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Abstrakt 
Studien syftar till att studera hur olika personalkategorier inom skolan beskriver sina 

arbetssätt vad gäller elever som riskerar att misslyckas på i högstadieskolor. De 

personalkategorierna som är i fokus i studien är lärare, kurator, sjuksköterska, 

specialpedagog och socialpedagog. Frågeställningarna framhäver att få kunskap rörande 

hur de olika personalkategorierna arbetar i skolan för att stödja eleverna som upplevs 

kan misslyckas i skolan, vilka faktorer som kan främja eller hindra en positiv 

skolprestation samt hur samarbetet och samverkan upplevs utifrån de olika 

personalkategoriernas perspektiv. För att uppnå studiens syfte och frågeställningarna, 

genomförs en kvalitativ studie med sju olika respondenter. Studien kopplas till 

Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologin och hur olika nivåer påverkar barnet. I 

resultatet redovisas det att de olika personalkategorierna har arbetsområden inom deras 

jurisdiktioner samt hur de kompletterar varandra i en skola, där samverkan och 

samarbete förtydligas. Det redogörs även om olika faktorer som främjar och hindrar 

goda skolprestationer. Studiens viktigaste slutsatser är att miljön, positiv förväntan samt 

trygghet på skolan påverkar elevernas prestationer. 
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1 Inledning 

Det finns fortfarande elever som uppger att de har svårt för att veta vad de behöver klara 

av i skolan, eller vad som krävs för att de ska uppnå kunskapskraven i skolämnena. En 

del elever betonar att lärarna inte förklarar tillräckligt hur de ska göra i skolarbetet, 

medan andra upplever att skolarbetet är för svårt. Det finns till och med elever som 

menar att de inte får en möjlighet för extra undervisning, trots att det finns ett behov för 

det. Trots detta så har lärarna förtroende för att eleverna kan uppnå kunskapskraven, 

fastän de inte har förutsättningarna till att hjälpa eleverna (Skolinspektionen, 2015). 

Resultatskillnader i skolan bland eleverna är något som forskningen har blivit mer 

intresserad av sedan början av 2000-talet. Detta kan vara på grund av den 

uppmärksammade ändringen av resultaten bland eleverna. Skolverket (2009) är tydliga 

med att redovisa hur kommuner kan skilja sig från varandra när det kommer till skolans 

resurser. Där väsentliga skillnader har uppmärksammats rörande kostnaderna som 

kommunen lägger på olika skolor, gällande bland annat andel behöriga lärare och 

lärartätheten.  

Enligt 2 kap 25 § i skollagen (2010:800), skall det finnas en elevhälsa på varje 

grundskola. Syftet med elevhälsan är att de ska vara hälsofrämjande och förebyggande 

för eleverna, där psykologiska, specialpedagogiska, medicinska och även psykosociala 

insatser skall vara tillgängliga för alla. Därför är det viktigt att det ska finnas personal 

med kompetens, som kan tillgodose elevernas behov samt stödja dem mot sina 

utbildningsmål. Det har länge talats om att skolan är en skyddsfaktor för barn och unga. 

Enligt Skolverket (2019) är skolan en viktig skyddsfaktor, då skolrelaterade problem 

och social utsatthet hos elever vanligtvis har ett samband. Den starkaste skyddsfaktorn 

är framgång i skolan visar forskning. Socialstyrelsen (2010) hävdar med sin rapport att 

frånvaro av skolmisslyckande är den starkaste skyddsfaktorn. Det är därför viktigt att 

skolan är en trygg plats för eleverna och att skolan stödjer eleverna att uppnå målen så 

de skyddas från så kallade “skolmisslyckanden”. Syftet med vår uppsats är att studera 

hur olika personalkategorier inom skolan beskriver sina arbetssätt för elever som 

riskerar att misslyckas på en högstadieskola. Lärare, kuratorer, skolsköterskor, 

socialpedagoger och specialpedagoger har alla enskilda uppgifter som skiljer sig, för oss 

är det intressant att se hur dessa olika yrkesutövare ser på sina roller och hur de anser att 

de kan bidra till framgång i skolan för att minimera risken för skolmisslyckanden 

(Skolverket, 2019). 

Ur ett socialpedagogiskt perspektiv är detta intressant då mycket preventionsarbete sker 

i skolan, vilket gör det viktigt att samla kunskap kring personalens egna upplevelser och 

tankar gällande sina roller. Sådan kunskap kan hjälpa att bidra till en utveckling kring 

det preventiva arbetet, eftersom man får en större bild och förståelse för hur lärare 

kuratorer, socialpedagoger och specialpedagoger bör arbeta för att elever ska nå 

kriterierna för godkänt betyg. Vid utveckling av preventionsarbete bör personal i olika 

yrkesgrupper få möjlighet att uttrycka vad de själva anser fungerar i praktiken samt 

deras kunskap om vad som motiverar eleverna från ett skolmisslyckande. Att lyfta deras 

erfarenheter och upplevelser är nödvändig och användbar kunskap i utvecklingen av 

preventionsarbete. Genom en förbättring av det preventiva arbetet som ständigt 

utvecklas minimeras risken för sociala problem i framtiden. Godkända betyg bidrar till 

bättre förutsättningar i framtiden då möjligheten till vidare studier eller arbete ökar, 

dessa faktorer anses också vara skyddsfaktorer, därför är detta ett relevant 

forskningsområde ur ett socialpedagogiskt perspektiv. Vi ska studera olika arbetssätt 
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som beskrivs av olika personalkategorier inom skolverksamheter. Fokuset ligger på hur 

de beskriver att de arbetar med elever som riskerar att inte uppnå betygskriterierna, 

faktorer som beskrivs främja eller hindra goda skolprestationer samt upplevelsen av 

samarbete och samverkan. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera hur olika personalkategorier inom skolan beskriver 

sina arbetssätt vad gäller elever som riskerar att misslyckas på en högstadieskola.  

 

Frågeställningar: 

 

1.     Hur beskriver de olika personalkategorierna deras arbete inom skolan med 

elever som inte klarar eller uppnår betygskriterierna? 

