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Sammanfattning
Detta examensarbete syftar till att skapa en ökad förståelse för skolan som arena för att främja 
allsidiga kontakter och en levande social gemenskap samt att undersöka hur pedagoger och rektorer 
uppfattar och tolkar skollagens och läroplanens direktiv om detta uppdrag. Utgångspunkten i 
undersökningen ligger i kvalitativa intervjuer med pedagoger och rektorer från två högstadieskolor. 
Vid intervjuerna undersöks hur den levande sociala gemenskapen prioriteras och definieras, hur 
man arbetar med att utveckla den och vilka som är den sociala gemenskapens arenor på skolorna. 
De intervjuade är alla överens om att förutsättningarna för en levande social gemenskap börjar med 
goda relationer mellan lärare och elever och att den levande sociala gemenskapen är en 
förutsättning för att skolan ska vara en fungerande institution. I undersökningen framgår att alla 
informanter är på det klara med vad styrdokumenten beskriver rörande de sociala relationerna utan 
att de för den skull har en bild som överensstämmer med varandra. Olikheterna i tolkningen av 
begreppet kan bli ett problem om skolinspektionen beslutar sig för att göra en granskning av hur 
direktiven om den levande sociala gemenskapen på skolorna efterlevs. Frågan är vilken tolkning 
som är den rätta och hur den levande sociala gemenskapen ska se ut för att bli godkänd i en 
granskning?

Nyckelord: gemenskap, relationer, relationsarbete, relationsskapande, relationskompetens, 
utbildningsgemenskap.
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1. Inledning
Vid läsning av skolans läroplan och skollagen, de så kallade styrdokumenten, möter man vid flera 
tillfällen begreppet en levande social gemenskap. Begreppet har däremot, trots att det är centralt, 
inte kompletterats med någon definition eller innebörd. Frågan är hur begreppet ska tolkas? 
Hur har våra skolor valt att arbeta med styrdokumentens innehåll rörande den levande sociala 
gemenskapen? Hur möter de rektorer och pedagoger som arbetar ute i verksamheterna dessa delar 
av skollagen och läroplanen? 

Assarsson (2009) diskuterar skolan som en social mötesplats. Hon menar att det är en utmaning för 
pedagogerna att skapa den gemensamma sociala mötesplatsen i den mångfald och segregering som 
råder i skolan idag. Hon beskriver 1990-talets förskjutning i skolretoriken; från en skola för 
färdigheter till skolan som social mötesplats. I flera styrdokument lyfter man begrepp som social 
mötesplats, demokrati och värdegrund utan att egentligen ha givit begreppen någon innebörd. 
Skolan ses som en social mötesplats och en av avsikterna är att utveckla elevernas sociala 
kompetens. Assarsson ser ett problem i att det i skolans styrdokument står att pedagogen ansvarar 
för elevens personliga utveckling men att det ingenstans står hur detta arbete ska gå till. Hon menar 
att lärarrollen har förändrats.

I både Skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket 2011) beskrivs 
den sociala gemenskapen som en del i utbildningen. I skollagens kapitel 10, om grundskolan, står 
det följande om utbildningens syfte i § 2; 

 ”Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att 
 tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt 
 förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen 
 ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 
 deltagande i samhällslivet.”

I Läroplanen, Lgr11 står följande i första kapitlet; ”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person 
och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 
vilja och lust att lära” (s.10)

I denna studie är ambitionen att genom kvalitativa intervjuer med rektorer och pedagoger på två 
olika skolor undersöka hur begreppet en levande social gemenskap tolkas och uppfattas. Hur 
definieras begreppet och hur värderas den levande sociala gemenskapen. Hur ser arbetet med den 
levande sociala gemenskapen ut? Vilka är den sociala gemenskapens arenor? Var sker de allsidiga 
kontakterna i skolan? 
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2. Syfte
Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för skolan som arena för att främja allsidiga 
kontakter och en levande social gemenskap. Vidare är syftet att undersöka hur pedagoger och 
rektorer uppfattar och tolkar skollagens och läroplanens direktiv om detta uppdrag. 

3. Forskningsfrågor

* Vilken innebörd ger pedagogerna och rektorerna begreppet en levande social gemenskap?

* Hur arbetar pedagogerna och rektorerna för att skapa en levande social gemenskap?

*  På vilka arenor skapar pedagogerna och rektorerna mötet och de allsidiga kontakterna i skolan?
 
*  Hur prioriteras arbetet med att skapa en social gemenskap i skolan?
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4. Bakgrund
Som nyutexaminerad student började jag att arbeta som springvikarie i grundskolan. Jag hade ingen 
som helst tidigare erfarenhet av lärararbete. Fram till den dagen hade jag enbart upplevt skolan från 
ett elevperspektiv. Under två terminer arbetade jag som vikarie och lärde mig två saker. Det första 
var att jag måste öva upp min förmåga att lära mig elevernas namn och det andra att 
relationsskapandet mellan mig och eleverna var avgörande för om min tillvaro som springvikarie 
skulle bli en mardröm eller ett trivsamt jobb.

Tio år efter min lärarvikarieperiod återvände jag till skolans värld. Jag kom att arbeta i olika miljöer 
både i grundskola, gymnasium och kulturskola och det jag lärde mig som 18-åring kändes 
fortfarande väldigt aktuellt oavsett vilken skolform jag arbetade i. Jag upptäckte dessutom att det på 
olika skolor rådde olika kulturer i kontakten med eleverna vid undervisning, i samtalet om eleverna 
bland kollegor och i det sociala mötet med eleverna. 

4.1 Värdegrunden introduceras
Under de tio år som jag hade varit från skolvärlden hade värdegrundsbegreppet fått fäste. 
Värdegrundsbegreppet är ingen ny företeelse i skolan (Assarsson, Ahlberg, Andreasson och 
Ohlsson, 2011). Skolan har alltid varit värdeförmedlande men själva begreppet värdegrund började 
diskuteras av läroplanskommittén i dess betänkande Skola för bildning i början av 1990-talet 
(Assarsson et al. 2011). Då läroplanerna gjordes om i början av 1990-talet förtydligades skolans 
fostrande och värdeförmedlande uppdrag. När den statliga styrningen av skolan decentraliserades i 
och med kommunaliseringen och målinriktades i och med Lpo94 krävdes samtidigt en tydlig 
sammanhållande riktning i medborgarfostran (Assarsson et al. 2011). 

I Lpo 94 mötte pedagogerna för första gången begreppet värdegrund och med det också exakt 
samma formulering som levt kvar till dagens läroplan, Lgr11; ”Eleven skall i skolan möta respekt 
för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 
trygghet och vilja och lust att lära” (Utbildningsdepartementet, 1998, s.7; Skolverket, 2011, s.10).

4.2 Förändring i synen på relationer
En förändring hade skett också i synen på eleverna och rollen som pedagog. Föreställningen att 
relationer är centrala för förverkligande av lärandemål tycktes ha blivit allmänt erkänt (Aspelin, 
2010). Under det senaste decenniet har en omfattande internationell forskning också satt 
relationsbegreppet i centrum och visat på vikten av stabila och förtroendefulla relationer mellan 
lärare och elever. Som exempel kan tas antologin No education without relation där en mängd 
forskare från olika länder och discipliner skriver in sig i fältet relational education utifrån 
antagandet att meningsfull utbildning är möjlig först om relationer omsorgsfullt förstås och 
utvecklas (Bingham & Sidorkin, 2004). I den senaste lärarutbildningsutredningen från 2008 skriver 
man att undervisning i grunden är en fråga om möten mellan människor och att ingenting är 
viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm relation till sina elever (SOU 2008:109).

4.3 Sam-varo och sam-verkan
Aspelin (2010) menar att det finns en svårfångad kvalitet i pedagogiskt arbete. Den kan benämnas 
ömsesidig respekt, kärlek, omtänksamhet, förtroende och äkta intresse för eleven. Han menar att vi 
ibland har svårt att finna ord för de kvaliteter som är verkligt betydelsefulla i utbildning, och att den 
teoretiska begreppsapparaten på området ännu är relativt outvecklad. Det individualistiska 
tänkandet dominerar utbildningsdiskursen. Aspelin och Persson beskriver ett relationellt synsätt på 
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utbildning (2011). De myntar begreppen sam-varo och sam-verkan. All slags utbildning, påstår de, 
innefattar båda dessa dimensioner. Sam-varo står för ett genuint och personligt möte mellan två 
personer. Dessa personer är omedelbart närvarande inför varandra, mötet är ett självändamål, dess 
mening är inneboende i själva relationen. Sam-verkan står för en social process där individer i 
större eller mindre utsträckning samordnar sina handlingar. Processen förmedlas genom olika slags 
överenskommelser, såsom styrdokument och interaktionsregler. Sam-verkandet syftar antingen till 
ömsesidigt samförstånd eller till uppnående av mål utanför den aktuella relationen. Aspelin och 
Persson menar att sam-varodimensionen uppmärksammas alltför sällan. Sam-varo står för ogripbara 
skeenden medan sam-verkan innefattar målmedvetna handlingar som lärare och andra utför för att 
olika slags relationer och därmed elevens lärande ska bli i någon mening produktiva. Det är viktigt 
att utveckla en terminologi som beskriver olika former av relationsarbete och pedagogisk 
relationskompetens menar Aspelin och Persson. Pedagogiska relationer är inte endast något man 
verkar för utan också och kanske främst något man är delaktig i.

