, riktad mot lärare 

och pedagoger i grundskolan. Detta innebär att de 8 stycken lärare/pedagoger som svarat på 

enkäten kommer allt från årskurs 1 till 9. Jag valde att rikta mig mot två skolor i Stockholms 

region. Och utgick ifrån frågor som berör en ny sammansatt klass, samt vilken roll en 

lärare/pedagogen har i en ny klass. 

Jag formulerade mina frågor för att söka svar på och som lärare få en större förståelse för 

elevers grupp val och grupptillhörighet, och för att resultaten eventuellt även ska vara 

                                                            
33  Svedberg, 2007:85 

34  Svedberg, 2007:85 
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gynnande för blivande lärare och pedagoger, genom att de med en förståelse för elevers 

grupptillhörighet ska kunna dra nytta av det i klassrummet. Och även genom en förståelse för 

hur vi kan använda oss av denna kunskap på bästa möjliga sätt. 

Jag valde att använda mig av djupintervjuer då de är lämpliga att använda som material pga 

att jag ville bilda mig en förståelse för elevernas individuella åsikter och då djupintervjuns 

själva karaktär är möjligheten till ett djupare resonemang runt egna beteenden, attityder och 

känslor. Eleverna fick på detta sätt möjligheten att uttrycka sig utan någon yttre påverkan av 

andras åsikter. 35 

Jag använder mig följaktligen av bla en kvalitativ metod i min undersökning genom mitt val 

av djupintervjuer, då dessa undersökningar ger svar på det jag är ute efter, dvs. att svara på 

frågorna "varför och på vilket sätt", och passar därför att de ger en djupare förståelse för, i 

detta fall elevernas, beteenden, attityder, tankar, känslor och motiv i relation till grupp-

processen. Den leder vidare även till att kunna definiera de behov som finns i den situation 

som de nya mötena i högstadiet föranleder och med anledning av dessa faktorer så ansåg jag 

att den kvalitativa metoden var användbar för mitt arbete.36 

Jag använde mig även av en kvantitativ undersökning som är riktad mot endast lärare och 

pedagoger i grundskolan, för att på så sätt även få en förståelse för hur synen ser ut från 

läraren/pedagogens synvinkel i just denna process. Med hjälp av den kvantitativa 

undersökning som gjordes på sammanlagt 8 stycken lärare/pedagoger, kan jag reflektera och 

jämföra med de kvalitativa intervjuernas svar. Och på så sätt kunna dra en lite mer rättvis 

slutsats, eftersom att jag skaffar mig möjligheten att se det från två olika perspektiv. 

Bakgrunden till att jag valde att intervjua ungdomarna är att eleverna precis har avslutat sin 

tid i mellanstadiet och då de börjar i åk 7 så brukar eleverna blandas upp med andra ungdomar 

som kommer till högstadiet från olika skolor och andra klasser.                                              

De nya gruppkonstellationerna utgör därmed nya förutsättningar för eleverna vad gäller nya 

kontakter och en eventuell ny grupptillhörighet. 

Ur ett källkritiskt perspektiv så har undersökningen som jag genomförde inget stöd i liknande 

undersökningar utförda under samma period med samma åldersgrupp, och urvalet av elever 

                                                            
35  <http://www.ipsos.se/djupintervjuer>, 28/12 2013 

36  <http://www.ipsos.se/kvalitativa-metoder>, 28/12 2013 
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och lärare/pedagoger är dessutom litet. Därför är det omöjligt att spekulera i huruvida de 

svarsresultat som jag har fått skulle vara representativa vid en undersökning med ett större 

antal deltagare och/eller om den hade utförts i flera klasser och i flera olika skolor. 

Intervjutexterna har jag med som en bilaga i uppsatsen. Jag skapade denna då det är ett nytt 

material som jag har skapat och för att den ger en bättre förståelse för min analys. Jag har 

även enkätfrågorna som en bilaga i uppsatsen. Själva enkäten framkommer som en egen 

bilaga samt svaren som en egen bilaga. 

Se bilaga 1 för intervjufrågorna som ställdes och bilaga 2 för transkriberingen av 

djupintervjuerna. Se Bilaga 3 för enkätfrågorna och bilaga 4 för svarsresultat för 

enkätfrågorna. 

 

5. Analys av djupintervjuerna  

 

Det första mötet 

Resultaten av djupintervjuerna visar att de flesta av eleverna redan hade en etablerad 

grupptillhörighet då de började i åk 7 genom kompisar de hade sedan tidigare, men även nya 

vänner hade tillkommit. De man umgicks med hade man emellertid till övervägande del känt 

sedan länge och relationerna hade växt fram genom gemensamma intressen.  

De vänner som eleverna har i klassen varierade både mellan att vara vänner som de haft sedan 

tidigare, innan de började i högstadiet, till att de fått nya eller att de både hade några av sina 

gamla, i kombination med nya, vänner kvar. 

Det fanns både de som haft sina vänner sedan lång tid tillbaka, eller att vänskapen hade 

utvecklats längs vägen under lågstadiet eller att man lärt känna vänners vänner och med dem 

utvecklat en egen relation. 37 

 

Bänkplacering och lärarens roll 
                                                            
37  Se intervjuer med Anna, Bea, Cecilia, Daniel, Erik och Fredrik   
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Då man placerar eleverna så bör man som pedagog tänka på att få en bra gruppdynamik och 

att sätta elever bredvid varandra som inte känner varandra, eller som inte känner varandra så 

väl, och vara uppmärksam på vilka relationer och grupperingar som redan finns och hur de 

fungerar och även iaktta klassen som en gemensam helhet med en strävan efter att den ska 

fungera på bästa möjliga sätt. 

Lärarens roll i vänskapsrelationerna ansåg eleverna vara markant. Eleverna menade i de flesta 

fall att de redan hade sina vänner sedan tidigare, men om läraren hade placerat dem bredvid 

varandra i klassrummet så hade det kunnat påverka att relationen skulle ha kunnat utvecklas 

snabbare. "Vi satt inte bredvid varandra, men om vi hade gjort det hade vår vänskap gått 

snabbare till" (Se intervju med Daniel, Bilaga 2, s. 36).38 

En del av ungdomarna ansåg att vänskapen hade växt fram utan någon påverkan från läraren, 

dels hade de känt varandra sedan innan men åsikter fanns att både placeringen hade kunnat 

påverka likväl som att den inte hade gjort det till att man skulle ha fått bättre kontakt med 

varandra. 

Åsikterna gick isär när det handlade om hur man såg på lärarens roll i det egna umgänget. 

Min tolkning av intervjusvaren pekar på att i de fall där man redan hade sina vänner så 

spelade inte en eventuell placering i klassrummet någon roll medan i de fall man lärt känna 

nya personer så hade relationer kunnat utvecklas i en snabbare takt med hjälp av att läraren 

hade bestämt placeringen i klassen. 

En del av eleverna ansåg att läraren ska bestämma om umgänget i en ny sammansatt klass då 

det kan finnas en risk för att någon ska bli utanför, och man ansåg också att läraren kunde 

vara viktig att ha i bakgrunden, lite avvaktande, men med möjligheten att gripa in om det 

skulle visa sig behövas, för att påverka styrningen till att uppnå en bra balans i gruppen. 