2.     Vilka faktorer beskrivs främja eller hindra positiva skolprestationer? 

3.     Hur upplevs samarbete och samverkan utifrån de olika personalkategoriernas 

perspektiv?  
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3 Bakgrund 
 

3.1 Centrala begrepp 

Ett begrepp kan upplevas och uppfattas på olika sätt beroende på textens innehåll samt 

på hur begreppet definieras i texten. Vi kommer därför att definiera ett antal begrepp 

som kommer att nämnas kontinuerligt i denna uppsats, för att läsaren ska få en bättre 

förståelse till innehållet med mindre risk för misstolkningar. Begreppen kommer att 

belysa viktiga delar av uppsatsens innehåll och empiri. Här nedan följer en kort 

förklaring på vad de begreppen innebär i vår uppsats. Därefter kommer det att redogöras 

om betydelsen av skolan och lärandet, med fokus på olika lärandeformer, 

förhållningssätt samt elevhälsan. Det följs med en kort historisk översikt över hur 

skolhälsovården och elevhälsan såg tidigare ut. 

 
3.1.1 Samarbete och Samverkan 

Samarbete och samverkan är återkommande centrala begrepp. Samarbete beskrivs som 

handlingar som utförs av flera aktörer för att nå ett gemensamt mål. I vår uppsats, 

kommer begreppet att syfta på samarbetet mellan de olika personalkategorierna inom 

skolan och elevhälsoteamet som består av lärare, skolsköterska, social/specialpedagoger 

samt kuratorer. Alla har ett gemensamt mål, vilket är att främja elevens hälsa och 

utveckling mot att uppnå utbildningens mål. Samverkan utgör det specifika utförandet 

av gemensamma målinriktade uppgifter (Jederlund & Aneer, 2017). 

 
3.1.2 Engagemang 

Begreppet engagemang syftar på individens aktiva delaktighet, i någon särskild aktivitet 

eller uppgift. En elev betecknas som engagerad när han eller hon, först upplever en vilja 

till att göra något och det faktiska görandet, som kan vara i en form av aktivitet. I 

studiens sammanhang, kan det handla om att eleven vill uppnå utbildningsmålen och 

engagerar sig på det viset, för att nå de målen. Engagemang och motivation är två 

begrepp som är olika, men ändå hänger ihop med varandra parallellt (Andersson, 2017). 

 
3.1.3 Motivation 
Motivation skapas via samtal mellan individer i tillitsfulla relationer. Begreppet 
motivation i vår uppsats, strävar efter att fånga upp hur lärarna arbetar för att uppfatta 
elevens subjektiva upplevelser så mycket som möjligt. Dessa upplevelser kan sen 
förenkla förståelsen och empatin till varför eleven beter sig eller handlar på ett visst sätt. 
Motivation bland eleverna uppkommer först när eleven har en egen drivkraft för att nå 
olika mål med sitt skolarbete i samband med att känna sig sedd, lyssnad och bekräftad 
(Andersson, 2017). 

 
3.1.4 Delaktighet 
Delaktighet är ett begrepp som är en central utgångspunkt för pedagogiskt arbete, där 
den kan användas nästan överallt och inte enbart i skolvärlden. I denna uppsats, syftar 
begreppet delaktighet på att elevens känsla av delaktighet i en gemenskap, kan vara en 
avgörande faktor till hur eleven utvecklas. Det är framför allt olika relationer som 
påverkar elevens delaktighet, i skolans värld omfattas relationerna av klasskompisar och 
olika personalkategorier inom skolan (Cederlund & Berglund, 2017). 
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3.2 Betydelsen av skolan och lärandet 

Skolan skall tillförsäkra en stödjande och trygg skolmiljö för eleverna enligt skollagen. 

Målet med skolan är att varje elev skall kunna ta ansvar för sitt lärande, genom att 

eleven anstränger sig, kunna vara delaktig och utgå ifrån sina förutsättningar. Detta är 

för att till slut vara med och bidra till en bättre arbetsmiljö. Målet är också att varje elev 

ska kunna visa hänsyn och respekt mot de andra eleverna som finns i ens omgivning, 

samt de olika personal i skolan. Det betonas att det är rektorn som har det yttersta 

ansvaret för att se till så att dessa mål uppfylls i skolan. För att de olika 

personalkategorierna inom skolan ska kunna uppnå dessa mål, är det viktigt att eleverna 

upplever trygghet och studiero, som är två viktiga bidragande faktorer som främjar 

elevernas utveckling för att nå skolans mål. För att eleven ska kunna uppleva en ökad 

trygghet och studiero i skolan, nämns det att det bör finnas varierande och strukturerad 

undervisning. Dessutom betonas det att tillitsfulla relationer mellan eleverna och lärare, 

är en viktig faktor som bidrar till en ökad känsla av trygghet och studiero (Skolverket, 

2020). 

 
3.2.1 Lärandeformer 

I läroplanen står det tydligt på vilket sätt lärare ska arbeta. Sammanfattningsvis står det 

att undervisning ska anpassas efter elevers förutsättningar och behov samt främja 

elevers fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Lärarnas uppgift är att ta hänsyn till 

elevers individuella behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. De har även i 

uppgift att handleda och ge stöd åt elever med svårigheter (Lundin, 2017).  

 

Socialpedagogik betonar lärande som en väg till förändring. Det finns olika 

lärandeformer inom bland annat socialpedagogiken, exempel på dessa är direkt lärande, 

indirekt lärande och aktivitetsbaserat lärande. Direkt lärande omfattar utveckling av 

ämneskunskaper, indirekt lärande omfattar personlig utveckling och kan liknas vid 

uppfostran, aktivitetsbaserat lärande omfattar utveckling av kompetens inom de sociala 

och personliga avseendena. Direkt lärande kan ske i skolan när de olika ämnena 

undervisas och indirekt lärande kan ske i möten med både föräldrar som uppfostrar 

individen, men även i relationer till lärare som indirekt hjälper elever som de möter att 

utvecklas personligt. Aktivitetsbaserat lärande kan tolkas som att det utvecklar 

individens sätt att förhålla sig till andra och hur personen fungerar samt kommunicerar i 

förhållande till andra (Severinsson, 2010). Specialpedagogens uppgift är att arbeta för 

elever i behov av särskilt stöd. Detta kan ske direkt med eleven eller indirekt där 

specialpedagogen arbetar med vårdnadshavare eller annan personal i elevens 

omgivning. Specialpedagogerna arbetar med åtgärdsprogram utifrån specialpedagogiska 

frågor (Byström m.fl., 2019). Lundin (2017) påpekar dessutom att alla pedagoger i en 

skola har i uppgift att uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd, 

samt att samverka för att skapa en god lärmiljö för elevens utveckling och lärande. 
 