4.4 Relationskompetens
Juul och Jensen (2003) försöker ringa in och beskriva de relationella processerna som lärare ingår 
tillsammans med barn och unga. De skiljer på allmänna interpersonella processer och specifikt 
pedagogiska sådana eftersom deras erfarenhet är att pedagoger i allmänhet har ett mycket 
professionellt grepp om den ämnes- och aktivitetsrelaterade pedagogiken medan de många gånger 
står osäkra och sökande inför de pedagogiska processerna och gemenskapens funktioner.
 ”Inte sällan möter vi en hållning hos skolfolk som innebär att först måste skolämnet fungera innan 
vi kan ta tag i det andra” (s.13). Juul och Jensen menar att ”de pedagogiska institutionernas mål 
bäst och mest konstruktivt för alla parter uppnås, när pedagogernas omsorg om relationerna utgör 
grunden för och integreras i all annan aktivitet” (s.13). De beskriver också att samspel och 
relationer består av två delar: innehållsdimension och processdimension. Innehållsdimensionen 
definieras som vad vi gör eller pratar om och omfattar det vi gör tillsammans och det vi talar om 
och undervisar i. Processdimensionen definieras som hur vi samspelar med varandra och rymmer 
sättet vi gör det på. Då menar de inte bara den pedagogiska metoden utan;
 
 ”alla andra fenomen som bidrar till att skapa samvarons och samarbetets `ton´, stämning och 
 atmosfär; kroppsspråket, den indirekta kommunikationen, de uttryckta och undertryckta 
 känslorna, de öppna och låsta attityderna och dagordningarna - kort sagt summan av våra 
 medvetna och icke-medvetna yttre och inre beteenden” (s.110).

Begreppet relationskompetens bör, enligt Juul och Jensen, förbehållas professionella relationer. Då 
menas att den ena parten är professionell och den andra inte. Professionell relationskompetens 
definieras som;

 ”Pedagogens förmåga att se det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget 
 beteende efter detta, utan att därigenom frånhända sig ledarskapet, samt förmågan att vara 
 autentisk i kontakten = det pedagogiska hantverket och som pedagogens förmåga att vilja att 
 påta sig fullt ansvar för relationens kvalitet = den pedagogiska etiken” (s.132).
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4.5 Den relationella dimensionen
Frelin (2010, 2012) väcker medvetenhet om den relationella dimensionen av lärares arbete. Hon vill 
inspirera till samtal om pedagogernas roll och även lyfta fram den professionalitet som är mer eller 
mindre oumbärlig för att utöva det viktiga lärararbetet på ett riktigt bra sätt. Grundläggande är det 
relationella perspektivet: ”Istället för att betona vilka egenskaper lärarna behöver ha, betonar jag de 
slags relationer som lärare arbetar för att åstadkomma” (2012, s.12). Relationsarbete utförs ofta 
parallellt med något annat arbete som läraren gör. Ibland är relationen livsviktig och i förgrunden, 
ibland är den i bakgrunden. Därför kallar Frelin det för en dimension av arbetet. Den relationella 
dimensionen. ”Relationsarbetet är ofta närapå osynligt, då det kan bestå av små, små insatser under 
dagar och månader, då läraren bygger upp och upprätthåller en relation till en elev eller en grupp 
elever” (2012, s.14). ”Lärares relationsarbete handlade också om att motverka socialt våld mellan 
elever, vilket innefattar olika former av kränkningar och förtryck” ( 2012, s.103). Frelins 
undersökning visar att lärarna alltid får vara beredda på att möta och motverka socialt våld. Socialt 
våld betyder kränkningar och förtryck i olika former. Detta sker ofta i gemensamma utrymmen och 
då är det lärarens uppgift att stötta, vara närvarande och markera när något inte är acceptabelt. 
Frelin (2010, 2012) presenterar begreppet förhandling som används för att beskriva hur ett 
relationsarbete i skolan går till. En förhandling kan vara ett sätt för elever och lärare att komma 
överens om hur deras undervisningsrelation ska se ut. Eleverna har ofta en rad andra projekt i sitt 
liv som påverkar och kanske stör undervisningen i skolan och då måste pedagogerna förhandla 
undervisningsrelationer med eleverna för att komma överens så att alla blir nöjda. 

 ”Förhandlingarna kan vara mer eller mindre synliga. Det kan vara allt från stormiga 
 konflikter till subtila signaler, som att eleverna genom att se uttråkade ut omedvetet kan få 
 läraren att bestämma sig för att försöka göra roliga laborationer nästa gång” (Frelin, 2012, 
 s.43).

Frelin (2010, 2012) talar också om begreppet undervisningsgemenskaper, dvs relationer mellan 
elever som är positiva för utbildningssyften. Dessa undervisningsgemenskaper är lärarnas ansvar 
och måste ständigt förhandlas och omförhandlas för att göra relationerna mellan eleverna så bra att 
undervisning kan bedrivas. Undervisningsgemenskapen ses som ett mål för att fostra 
ansvarstagande och demokratiska samhällsmedborgare och det förebyggande arbetet kan ske på 
rasterna ute i korridorerna; ”ett sätt att agera är att vara närvarande på ställen där konflikter lätt kan 
bryta ut” (2012, s.92).

Varken skollagen eller läroplanen har definierat eller gett begreppet en levande social gemenskap 
någon innebörd trots att det är ett centralt begrepp. Hur är det då meningen att skolpersonal ska 
tolka begreppet? Vilka tolkningar görs och vilken betydelse lägger pedagoger och rektorer ute i 
verksamheten i begreppet om man frågar dem?

9.



5. Metod
För att genomföra undersökningen och få svar på mina frågor har jag använt kvalitativa intervjuer i 
två steg. Intervjuerna har inledningsvis handlat om att skapa ett förtroendefullt samtal. Som 
komplement till intervjuerna har jag i steg två skickat ut frågor som de intervjuade fått besvara 
skriftligt. Johansson och Svedner (2010) menar att kontrollerbarheten framhålls som karakteristiskt 
för vetenskapliga tillvägagångssätt. Med detta menas att metoden ska vara så tydligt beskriven att 
någon annan, steg för steg, ska kunna genomföra i princip samma undersökning och få liktydiga 
resultat – alternativt komma fram till annorlunda svar och således kunna ifrågasätta vad det betyder 
och varför resultaten skilde sig.

5.1 Urval
Jag har i min undersökning intervjuat två rektorer och fyra pedagoger på två olika högstadieskolor i 
samma stad. Ett urvalskriterium har varit att intervjua pedagoger och rektorer som har en längre 
erfarenhet av sitt arbete och dessutom har jobbat en längre period på samma skola. Ett annat 
urvalskriterium har varit variation i könstillhörighet och i ämnesinriktningarna. Av de sex 
intervjuade är fyra kvinnor och två män. Alla pedagoger undervisar i olika ämnen. 

Rektorerna går denna termin genom en omorganisation som innebär att de under en period har blivit 
av med sitt administrativa stöd. Detta orsakar rektorerna mycket problem och de är enligt dem 
själva tyngda av alltför många arbetsuppgifter. Jag har, för att inte betunga rektorerna ytterligare, 
kontaktat slumpvis valda pedagoger på de aktuella skolorna via telefon och E-post och bett om 
hjälp att få tag i någon som är villig att intervjuas. Min bild är att många lärare är tyngda av mycket 
arbete, framförallt administrativt arbete och har därför svårt att kunna eller vilja ställa upp på att bli 
intervjuade. Det var alltså svårt att få tag i informanter och jag ägnade i inledningen av mitt arbete 
mycket tid åt det. 

Skolorna som mina informanter arbetar på är kommunala skolor i samma stad. Skolan L har 205 
elever och skolan P 169 elever. De ligger i skilda delar av staden. Statsdelarna är olika rörande 
befolkning, bebyggelse, sociala förhållanden och befolkningsstruktur. Skolan L finns i en stadsdel 
med 16,2 % arbetslöshet och en stor del utländska medborgare och utlandsfödda innevånare. Skolan 
är byggd på 50-talet. Skolan P finns i en stadsdel med 5 % arbetslöshet och procentuellt väldigt få 
utländska medborgare och utlandsfödda innevånare (SCB kommunfakta). Skolan är byggd på 90-
talet och har ungefär lika stor personal. På kommunens hemsida presenterar sig de båda skolorna 
som skolor som ser alla elever och deras studieresultat. De lyfter båda helhetssyn och samarbete 
mellan skola, elever och föräldrar som viktiga delar i skolans ansvar. Skolan P arbetar 
ämnesintegrerat och har arkitektritats för att möjliggöra arbetslagsarbete och ämnesintegration. 
Skolan L har en pedagogisk arbetsmodell med periodläsning, kontinuerlig planering och reflektion 
av de egna kunskaperna.

5.2 Datainsamlingsmetoder
Datainsamling har skett genom kvalitativa intervjuer i två steg. Dels halvstrukturerade muntliga 
intervjuer och dels skriftliga kompletterande intervjuer som distribuerats via E-post. Jag har även 
ställt några skattningsfrågor till mina informanter via de skriftliga intervjuerna. 
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5.2.1 Kvalitativa intervjuer 
Intervjuerna har varit halvstrukturerade. Det betyder att jag enbart ställt ett fåtal frågor så att 
informanterna fått prata förhållandevis fritt under intervjun. Johansson och Svedner (2010) 
beskriver att i den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan 
variera beroende på hur den intervjuade svarar. Det är då intervjuarens roll att lyhört följa den 
intervjuade i spåren så att denne inte leds bort från sina tankebanor. Faran vid kvalitativa intervjuer 
är om intervjuaren inte är uppmärksam på vad informanten säger och därför inte ställer de rätta 
följdfrågorna och leder informanten rätt i samtalet, då kan samtalet bli en muntlig enkät där frågor 
ställs i samma ordning utan att intervjuaren lyssnar på vad informanten svarar eller att samtalet helt 
tappar strukturen och blir ett vardagligt samtal utan någon som helst struktur (Johansson & Svedner, 
2010). 

5.2.2 Skriftliga intervjuer och skattningsfrågor
Som ett komplement till de muntliga intervjuerna har jag efter intervjutillfället sammanställt 
individuellt anpassade skriftliga intervjufrågor som förtydligat de frågeställningar som jag upplever 
att jag inte fått svar på vid de muntliga intervjuerna. Vid en intervju kan ibland svaret på frågan bli 
otydligt trots att jag som intervjumetod använt både speglingar och följdfrågor. Johansson och 
Svedner beskriver speglingar som den fråga som intervjuaren ställer för att sammanfatta det den 
intervjuade har sagt och för att uppmuntra den intervjuade att stanna kvar vid ämnet (Johansson & 
Svedner, 2010). I de kompletterande intervjufrågorna till pedagogerna har jag även bifogat några 
skattningsfrågor. Pedagogerna har fått en fråga om hur viktig den levande sociala gemenskapen är 
för dem själva och deras skola. 