Annars ansåg eleverna att de själva ska få bestämma över sitt umgänge på egen hand, men det 

framkom även åsikter om att det kan vara bra med lärarens inblandning för möjligheten att 

lära känna personer som man vanligen inte umgås med annars, dvs. för chansen att utveckla 

nya relationer. 39 

                                                            
38  Intervju med Daniel på en skola belägen på Värmdö, 2013-02-28 

39  Se intervjuer med Anna, Bea, Cecilia, Daniel, Erik och Fredrik  
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Jag tolkar resultatet angående lärarens delaktighet enligt eleverna så som att man som lärare 

kan spela en roll i att vara med och skapa nya grupperingar och försöka se till att ingen 

hamnar utanför.  

Även om de flesta kanske känner varandra från låg- och mellanstadietiden så kan det alltid 

finnas någon som inte har trivts med sina tidigare klasskamrater eller någon som är 

nyinflyttad och som kanske vill eller behöver lite hjälp med att hitta sin plats i gruppen. 

Därför anser jag utifrån elevernas svar, att det är av vikt att läraren informerar sig om vilka 

relationsband som redan finns sedan tidigare och vilka som inte gör det för att kunna vara 

med och antingen direkt eller indirekt påverka gruppbildningen i en positiv riktning.  

 

Umgängeskretsen 

Det framkom att de tillfrågade eleverna till övervägande del inte byter kompisar i högstadiet, 

utan man håller sig främst till de man redan känner och har en relation med sedan innan, men 

denna fråga är också väldigt individuell och beror även på vilka förutsättningar man har då 

man börjar, om man är helt ny i klassen t ex. 

Faktorer som har varit betydelsefulla och som har påverkat vilka kompisar som eleverna har 

valt har varit sådant som att man har gått på en gemensam fritidsaktivitet utanför skolan 

och/eller att man har gått i samma klass länge. Det är gemensamma intressen i kombination 

med skolan som har varit grogrunden för utvecklandet av relationerna som har uppstått mellan 

eleverna i min studie. 

Alla tillfrågade upplevde att vänskapsrelationerna hade utvecklats till att bli djupare, starkare 

och mognare, vid en jämförelse av hur de varit tidigare. Man upplever att man känner 

varandra bättre och umgås mer.40 

I och med att man blir äldre så mognar man och gör andra saker tillsammans jämfört med vad 

man kanske gjorde då man var yngre och med tiden växer även tryggheten och tilliten för 

varandra och man har lärt sig vem eller vilka som man kan anförtro sig åt och lita på och som 

en naturlig följd där av så djupnar relationen, konstateras av det intervjumaterial jag samlat in.  

                                                            
40  Se intervjuer med Anna, Bea, Cecilia, Daniel, Erik och Fredrik  
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Följaktligen så når vänskapsrelationerna en ny nivå då de utvecklats i takt med att individerna 

också själva utvecklats och längs vägen förstått vad de vill ha i en relation, vad som är viktigt 

för dem och vad de vill ha ut av en vän. 

Majoriteten upplevde inte någon större skillnad i vänskapen från hur den var i början av åk 7 

och fram till dess intervjun ägde rum, men relationsmässigt så ansåg en del att den bara hade 

blivit bättre. Ingen tyckte att vänskapen hade blivit sämre utan enbart utvecklats i en positiv 

riktning genom att man kände ett större förtroende gentemot varandra och relationen 

upplevdes som mer avslappnad. De skillnader som skett i vänskapen var att den hade djupnat 

och blivit mer förtrolig och avslappnad. 41 

 

Valet av vänner och skolans betydelse 

Vänskapen hade etablerats utifrån gemensamma fritidsintressen hos alla de tillfrågade när de 

handlade om de vänskapsrelationer som fanns innan åk 7. 

Det var inom idrotten som de flesta hade fått sina vänner och då främst genom att de hade 

tränat i samma lag tillsammans. Bara en av eleverna nämnde skolan, i kombination med att de 

tränade i samma lag, som den plats där man började att umgås med varandra. "Genom att man 

har samma intressen så är det lättare att umgås för då har man något att prata om." (Se 

intervju med Bea, Bilaga 2, s. 33) 42 

Resultatet visade vidare att de flesta upplevde att relationerna som man haft sedan tidigare 

hade utvecklats till det bättre och blivit starkare och bättre. 43 Jag tror att om vänskapen utsätts 

för en prövning, eller som i detta fall en ny erfarenhet i att komma till en ny skolmiljö och en 

ny klass, och man känner stöd, samhörighet och trygghet i varandra och kan dela sina 

funderingar och eventuella farhågor för det nya med någon, så utvecklas, djupnar och befästs 

relationen. 

 

Nya möten 
                                                            
41  Se intervjuer med Anna, Bea, Cecilia, Daniel, Erik och Fredrik  

42  Intervju med Bea på en skola belägen på Värmdö, 2013-02-28 

43  Se intervjuer med Anna, Bea, Cecilia, Daniel, Erik och Fredrik   
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Tankarna och känslorna kring nya möten var splittrade och det är svårt att säga vad denna 

skilda uppfattning beror på, om den enbart är individuell eller om den kan vara 

genusrelaterad, vilket skulle vara intressant att se vidare på i framtida forskning då resultaten 

var så skiftande mellan könen. 

Nya möten och relationer genererade både osäkerhet och nyfikenhet hos de tillfrågade. När 

det handlade om de förväntningar som man hade på sig själv och de man skulle möta så skulle 

det, just i detta fall, vara intressant med en mer djupgående genusanalys då svaren tedde sig 

väldigt olika mellan pojkar och flickor. Pojkarnas inställning var genomgående positiv medan 

flickornas speglades av oro och ifrågasättande av dem själva.44  

Genom att koppla detta till ett resonemang om "livsrymd", dvs, vårt sätt i relation till andra 

människor, så blir dess yttre krets påtaglig för flickorna med tankar på hur andra ser på dem, 

vilket i sin tur kommer att påverka deras sätt att bete sig. Pojkarna däremot uppvisade inte 

samma anpassning av sin inre krets i förhållande till den yttre. Deras sätt att vara tedde sig 

inte påverkbar på samma sätt i mötet med nya människor. 

En viss återhållsamhet gentemot nya klasskamrater är nog ingenting som är typiskt på något 

sätt för just denna specifika grupp utan jag förmodar att de flesta av oss känner och håller en 

viss distans till personer vi inte känner i ett tidigt skede av bekantskapen. 

Inför mötet med nya människor så kunde man av elevernas svarsresultat utläsa en skillnad 

mellan könen. Alla tillfrågade flickor upplevde en oro inför att nya relationer ska utveckla sig 

negativt medan pojkarna ser möjligheterna däri, med utgångspunkt i sig själva, och inte i de 

mötande, såsom flickorna som lägger avgörandet för den framtida relationens utveckling i 

händerna på den de möter och är mer självkritiska. "Jag kan vara rädd för att ingen ska prata 

med mig i klassen." (Se intervju med Cecilia, Bilaga 2, s. 35) 45 

Förväntningarna på hur en framtida relation kommer att utveckla sig speglas, i flickornas fall, 

utifrån den egna självbilden då de baserar förväntningarna på sig själva medan pojkarna 

speglar sig själv i den mötande människan och har förväntningar både på sig själva och den 

person de ställs inför i det nya mötet. 