3.2.2 Förhållningssätt 

När en lärare ser eleven som problembäraren leder det ofta till något som kallas ”skäll 

och förmaningskultur”, vilket innebär att man hanterar beteendet genom att skälla, 

förmana, ringa och maila hem till eleven. Detta leder inte till något positivt, med tanke 

på att skäll för att förändra ett beteende endast håller så länge eleven ser konsekvenser 

av beteendet. Ett annat sätt att hantera beteendet är genom att tänka att det är vi vuxna 

som har ansvar när något inte fungerar. Det handlar om hur den vuxna förhåller sig till 

situationen och hur man hittar en lösning (Lundin, 2017). 
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En specialpedagog kan arbeta utifrån två förhållningssätt, det kategoriska och det 

relationella. Det kategoriska förhållningssättet har varit dominerande och innebär att 

man ser på svårigheterna som tillhörande till eleven och att de är individuella. I det 

förhållningssättet blir begreppet kompensation aktuellt då fokus blir att hitta rätt insats 

för att täcka elevens brister. Det relationella förhållningssättet skiljer sig på så sätt att 

fokuset ligger mer på omgivningen och vad som kan ändras i den organisatoriska 

undervisningen snarare än att fokusera på individen. Utifrån dessa perspektiv har även 

ett tredje perspektiv uppstått, som kallas för det interaktionistiska perspektivet. Detta 

perspektiv belyser betydelsen av sammanhang och relationer mellan lärare och elever 

för barnens lärande. Inom de olika diskurserna som finns inom socialpedagogik går det 

att urskilja olika spänningar, som exempelvis hur olika vi får vara och om dessa 

olikheter ska accepteras eller åtgärdas. En annan spänning är frågan om det är individen 

eller sammanhanget som ska förändras, och var då gränsen går för samhällets rätt att 

ingripa med insatser (Severinsson, 2010). 

 
Det viktigaste för att skapa en god lärmiljö är en bra relation mellan pedagog och elev, 

samspelet med dessa är även betydelsefullt för att lärande ska ske. De goda relationerna 

öppnar även möjligheten för att lättare se elevers olika behov för att de ska kunna 

utvecklas till sina bästa jag. Att ha en god relation till minst en vuxen i skolan är viktigt 

förebyggande arbete som bör prioriteras då elever behöver någon som de kan vända sig 

till. Att arbeta i en skola innebär teamarbete där alla yrkesprofessioner bidrar med sin 

kompetens för att nå målet, att alla elever ska lämna skolan med de bästa 

förutsättningarna för att nå sina egna mål (Lundin, 2017).  

 

 
3.2.3 Elevhälsan 

Syftet med en elevhälsa i en skola är att skapa möjligheter för en ökad samverkan 

mellan elevvården, skolhälsovården och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan syftar 

även till att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevernas utveckling mot skolans 

mål ska stödjas, för sådant arbete krävs det olika professioner som medverkar i 

elevhälsan. Dessa professioner är exempelvis skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog 

och kurator. Det är även viktigt att ha tillgång till personal med specialpedagogisk 

kompetens (Byström m.fl., 2019). 
 
Elevhälsans centrala uppgift är att utveckla skolan i syfte att uppnå hälsa och lärande för 

alla elever. Begreppen hälsa och lärande hänger ihop på så sätt att hälsan har betydelse 

för lärandet och tvärtom. Kompetenserna som finns inom elevhälsan ska komplettera 

den pedagogiska kompetensen som lärare besitter gällande elevers lärande och 

utveckling. Dessa två tillsammans ska ge en helhetssyn på eleven för en god utbildning 

(Byström m.fl., 2019). 
 

 

3.3 Historisk översikt 

Skolhälsovården inrättades i slutet av 1890-talet i städerna Göteborg och Stockholm och 

är det första spåret i elevhälsan. Under 1910-talet så anställdes den första skolsköterskan 

som kom att kallas för ”lusfröken”. Lusfröken gjorde hembesök för lusbekämpningen, 

vilket utvecklade de hälsovårdande uppgifterna till sociala uppgifter. Fram till 1950-

talet var elevvårdarna skolsköterskorna och lärarna, tills skolpsykologer och 

skolkuratorer kom till. För att skolhälsovården ska bli en viktig resurs är en viktig 

förutsättning att skolhälsovården uppmärksammar elever som är i behov av stöd.  
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De involverade ska även samarbeta med övrig pedagogisk personal och 

elevvårdspersonal. Skolhälsovården består av medicinskt utbildad personal som står för 

den medicinska kompetensen inom elevhälsan. Syftet med skolhälsovården var att 

skapa fysiskt friska elever och det uppstod ur behovet av hälsovårdande insatser inom 

skolverksamheten (Guvå, 2010). Förr i tiden innefattade dessutom elevhälsan i en stor 

utsträckning den fysiska och kroppsliga hälsan, där fokuset hamnade på att förebygga 

vitaminbrist, undernäring samt motverkning av bristande hygien. Det var inte förrän 

långt in på 1900-talet där hälsan hos eleverna började förbättras efter flera arrangemang 

som betonade betydelsen av bland annat skolhälsovården, skolmåltiden samt skolbadet 

(Hjörne & Säljö, 2012). 