5.3 Procedur
Som ett första steg tillfrågades var och en av de utvalda informanterna via telefon eller E-post om 
deltagande och när de samtyckt till att medverka fick de via E-post vidare information om studiens 
syfte (se bilaga 1). Därefter konfererade vi via E-post kring tid och plats för genomförandet av 
intervjun. Mina intervjufrågor arbetade jag fram för att täcka in undersökningens syfte och de hölls 
väldigt öppna (se bilaga 2). Intervjuerna genomfördes individuellt, i ett enskilt rum på informantens 
arbetsplats. Varje intervju tog mellan 45 och 90 minuter och spelades in. 

5.4 Forskningsetiska principer
I denna studie följs de etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram. Forskningsetiska 
principer som gäller inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är grundläggande för att  
säkerställa att god och etisk forskning bedrivs. För att säkerställa det grundläggande 
individskyddskravet finns fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall 
informera informanterna om undersökningens syfte och att deltagande är frivilligt och när som helst 
kan avbrytas. Denna information fick mina informanter då kontakten togs och även innan intervjun 
inleddes. Eftersom varje informant själv beslutade om de ville delta så uppfylldes därmed även 
samtyckeskravet. Vad gäller konfidentialitetkravet, som innebär att ingen av deltagarna ska kunna 
identifieras, så har alla anteckningar, E-postkonversationer samt inspelningar förvarats på min 
personliga dator. Informanterna har informerats om att ingen annan än jag kommer att lyssna till 
inspelningarna av intervjuerna. I rapporten används fingerade namn för att sträva efter att uppnå 
konfidentialitetskravet och för att ingen ska kunna identifiera de deltagande individerna. Det fjärde 
huvudkravet är nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som har samlats in om enskilda 
personer enbart får användas för forskningsändamål.
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5.5 Databearbetningsmetoder
Intervjumaterialet har jag först transkriberat. Johansson och Svedner (2010) menar att; ”Den uppgift  
som varje forskare står inför är att finna den struktur som döljer sig i det insamlade materialet och 
sedan presentera den så enkelt och överskådligt som möjligt” (s.49). I transkriberingsarbetet efter en 
kvalitativ intervju är det viktigt att ta hänsyn till t.ex. pauser, suckar och avbrutna meningar i en 
intervju. Det kan vara viktiga saker att lägga märke till för att förstå vad som verkligen sägs vid 
intervjun (Johansson & Svedner, 2010). Jag har även tittat på materialet för att se om det finns 
några intressanta frågeställningar som dykt upp hos någon informant som jag också gärna vill ställa 
till de andra informanterna. Har någon fråga inte besvarats? Utifrån denna summering har jag gjort 
de skriftliga intervjuerna som jag sedan skickat ut till informanterna via E-post. I dessa individuellt 
utformade intervjuer ställer jag de följdfrågor jag anser att jag behöver ha svar på för att få svar på 
mina forskningsfrågor. I sammanställningen valde jag att inte ordagrant återge det sagda vid 
intervjuerna. Dels för att uppfylla konfidentialitetskravet men också för att lägga fokus på det mest 
relevanta i samtalet, intervjun, det som berör ämnet. Omformuleringar och tolkningar av det som 
intervjupersonerna sa prioriterade jag framför att citera ordagranna meningar. Johansson och 
Svedner (2010) menar att det finns tre huvudalternativ att välja bland när man ska bearbeta och 
redovisa intervjusvar; ”inriktning på uppfattningar, inriktning på representativa individer och 
inriktning på att urskilja olika grupper bland de intervjuade” ( s.49). I min undersökning har jag valt  
att rikta in mig på att ha uppfattningen som enhet. Det vill säga de enskilda informanternas 
uppgifter. Jag har dock hållit det för möjligt att undersökningen kan visa på likheter mellan 
individer som arbetar på samma skola, det vill säga skillnader mellan de två skolor jag har studerat, 
vilket då innebär att studien får en inriktning på representativa individer.

5.6 Analysmetod
Hjerm och Lindgren beskriver analysprocessen i tre steg. Kodningen som bringar ordning och 
reducerar materialet för att skapa en utgångspunkt för analysen. Tematiseringen som görs när 
kodningen är stabil och där de mest betydelsefulla mönstren och kopplingarna plockas ut för att 
poängtera förståelsen av det som undersöks. Summeringen där kategorierna formas mer exakt och 
tolkningar görs på en mer teoretisk nivå än tidigare (Hjerm & Lindgren, 2010). Efter mitt 
transkriberingsarbete har jag gjort en tematisk analys av materialet. Analysproceduren inleddes med 
en vågrät analys, det vill säga en genomgång av hela texten där jag markerade det relevanta för 
mina forskningsfrågor. Därefter sorterade jag intervjumaterialet både i färgscheman och tabeller för 
att kunna urskilja mönster, likheter och skillnader i det som informanterna sagt för att i materialet 
finna övergripande teman. Efter att jag delat in materialet i teman har jag återigen gått igenom hela 
materialet för att plocka ut allt som hör till just det aktuella temat. I nästa steg av analysen, har jag 
analyserat mina resultat utifrån de analytiska begreppen innehållsdimensioner och 
processdimensioner, relationsarbete, förhandling och undervisningsrelation, 
undervisningsgemenskap, sam-varo och sam-verkan, projekt och relationskompetens. Det tredje och 
sista steget i analysen har varit att sammanfatta och diskutera mina slutsatser.
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6. Resultat
I resultatdelen presenterar jag en sammanställning av de intervjuades resonemang runt mina 
intervjufrågor. Sammanställningen är kategoriserad i fyra teman; relationer i skolan, att skapa en 
levande social gemenskap, arenor för den levande sociala gemenskapen och hur viktig är en 
levande social gemenskap? Några av kategorierna innehåller underavdelningar för att ytterligare 
strukturera informanternas reflektioner vid intervjuerna. Pedagogerna har i 
resultatsammanställningen fingerade namn som börjar på L (Lena, Lisa) eller P (Patrik, Petra)
beroende på vilken skola de arbetar på, skolan L eller skolan P. Rektorerna har namn som börjar på 
R. Rikard L är rektor på skolan L och Regina P på skolan P.

6.1 Relationer i skolan
Alla de intervjuade pedagogerna och rektorerna anser att goda relationer mellan elever och vuxna är 
det viktigaste i skolan. Regina P säger att ”relationer är allt, finns det ingen relation så finns det 
inget lärande”. Rikard L säger att ”relationernas betydelse är A och O, att pedagogerna lyckas få 
med elevgruppen. En pedagog kan vara hur duktig som helst i sitt ämne men utan social kompetens 
får pedagogen bara med sig en liten klick av eleverna”

6.1.1 Vad är en levande social gemenskap?
Det är enkelt för pedagogerna och rektorerna att beskriva vad en levande social gemenskap i skolan 
kan innehålla, men mycket svårare att presentera en definition av själva begreppet. De muntliga 
svaren på frågan är att göra saker tillsammans, att trivas, att ha en tillåtande stämning eller alla 
möten i skolan. Jag ställer även i den skriftliga intervjun frågan om hur den levande sociala 
gemenskapen kan definieras. Några av de intervjuade definierar begreppet tydligare skriftligt än 
muntligt. Regina P beskriver den levande sociala gemenskapen som tillståndet då de vuxna har 
ungdomarna i fokus och elevernas uppfattningar och perspektiv är utgångspunkten i skolans vardag. 
”De unga ska kunna lita på att vuxna bryr sig, går att lita på och är goda förebilder” skriver hon. 
Rikard L avstår från att svara på den skriftliga frågan. Patriks definition av den levande sociala 
gemenskapen handlar om att pedagoger är ”sampratade” om förhållningssätt och tar ansvar för 
dessa och att pedagogerna ses som handledare i de flesta frågor, inte bara i ämnesfrågor. Petra 
beskriver den levande sociala gemenskapen som ett tillstånd då alla känner tillit och törs vara sig 
själva, alla blir sedda, bekräftade, vågar ta initiativ och törs kliva fram. ”Att man får utrymme om 
man vill ha det och att man vet att det finns folk som bryr sig, särskilt vuxna och att det finns en 
tillåtande och generös atmosfär”. Lena tycker att det är för svårt att svara på frågan när den är 
formulerad som en definiera-fråga. Hon skriver att i den levande sociala gemenskapen får aldrig det 
egentliga syftet med skolan glömmas bort; att vi befinner oss i en lärande miljö. Lisa skriver en 
definition som lyder ”en levande social gemenskap är en grupp individer som tillsammans i dialog 
samt på ett engagerat sätt, bidrar till någon slags utveckling inom gruppen”. 

6.1.2 Att lära sig skapa goda relationer
Pedagogerna är alla överens om att deras utbildning bara till viss del förberedde dem på att bli goda 
relationsskapare. Patrik menar att han ingenting lärde sig om dessa bitar i utbildningen medan Lena 
säger sig ha fått mycket kunskap under metodiklektionerna på lärarutbildningen. Petra beskriver sin 
utbildning som väldigt långt ifrån dessa frågor förutom med en lärare som berörde relationsbitarna 
under sina lektioner. ”Hon utmanade oss i diskussionsövningar och relationsövningar och lät oss 
jobba med processer som hon sedan noggrant följde upp och diskuterade genom med oss”. Lisa 
menar att hon inte har fått med sig något från sin utbildning men att hon utbildat sig själv genom att  
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läsa böcker i ämnet. Det är i första hand något medfött att veta hur man skapar goda relationer säger 
flera av de intervjuade, men därefter kommer arbetserfarenheten som den huvudsakliga 
kunskapsbäraren om hur man bygger upp goda och förtroendefulla relationer till eleverna. Övning 
ger färdighet och relationsskapande tar tid. Det är alla de intervjuade överens om. 

6.1.3 Metoder för relationsskapande
Pedagogerna berättar om de olika metoder som de använder sig av för att skapa relationer till 
eleverna. Patrik säger;

 ”Jag börjar med en enkel dialog med mycket struktur, jag vill bygga relationen och också 
 elevens självförtroende. Samspelet och kommunikationen får eleverna att växa och ger dom 
 mod att våga tänka själva och inte bara göra så som jag har sagt”. 