                                                            
44  Se intervjuer med Anna, Bea, Cecilia, Daniel, Erik och Fredrik  

45  Intervju med Cecilia  på en skola belägen på Värmdö, 2013-02-28 
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Flickornas svar uppvisade en gemensam nämnare för att mötet inte skulle utvecklas positivt 

utan de var oroliga att inte duga, att bli dåligt behandlade eller hamna utanför en ny 

bekantskapskrets.  

Pojkarnas svar visade inte på någon negativ självbild eller osäkerhet och i deras svar framkom 

inte någon osäkerhet över det egna "jaget", att den egna personen inte skulle duga eller vara 

tillräckligt intressant för de nya människorna. "Att man kan starta ett nytt liv i skolan. Nya 

vänner och att börja om." (Se intervju med Fredrik, Bilaga 2, s. 39) 46 

Hos pojkarna handlade det mer om att "kolla läget" och se vad för sorts personer de nya 

människorna är för att därefter agera och se vilka man har något gemensamt med och hur 

atmosfären känns. 47 

 

Elevens egen roll 

När det kom till synen på den egna rollen bland klasskamraterna så varierade de från ledartyp 

till följeslagare och även "typerna" där emellan, dvs. att ta för sig eller vara mer avvaktande. 

Tre av de tillfrågade eleverna såg sig som ledartyper, medan de övriga kategoriserade sig som 

"jämlika" i gruppen av klasskamrater där man antingen tog samma plats som de andra, var 

avvaktande eller bara hängde med. Det framkom också att ens roll kunde variera beroende på 

vem eller vilka man umgicks med i gruppen.48 

 

Formandet av gruppen 

Garpelin har i sin forskning uppmärksammat att det mönster som lever kvar då eleverna 

kommer till högstadiet är att man övervägande stannar kvar i de grupperingar, uppdelade 

utefter kön, som man har befunnit sig ifrån en gemensam mellanstadie tid. Detta trots att man 

                                                            
46   Intervju med Fredrik på en skola belägen på Värmdö, 2013-02-28 

47  Se intervjuer med Anna, Bea, Cecilia, Daniel, Erik och Fredrik  

48  Se intervjuer med Anna, Bea, Cecilia, Daniel, Erik och Fredrik  
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möter och kommer i kontakt med nya människor från andra skolor och andra 

grupptillhörigheter så består det gamla mönstret. 49 

Detta kan jag bekräfta genom mina studier. Jag har inte studerat hur själva könsuppdelningen 

i grupperna har varit, men däremot så kan även jag dra slutsatsen att man snarare behåller sina 

gamla kompisrelationer än skapar sig nya utifrån elevernas svar. Man behåller sina gamla 

grupperingar till övervägande del då man känt varandra länge och känner sig avspänd och 

bekväm i dessa. Man har redan blivit accepterad och man känner sig trygg i den vänskap som 

har byggts under en tid, anser jag utifrån min tolkning av svaren jag godtagit.   

Garpelin påvisar att övergången till högstadiet är en stor omställning som är påfrestande för 

eleverna. han konstaterar: 

”Mycket som tagits för givet i ens tidigare liv ifrågasätts, relationer omprövas och nya mönster, roller och 

rollförväntningar introduceras. En del möter dessa transaktioner som utmaningar med möjligheter att utvecklas, 

medan andra ser dem förbundna med risker och hot om utsatthet och marginalisering.”           (Garpelin, s. 15)                                  

En anledning som framkommit till att man inte söker sig till nya bekantskaper har visat sig 

vara just oro för att inte bli omtyckt men det har också framkommit att trots att man är öppen 

för att lära känna nya personer så håller man lite distans till en början för att se hur och om en 

relation kan komma att utvecklas. Individens levnadsbana kommer här att spela en roll i hur 

nya grupp-processer eventuellt uppstår, genom de erfarenheter som eleverna bär med sig i 

kombination med det nya och framtiden. 

Genom att börja i högstadiet så har man tagit ett litet steg ut i vuxenvärlden och med detta 

följer även nya förväntningar, både på sig själv och på dem runt omkring dig. Man kan bli 

osäker över om ens tidigare relationer ska bestå, eller om de kommer att utmanas av andra.  

Man ställs inför nya människor som man kanske kommer att bli intresserad av att lära känna 

samtidigt som man kan bli skrämd av att själv hamna utanför till någon annans fördel, anser 

en del av de intervjuade.  

 

 

                                                            
49  Garpelin, Anders, 2003:130 
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5.1 Analys av enkätfrågorna 

 

Utgår vi från de svaren jag samlat in av enkätfrågorna som svarats av lärare/pedagoger, kan 

jag konstatera att majoriteten av de svarade tycker att man bör vara med och placera eleverna 

i en ny sammansatt klass. Detta för att ”minimera risken för utanförskap”. Men det 

framkommer även enstaka svar där läraren/pedagogen vill låta eleverna själva få hitta sin plats 

i gruppen, och om det skulle behövas så kommer läraren att lägga sig i de grupperingar som 

sker i klassen. 

Det framkommer även att majoriteten av svaren tycker att lärarens närvaro är viktig i en ny 

sammansatt klass. Genom att läraren/pedagogen visar att de bestämmer i en ny sammansatt 

klass, och på så sätt inte ger utrymme för de sårbara att drabbas för utanförskap.  

Detta blir uppenbarad tydligt när lärarna/pedagogerna svarar på enkäten att det framkommer 

mycket känslor för elevernas första bemötande i klassen. Alla svaren är dock inte överens om 

vilka känslor det handlar om, utan det är väldigt splittrade känslor som sker för eleven i en ny 

sammansatt klass tycker lärarna/pedagogerna. Det kan både vara endast positiva känslor eller 

positiva och negativa känslor samtidigt inför första mötet.  

Men viktig detalj kommer fram från en av de som svarat på enkäten, och det är att en 

lärare/pedagog nämner att ” Det beror på från person till person kring hur man känner in för 

sitt första möte”. Detta är en bra sammanfattning av svaren, eftersom det just handlar om 

individen i sig, och är ett svar som med bara en mening, reflekterar de övriga svaren från 

resterande lärare/pedagoger i bara en mening. 

Det absolut mest intressanta svaren kommer på sista frågan, där jag lämnar meningen fri för 

åsikter. Då framkommer det tydligt av de 5 personerna som svarade på denna fråga med egna 

åsikter, att de skiljer sig stort mellan hur en lärare/pedagog bör bete sig i en ny sammansat 

klass. Det är väldigt intressant att se att samtliga talar om känslor hos eleverna, men att 

läraren/pedagogen agerar olika inför första mötet. Ett exempel är att en lärare/pedagog tycker 

att man ska avvakta och låta eleverna själva hitta sin plats i gruppen. Medan de flesta andra 

lärare/pedagoger tycker som jag nämnde tidigare, att det är upp till läraren själv att styra och 

ställa. 
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6. Reflektion kring Lewins teori utifrån djupintervjuerna 

och enkätfrågorna 

 

Med utgångspunkt i Lewins teori om livsrymd så utgick elevernas intervjusvar från individen 

själv, och det är som sagt logiskt, då eleverna hade besvarat frågorna individuellt. Därav 

speglade sig den egna självbilden; det inre jaget, i svaren och sattes i relation till den sk yttre 

kretsen, som var kompiskretsen och nya bekantskaper i klassen.  