Elevhälsan ska utöver den medicinska biten innefatta psykologiska och psykosociala 

insatser, vilket var den tidigare elevvården som är det andra spåret i elevhälsan. En del 

av elevvården var kuratorn som har funnits sedan 1900-talet. År 1960 kom förslaget att 

kuratorn ska benämnas med ”skolkuratorn”. De hade arbetsuppgifter kring det sociala 

men även studie- och yrkesorientering som senare togs över av studie- och 

yrkesvägledare. Skolkuratorerna beskrivs som sociala experter och är länken mellan 

skolan och samhället. Arbetet har utvecklats från att ge elever och föräldrar i behov av 

särskilt stöd hjälp i skolan eller hänvisa dem vidare till andra myndigheter, så är arbetet 

nu mer inriktat på socialt arbete inom skolan. Insatserna ges direkt till eleven eller via 

lärare (Guvå, 2010). Idag kan elevhälsoteamet variera från en skola till en annan, både 

när det gäller antalet anställda och professioner. Däremot i varje skola skall det finns en 

kurator, en skolsköterska, specialpedagog/socialpedagog/speciallärare och 

fritidspedagog. Det kan även finnas en skolpsykolog, syokonsulent och talpedagoger 

(Hjörne & Säljö, 2012). 

 

4 Tidigare forskning 

4.1 Det gemensamma ansvaret i skolan 

Eleverna som går på högstadiet och går igenom tonårsåldern, genomgår en svår och 

besvärlig period. Detta eftersom tonåren ses som en process av identitetsutveckling och 

individualisering, där även känslor av osäkerhet och obehag kan förekomma i samband 

med utanförskap och olika former av utfrysningar (Schulz, 2011). 

En effektiv skola bidrar till att varje elev blir framgångsrik. Det handlar helt enkelt om 

vilka förutsättningar och stöd eleven får för att uppnå sina mål med utbildningen. Det 

framgår att det är rektorns ansvar att se till så att varje elev får det individuella stödet 

han eller hon behöver, då stöden kan variera mellan en elev och en annan. Man vill att 

eleven ska kunna mogna till sig och följa förväntningarna samt normerna som finns i 

både hemmet och samhället. Det är också skolans ansvar och rektorn att se till så att 

prestationsgapet mellan eleverna inte är allt för höga, samt att alla ska få en så rättvis 

utbildningsmöjlighet som möjligt. Resultat av tidigare forskning har visat att det finns 

en tydlig koppling till att elevernas känsla av säkerhet i skolan, påverkas av skolan med 

dess personal. Eleverna som upplever relationen med bland annat en viss personal som 

äkta och omtänksam, tenderar att känna sig tillfredsställda (Schulz, 2011). 
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4.1.1 Det specialpedagogiska arbetet 

I skolan arbetar man för att påverka förändringsprocesser hos eleven med hjälp av 

specialpedagogiskt och socialpedagogiskt arbete. Målet med sådant arbete är att 

åstadkomma integration genom förändring av individen. Integration är ett centralt 

begrepp inom specialpedagogik och innebär att sträva efter en gemenskap där alla har 

sin naturliga tillhörighet och lika värde. Detta strävande har utvecklats och lyft fram 

begreppet inkludering inom specialpedagogiken. Inkludering handlar om att samhället 

ska bli mer öppet och accepterande för människors olikheter, istället för att individen 

ska anpassa sig efter samhället (Severinsson, 2010). 

Att undervisa elever är lärarnas kärnuppdrag, men betydelsen av en utvidgad lärarroll 

och lärares gemensamma professionella lärande öppnar möjligheten att utveckla skolan 

och främja elevers måluppfyllelse. Med en utvidgad lärarroll innebär det att läraren 

ansvarar för undervisningen men även dess utveckling. Professionellt lärande innebär en 

utveckling av skolornas kapacitet att undervisa elever med sämre förutsättningar att 

uppnå målen på ett bättre sätt. Skolan har styrdokument som fastställer att lärare har ett 

gemensamt ansvar för samarbete och samverkan med varandra gällande skolans 

pedagogiska utveckling. Inom samverkan så bidrar de olika aktörerna med olika 

resurser och kunskaper inom området (Jederlund & Aneer, 2017).  

Det förekommer att olika personal inom skolan bemöter elever med ”motstånd” till 

lärandet. Det handlar om att läraren ska kunna hantera sådana situationer och samtidigt 

kunna inspirera mentalt motstånd, trots att det ibland kan kännas obekvämt och även 

irriterande vid längre perioder. För att få eleven att bli motiverad och engagerad, kan det 

krävas en bra relation vilket är en viktig faktor för motivationsarbete (Andersson, 2017).  

 
4.1.2 Hanteringen av mindre motiverade elever 

En grundläggande process för professionellt lärande är lärarnas gemensamma 

utveckling av undervisning för att lösa pedagogiska problem för lågpresterande elever. 

Detta ska ske genom ständiga läroprocesser, gemensamt genomförda kartläggningar 

samt analyser av elevers trivsel, delaktighet och kunskapsresultat. För att utveckla 

sådana goda lärmiljöer för elever, framhålls det av forskning att lärares samarbete och 

samverkan är framgångsfaktorer inom det området (Jederlund & Aneer, 2017).  

Elever som har olika problem är ofta välkända hos olika yrkesverksamma på en skola av 

olika anledningar. Kunskapen om detta är en fördel för samarbetet mellan de olika 

yrkesverksamma då det ökar förutsättningen för givande diskussioner kring vilka 

åtgärder som är aktuella för eleven i fråga och vilka resurser eleven är i behov av 

(Ekberg, 2010). 

Ett problem kring en elev blir till ett fall genom olika steg, det första steget är att läraren 

identifierar problemet. Nästa steg är att problemet lyfts hos rektorn som avgör om det 

blir ett ärende, därefter lyfts fallet och blir ett ärende för personalen i elevhälsan. Detta 

kallas för formell ärendehantering. Informell ärendehantering handlar om diskussioner 

där lärare får stöd och råd i arbetet med eleven i fråga, så att problemet inte behöver bli 

ett ärende. Insatserna i ett informellt ärende blir inte synliga då det inte dokumenteras. 

Elevhälsan har både direkta och indirekta insatser. Direkta insatser innebär direkt arbete 

med eleven, till exempel regelbundna samtal med skolsköterskan. Indirekta insatser går 

via läraren till eleven, till exempel att specialpedagogen handleder läraren i arbetssättet 

med eleven (Einarsson, 2011).  
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Det specialpedagogiska arbetet får kritik för sitt individanpassade fokus vid val av 

metoder då det antyder att det är individen som ska förändras, utan att uppmärksamma 

miljön (Severinsson, 2010). Exempel på vad som menas med det är att i skolan får vissa 

elever med särskild diagnos specialundervisning i mindre grupper för att sakta 

integreras tillbaka in i ett vanligt klassrum i större grupper. Däremot hittas inga 

strategier eller metoder för att eleven ska klara av att vara i större grupper och arbeta. 