Patrik prioriterar att snabbt komma igång med ett arbete i sitt ämne för att den vägen nå eleven och 
elevens tankar om ämnet och om skolarbetet och på det viset också elevens personlighet. Petra 
arbetar på samma sätt som Patrik, hon startar med en enkel uppgift som alla elever klarar av och rör 
sig under tiden runt i klassrummet för att möta alla elever. Lena startar med att eleverna får skriva 
ett brev till henne för att berätta vem de är, vilka hobbys, husdjur och intressen de har. Samtidigt 
som hon lär känna eleverna ser Lena även hur eleverna skriver på svenska. Lisa börjar med ett 
samtal för att lära känna eleverna innan skolarbetet börjar ”jag börjar aldrig med undervisning, jag 
vill skapa trygghet först, en relation. För mig är det viktigare att sitta ner i lugn och ro med eleven” 
säger hon.

6.1.4 Struktur i relationsarbetet
Flera av pedagogerna talar om vikten av struktur. Att eleverna vet vem pedagogen är, vad 
pedagogen vill, när pedagogen skojar eller är allvarlig och när det är viktigt att lyssna på 
pedagogen. Patrik talar med eleverna om normer och om hur viktigt det är att alla är överens om hur 
klassrummet ska skötas, hur städning ska se ut och också att alla vet hur Patrik tänker och tycker 
om olika saker. När Patrik skojar eller är allvarlig och vad han brinner för. Genom strukturen 
förenklas relationsskapandet. Läraren blir tydligare i konturerna i och med de tydliga strukturerna i 
klassrummet. Lena säger ”när jag ställer mig vid det höga bordet i mitt klassrum så vet barnen att 
det gäller att spetsa öronen, för nu kommer det viktig information”.

6.1.5 Tid för relationsarbete
Att förtroende för pedagogen krävs för att skapa en bra arbetsmiljö och få eleven att våga slappna 
av, våga utsätta sig, våga göra fel och våga tänka högt är bitar som flera av pedagogerna pekar på. 
”Jag måste få eleverna att tro på sig själva och att de ska kunna lita på sina egna tankar och idéer” 
säger Patrik. Enligt honom händer detta då han och eleven har etablerat en förtroendefull och bra 
relation. Han menar att det är livsfarligt att gå in i ett klassrum med föreställningen att man kommit 
för att lära eleverna något. Patrik säger att allt istället handlar om att vara på samma våglängd som 
eleven för att i nästa steg kunna gå vidare för att tillsammans med eleven ”hjälpas åt att lära oss”. 
Att processen med att lära känna någon tar tid är också alla de intervjuade överens om. ”Man måste 
ägna mycket tid åt att bygga upp en tillit” säger Petra, ”många elever har blivit brända och slutat att 
lita på vuxna, då är det min uppgift att stegvis bygga upp tilliten igen och det kan ta tid”. Petra 
berättar att hon under de första lektionerna alltid rör sig mycket runt i klassrummet, hon ser till att 
möta varje elev på något sätt, i ett ögonkast, i att räcka över en penna, i något mycket enkelt som en 
start för att känna in elevens personlighet och för att visa att ”jag ser dig”. Hon väljer också alltid en 
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mycket enkel uppgift att starta med. Alla elever ska klara uppgiften för att kunna börja bygga upp 
sitt självförtroende och förtroende för Petra i den nya miljön. Två av pedagogerna tar upp gruppens 
storlek då det kommer till att skapa en god relation. Att ha mindre grupper underlättar 
relationsbyggandet eftersom man då har mer tid med varje elev. 

6.1.6 Rektors uppgift
Rektorerna ser bägge två sina roller som fundamentsbyggare. Deras uppgift är att bygga ett gott 
arbetsklimat, en bra stämning där alla trivs och känner sig sedda och lyssnade på. Detta 
arbetsklimat, denna stämning är fundamentet där byggandet av den goda lärmiljön sedan ska ske 
tillsammans med elever och pedagoger. Rektorerna talar också om sin roll som medlare och om att 
stå på både elevernas, föräldrarnas och pedagogernas sida. Regina P talar om vikten av att finnas på 
skolan, att ha dörren öppen för eleverna och de frågor som dyker upp. Att vara ute och möta och 
bygga relationer till alla skolans elever så mycket som det bara är möjligt. Rikard L beskriver sitt 
arbete som ett vågspel mellan kamratliga och allvarliga samtal med elever och att han, ju bättre han 
är på det sociala samspelet med eleverna desto mindre behöver använda de disciplinära åtgärderna 
ur styrdokumenten. De disciplinerande åtgärderna han relaterar till är de som infördes i och med 
den nya skollagen som började gälla den 1 juli 2011. Där finns disciplinåtgärder som utvisning, 
kvarsittning, utredning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, avstängning, omhändertagande av 
föremål för rektor och lärare att ta till om det behövs. 

6.2 Att skapa en levande social gemenskap
Hur skapar man en levande social gemenskap? Pedagogerna och rektorerna talar här både om 
arkitektur, klassrumsgemenskap, aktiviteter, arbetssätt, raster, förhållningssätt, regler och 
skolgemensamma aktiviteter. Alla är överens om att det är på en rad olika områden som man kan 
skapa en levande social gemenskap. 

6.2.1 Arkitekturens betydelse för att skapa gemenskap
Patrik säger ”jag var med och ritade den här skolan, vi arbetade för att skapa så många mötesplatser 
som möjligt för olika aktiviteter”. Han arbetar tillsammans med Petra på skolan P, en skola som 
byggdes på 1990-talet. Skolan är arkitektritad med den pedagogiska idén som rättesnöre och 
indelad i 4 delar, så kallade Hus A, B, C och D, som utgår från det gemensamma Torget. I direkt 
anslutning till Torget finns de praktisk-estetiska verkstäderna för slöjd, bild och musik, en scen för 
uppträdanden och även elevfiket. 

Lisa som arbetar på skolan L beskriver sin skola som ”en skola byggd på 50-talet med en typisk 
långsmal arkitektur med långa korridorer”. Hon, kollegan Lena och även rektor Rikard L uttrycker 
alla att deras skola tyvärr inte arkitektoniskt uppfyller kraven för att skapa bra samlingsplatser för 
social gemenskap. För att nå ut till alla platser och alla korridorer i skolan gör personalen 
trygghetsvandringar som de har inskrivna i sitt schema.

6.2.2 Rasternas betydelse för gemenskapen
”Jag är här på skolan för att vara med eleverna” säger Patrik, ”att gå ifrån är värdelöst, det skapar en 
vi och dom-känsla som inte är bra” fortsätter han. Patrik menar att det är på rasterna det händer 
saker, det är då man kan lära känna eleverna på allvar och bygger de verkliga relationerna. Han har 
aldrig känt att han inte kan koppla av då han har kafferast i elevfiket.”Vi finns alltid bland eleverna” 
säger Petra. Skolan P:s pedagogiska idé handlar om att vara så mycket som möjligt bland eleverna 
under den tid eleverna är i skolan. Ingen i personalen på skolan går rastvakt utan alla i personalen 
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rör sig så mycket som möjligt ute i hus, korridorer och på Torget mellan lektionerna. ”Jag betraktar 
mellanrummen som lika viktiga som traditionell lektionstid” säger Petra ”det är faktiskt ett 
undervisande jobb som pågår även där, med tyngdpunkt på värdegrundsfrågor”. Hon menar att 
hennes närvaro på Torget och i elevfiket under rasterna är lugnande och tar ner uppskruvade 
stämningar samtidigt som hon får chansen att visa sig som människa och inte bara som 
ämnesperson. Hon upplever att hon vilar precis lika bra på rasterna i elevfiket som hon skulle göra i 
ett personalrum. ”Det är så enkelt och jag bara är den jag är!” säger hon och skrattar. På skolan P 
finns ett personalrum som aldrig används förutom vid konferenser en gång i veckan. Personalen 
dricker sitt kaffe i elevfiket. 

I centrum av skolan L finns ett elevfik där eleverna möts men enligt Lisa, Lena och rektor Rikard, 
sällan skolans lärare. Lärarna möts och dricker sitt kaffe i personalrummet vilket ligger högst upp i 
skolan. Både Lisa och Lena tycker det är bra med personalrum och pauser från eleverna. ”Vi ger så 
mycket av oss själva på lektionerna så man behöver ha luckor, en privat sfär” säger Lena ”jag vill 
främst vara deras lärare” fortsätter hon ”inte så mycket deras kompis”. Lisa, som också ser 
personalrummet som en viktig plats för att ta en paus och få sin stund i lugn och ro tycker dock att 
det borde finnas fler mötesplatser för lärare och elever på skolan L. ”Vi lärare går för sällan till 
elevfiket, om vi gjorde det oftare skulle det göra att vi fick bort vi och dom-känslan” säger hon.

I intervjuerna framkommer det att rektorerna har olika syn på raster och deras betydelse för den 
sociala gemenskapen. Regina P har alltid personal som rör sig bland eleverna på rasterna och som 
har sitt eget fikarum i elevfiket. På skolan P finns inget regelverk som säger att personalen måste 
vara ute på rasterna, det är något som tillhör skolans pedagogiska idé och som också nämns som 
främjande åtgärd i skolans plan för likabehandling. Regina P menar att det faktum att de vuxna 
ständigt finns bland eleverna skapar ett lugnare och tryggare klimat på hennes skola och att de 
många gemensamma aktiviteterna som fester, torgmöten, friluftsdagar och kulturella aktiviteter 
bidrar till goda sociala relationer ”Vi ska inte ha rastvakter utan mötesplatser under rasterna” säger 
hon. Rikard L säger ”jag tycker inte att det är ok att man alltid ska vara bland eleverna, jag tycker 
att man som personal ska kunna skärma av sig, sitta och dricka en kopp kaffe”. På hans skola 
schemaläggs trygghetsvandringar under rasterna. Om något händer under vandringen ska en rapport  
skrivas som beskriver incidenten. Trygghetsvandrarna ska lugna ner stämningar och Rikard L 
menar att vandringarna kräver en hel del av personalen. De måste ha lite ”fingertoppskänsla” för att 
förstå olika händelser under vandringarna och veta när det är allvar, att förstå vad som händer och 
lugna ner stämningar i korridoren. ”Kalle kanske säger att `vi leker bara´ fast hans fyra antagonister 
står intill och utpressar honom så han inte vågar säga sanningen”. Han berättar att eleverna klagat 
på att personalen syns för lite ute på rasterna och har bett rektor och personal att komma till 
elevfiket. ”Det är roligt att ni vill det svarar jag, men nu är det så att alla har ett späckat schema och 
det förväntas väldigt mycket av varje person så jag säger att det kan vara det som blir 
begränsningen, men att vi ska ha det som en målsättning” säger Rikard L. Han ser det som en vision 
att fler ur personalen ska finnas bland eleverna på rasterna men vill att detta ska vara organiserat så 
att pedagogerna finns bland eleverna på arbetstid och sedan tar egna raster i personalrummet efter 
det. Varje måndag tar Rikard L upp trygghetsvandringarna med sina medarbetare. De veckor som 
det är oroligt bland eleverna förstärker han trygghetsvandringarna med fler vandrare. 