Agerandet i grupper om tre personer avhandlades inte, utan det handlade enbart om elevernas 

upplevelser av samspelet mellan individen och gruppen (oavsett dess storlek). 

 

Enligt denna teori så har följaktligen pedagogen ett stort ansvar och även möjlighet i att 

påverka en grupp, såsom t ex. en klass eventuella dåliga inflytande, genom att arbeta mot ett 

förändrande. Lewins menar att de framgångar som en lärare når bland sina elever alltså inte 

enbart beror på dennes kunskaper utan även handlar om vilken atmosfär i gruppen som 

han/hon lyckas skapa. Och utgår vi från de svaren som kommer från enkätfrågorna så 

framkommer det av majoriteten av de svarade lärarna/pedagogerna tycker att det är i stor vikt 

att läraren är närvarande för att just skapa denna atmosfär. Och på så sätt kunna vara med och 

påverka hur gruppdynamiken utvecklas. 

Av mina studier så ansåg den övervägande delen av eleverna att läraren inte skulle vara så 

delaktig i att bestämma vilka man skulle umgås med i en ny sammansatt högstadieklass. Inte 

till en början i alla fall, eller bara ibland, men enligt Lewins teori så är det alltså av största vikt 

att pedagogen har en medvetenhet i hur pass viktig dennes roll är för att gruppatmosfären i 

klassen ska bli bra.  
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Så med andra ord är de svaren vi fått av enkätfrågorna till majoritet liknande för just den teori 

Lewins talar om, och samtidigt motstrider det elevernas tankar kring lärarens roll i 

klassrummet i en ny sammansatt klass. 

 

 

 

7. Slutsats och diskussion  

 

Det är min uppfattning att det är viktigt för eleverna att känna sig bekväm och avslappnad i 

sina relationer. När eleverna upplevde nya möten så visade det sig, i min undersökning, att 

känslorna som då fanns representerade sträckte sig i ett brett spektrum från nyfikenhet till oro. 

Man höll sig gärna till den grupp man kände sig trygg med. I den hade man redan blivit 

accepterad för den man är och hade man känt varandra under en längre tid så hade relationen 

eller relationerna redan hunnit djupna och gått in i en djupare fas. Och utgår vi från 

enkätfrågorna, så kan vi konstatera att lärarna/pedagogerna är medvetna om att det finns 

starka känslor hos eleverna kring det första mötet i en ny klass. Det handlar dock om att 

försöka hitta vad och vilka känslor det handlar om, och hur man kan skapa en god 

gruppdynamik på bästa sätt som pedagog. 

Då det handlar om en ny sammansatt klass i högstadiet, som i det här fallet, så är det viktigt 

att guida eleverna till öppenhet inför de nya människor som de träffar och inte redan känner 

sedan tidigare, då det handlar om att de ska gå i samma klass och ses dagligen i 3 år. 

Självfallet kan man aldrig tycka om alla, men man kan alltid arbeta för att få relationer att 

fungera genom att acceptera varandra för sina olikheter och respektera varandra som 

individer. 

Vi kan konstatera att läraren/pedagogens ansvar för en ny sammansatt klass är av stor vikt att 

ha kontroll på vad som sker i första stadiet för eleverna. Det handlar om att vara närvarande 

och lyhörd som pedagog, och agera redan första dagen för att skapa rätt gruppdynamik. Det är 

viktigt att ta vara på de känsliga individerna som träffas för första gången, och vägleda dem in 



31 

i första mötet. Med andra ord spelar en pedagog väldigt stor roll för en helt ny sammansatt 

klass. 

Ett annat exempel är det som James Arthur Schellenberg, forskare inom det 

socialpsykologiska fältet 50, (1984) konstaterar; 

”En grupp är därför inte en samling individer; den är snarare en mängd relationer mellan individer. Det 

ömsesidiga beroendet i dessa relationer utgör gruppen, inte de enskilda medlemmarnas egenskaper”51  

för att förklara hur människans livsrymd fungerar, beroende på situation och beroende av 

relation. 

För att återkoppla till vad jag tog upp avseende vad Björn Nilsson hävdade så baserar sig ett 

beteende till stor del på de förväntningar som finns baserat på hur man har betett sig i tidigare 

situationer. De skillnader i ett individuellt beteende kontra ett grupp-beteende har också visat 

sig vara att som individ så söker man skillnader gentemot andra medan man i grupp söker 

likheter för att man ska kunna passa ihop. 

Ungdomar som börjar i en ny högstadieklass befinner sig i det stadiet där de har befunnit sig i 

skolmiljö redan några år, så de är bekväma eller åtminstone inte obekanta med den omgivande 

miljön. De är också medvetna om de olika typer av grupperingar som kan uppstå och de 

känner till vilken/vilka roller de själva har i klassen och de har förmodligen en bra bild av hur 

de andra omkring dem uppfattar dem och hur de uppfattar andra. 

De är medvetna men samtidigt så är de också i en ålder av utveckling och, om inte alla, så 

känner förmodligen många av dem fortfarande en viss osäkerhet över vem man är och/eller 

vill vara, både inför sig själv och andra och man är i en väldigt påverkbar ålder, som jag 

tidigare nämnt i min undersökning. 

Jag har fått förståelse för att som pedagog så är det viktigt att vara lyhörd och uppmärksam på 

vilka grupperingar som finns i en klass och hur dessa fungerar då de sätts samman till en 

helhet. Det är viktigt att få en sammansatt klass att fungera på bästa möjliga sätt utan att man 

ska behöva bli alltför involverad i elevernas relationsval, man ska endast involvera sig på ett 

indirekt väglednings sätt, där närvaron finns som en trygghet för eleverna, och att genom 

vägledning kunna hjälpa dem i deras bekantskap på ett tryggt sätt. De som sedan tidigare har 
                                                            
50  <http://orlabs.oclc.org/identities/lccn-n50-16053>, 2/1 2014 

51  Svedberg, 2007:85 
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en fungerande par- eller gruppbildning behöver inte samma hjälp eller stöd såsom eventuella 

nya elever i klassen kan behöva. Man bör utgå från att betrakta eleverna för att se om det är 

just dem som behöver lite vägledning i att hitta sin plats i klassen, eller om det visar sig vara 

någon grupp som inte fungerar så bra så kan det vara ett alternativ att agera för att inspirera 

till nya möten och ge rum för nya grupperingar. Det är viktigt att en pedagog ska vara 

medveten om den känsliga fas som eleverna befinner sig i livet och motverka att någon 

hamnar utanför. Man bör verka för att uppnå en god dynamisk spänning i klassen, och den är 

viktig både elever emellan i par/grupp likväl som i klassen som en helhet. Detta 

samspelsmönster kan behöva lite tid på sig för att utvecklas till sin fulla potential så att man 

hittar en nivå som passar alla och man uppnår en vi-känsla. 