 

 

4.2 Faktorer som påverkar elevens utveckling 

Skolornas organisationer kan vara en nyckel till att förbättra skolans miljö. Detta genom 

att skapa flera förutsättningar för lärarna, som i tur får en större möjlighet att påverka 

eller utveckla elevernas engagemang (Andersson, 2017). Det är också viktigt att lyfta 

upp miljöns betydelse i skolan, eftersom skolmiljön kan upplevas skadlig och negativ 

för en del elever och medför frustration samt misslyckande i skolan (Schulz, 2011). 

Brist på engagemang och motivation kan också resultera i att eleven upplevs som en 

slags “motstånd” utifrån lärarnas perspektiv, där eleven inte utnyttjar studietiden och 

hjälpen av lärarna som finns tillgängliga. Eleven kan dessutom upplevas som 

“motståndig” när han eller hon inte accepterar och istället ifrågasätter det som läraren 

förmedlar i klassrummet. Samtidigt menar Andersson (2017) att detta även kan ses som 

ett tecken på lärande för eleven, genom att han eller hon ifrågasätter och på det viset 

dyker det upp nya möjligheter att lära sig något nytt. Brist på känsla av engagemang och 

tillhörighet kan också resultera i att eleven upplever sig förfrämligande i skolan. Enligt 

Schulz (2011) kan känslan av förfrämligande uppstå först när eleven upplever 

meningslöshet, social förflyttning, maktlöshet och normlöshet inom skolans ramar. 

Schulz (2011) betonar dessutom att elever som har upplevt bland annat fattigdom, dålig 

skolprestation, social ojämlikhet eller även våld från de tidigare utbildningsnivåerna, 

riskerar att uppleva en brist på en känsla av tillhörighet och säkerhet. Detta kan också 

påverka elevernas prestation i skolan, eftersom eleverna riskerar att uppleva sig själva 

annorlunda eller mindre värda. 

För att skolan ska kunna hjälpa och stödja eleven på det bästa möjliga sätt, kan det 

ibland krävas mer än bara ett gemensamt ansvar inom skolan, utan också utanför 

skolans ramar. Med detta så menas det exempelvis en kontakt med elevens anhöriga 

samt andra myndighetsorganisationer vid behov. Samarbetet mellan skolan och 

föräldrarna till en elev är ett centralt samarbete. Lärare betonar att det är viktigt att föra 

samtal och dialoger med både eleverna och deras föräldrar för att etablera goda 

relationer. På så sätt kan även föräldrarna få det stöd de behöver i sina föräldraroller 

(Ekberg, 2010). 

Misslyckas skolan med att motivera eleven till att passa in i skolans reglementariska 

standard, kan detta resultera i att eleverna tappar känslan av tillhörighet och förbindelse 

till skolan. Detta i sin tur kan leda till att eleven får en ökad frånvaro, sämre betyg och 

lägre testresultat. Eleven kan även börja delta på gängaktiviteter och bli inblandade i 

våldssituationer med mera (Schulz, 2011). 

Vanligtvis är den kognitiva förmågan kopplad till den fysiska hälsan, som i sin tur är 

relaterad till den akademiska prestationen. Detta innebär att förbättrad fysisk hälsa är en 

skyddsfaktor för förbättrad akademisk prestation. Detta beror på att fysisk hälsa 

vanligtvis är associerat med exempelvis självförtroende, ökad uppmärksamhet och ökad 

organisationsförmåga. Näring är något som har en nära koppling till fysisk hälsa. 
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Näring har blivit ett större problem för barn som är i skolåldern då mat med hög fetthalt, 

lite protein och högt natrium är mer lättillgängligt och billigare. Däremot så är mat med 

höga fibrer och som är näringsrikt svårare att hitta, kräver mer tid att förbereda och 

kostar mer. Det finns inget tydligt samband mellan näring och skolprestationer. 

Övervägande del av forskning som gjort inom detta område stödjer dock det faktum att 

näring och fysisk aktivitet förbättrar skolresultat. Detta är för att de två faktorerna har 

visats ha en positiv påverkan på sjukanmälningar, frånvaron, förmågan att hålla fokus 

på instruktioner och förbättrar hälsan. Dessa variabler är relaterade till förbättrade 

skolprestationer (Shaw m.fl., 2015).  

 

4.3 Motivationsfaktorer till elevens utveckling 

En viktig del som berör arbetet med eleverna är att lärarna behöver fokusera på att visa 

sin framtidstro för sina elever. Detta kan upplevas som en betydelsefull faktor utifrån 

elevernas perspektiv och främjar deras utveckling i skolan. Det bidrar till att elevernas 

upplevelser av att lyckas med sitt skolarbete förstärks samt att de börjar sätta egna mål 

(Andersson, 2017). 

Eleverna kan skapa bättre relationer till både sina kamrater och engagerade lärare, först 

när de upplever en känsla av tillhörighet i skolan. Därför kan det betonas att det är 

viktigt med att skolan med dess personal ska kunna arbeta på ett pedagogiskt sätt för att 

kunna påverka sina elevers engagemang, motivation och delaktighet (Andersson, 2017). 

Brist på känsla av tillhörighet är så pass kraftfull, att den kan leda till att eleven känner 

sig avvisad och resulterar i att eleven upplever det svårare att ta emot de olika 

personalkategoriers stöd och insatser (Schulz, 2011). 

 Relation är som tidigare nämnt, en viktig faktor för att främja elevens känsla av 

tillhörighet och inkludering med mera. Relation skapas inte enbart via kommunikation 

och aktiviteter, utan även via kommunikationsprocessens mellanrum som sker mellan 

eleven och läraren. Detta medför dessutom ett eget sorts lärande, där den ena får från 

den andra som är olik. Andersson (2017) menar att i det mellanrummet som finns vid 

kommunikationen, sker det oförutsägbara. I det förutsägbara, sker både möjligheter och 

risker, vilket kan upplevas som utmanande för lärarna.  