6.2.3 Klassrumsgemenskap
Den sociala gemenskapen kan skapas på många olika sätt. Patrik talar om att ämnesintegrera ännu 
mer och att även jobba mer med åldersintegrering för att skapa en social gemenskap. Petra talar om 
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att se händelser som gåvor för att kunna gå in och ”bryta i saker”. Att få en stökig elev att förstå att 
”jag tycker om dig men inte om det du gör” kan vara en utmärkt vinst av en händelse som gör att 
alla blir vinnare i det långa loppet, det vill säga att den sociala gemenskapen stärks. Lena talar om 
sina livskunskapslektioner. Hon tänder ljus, skapar en mysig atmosfär i klassrummet med skön 
delfinmusik i bakgrunden och alla får först dämpa sig innan gruppen inleder samtal om olika frågor 
som är aktuella i tonåren. Resultatet av diskussionerna får aldrig lämna rummet. Allt som yppas 
stannar inom gruppen och ”ungdomarna älskar att prata om dessa frågor”. Lisa talar om 
elevinflytande. ”Genom undervisning där eleverna har stort inflytande och där de kan känna sig 
delaktiga i planering, genomförande och utvärdering som sker i ständig dialog skapar vi en levande 
social gemenskap” säger hon och menar att förhållningssättet hos vissa pedagoger behöver 
förändras för att hennes vision ska bli verklighet. ”Vi kan inte skylla på eleverna, att de är lata eller 
att föräldrarna inte ställer upp på dem. Det är vi i skolan som bär ansvaret för att en elev ska lyckas 
och jag vet att alla barn vill lyckas bara de får stödet de behöver av oss vuxna”.  

6.2.4 Relationsskapande aktiviteter
Klass- och skolgemensamma aktiviteter är något som nästan alla pedagogerna nämner som en bra 
grund för att skapa en levande social gemenskap. Att ordna skolgemensamma friluftsdagar, 
tävlingar, klasskamper, torgmöten, fester, kulturveckor och temadagar gör att skolandan växer och 
den sociala gemenskapen ökar. Skolan P har en fastslagen agenda med fester, fjällresor och 
kulturveckor. Fjällresan för alla i årskurs 9 på hösten är en tradition precis som Torgmöten en gång i 
månaden där elever presenteras på olika sätt till exempel genom att berätta om sin PRAO-period, 
visa ett bildspel om sin hobby eller sjunga och spela en sång. På skolan L finns också vissa 
traditionsenliga gemensamma aktiviteter som till exempel klasskampen. Klasskampen består av 
olika sportaktiviteter som skidåkning, löpning och simning där klasserna tävlar mot varandra.

6.2.5 Att skapa gemenskap genom att vara lyssnande och se eleven
Petra anser att lärararbetet vissa gånger kräver en intuitiv förmåga. ”Ibland får man jobba med 
tröskelpedagogik” säger hon med ett leende på läpparna och fortsätter;  

 ”...man har planerat sin lektion noggrant men när man kommer in i klassrummet känns det 
 tydligt att nu har något hänt och det där jag tänkte göra måste jag lägga åt sidan. Då 
 gäller det att ha ett sjätte sinne och försöka klura ut vad som har hänt och sedan arbeta med 
 något som passar bättre in i den stämningen. Det är omöjligt att arbeta som lärare och inte 
 vara lyssnande”.

”Det är tack vare den sociala gemenskapen som jag älskar mitt jobb” säger Lena. Hon menar att 
hennes jobb sker i en levande miljö där den sociala gemenskapen finns överallt. ”Jag vill påstå att 
jag har den allra mest i mitt klassrum. Jag säger till eleverna att jag vill att de ska vara människor, 
riktiga människor och inte robotar”. Hon menar att pedagogernas syn på eleverna gör dem till vad 
de är. ”Vi måste se alla barn och den människa som finns bakom eleven” säger hon. ”Alla måste få 
en chans att lyckas och då behövs stöd från alla runt omkring inklusive familjen och föräldrarna. 
Det är också en social gemenskap. Pedagogen, eleven och föräldrarna i samverkan för att hjälpa 
barnet att lyckas”.

6.2.6 Hur personlig ska en pedagog vara?
Informanterna har olika syn på hur personlig man ska vara som pedagog. Regina P säger att 
eleverna alltid vill veta mer om läraren, få en bild av vem läraren är som person och hur han eller 
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hon tänker och tycker. Patrik berättar att han är tydlig med vem han är och vad han tycker om saker. 
Petra talar om att vara personlig i jämförelse med att vara privat. När hon finns på Torget under 
rasterna så är hon tacksam över att få visa sig personlig och inte bara som ”ämnesperson”. Petra 
säger att det för vissa kan vara svårt med lärarrollen ”det är en konst att vara lagom, det är en svår 
balansgång hur personlig kan man vara. För de flesta faller det sig naturligt, men jag har mött 
pedagoger som inte känner gränserna, som blivit alldeles för privata”. Petras definition av ordet 
privat är ”när någon berättar alldeles för mycket om sig själv, sitt privatliv, sina känslor och sina 
problem”. Lena är övertygad om att hennes person inte alls är intressant för eleverna och berättar 
inte speciellt mycket om sig själv. Hon vill gärna bara vara lärare och betonar att hon inte är kompis 
med eleverna. Hon svarar dock alltid om eleverna ställer frågor om hennes person. Lisa berättar 
ganska mycket om sig själv i samband med att eleven berättar.

6.3 Arenor för den levande sociala gemenskapen
Pedagogerna och rektorerna är överens om att den sociala gemenskapen kan gro på en rad olika 
arenor i skolan. På lektioner, i matsalen, på rasterna, under utvecklingssamtal eller mentorssamtal, 
på friluftsdagar, tävlingar, evenemang och möten. De menar att all tid med eleverna är viktig. 
Regina P prioriterar att vara så mycket som möjligt på skolan och röra sig mycket bland eleverna på 
raster och i korridorer. Hon är noga med att alltid ha sin dörr öppen och tydliggör för eleverna att de 
alltid är välkomna till henne om det är något de vill prata om. För att få veta elevers synpunkter om 
trivsel till exempel så intervjuar hon elever varje år, möter några åt gången för att diskutera olika 
frågor. ”Genom att jag prioriterar att vara i skolan är jag en del av skolans gemenskap” säger hon. 
Rikard L beskriver också att han har som mål att synas mycket ute i korridorer och bland elever för 
att lära känna dem och skapa dialoger. 

6.4 Hur viktig är en levande social gemenskap?
Under intervjuerna tryckte samtliga pedagoger starkt på vikten av social gemenskap och goda 
relationer. Alla tyckte att frågan var en av de viktigaste om inte till och med den allra viktigaste i 
skolan. När jag en tid efter mina intervjuer skickade ut mina kompletterande skriftliga 
intervjufrågor ställde jag även några skattningsfrågor till pedagogerna. Jag frågade pedagogerna om 
hur viktig de själva tyckte att en levande social gemenskap var samt hur de uppfattade att den egna 
skolan prioriterade den levande sociala gemenskapen. Informanterna fick svara genom att pricka in 
en siffra mellan 1 och 10, där siffran 1 stod för ”inte alls viktig” och siffran 10 för ”det viktigaste i 
skolan”. 

Tabell 1; Hur viktig är den levande sociala gemenskapen för pedagogerna och hur upplever de att 
deras skolor prioriterar den?

                                                      SKOLAN P                                         SKOLAN L

Patrik Petra Lena Lisa

Hur viktig är den 
levande sociala 
gemenskapen i 
skolan för dig?

8 10 8 10

På din skola -hur 
prioriteras den 
levande sociala 
gemenskapen?

8 8 8 6
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Tabell 1 visar hur informanterna svarade på de två frågorna. Patrik skattar den levande sociala 
gemenskapen på värdet 8 och anser att hans skola prioriterar frågan på samma värde, värde 8. Petra 
ser den levande sociala gemenskapen som det viktigaste i skolan, värdet 10, samtidigt som hon 
anser att hennes skola prioriterar frågan på värdet 8. Lena skattar den levande sociala gemenskapen 
på värdet 8 och anser att hennes skola prioriterar frågan på samma värde. Lisa ser den levande 
sociala gemenskapen som det viktigaste i skolan, värdet 10, samtidigt som hon anser att hennes 
skola prioriterar frågan på värdet 6. Som ett komplement till frågan fick pedagogerna också svara 
på hur deras skola skulle arbeta med dessa frågor om de själva ensamma fick bestämma. Patrik ville 
se fler elevers goda exempel på skolans Torgmöten för att inspirera andra elever. Petra önskade att 
hon och hennes kollegor kunde vara ute ännu mer bland eleverna och jobba medvetet med 
förhållningssätt, relationer och också ägna tid åt att följa upp detta arbete kontinuerligt. Lena tryckte 
på vikten av gemensamma riktlinjer, trivselregler och ordningsregler på skolan vilka alla måste följa 
för att skapa trygghet. Lisa ville ha mer elevinflytande på sin skola samt fler mötesplatser för elever 
och pedagoger. 
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7. Analys
I analysen ser jag på mina resultat med utgångspunkt i de analytiska begreppen ur litteraturen; 
innehållsdimensioner och processdimensioner, relationsarbete, förhandling och 
undervisningsrelation, undervisningsgemenskap, sam-varo och sam-verkan, projekt och 
relationskompetens.
 