Elevernas självbild är något som de självklart bär med sig in i högstadiet och som påverkats 

under deras levnadstid fram till det att de börjar i högstadiet. Eftersom livsrymden inte är 

densamma hos någon person så blir sättet man reagerar på då man står inför nya situationer, 

väldigt individuellt präglade. Detta kan man se till viss del i elevernas svar, medan vissa 

händelser upplevs på liknande sätt så kan de ändå ge upphov till olika förhållningssätt till dem 

hos individen. 

Den dynamiska spänningen utgör en viktig del för eleverna i mötet med nya bekantskaper på 

högstadiet. Här ryms både jag:et, du:et och vi:et. Det rådde en obalans i hur könen placerade 

sig själva i den sociala kontexten, men det är spänningen, karisma och personkemi inkluderat, 

som i slutändan kommer att avgöra om man trivs tillsammans eller inte, och hur man förhåller 

sig till övriga. 

 

Med andra ord kan vi konstatera att elevernas generella svar kontra lärarnas/pedagogernas 

svar inte riktigt går hand i hand hela vägen. För eleverna så framgår det inte konkret ett sätt 

där läraren ska förhålla sig till dem i en ny sammansatt klass. Men man hävdar att tryggheten 

finns i närvaron av pedagogen. Medan lärarnas generella svar syftar i att det är ett avgörande 

att läraren agerar tidigt för att visa dem vägen. Och på så sätt minska risken för utanförskap. 

Men det finns även de få svaren från både eleverna samt lärarna/pedagogerna, där det 

framkommer att eleven vill att läraren agerar tidigt för att främja utanförskap, och där 

läraren/pedagogen svarar att man bör låta eleverna själva hitta sin plats innan man agerar.  

Detta är väldigt intressant att reflektera över, då de generella svaren från både eleverna och 

pedagogerna går lite emot varandras åsikter kring pedagogens roll i en ny sammansatt klass. 
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Men vi kan konstatera utifrån denna undersökning att pedagogens roll i en ny sammansatt 

klass är just att bestämma över placeringen. Detta pga det vi tidigare nämnde, genom att en 

pedagog bestämmer plats så minimerar vi risken för utanförskap. Och även att pedagogen är 

med och vägleder dem mot rätt riktning för en god gruppdynamik. Men även att pedagogen 

ansvarar för att inspirera till nya grupperingar i klassen. 

 

Vi kan dra denna parallell med det Nilson tar upp i sin bok gällande och som jag tidigare 

nämnt, då han talar om att det är viktigt för en ledare att vara medveten om hur effektiva 

grupper skapas och om de företeelser som är vanliga under gruppens första tid tillsammans. 

Det är tydligt att flera av forskarna som tas upp i uppsatsen lutar sig mot att det är till stor vikt 

att pedagogen tar sitt ansvar i grupputvecklingen. 

 

8. Vidare forskning 

 

Detta område är väldigt intressant, och det finns en hel del att forska vidare på gällande denna 

undersökning. Ett alternativ för vidare forskning skulle vara att reflektera svaren från 

djupintervjuerna, och fråga sig om svaren är genusrelaterade.  

 

Ett annat forskningsområde är att rikta sig mot fler deltagare för både elever och 

lärare/pedagoger för att få ett större perspektiv på svaren.  
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10. Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

De vänner du har i klassen nu, är det samma vänner som du hade när ni började 

årskurs sju, eventuellt sex? 

 

De vänner du hade i klassen när du började årskurs sju, eventuellt sex, hur kommer det 

sig att du började umgås just med dem? Hade ni samma intressen, samma bakgrund, 

samma kompiskrets, tränar i samma lag inom idrott m.m? 

 

Kan det vara så att ni började umgås med varandra för att läraren hade placerat er 

bredvid varandra i klassrummet och på så sätt fått bättre kontakt med varandra? Eller 

kan det bero på någonting annat, i så fall vad? 

 

Är er vänskap fortfarande på samma nivå som den var när ni umgicks i klassen i 

årskurs sju, eventuellt sex? Eller har den utvecklats på något sätt? 
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Vad skiljer sig i er vänskap från när ni först började umgås i början av årskurs sju, 

eventuellt sex, mot när ni umgås idag i skolan? 

 

Tycker du att läraren ska vara med och bestämma vilka som ska umgås med vilka i en 

ny sammansatt klass i årskurs sju, eventuellt sex? Och varför tycker du så? 

 

När du möter nya människor som du kommer att bli tvungen att umgås med fram över, 

vad tänker du på då? Vilka är dina förväntningar på dessa människor och på dig själv? 

 

Vilken roll anser du ha bland dina klasskamrater? 

 

11. Bilaga 2: Transkribering av intervjumaterialet 

 

Anna (elev årskurs 8 på Brunns skola) 

De vänner du har i klassen nu, är det samma vänner som du hade när ni började 

årskurs sju eventuellt sex? 

Ja, det är samma vänner och vi är tio stycken tjejer i klassen som umgås. Vi kände varandra 

sedan innan. Nästan alla gick i samma klass, förutom en tjej som gick i vår parallell klass. Vi 

gick i samma klass i årskurs sex där alla började tillsammans. Men vissa av mina vänner har 

jag känt enda sedan årskurs ett. 

De vänner du hade i klassen när du började årskurs sju eventuellt sex, hur kommer det 

sig att du började just umgås med dem? Hade ni samma intressen, samma 

bakgrund, samma kompiskrets, tränar i samma lag inom idrott m.m? 

Nästan alla spelar i samma fotbollslag.  
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Kan det vara så att ni började umgås med varandra för att läraren hade placerat er 

bredvid varandra i klassrummet och på så sätt fått bättre kontakt med varandra? 

Eller kan det bero på någonting annat, i så fall vad? 

Minns inte om det var pga läraren eller för att vi spela i samma fotbollslag. 

Är er vänskap fortfarande på samma nivå som den var när ni umgicks i klassen i 

årskurs sju eventuellt sex? Eller har den utvecklats på ett speciellt sätt? 

Det är väl som förut. Fast vissa kände jag inte lika bra som jag gör nu. 

Vad skiljer sig från er vänskap när ni först började umgås i början av årskurs sju 

eventuellt sex från när ni umgås idag i skolan? 

Inget svar 

Tycker du att läraren ska vara med och bestämma vilka som ska umgås med vilka i en 

ny sammansatt klass i årskurs sju eventuellt sex? Och varför tycker du så? 

Ibland kan det vara skönt för en själv att få välja vart man ska sitta, men ibland kan det vara 

skönt att läraren bestämmer åt en.  

När du bemöter nya människor som du kommer att bli tvungen att umgås med fram 

över, vad tänker du på då? Vilka är dina förväntningar på dessa människor och på 

dig själv? 

Jag undrar på, om man kommer att få några kompisar i klassen.  

Vilken roll anser du ha bland dina klasskamrater? 

Jag är den som oftast hänger med bara. 

 

Bea (elev årskurs 8 på Brunns skola) 

De vänner du har i klassen nu, är det samma vänner som du hade när ni började 

årskurs sju eventuellt sex? 
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Nej, de vänner jag har i klassen spelar jag fotboll med tillsammans. Så vi har känt varandra 

sedan årskurs fyra. Fast vi började inte i samma klass förens i sexan. Så i sexan började vi lära 

känna varandra jätte nära. 