Det betonas att det är viktigt att få eleven i fråga att känna sig delaktig när det kommer 

till sin utbildning och lärande för att uppnå utbildningsmålen. Att vara delaktig bidrar 

även till att eleven får en ökad möjlighet att påverka sina möjligheter, att uttrycka sina 

tankar och känslor angående bland annat sina studier. Att arbeta med att förstärka 

elevens motivation och engagemang är också två viktiga processer inom det 

pedagogiska arbetet, som främjar elevens utveckling i skolan (Andersson, 2017). 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

5.1 Urie Bronfenbrenner 

Urie Bronfenbrenner är en amerikansk utvecklingspsykolog, som utvecklade en teori 

med en sociologiskt och antropologiskt inspirerad systemteori. Utgångspunkten i 

Bronfenbrenners teori är att, i relation till ett antal sociala system sker det en utveckling 

regelbundet i individens liv. Utvecklingen börjar från att individen är ett barn, det vill 

säga vid barndomen. 
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Teorin kallas för utvecklingsekologin och kan efterlikna den ryska dockan, där man 

stegvis plockar isär den tills den innersta kärnan uppnås. Bronfenbrenner menar med 

detta att barnens utveckling sker också i olika sociala system och nivåer, där den 

innersta nivån motsvarar viktiga närmiljöer i barnets liv, som bland annat hemmet och 

skolan (Bronfenbrenner, 1979). Teorin utvecklades med motiveringen att en ekologiskt 

valid forskning ska lägga vikt på att studera samspelet mellan barnet och 

miljöfaktorerna (Andersson, 1980). Bronfenbrenner utgår ifrån olika nivåer, som hjälper 

att förklara hur närmiljön kan bli påverkad av andra faktorer eller händelser som sker i 

den större omgivningen. Dessa nivåer är följande; mikro-, meso-, exo- och 

makrosystem (Johansson, 2012).  

5.1.1 Mikrosystemet 

Mikrosystemet omfattar närmiljöer som exempelvis hemmet och skolan, i denna nivå är 

det viktigt att studera vad barnet gör och hur barnet gör det. Med denna utgångspunkt 

blir aktiviteter, roller och sociala relationer viktiga element då de bidrar till barnets 

utveckling. En viktig närmiljö är skolan där det är viktigt att försöka förstå vad som 

händer utifrån ett pedagogiskt samt utvecklingsekologiskt perspektiv. Ser man på 

aktiviteter i skolan bör man fundera över ifall dessa är meningsfulla och stimulerande 

för eleverna. När det gäller roller i skolan bör man fundera över ifall eleverna är 

underordnade eller mer aktiva, initiativtagande och ansvarstagande i sina roller. 

Gällande sociala relationer i skolan handlar det om eleverna möts av en miljö som är 

trygg för deras funktion och inlärning, eller om de möts av en opersonlig miljö som kan 

upplevas hotfull (Andersson, 1980). Mikrosystemet tillämpas i vår studie då vi kan 

studera själva skolmiljön och dess betydelse för elevernas skolgång.  

 
5.1.2 Mesosystemet 

Mesosystemet handlar om arbetet med flera närmiljöer samtidigt. Att studera de olika 

närmiljöer som barnet ingår i är viktigt för att upptäcka samband och se hur de är 

kopplade till varandra i praktiken. Detta beror på att upplevelser och erfarenheter från 

exempelvis hemmet tas med till skolan, och tvärtom. Närmiljöer med god kontakt 

mellan varandra, som exempelvis skolan och hemmet, där de två närmiljöerna stödjer 

och kompletterar varandra har en ökad betydelse för barnets utveckling (Andersson, 

1980). Mesosystemet blir lämplig för vår studie då vi kan studera hur arbetet mellan de 

yrkesverksamma i skolan ser ut med elevernas föräldrar, och hur det påverkar 

skolgången för eleven.  

 
5.1.3 Exosystemet 

Exosystemet avser hur olika förhållanden, faktorer och samhällsinstitutioner utanför 

barnets närmiljö kan påverka konstruktionen och innehållet bland barnets relationer, 

roller och även aktiviteterna. Dessa olika förhållanden, faktorer och 

samhällsinstitutioner kan begränsa, hindra eller även fungera som en barriär som 

indirekt kan påverka faktorer som finns i barnets närmiljö och dess handlingsutrymme. 

Bronfenbrenner menar att en utveckling eller förändring kan ske när man först 

övervinner dessa hinder och barriärer som kan framkomma (Andersson, 1980). Exempel 

på samhällsinstitutioner som kan påverka barnets närmiljö är bland annat vård och 

undervisning, det vill säga det som sker i individens yttermiljö (Johansson, 2012). 

Denna nivå kan tillämpas till vår studie på så sätt att det ger kunskap om hur olika 

faktorer och samhällsorganisationer kan påverka förhållanden, relationer och även 

resurserna på en skola. Exempelvis hur tillgång till utbildade lärare kan variera på grund 

av olika förhållanden och faktorer i samhällsinstitutioner.  
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Ett annat exempel är personalomsättningen som också sker på grund av de olika 

förhållanden och faktorer inom samhällsinstitutioner, som kan påverka bland annat 

elevernas relationer med sina lärare, förhållandet till olika aktiviteter samt roller i skolan 

(Andersson, 1980). 

5.1.4 Makrosystemet 

Makrosystemet omfattar de institutionella systemen i form av kultur, samhället, 

juridiska, ekonomiska, politiska och även sociala system på en mer övergripande nivå 

(Johansson, 2012). Här ingår bland annat politiska beslut som har resulterat i 

utformningen av de olika verksamheter och organisationer som finns i dagens samhälle. 

Makrosystemet avser dessutom värderingar och förhållanden som inte är klart uttalade, 

som exempelvis familjen och skolans funktion i dagens samhälle eller även existerande 

könsroller (Bronfenbrenner, 1979; Andersson, 1980). Till vår studie kan makrosystemet 

motsvara skollagen och styrdokumenten i läroplanen, som påverkar skolan i helhet. 