7.1 Innehållsdimensioner och processdimensioner
Pedagogerna beskriver sina tillvägagångssätt för att skapa relationer till eleverna. Patrik och Petra 
utgår från sitt skolämne när de inleder sina relationer med eleverna och Lisa och Lena samlar 
eleverna i någon slags presentation, antingen muntlig eller skriftlig. Pedagogerna använder olika 
tekniker för att nå samma resultat, det vill säga att skapa en relation och en gemenskap. Juul och 
Jensen (2003) menar att ”de pedagogiska institutionernas mål bäst och mest konstruktivt uppnås när 
pedagogernas omsorg om relationerna utgör grunden för och integreras i all annan aktivitet” (s.13). 
Pedagogerna som jag intervjuar är alla överens om att allt hänger ihop. Det går inte att undervisa 
om man inte har en relation till eleverna. Det framgår också tydligt av mina intervjuer att 
pedagogerna arbetar aktivt med det som Juul och Jensen (2003) kallar innehållsdimensionen; vad vi 
gör eller pratar om och processdimensionen; hur vi samspelar med varandra, när de möter eleverna 
och inleder sina professionella pedagogiska relationer. Här kan vi se på Petras upplägg när hon 
möter en klass för första gången. Hon planerar noggrannt innehållsdimensionen genom att ta fram 
en övning som hon vet att alla klarar av och arbetar sedan med processdimensionen, samspelet, 
under lektionen då hon rör sig i klassrummet och möter alla elever med några ord, en blick eller en 
handling som att till exempel överräcka en penna.

7.2 Relationsarbete
Mina informanter ger en rad exempel på vad begreppet en levande social gemenskap kan innebära. 
Goda relationer mellan lärare och elever. Ett gott klimat på lektioner samt en god stämning på raster 
och olika gemensamma aktiviteter lyfts som viktiga av alla intervjuade. Frelins (2012) beskrivning; 
”Relationsarbetet är ofta närapå osynligt, då det kan bestå av små, små insatser under dagar och 
månader, då läraren bygger upp och upprätthåller en relation till en elev eller en grupp elever” (s.
14) överensstämmer med de intervjuades reflektioner. Alla rektorer och pedagoger talar om ett 
långsiktigt arbete, en process för att skapa förtroende och tillit. Pedagogerna och rektorerna tycker 
att det är enkelt att beskriva vad en levande social gemenskap innehåller men när jag frågar efter en 
definition blir det svårare. Definitionerna blir till slut utformade med fokus på tillåtande, 
utvecklande förhållningssätt och generös atmosfär. Rektor Rikard L väljer att inte ge någon 
definition på begreppet, vad betyder det? Vill han inte spekulera, föregripa styrdokumenten eller har 
han inte tid? 

Skolans arkitektur är betydelsefull när det handlar om relationsarbete. Skolan P är byggd med 
intentionen att skapa mötesplatser och vikten av dessa mötesplatser betonas i intervjuerna med 
Patrik, Petra och deras rektor Regina P. Skolan L är byggd i en annan tid och ser annorlunda ut med 
sina långa korridorer och få samlingsplatser. Både lärarna Lisa och Lena och rektor Rikard L 
beklagar det, men menar att de får planera därefter. De måste göra schemalagda 
trygghetsvandringar längs korridorerna under rasterna för att se vad som pågår i den långsträckta 
skolan. En analys som är möjlig är att direktiven om den levande sociala gemenskapen på vissa 
områden kan vara lättare att förverkliga i en miljö som ser ut som skolan P eftersom det finns fler 
möjligheter till möten utanför klassrummet där. 
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7.3 Förhandling och undervisningsrelation
Frelins (2012) begrepp förhandling kan användas för att beskriva hur ett relationsarbete i skolan går 
till. En förhandling är ett sätt för pedagoger och elever att komma överens om hur 
undervisningsrelationen ska se ut. Eleverna har ofta en rad andra projekt i livet som kan komma att 
störa undervisningen och därför måste pedagogerna förhandla undervisningsrelationer med eleverna 
för att komma överens så att alla blir nöjda. I mina intervjuer beskriver pedagogerna hur de 
förhandlar med eleverna. Målet är att förhandla en undervisningsrelation som alla intervjuade 
pedagoger beskriver på liknande sätt. När eleven vågar slappna av, vågar utsätta sig, vågar göra fel 
och vågar tänka högt är det enligt pedagogerna ett tecken på att undervisningsrelationen är bra.
En undervisningsrelation handlar inte bara om att läraren erbjuder sig att undervisa eleven utan att 
eleven går med på att bli undervisad av läraren. Detta brukar lärare kalla att de nått fram till eleven 
(Frelin, 2012). 

7.4 Undervisningsgemenskap
Frelin (2012) definierar begreppet undervisningsgemenskap som relationer mellan elever som är 
positiva för utbildningssyften. Hon menar att det är lärarens ansvar att förhandla och omförhandla 
elevernas relationer mellan varandra för att skapa en bra arbetsmiljö. I min studie beskriver Lena 
hur hon arbetar med undervisningsgemenskapen inför ett livskunskapspass. Hon skapar en miljö för 
diskussioner om värdegrundsfrågor genom att förändra stämningen i klassrummet med tända ljus 
och delfinmusik. Samtalet som sedan förs handlar om det som är aktuellt i ungdomarnas liv, både 
på fritiden och i skolan. Innan samtalen inleds dras ramarna noggrant; ingen får gå utanför 
klassrummet och yppa något av det som sagts under lektionen. Eleverna måste lova varandra detta. 
Lena har då byggt en undervisningsgemenskap som kräver ett tystnadslöfte och en tillit. Petra talar 
om intuitionen och de gånger hon får ändra sin planering för att stämningen i gruppen är på ett visst 
sätt. Då omförhandlar hon undervisningsgemenskapen genom att göra något som passar bättre in i 
situationen. Patrik beskriver Torgmöten där goda exempel, elever som lyckats med något i skolan 
eller på fritiden presenteras och får berätta, sjunga, dansa eller spela. Här skapas en 
undervisningsgemenskap som handlar om mer än bara en klass. En hel skola samlas och bygger 
tillsammans upp en vi-känsla och en stolthet för sin skola. Både skolan L och skolan P anordnar 
ibland klass- och skolgemensamma aktiviteter. Frelin påtalar vikten av att ordna positiva 
gemensamma upplevelser, aktiviteter som får elever att skratta. Att ha roligt tillsammans gör att 
eleverna klarar sig bättre sen när det blir tufft och tråkigt. Att få möta skillnad på ett positivt sätt, 
dvs möta och samverka med andra som är olika en själv är ett bra sätt att bygga 
undervisningsgemenskaper. Ett kännetecken hos undervisningsgemenskaper är jämlika relationer, 
att alla känner sig fria att säga vad det tycker och att alla har lika stort utrymme (Frelin, 2012).

7.5 Sam-varo och sam-verkan
Aspelin och Persson (2011) menar att det som de kallar för sam-varo uppmärksammas alltför sällan 
i skolan. Begreppet står för ogripbara skeenden, ett genuint och personligt möte mellan två personer 
som är omedelbart närvarande inför varandra. Mötet är ett självändamål, dess mening är inneboende 
i själva relationen. På skolan P trycker pedagogerna och rektor mycket på vinsten av att vara 
mycket bland eleverna även på deras raster. Att möta eleverna utanför klassrummet är en del av 
skolans pedagogiska idé och begreppet sam-varo beskriver det pedagogerna uttrycker vid 
intervjuerna. Att möta eleverna och vara personlig, att ge eleverna en möjlighet att se en människa 
och inte en ämnesperson och få prata om andra saker än ämnet är berikande både för eleven och 
pedagogen. Personalen på skolan L är tacksamma för de avbrott de får genom att gå undan från 
eleverna och dricka sitt kaffe i personalrummet och rektorn tycker inte att det är okej att lärare 
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måste vara bland eleverna hela tiden. Samtidigt är det tydligt att både rektor Rikard L och Lisa vill 
få bort vi och dom-känslorna på skolan och att deras uppfattning är att personalen måste röra sig 
mer ute bland eleverna på rasterna. Aspelin och Perssons begrepp sam-verkan står för en social 
process där individer i större eller mindre utsträckning samordnar sina handlingar. Processen 
förmedlas genom olika slags överenskommelser, såsom styrdokument och interaktionsregler. Sam-
verkandet syftar antingen till ömsesidigt samförstånd eller till uppnående av mål utanför den 
aktuella relationen. På skolan L har man löst lärarnas rastnärvaro genom att schemalägga så kallade 
trygghetsvandringar, man sam-verkar genom att styra upp rastnärvaron för lärare i en 
överenskommelse. I de båda skolorna L och P ser vi tydliga kulturskillnader vad gäller synen på 
personalens rastnärvaro. På skolan L anser både pedagoger och rektor att det är viktigt för 
personalen att ha raster där man inte är bland eleverna och får vila medan ingen på skolan P lyfter 
raster bland eleverna som något problem för att koppla av en stund. På skolan P trycker 
pedagogerna och rektor mycket på den sam-varo, undervisningsgemenskap och levande sociala 
gemenskap som blir produkten av att vara mycket bland eleverna även på deras raster. På skolan L 
har man en önskan och en ambition att öka personalens närvaro bland eleverna på rasterna och har 
därför tagit fram en överenskommelse för sam-verkan, ett schema för trygghetsvandringar. 