De vänner du hade i klassen när du började årskurs sju eventuellt sex, hur kommer det 

sig att du började just umgås med dem? Hade ni samma intressen, samma 

bakgrund, samma kompiskrets, tränar i samma lag inom idrott m.m? 

Vi spelade i samma fotbollslag innan, så vi kände varandra sedan innan. Och föräldrarna lärde 

känna varandra genom matcher då de sågs också 

Kan det vara så att ni började umgås med varandra för att läraren hade placerat er 

bredvid varandra i klassrummet och på så sätt fått bättre kontakt med varandra? 

Eller kan det bero på någonting annat, i så fall vad? 

Vi satt oss bredvid varandra för att vi kände varandra sedan innan och om läraren hade 

placerat oss någon annanstans så hade vi ändå umgåtts tror jag. Genom att man har samma 

intressen så är det lättare att umgås för att då har man något att prata om. 

Är er vänskap fortfarande på samma nivå som den var när ni umgicks i klassen i 

årskurs sju eventuellt sex? Eller har den utvecklats på ett speciellt sätt? 

Man är mycket mer närmare varandra. 

Vad skiljer sig från er vänskap när ni först började umgås i början av årskurs sju 

eventuellt sex från när ni umgås idag i skolan? 

Inte så stor skillnad. 

Tycker du att läraren ska vara med och bestämma vilka som ska umgås med vilka i en 

ny sammansatt klass i årskurs sju eventuellt sex? Och varför tycker du så? 

Det beror på om man skulle känna sig utanför klassen. Men annars tycker jag att de inte 

behöver vara med och bestämma. 

När du bemöter nya människor som du kommer att bli tvungen att umgås med fram 

över, vad tänker du på då? Vilka är dina förväntningar på dessa människor och på 

dig själv? 

Att man vågar ta för sig så att man inte sitter där helt själv. Och att de i klassen inte är taskiga. 
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Vilken roll anser du ha bland dina klasskamrater? 

Jag är den som tycker allt är kul och skrattar. Alla i gruppen vågar ta för sig så alla ligger i 

samma nivå.  

 

Cecilia (elev årskurs 8 på Brunns skola) 

De vänner du har i klassen nu, är det samma vänner som du hade när ni började 

årskurs sju eventuellt sex? 

Det är inte samma vänner. De andra vännerna hade slutat, så jag började umgås med en vän 

från min parallellklass. Mina gamla vänner slutade i sjuan så jag började umgås med mina nya 

vänner nu i början av sommaren. 

De vänner du hade i klassen när du började årskurs sju eventuellt sex, hur kommer det 

sig att du började just umgås med dem? Hade ni samma intressen, samma 

bakgrund, samma kompiskrets, tränar i samma lag inom idrott m.m? 

Alla vi som var vänner i samma klass då, gick på dans tillsammans så vi kände varandra 

utanför skolan. Så man kände dem lite sen innan. 

Kan det vara så att ni började umgås med varandra för att läraren hade placerat er 

bredvid varandra i klassrummet och på så sätt fått bättre kontakt med varandra? 

Eller kan det bero på någonting annat, i så fall vad? 

Det hade inte spelat någon roll om läraren hade placerat mig bredvid andra elever, jag hade 

pratat med mina vänner ändå och umgåtts med dem. Skillnad är kanske bara att jag skulle 

prata lite mer med de andra i klassen, men inte umgås med dem efter skolan. 

Är er vänskap fortfarande på samma nivå som den var när ni umgicks i klassen i 

årskurs sju eventuellt sex? Eller har den utvecklats på ett speciellt sätt? 

I början var det att man hittade på saker ihop, men att man tillslut åkte hem. Nu är det så att 

man umgås hela tiden.  

Vad skiljer sig från er vänskap när ni först började umgås i början av årskurs sju 

eventuellt sex från när ni umgås idag i skolan? 
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Vi litar på varandra mer nu. Saker som jag kanske inte hade sagt när vi började umgås vågar 

man säga nu.  

Tycker du att läraren ska vara med och bestämma vilka som ska umgås med vilka i en 

ny sammansatt klass i årskurs sju eventuellt sex? Och varför tycker du så? 

Jag tycker att läraren inte ska bestämma hur vi ska sitta. Bara om det handlar om att någon 

inte ska hamna utanför i klassen.  

När du bemöter nya människor som du kommer att bli tvungen att umgås med fram 

över, vad tänker du på då? Vilka är dina förväntningar på dessa människor och på 

dig själv? 

Jag vet inte riktigt. Jag kan vara rädd för att ingen ska prata med mig i klassen.  

Vilken roll anser du ha bland dina klasskamrater? 

Med vissa vänner är jag den som hittar på saker att göra. Med vissa kan jag vara den som 

följer med i det alla tycker vi ska göra. Jag kan komma överens med mina vänner. 

Daniel (elev årskurs 8 på Brunns skola) 

De vänner du har i klassen nu, är det samma vänner som du hade när ni började 

årskurs sju eventuellt sex? 

De vänner jag har från sexan är samma vänner nu. Men en vän har tillkommit. Han började i 

vår klass i sjuan. 

De vänner du hade i klassen när du började årskurs sju eventuellt sex, hur kommer det 

sig att du började just umgås med dem? Hade ni samma intressen, samma 

bakgrund, samma kompiskrets, tränar i samma lag inom idrott m.m? 

Samma intressen. Man hade något att snacka om och då blev det typ att man börjar hänga. 

Man märkte på en gång att man hade samma intressen. 

Kan det vara så att ni började umgås med varandra för att läraren hade placerat er 

bredvid varandra i klassrummet och på så sätt fått bättre kontakt med varandra? 

Eller kan det bero på någonting annat, i så fall vad? 

Vi satt inte bredvid varandra, men om vi hade gjort det hade vår vänskap gått snabbare till.  
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Är er vänskap fortfarande på samma nivå som den var när ni umgicks i klassen i 

årskurs sju eventuellt sex? Eller har den utvecklats på ett speciellt sätt? 

Då var man mer omogen. Nu kan man hitta på saker som att bowla. Medan då kunde man gå 

hem till varandra och typ spela X-box. Det är mognare aktiviteter nu. Relationen till varandra 

har blivit lite starkare eftersom fler och fler har tillkommit i vårt umgänge. 

Vad skiljer sig från er vänskap när ni först började umgås i början av årskurs sju 

eventuellt sex från när ni umgås idag i skolan? 

Vi kan skoja lite mer idag med varandra utan att behöva tänka på om den andra tar illa upp.  

Tycker du att läraren ska vara med och bestämma vilka som ska umgås med vilka i en 

ny sammansatt klass i årskurs sju eventuellt sex? Och varför tycker du så? 

Jag tycker att först ska man själv få bestämma vart man ska sitta, men att om det går dåligt så 

ska få ändra placeringarna. 

När du bemöter nya människor som du kommer att bli tvungen att umgås med fram 

över, vad tänker du på då? Vilka är dina förväntningar på dessa människor och på 

dig själv? 

Att i en ny sammansatt klass försöka vara lite mer mogen i sitt beteende. Och sedan avvakta 

och se vilka som har samma intressen. 