 

 

6 Metod 
 

6.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Studien har ett kvalitativt metodologiskt angreppssätt. Detta beror på att studien syftar 

till ett tolkande synsätt vid analysen av empirin och har en mer konstruktionistiskt 

ontologisk inriktning än objektiv. Studiens resultat redovisas utifrån transkriberingar av 

genomförda kvalitativa intervjuer, vilket till slut resulterade i flera slutsatser. Studiens 

resultat bygger dessutom på kunskap utifrån de olika personalkategoriers erfarenheter 

som sen hjälpte oss att skapa generaliseringar, vilket också tyder på att studien har ett 

induktivt synsätt (Bryman, 2011). Hermeneutik är ett synsätt inom kvalitativ metod som 

går ut på att tolka och förstå texter. Den insamlade empirin som de olika 

personalkategorier bidrog med, analyserades med hjälp av empati, inkännande och 

tolkningar. Viktiga budskap och meningar som framkom under de olika 

intervjutranskriberingarna, utgjorde studiens betydelse- och meningsfullhet. Detta är 

den centrala idén inom hermeneutik och kan därför kopplas till studien (Bryman, 2011; 

Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

6.2 Planering och genomförande 

 
6.2.1 Urval 

Valet av målgruppen har varit en självklarhet sedan början av studien, då planen var att 

fokusera på högstadieelever, det vill säga elever som går i årskurs 7–9. Anledningen till 

att studiens målgrupp blev högstadieelever är eftersom enligt våra tidigare erfarenheter, 

sker det identitetsskapande vid den åldern. Eleverna vid den åldern kan bli påverkade av 

andra elever, både när det gäller sina studier samt utveckling. Vi kom fram till att det 

blev mest lämpligt att genomföra kvalitativa intervjuer med olika personalkategorier 

inom skolan som dagligen träffar dessa elever. Vi valde att personalen, som kommer att 

bygga på studiens empiri skall ha olika professioner. Detta är för att få fram så många 

tankar och perspektiv som möjligt av deras erfarenheter, som kan bidra till en bättre 

helhetsförståelse. Med andra ord, valde vi att ha ett målinriktat urval av respondenter 

där den bidragande kunskapen kommer att vara relevant för studiens frågeställningar 

och målgrupp (Bryman, 2011). Nedan följer en kort beskrivning samt benämningar av 

de olika respondenterna som deltog i studien. 
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 Lärare A – Är en matematik- och fysiklärare som jobbar i en gymnasieskola idag men 

hade goda erfarenheter av sitt tidigare jobb på en högstadieskola med cirka 600 elever. 

  

Lärare B – Är en modersmålslärare samt en studiehandledare för elever som har det 

svårt med det svenska språket. Eleverna som befinner sig på högstadieskolan är cirka 

550 elever. 

  

Kurator A – Jobbar på en högstadieskola med 540 elever. Kuratorn har jobbat inom den 

skolan i nästan två år och är från grunden en socionomstudent. 

 Kurator B – Är en kurator på en högstadieskola med 450 elever, kuratorn har jobbat 

inom olika professioner genom åren innan hon blev en kurator. 

Skolsköterska – Jobbar på samma skola som Kurator A, det vill säga på en 

högstadieskola med 540 elever. Skolsköterskan har jobbat i många år med den 

professionen. 

  

Specialpedagogen - Jobbar på en skola med 850 elever och har några års erfarenhet av 

att arbeta i en skola.  

 

Socialpedagog - Jobbar på samma skola som specialpedagogen och har även några års 

erfarenheter av att jobba i en skola som en socialpedagog. 

Urvalsplanen började med att vi planerade att se hur två olika högstadieskolor arbetar i 

jämförelse med varandra. Detta ångrade vi vid ett tidigt skede, eftersom det medförde 

en risk där bland annat skolans rektor skulle kunna identifiera sina medarbetare om han 

eller hon skulle ha en kännedom om att medarbetare, som exempelvis en skolsköterska 

har varit deltagande. Därför valde vi att söka efter respondenter från olika skolor i olika 

kommuner, då risken för identifikation blir minimerad. Vi utförde sju intervjuer, 

inklusive två intervjuer som skedde samtidigt på samma skola och plats. Sex intervjuer 

ägde rum på plats och en intervju genomfördes via en telefonintervju. Alla intervjuerna 

bokades och genomfördes under två veckors tid. 

6.2.2 Material och datainsamling 

Vi har använt oss av flera vetenskapliga publikationer och litteratur för att kunna 

redogöra om studiens olika delar. En stor del av publikationerna valdes och hämtades 

från fulltextdatabaserna SwePub och ERIC, genom att vi hade använt oss av olika 

söksträngar med koppling till studien. Några andra publikationer hittade vi genom 

sökord som också hade en koppling till studien, via Linnéuniversitets OneSearch. En 

stor del av inledningen, har utgått ifrån publikationer från Skolverket. Att vi har valt att 

utgå från skolverkets hemsida samt skolinspektionen är för att det är den statliga 

myndigheten på området. 

Vi mailade ett missiv (se bilaga 2) till flera skolor inom en viss kommun. Vi fick 

tillgång till missiven via Linnéuniversitetets studiehandledning till kursen 2MB53E, 

som vi sedan redigerade och anpassade till vår studie. I missiven skrev vi kort om vem 

vi är, syftet med vår studie och anledningen till att vi är intresserade av att intervjua just 

dessa personer. I missiven framgick det dessutom lite kort om de etiska riktlinjerna, för 

att den intervjuade personen skulle känna sig trygg, säker samt få en kännedom om hans 

eller hennes rättigheter gällande deltagande i studien. Vi fick dessvärre inga positiva 

återkopplingar och valde därför att kontakta de olika skolorna via telefonsamtal. Via 

telefonsamtal fick vi kontakt med tre personal som arbetar inom skolan. Eftersom vi 
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inte har lyckats få fler respondenter via telefonsamtal, vände vi oss till personer som vi 

kände till och som vi hade en kännedom om att de hade goda erfarenheter inom 

skolarbete. Genom telefonkontakt och mailkontakt, lyckades vi med att få fram 

ytterligare fyra frivilliga respondenter inom olika skolor och kommuner i Sverige. 