7.6 Projekt
Att intuitivt kunna känna vad som händer är viktigt i en undervisningsgemenskap. Petra beskriver 
lärares förmåga att kunna lyssna in och känna av stämningar i klassrummet. Att snabbt kunna 
omförhandla undervisningsgemenskapen då det som Frelin (2012) kallar för projekt påverkar. Ett 
projekt är händelser som påverkar och kanske stör undervisningsrelationen. Ofta är det på rasterna 
det händer saker, projekt, som kan störa undervisningsgemenskapen. Rikard L beskriver 
trygghetsvandringarna på hans skola som krävande av den anledningen att de pedagogerna som 
vandrar måste ha ”fingertoppskänsla” för att förstå vad som verkligen händer ute på raster och i 
korridorerna. I konfliktsituationer gäller det att pedagogen förhandlar relationer som gynnar 
undervisningsgemenskapen. Frelin (2012) skriver; ”Lärares relationsarbete med relationer mellan 
elever syftar både till att bygga grupper som hjälper och till att förebygga och motverka grupper 
som stjälper” (s.76). Frelin berör ämnet raster när hon talar om konflikter i skolan. Hennes 
undersökning visar att ett sätt att förebygga konflikter och motverka socialt våld är att personalen 
finns bland eleverna i korridorerna, där det oftast händer (Frelin, 2012). I min undersökning är alla 
intervjuade överens om att rasterna ofta är arenor för incidenter och konflikter och att personal 
måste finnas där, de två skolorna möter dock frågan på olika sätt. 

7.7 Relationskompetens
Informanterna i undersökningen anser att den levande sociala gemenskapen kan finnas på en rad 
olika platser och sammanhang. Det primära är relationskompetensen hos pedagogerna. 
Professionell relationskompetens definieras som pedagogens förmåga att se det enskilda barnet och 
anpassa sitt eget beteende efter det, samt förmågan att vara autentisk i kontakten och vilja ta fullt 
ansvar för relationens kvalitet (Juul & Jensen, 2003). Att vara autentisk speglas i informanternas 
reflektioner kring vikten av att vara personlig i kontakten med eleverna. Att möta människan bakom 
eleven och pedagogen utan att för den skull bli för privat. Andra faktorer som enligt de intervjuade 
är viktiga är bra mötesplatser både arkitektoniskt och som aktiviteter.
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8. Slutsatser och diskussion
I detta avsnitt diskuterar jag resultaten i min studie. Jag börjar med resultatdiskussionen där jag drar 
slutsatser utifrån mina resultat och min analys. Dessa följs av mina sammanfattande slutsatser där 
jag följer upp mitt syfte och mina forskningsfrågor. Efter detta följer en metoddiskussion där jag 
reflekterar över den valda metoden samt mitt urval av informanter. Avslutningsvis diskuterar jag 
vad som vore intressant att undersöka i en vidare forskning.

8.1 Resultatdiskussion
Min förståelse för begreppet en levande social gemenskap har vuxit i och med detta arbete. Nya 
innebörder, tolkningar och betydelser av begreppet har blivit tydliga. Alla informanter har tillfört 
kunskaper och en slutsats är att den levande sociala gemenskapen tycks genomsyra allt i skolan. 

8.1.1 Relationernas betydelse
I intervjuerna framkom det att alla pedagoger och rektorer arbetade för att ha en relation till alla 
elever samt att skapa goda undervisningsgemenskaper som en grund för relationer positiva ur ett 
utbildningssyfte (jfr. Frelin, 2012). Pedagogerna och rektorerna hade ett flertal tillvägagångssätt för 
att skapa dessa relationer, bland annat genom att vara personliga med eleverna och att möta 
eleverna i andra sammanhang än på lektionerna. Att göra klass- och skolgemensamma aktiviteter 
för att bygga på vi-andan samt att vara lyssnande och ha en fingertoppskänsla vid dåliga stämningar 
både på lektioner och på raster. I intervjuerna framgår det att det primära för att skapa en levande 
social gemenskap är den goda relationen, sekundär är arenan eller sammanhanget där den levande 
sociala gemenskapen blir verklighet. Faktorer som en arkitektur med många naturliga mötesplatser 
eller trevliga aktiviteter kan vara det som ytterligare förstärker en levande social gemenskap.

8.1.2 Raster
Raster var i flera av intervjuerna det första som pedagogerna och rektorerna tog upp. Det märktes 
direkt att detta är ett ämne som är känsligt. Rektorerna vill att pedagogerna ska vara ute på rasterna 
men de vill samtidigt inte beordra dem att tillbringa sina egna raster ihop med eleverna. På skolan 
P har personalen sina egna raster ihop med eleverna därför att det hör till skolans pedagogiska idé 
och under lång tid har varit en tradition. På skolan L schemaläggs trygghetsvandringar under 
rasterna men eleverna klagar på att lärarna syns för lite. Kanske räcker inte personalens arbetstid till 
för att täcka alla raster på skolan? I den litteratur jag läst inför detta arbete och under hela min 
studietid har jag sällan mött reflektioner som handlar om lärares närvaro på raster. Det finns 
mängder av litteratur som handlar om relationer, samvaro och gemenskap men nästan ingenting om 
raster. Där raster behandlas närmas ämnet på ett försiktigt sätt. Frelin (2012) skriver att ”ett sätt att 
förebygga konflikter är att vara närvarande på de ställen där konflikter lätt bryter ut, till exempel i 
korridorer” (s.92). Jag tolkar det hon skriver som att personalen bör finnas i korridorerna under 
rasterna om de vill förhindra konflikter, men det står inte uttalat.

8.1.3 Förr och nu
Det är föga troligt att en pedagog eller rektor idag skulle säga det jag hörde av en kollega för många 
år sedan; när jag har rast struntar jag i elevernas konflikter, jag går till personalrummet och dricker 
mitt kaffe i lugn och ro och vilar mig inför nästa lektion. Ett sådant uttalande skulle idag möjligen 
kunna ses som ett övertramp. Varför? Är det så att uttalandet inte är politiskt korrekt idag eller är 
det så att värdegrunden, det fostrande perspektivet som skrevs in i styrdokumenten på 90-talet nu 
har blivit en sanning? Eller handlar det om en ny syn på lärarrollen eller en ny generation lärare? 
Assarsson (2009) menar att det är en utmaning för dagens pedagoger att skapa den gemensamma 
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sociala mötesplatsen och att vara ansvarig för elevens personliga utveckling (Assarsson, 2009). De 
pedagoger och rektorer jag intervjuat beskriver dock inte den levande sociala gemenskapen som 
något problem vilket är värt att notera. Beror det på att skolpersonalen vill vara politiskt korrekta 
eller är det verkligen inget problem?

8.1.4 Skolorna i studien
En levande social gemenskap prioriteras på bägge de skolor jag undersöker i min studie. De är båda 
två arenor för sociala relationer och gemenskap och det är på alla nivåer sanktionerat att umgås, 
prata med varandra och ha roligt. Socialiserandet ses dessutom som grunden för att inlärning ska 
kunna ske. Gemenskapen och de sociala relationerna finns på lektioner, på raster och i möten 
mellan skolans personal och eleverna samt mellan eleverna. Alla pedagoger och rektorer menar att 
deras skola är bra på att skapa en social gemenskap och trevliga möten med sina elever även om två 
av pedagogerna, en på vardera skola, i sin skattning av den levande sociala gemenskapen inte är 
riktigt nöjda med hur deras skolor prioriterar frågan. Skillnader som går att utläsa i studien återfinns 
i informanternas beskrivningarna av detaljerna hur man gör och vad man prioriterar men det är svårt 
att utröna om någon av skolorna är bättre eller sämre på en levande social gemenskap än den andra. 
Intressant är att skolan P trycker mycket på den sam-varo (Aspelin & Persson, 2011) som blir 
produkten av att vara mycket bland eleverna även på deras raster medan man på skolan L har tagit 
fram en överenskommelse för sam-verkan (Aspelin & Persson, 2011) genom att ta fram ett schema 
för trygghetsvandringar. 

8.1.5 Skolinspektion
En intressant fråga är hur Skolinspektionen skulle gå till väga för att granska om direktiven om den 
levande sociala gemenskapen i de svenska skolorna uppfylls? Skolor inspekteras numera och 
aspekter ur styrdokumenten granskas ute i verksamheterna. Om målet är att svenska skolor ska 
erbjuda en levande social gemenskap hur är det mätbart om den är det eller inte? Skulle skolorna 
behöva ett tydligare direktiv för att kunna arbeta på ett mer strukturerat sätt med dessa frågor? 
Kanske en definition eller en rad kriterier borde sammanställas så att skolorna skulle kunna erbjuda 
eleverna den bästa och mest levande sociala gemenskapen? Eller är detta med social gemenskap så 
levande och föränderligt och mångfacetterat så att det finns lika många tolkningar av begreppet som 
det finns tolkare? Kanske detta aldrig går att mäta?

8.1.6 Hot mot den levande sociala gemenskapen
Jag ser dock en fara med att den levande sociala gemenskapen inte är tydligare definierad och 
beskriven i styrdokumenten. I den skolpolitiska debatten finns idag en tyngdpunkt på bedömning, 
betygsättning och nationella prov i snart alla ämnen. Katederundervisning lyfts av vissa som ett 
ideal och tydlighet lyfts som ett nytt värdeord som motsats till det som kritikerna kallar för den 
svenska flumskolan. Nationella jämförelser blir viktigare och viktigare och paniken sprider sig 
bland skolpolitikerna om den svenska skolan inte ligger i topp på dessa. Om inte den levande 
sociala gemenskapen definieras och lyfts upp som något vi ska vara stolta över och vidareutveckla 
så kommer kanske dessa frågor att få stå tillbaka för andra aspekter. Då kanske rektorerna i den här 
studien får prioritera om och beordra pedagogerna att istället för att skapa goda relationer satsa all 
energi på att höja resultaten på de nationella proven.

8.2 Sammanfattande slutsatser
Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för skolan som arena för att främja allsidiga 
kontakter och en levande social gemenskap. Vidare är syftet att undersöka hur pedagoger och 
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rektorer uppfattar och tolkar skollagens och läroplanens direktiv om detta uppdrag. För mig och 
förhoppningsvis för läsarna av denna studie har förståelsen av begreppet en levande social 
gemenskap vuxit och begreppet har fått många fler betydelser. Den levande sociala gemenskapen 
har visat sig genomsyra det mesta i skolorna, allt från utvecklingssamtal till lektioner, friluftsdagar 
och raster. Begreppet är i allra högsta grad angeläget bland skolans personal och jag har fått ta del 
av en rad berikande tolkningar och uppfattningar som pedagogerna och rektorerna har. Därtill har 
jag mött en uppfriskande kreativ syn på hur man kan förverkliga och göra den levande sociala 
gemenskapen ännu mer levande.