Vilken roll anser du ha bland dina klasskamrater? 

Jag är ledaren skulle jag tro. 

 

Erik (elev årskurs 8 på Brunns skola) 

De vänner du har i klassen nu, är det samma vänner som du hade när ni började 

årskurs sju eventuellt sex? 

En kille har jag känt sen ettan. Och det var det honom jag umgicks med. Och de vänner han 

kände blev jag kompis med.  
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De vänner du hade i klassen när du började årskurs sju eventuellt sex, hur kommer det 

sig att du började just umgås med dem? Hade ni samma intressen, samma 

bakgrund, samma kompiskrets, tränar i samma lag inom idrott m.m? 

Vi var ju kompisar fast en vi inte gick i samma klass innan. Via fotbollen och så. Så vi har 

haft kontakt hela tiden. 

Kan det vara så att ni började umgås med varandra för att läraren hade placerat er 

bredvid varandra i klassrummet och på så sätt fått bättre kontakt med varandra? 

Eller kan det bero på någonting annat, i så fall vad? 

Det var så att man fick varsin plats, men att man bara bytte med någon om man ville.  

Är er vänskap fortfarande på samma nivå som den var när ni umgicks i klassen i 

årskurs sju eventuellt sex? Eller har den utvecklats på ett speciellt sätt? 

Jag känner dem mycket bättre på ett annat sätt nu. Plus att jag blivit mycket äldre och 

mognare. Men vänskapen har utvecklats mycket sedan sjuan. 

Vad skiljer sig från er vänskap när ni först började umgås i början av årskurs sju 

eventuellt sex från när ni umgås idag i skolan? 

Tycker inte det har blivit någon skillnad. Det enda är väl att alla blivit lite mognare. 

Tycker du att läraren ska vara med och bestämma vilka som ska umgås med vilka i en 

ny sammansatt klass i årskurs sju eventuellt sex? Och varför tycker du så? 

Det är väl bättre att läraren bestämmer en plats och man sedan kan byta plats om man vill. Så 

att man inte bara går i sitt gäng och inte lär känna någon annan.  

När du bemöter nya människor som du kommer att bli tvungen att umgås med fram 

över, vad tänker du på då? Vilka är dina förväntningar på dessa människor och på 

dig själv? 

Det beror på vart man börjar, är det en nördig klass eller en idrottsklass beror på beteendet i 

klassen.  

Vilken roll anser du ha bland dina klasskamrater? 

Jag är lite som en ledare tillsammans med en kompis i gänget. 
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Fredrik (elev årskurs 8 på Brunns skola) 

De vänner du har i klassen nu, är det samma vänner som du hade när ni började 

årskurs sju eventuellt sex? 

Det är inte samma vänner. Jag har nya vänner nu. Det är för att några har bytt skola och så har 

jag bytt vänner.  

De vänner du hade i klassen när du började årskurs sju eventuellt sex, hur kommer det 

sig att du började just umgås med dem? Hade ni samma intressen, samma 

bakgrund, samma kompiskrets, tränar i samma lag inom idrott m.m? 

Vi hade samma intressen och vi hade kul ihop. Vi både spelade fotboll i samma lag och kunde 

sitta vid datorn efter skolan och spela.  

 

Kan det vara så att ni började umgås med varandra för att läraren hade placerat er 

bredvid varandra i klassrummet och på så sätt fått bättre kontakt med varandra? 

Eller kan det bero på någonting annat, i så fall vad? 

Det hade inte spelat någon roll om läraren hade bestämt var vi skulle sitta i klassen. Jag hade 

ändå sökt mig till mina vänner sedan innan. 

Är er vänskap fortfarande på samma nivå som den var när ni umgicks i klassen i 

årskurs sju eventuellt sex? Eller har den utvecklats på ett speciellt sätt? 

Vänskapen har blivit bättre. Vi snackar mera och vi har kul ihop. 

Vad skiljer sig från er vänskap när ni först började umgås i början av årskurs sju 

eventuellt sex från när ni umgås idag i skolan? 

Inget speciellt. 

Tycker du att läraren ska vara med och bestämma vilka som ska umgås med vilka i en 

ny sammansatt klass i årskurs sju eventuellt sex? Och varför tycker du så? 

Nej, jag tycker man ska få bestämma vart man ska sitta själv och vara social helt enkelt. 

Läraren ska avvakta och se hur det ser ut innan de sätter en bredvid någon i klassen.  
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När du bemöter nya människor som du kommer att bli tvungen att umgås med fram 

över, vad tänker du på då? Vilka är dina förväntningar på dessa människor och på 

dig själv? 

Att man kan starta ett nytt liv i skolan. Nya vänner och att börja om. I en ny klass i gymnasiet 

så söker ju all till samma inriktning så då har man säkert samma intressen. 

Vilken roll anser du ha bland dina klasskamrater? 

Inte blyg, men avvaktar lite. 

 

12. Bilaga 3: Enkätfrågor 

Till dig som ska fylla i enkäten!  

Denna Enkät är till för en undersökning gällande elever i en ny sammansatt skolklass, samt vilken roll 
en pedagog har i en ny sammansatt skolklass. 

Svaren ni lämnar kommer att vara helt anonyma och det är helt frivilligt att svara på denna enkät. 

Enkäten är riktad mot pedagoger och lärare. 

När ni är klara med att fylla i enkäten, kan ni lämna kvar blanketten på bordet med textsidan neråt.  

 

Tack för din medverkan. 

 

Fråga 1. Är du lärare eventuellt pedagog? 

□ Ja □ Nej 
 

Fråga 2. På vilken nivå undervisar du i? 

□ Årskurs 1-3 □ Årskurs 4-6 □ Årskurs 7-9 □ Undervisar i blandade årskurser 
 

Fråga 3A. Bör en lärare/pedagog bestämma över elevernas bänkplacering vid en ny sammansatt 
klass? (Om ja, besvara även fråga 3B, om nej fortsätt till fråga 3C) 

□ Ja □ Nej 
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Fråga 3 B. Varför bör en lärare/pedagog bestämma plats vid en ny sammansatt klass? 

□ För att visa eleverna att det är läraren/pedagogen som bestämmer i klassrummet 
□ För att minimera risken för utanförskap för nya elever  
□ Annan orsak (beskriv nedan):  
Fråga 3C. Varför bör inte en lärare/pedagog bestämma plats vid en ny sammansatt klass? 

□ För att låta eleverna själva få vara med och bestämma i klassrummet  
□ För att de ska få en möjlighet att få sitta brevid någon de känner sedan tidigare 
□ Annan orsak (beskriv nedan): 
 

Fråga 4. Hur stor roll spelar lärare/pedagog för en elev i en ny sammansatt klass? 

□ Ingen alls (eleverna hittar själva sin roll i gruppen) 
□ lagom stor roll (lärare/pedagog kan hjälpa till med grupprocessen, med hjälp av strategisk bänkplacering i en ny sammansattklass) 
□ mycket stor roll (lärare/ pedagog bör bestämma placering och gruppindelning i en ny sammansatt klass för att kontrollera grupprocessen) 
□ Övrigt (beskriv nedan):  
Fråga 5. Hur tror du som lärare/pedagog att en elev uppfattar sitt första möte med sin 
blivande bänkkamrat? 

□ På ett negativt sätt 
□ På ett positivt sätt 
□ På ett både positivt och negativt sätt  
□ På ett varken positivt eller negativt sätt (eleven tänker inte på sitt första möte med sin blivande bänkkamrat) 
□ Övrigt (beskriv nedan):  
Fråga 6. Finns det något övrigt du vill tillägga gällande dessa frågor?  

□ Nej 
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□ Ja – (beskriv vad det är nedan)   …………………………………………………………. 
 

 

 

13. Bilaga 4: Sammanställning av enkätfrågor 

Enkäten besvarades av sammanlagt 8 Personer och delades ut i sammanlagt två skolor i 

Stockholms stad. Enkätfrågorna ägde rum den 20 januari 2014 samt den 22 januari 2014, och 

är riktad mot grundskolan (åk 1-3) samt grundskolans senare år (åk 4-9). 

Summeringen av de tillfrågade kommer jag att presentera här näst genom att gå igenom 

samtliga svar för varje inlämnad enkät. Jag kommer att presentera dessa svar anonymt, och 

använder mig av numrering för att särskilja de svarade. Slutligen kommer jag att använda mig 

av dessa svar i min uppsats för att jämföra med de intervjuade som är gjorda. 

 

Person 1.  Svar 1 JA, 2 åk 7-9, 3A JA, 3B För att minimera risken för utanförskap för nya elever, 4 lagom stor roll (lärare/pedagog kan hjälpa till med grupprocessen, med hjälp av strategisk bänkplacering i en ny sammansattklass), 5 På ett både positivt och negativt sätt, 6 Nej 
 

Person 2. Svar 1 JA, 2 Blandade årskurser, 3A JA, 3B För att minimera risken för utanförskap för nya elever, 4 lagom stor roll (lärare/pedagog kan hjälpa till med grupprocessen, med hjälp av strategisk bänkplacering I en ny sammansattklass), 5 Övrigt: Jag tror att elever är nervösa inför första mötet 6 JA – Det är viktigt för en lärare att fokucera på att nya elever inte hamnar i utanförskap. 
 

Person 3. Svar 1 JA, 2 åk 7-9, 3A JA, 3B För att minimera risken för utanförskap för nya elever, 4 mycket stor roll (lärare/ pedagog bör bestämma placering och gruppindelning i en ny sammansatt klass för att kontrollera grupprocessen)5 På ett både positivt och negativt sätt, 6 JA 
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– Det är svårt att veta hur en elev känner inför sitt första möte, det kan vara så att eleven är orolig och osäker. Medan vissa elever självsäkra, alla barn är olika.  
 

Person 4. Svar 1 JA, 2 åk 1-3, 3A JA, 3B För att minimera risken för utanförskap för nya elever, 4 mycket stor roll (lärare/ pedagog bör bestämma placering och gruppindelning I en ny sammansatt klass för att kontrollera grupprocessen), 5 På ett positivt sätt, 6 JA, Första mötet mellan elever är alltid positivt I min bedömning. Med tiden så märker man om mötet har utvecklats till något negativt, jag tror att alla elever i en ny klass ger varandra en chans helt enkelt. 
 

Person 5. Svar 1 JA, 2 åk 7-9, 3A Nej, 3C Övrigt: för att få en möjlighet att iakta gruppprocessen då eleverna själva bestämer sin plats, och utifrån det, med tiden ändra på placeringen om det inte skulle funka, 4 Ingen alls (eleverna hittar själva sin roll i gruppen), 5 Övrigt: Det beror på från person till person kring hur man känner in för sitt första möte, 6 JA - I en ny grupp är det viktigt att låta eleverna själva skapa sin atmosfär, men att läraren genom observation finns till hands om det inte skulle funka. 
 

Person 6. Svar 1 JA, 2 åk 7-9, 3A JA, 3B För att minimera risken för utanförskap för nya elever, 4 lagom stor roll (lärare/pedagog kan hjälpa till med grupprocessen, med hjälp av strategisk bänkplacering I en ny sammansattklass), 5 På ett positivt sätt, 6 Nej 
 

Person 7. Svar 1 JA, 2 åk 1-3, 3A Nej, 3C För att låta eleverna själva få vara med och bestämma i klassrummet, 4 lagom stor roll (lärare/pedagog kan hjälpa till med grupprocessen, med hjälp av strategisk bänkplacering I en ny sammansattklass), 5 På ett både positivt och negativt sätt, 6 JA – Eleverna ska få en möjlighet att visa att de klarar av att bestämma I klassen, om det inte skulle funka kommer jag att kliva in och bestämma åt dem. På så sätt har de fått en chans att vara med och bestämma.  
Person 8. Svar 1 JA, 2 åk 7-9, 3A JA, 3B För att minimera risken för utanförskap för nya elever, 4 lagom stor roll (lärare/pedagog kan hjälpa till med grupprocessen, med hjälp av strategisk bänkplacering i en ny sammansattklass), 5 På ett både positivt och negativt sätt, 6 Nej 
 

Sammanställning av svaren i enkäten: 

Fråga1.  

8st JA 

Fråga2.  
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2st åk 1-3,  

5st åk7-9,  

1st blandade årskurser 

Fråga3A.  

6st JA,  

2st Nej 

Fråga3B.  

6st ”För att minimera risken för utanförskap för nya elever” 

Fråga3C.  

1st ”För att låta eleverna själva få vara med och bestämma i klassrummet” 

1st ”Övrigt: för att få en möjlighet att iakta gruppprocessen då eleverna själva bestämer sin plats, och utifrån det, med tiden ändra på placeringen om det inte skulle funka” 

Fråga4.  

5st ” lagom stor roll (lärare/pedagog kan hjälpa till med grupprocessen, med hjälp av strategisk bänkplacering I en ny sammansattklass)” 2st “mycket stor roll (lärare/ pedagog bör bestämma placering och gruppindelning i en ny sammansatt klass för att kontrollera grupprocessen)” 1st “Ingen alls (eleverna hittar själva sin roll i gruppen)” 
Fråga5. 

4st ” På ett både positivt och negativt sätt” 2st “På ett positivt sätt” 2st “Övrigt: Jag tror att elever är nervösa inför första mötet”, Övrigt: Det beror på från person till person kring hur man känner in för sitt första möte”. 
Fråga6. 

3st ”Nej” 

5st ”JA”:  

”-Det är viktigt för en lärare att fokucera på att nya elever inte hamnar i utanförskap.”,  “– Det är svårt att veta hur en elev känner inför sitt första möte, det kan vara så att eleven är orolig och osäker. Medan vissa elever självsäkra, alla barn är olika.”  
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“-Första mötet mellan elever är alltid positivt I min bedömning. Med tiden så märker man om mötet har utvecklats till något negativt, jag tror att alla elever i en ny klass ger varandra en chans helt enkelt.” “- I en ny grupp är det viktigt att låta eleverna själva skapa sin atmosfär, men att läraren genom observation finns till hands om det inte skulle funka.” “-Eleverna ska få en möjlighet att visa att de klarar av att bestämma I klassen, om det inte skulle funka kommer jag att kliva in och bestämma åt dem. På så sätt har de fått en chans att vara med och bestämma.”  
 