8.2.1 Vilken innebörd ger pedagogerna och rektorerna begreppet en levande social       
gemenskap? 
Den innebörd som de intervjuade ger begreppet är bred och definitionen och beskrivningen av den 
levande sociala gemenskapen presenterar alla på olika sätt. Detta speglar avsaknaden av en 
definition i styrdokumenten och skulle möjligen kunna bli ett problem om skolinspektionen beslutar 
sig för att göra en granskning av hur direktiven om den levande sociala gemenskapen på skolorna 
efterlevs. Vilken tolkning är rätt och hur ska den levande sociala gemenskapen se ut för att bli 
godkänd i en granskning? Bristen på en definition av begreppet kan kanske också göra att vikten av 
begreppet i den konkurrensutsatta skola tunnas ut och förlorar sin tyngd. Detta vore olyckligt 
eftersom alla de intervjuade uttrycker att den levande sociala gemenskapen är bland det viktigaste i  
vår skola.

8.2.2 Hur arbetar pedagogerna och rektorerna för att skapa en social gemenskap? 
När de intervjuade beskriver hur de arbetar med den levande sociala gemenskapen är det tydligt att 
allt börjar med relationen till eleverna. Hörnstenarna i arbetet med den levande sociala 
gemenskapen är relationsarbete, relationskompetens, respekt och struktur. Till detta kommer 
faktorer som mötesplatser, aktiviteter och tid att möta elever. Att vara lyssnande, intuitiv och ha 
fingertoppskänsla för att kunna förhandla i de situationer som uppstår är också viktigt för både 
rektorer och pedagoger.

8.2.3 På vilka arenor skapar pedagogerna och rektorerna mötet och de allsidiga kontakterna i 
skolan? 
De arenor där skolorna skapar den levande sociala gemenskapen är de flesta platser och möten i 
skolan. Ett utvecklingssamtal, en lektion, rasten eller en friluftsdag är exempel på arenor.
Raster är en viktig och känslig fråga. Lärarnärvaro under raster lyfts som mycket viktigt av alla 
informanter och alla är överens om att det är viktigt att lärare finns bland elever på raster eftersom 
det är då det händer saker. Problemet är om lärares rastnärvaro ska schemaläggas och hur detta slår 
på arbetstiden? Skolorna i studien har valt olika lösningar. Forskning som penetrerar lärares 
rastnärvaro är svår att finna och några direktiv finns inte heller i styrdokumenten.

8.2.4 Hur prioriteras arbetet med att skapa en social gemenskap i skolan?
Hur arbetet med den levande sociala gemenskapen prioriteras är svårt att utläsa i studien. Alla säger 
att arbetet är viktigt, kanske det viktigaste, men det är svårt att uppskatta hur det prioriteras i 
relation till annat. När pedagogerna får skatta hur viktigt de själva anser arbetet vara kontra hur 
viktigt det är för deras skola kan vi se att några av pedagoger inte är nöjda med prioriteringarna. I 
övrigt är det svårt att dra några slutsatser. Det är också möjligt att ingen skulle våga påstå att den 
levande sociala gemenskapen inte är viktig i skolan. Det skulle kanske inte vara politiskt korrekt?
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8.3 Metoddiskussion
Generaliserbarhet beskriver i vilken grad resultaten kan generaliseras, gälla för mer än det material 
som använts (Johansson & Svedner, 2010). Är de som ingår i undersökningsurvalet representativa 
för den grupp som generaliseringen skall gälla? Som jag ser det så är min studie inte så omfattande 
varför det blir svårt att kunna påstå att generaliserbarheten är god. Man kan dock inte utesluta att 
resultaten till viss del kan ses som generaliserbara, men generaliseringar ska i så fall göras med hög 
försiktighet. Urvalet av informanter i min studie skulle naturligtvis ha kunnat se annorlunda ut. 
Andra informanter hade möjligen gett andra resultat. Eftersom det var svårt att rekrytera 
informanter så fick jag nöja mig med dem som ville ställa upp. Jag lyckades dock med mitt 
urvalskriterium att finna informanter som arbetat en längre tid på samma skola. Valet av skolor i 
studien, två skolor som är väldigt olika på många sätt och som ligger i upptagningsområden som 
skiljer sig väldigt mycket socialt och ekonomiskt gjorde jag precis av den anledningen. Under 
arbetet med studien har jag insett att det är få saker på skolorna som går att jämföra. En studie med 
inriktning på representativa individer skulle kanske ha varit enklare att göra om jag sökt skolor som 
liknade varandra istället för tvärtom (Johansson & Svedner, 2010).

Vad gäller reliabilitet, mätnoggrannheten hos de intervjumetoder jag använt, graden av 
tillförlitlighet i undersökningen så bör den nog uppfattas vara tillräcklig då jag med hjälp av både 
inspelningar och anteckningar av intervjuerna försäkrat mig om att materialet håller god kvalitet 
och inga felaktigheter inträffat (Johansson & Svedner, 2010). 

Under mina intervjuer ställde jag få och relativt öppet hållna frågor. Jag fick ta del av ett flertal 
tankar och frågeställningar som jag själv inte hade tänkt på när jag arbetade med intervjufrågorna. 
Ett exempel är frågan om betydelsen av skolornas arkitektur för att skapa naturliga mötesplatser för 
en social gemenskap. 

8.4 Vidare forskning
För vidare forskning hade det varit intressant att intervjua elever för att få deras synpunkter och 
reflektioner på en levande social gemenskap. Vad är det viktigaste för dem och vilka arenor och 
möjliga arenor för sociala relationer ser de i skolan? I min studie har jag inte ställt några frågor om 
hur personalen på de olika skolorna agerar vid olika incidenter som de möter under till exempel 
raster. Det hade varit intressant att ställa frågan till pedagogerna hur de agerar vid olika konflikter 
och bråk. Pedagogerna på skolan P säger att det räcker med deras närvaro ute på rasterna för att 
lugna ner stämningar och förhindra konflikter. Det är därför en intressant fråga om det är närvaron 
av vuxna som är väsentlig för att skapa ett gott klimat, en levande social gemenskap på rasterna 
eller om det är närvaron av kompetent personal med fingertoppskänsla och 
konflikthanteringskunskaper som är viktigare? Här hade både intervjuer med pedagoger, rektorer 
och elever varit intressanta.
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9. Slutord
När jag började springvikariera som nyutexaminerad student talade min unga självbevarelsedrift om 
för mig att jag skulle skapa relationer till eleverna för att göra min tillvaro dräglig. Idag står jag 
ungefär på samma punkt i min uppfattning även om mina argument har förfinats och slipats i 
kanterna. I och med arbetet med denna undersökning har min bild av relationer till elever och 
sociala relationer i skolan fördjupats och vuxit tack vare de informanter jag mött och intervjuat och 
med den litteratur jag läst. Jag har hos mina informanter mött en stor kärlek till läraryrket och en 
enorm livs- och yrkeskunskap hos dessa lärare och rektorer jag haft äran att samtala med. Mötena 
har varit fantastiska och insiktsfulla för mig då jag förstått att det inte bara är självbevarelsedrift 
som dessa lärare bär på. De besitter även en stor kunskap om barn och ungdomar blandat med 
fingertoppskänsla och ett lyssnande sjätte sinne. Jag önskar att dessa pedagoger och rektorer får 
fortsätta på den inslagna vägen med sitt arbete med den levande sociala gemenskapen.
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BILAGA 1

Hej!
Jag studerar sista terminen på VAL-utbildningen (vidareutbildning av lärare) vid Umeå Universitet 
och skriver nu mitt examensarbete. Syftet med mitt arbete är att få en ökad förståelse för 
pedagogers och rektorers syn på arbetet med en levande social gemenskap i skolan samt att få en 
inblick i de relationer som lärare och elever har. Hur skapar man goda relationer och på vilka arenor 
i skolan sker dessa möten?

För att kunna få kunskap om detta behöver jag ta del av rektorers och pedagogers erfarenheter. Jag 
skulle därför vara tacksam om du vill ställa upp på en intervju för att dela med dig av dina 
erfarenheter. 

Intervjun kommer att ta ungefär 45-60 minuter och spelas in på min dator.

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och eventuella kännetecken kommer att 
anonymiseras så att ingen utomstående kan röja varifrån uttalanden kommer. Eftersom din 
medverkan är frivillig har du när som helst rätt att avbryta din medverkan. Information och material 
som jag får fram i undersökningen kommer endast att användas för forskning. 
Mitt färdiga arbete kommer att finnas tillgängligt på DiVa portal där Umeå Universitetsbibliotek 
elektroniskt tillhandahåller examensarbeten.

Vill du ha ytterligare information om examensarbetet tveka inte att kontakta mig 
på telefon XXX-XXXXXXX eller via mail; mia.sorblom@gmail.com

Min handledare heter Eva Mårell-Olsson och har följande kontaktuppgifter;
Eva Mårell-Olsson
Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap (IML)
eva.marell-olsson@edusci.umu.se

Med vänlig hälsning

Mia Sörblom Groth
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BILAGA 2

GRUNDLÄGGANDE INTERVJUFRÅGOR PEDAGOGER:

1. Vad är en levande social gemenskap i skolan? Hur kan man definiera begreppet?

2. Hur inleder du kontakter med elever, den första lektionen, det första mötet? Hur presenterar du 
dig själv?

3. Hur bygger man en bra relation med elever? En bra stämning?

4. Hur förberedde din utbildning dig på relationsarbete med elever?

5. Var, på vilka arenor i vilka sammanhang i skolan kan man bygga en levande social gemenskap?

6. Hur viktig är den levande sociala gemenskapen för dig?

7. Hur viktig är den levande sociala gemenskapen för din skola?

GRUNDLÄGGANDE INTERVJUFRÅGOR REKTORER:

1. Vad är en levande social gemenskap i skolan? Hur kan man definiera begreppet?

2. Hur skapar man goda relationer i skolan?

3. Var, på vilka arenor i vilka sammanhang i skolan kan man bygga en levande social gemenskap?

4. Vilken roll har du när det kommer till relationer och gemenskap i skolan?
 
5. Hur viktig är den levande sociala gemenskapen för dig?

6. Hur viktig är den levande sociala gemenskapen för din skola?
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