Vi konstruerade en intervjuguide med utgångspunkt i vårt syfte och våra 

frågeställningar (se bilaga 1). Intervjuguiden uppdaterades kontinuerligt och 

utvecklades till 12 öppna frågor. Vid konstruktionen av intervjuguiden, diskuterade vi 

vikten av att ha en låg grad av strukturering samt en låg grad av standardisering. Låg 

grad av strukturering av intervjuguiden, bidrar till att respondenterna får ett stort 

utrymme att besvara frågorna med egna ord och tankar. En låg grad av standardisering 

bidrar därav till att frågorna ställs som det faller sig, där vi konstruerade olika 

följdfrågorna som tillämpades på olika intervjuer beroende på vad respondenterna 

berättade och inriktade sig på (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är dessutom viktigt att 

förhålla sig till de etiska riktlinjerna samt att respondenterna ska kunna ta del av det för 

att säkerställa deras anonymitet med mera. Därför tog vi med oss ett missiv (se bilaga 3) 

som innehöll fullständig information om de fyra etiska riktlinjerna inför varje intervju, 

där vi bad respondenterna att ta del av uppgifterna innan intervjun skulle börja. Efter 

genomförandet av intervjuerna, transkriberades allt som framgick under intervjuerna 

skriftligt, tack vare att vi fick lov att spela in intervjuerna. Transkriberingen blev totalt 

på 41 stycken sidor. 

6.2.3 Bearbetning och analys 

De frågorna som ställdes under intervjuerna, var utformade för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. De antecknades ner på ett enskilt dokument, där varje 

dokument representerade en intervju. Under varje fråga i de olika dokumenten 

transkriberade vi allt som berättades av de olika respondenterna. Detta resulterade till att 

vi kunde jämföra de olika dokumenten med varandra, inklusive de liknande frågorna 

med varandra. På det viset, kunde vi analysera resultaten och notera hur olika 

personalkategorier inom skolan kunde skilja sig från varandra beroende på deras 

profession och erfarenheter. Allt som framgick i transkriberingen kunde vi dessvärre 

inte få med till studien, på grund av mindre relevans och samband med studiens 

frågeställningar. Efter detta lyssnade vi på ljudfilerna igen, dels för att notera det som 

har eventuellt transkriberats fel samt för att anteckna ner intresseväckande citat. Vi 

pausade ljudfilerna kontinuerligt och diskuterade om olika citat som vi fann intressanta 

och som kunde kopplas till studien och därmed i resultatdelen.  

Resultaten bearbetades och till slut kom vi fram till att resultaten lyfte upp faktorer som 

vi inte hade räknat med från början. Detta resulterade till att någon av studiens 

frågeställningar förändrades i samband med bearbetningen av materialet, till syfte att få 

fram så mycket sammanhängande kunskap som möjligt (Bryman, 2011). 

6.2.4 Forskningsetiska överväganden 

Som tidigare nämnt, redogjorde vi kort om de olika etiska övervägandena på missiven 

(se bilaga 2). Dock eftersom respondenterna inte blev dem som har fått missiven, 

bestämde vi oss för att ta det muntligt vid varje intervju istället. De etiska 

övervägandena består av fyra etiska krav, dessa är följande enligt Bryman (2011): 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet tillämpade vi genom att vi introducerade oss själva inför varje 

intervju, där vi berättade om vad vi studerar och till vilket syfte denna intervju kommer 

att genomföras. Samtyckeskravet innebär att få samtycke och godkännande av 
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medverkande deltagare att delta i en undersökning. Det innebär även att de 

medverkande ska få fullständig information om syftet med undersökningen samt 

uppläggningen, precis såsom på informationskravet. Deltagare i undersökningen har 

även rätt att avbryta sitt deltagande när de vill utan att behöva uppge någon förklaring. 

En viktig synpunkt när det gäller samtyckeskravet är att det inte är så lätt att ge all 

information innan de tar ett beslut om deltagandet. Det kan göras mindre överträdelser 

som exempelvis att uppge att en intervju är kortare än vad den egentligen kommer att 

vara. Även att ge fullständig information om syftet med undersökningen kan leda till att 

respondenterna i intervjuerna inte ger så ärliga svar, utan istället ger svar som lever upp 

till förväntningarna utomstående har för att se ut som en bra skola. Detta tänker vi 

hantera med hjälp av konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om de 

involverade i undersökningen kommer behandlas med konfidentialitet och ingen annan 

kommer kunna ta del av dessa uppgifter (Bryman, 2011). 

Vi tänker garantera anonymitet och informera om att vi inte tänker skriva några 

uppgifter som gör det möjligt för läsarna att identifiera varken vilken skola eller 

personal som har medverkat för att säkerställa de etiska principerna och få samtycke. 

Anonymitet uppnås genom att inte anteckna något som går att koppla till respondentens 

identitet, eftersom det inte är identiteterna som är intressanta i studien (Vetenskapsrådet, 

2017). Vi tänker skydda de olika personalkategoriernas och skolornas identiteter genom 

att inte nämna namn, åldrar, kommun eller annat som gör det möjligt för läsaren att 

koppla vilka som är involverade. Nyttjandekravet innebär att den intervjuade personen 

skall vara införstådd i vad studien syftar till, vilket i vårt fall är för C-uppsatsen. Den 

intervjuade personen skall dessutom ha rätt att få det färdiga resultatet eller att få ett 

exemplar av uppsatsen. Detta har till och med två av våra respondenter önskat sig att få, 

där en av dem med motiveringen ”jag ser fram emot att läsa det ni kommer fram till”. 

 

7 Resultat 
Vårt resultat kommer att utgå ifrån de förutbestämda frågeställningarna i form av 

underrubriker, för att läsaren ska kunna uppfatta svaren på frågeställningarna på ett 

effektivt sätt. 

 

7.1 De olika personalkategoriernas förhållningssätt 

Alla respondenter är eniga om att skollagen och styrdokument som måste följas upplevs 

vara ett stöd för deras handlingsutrymme. Respondenterna menar att med hjälp av dessa 

lagar och styrdokument, blir det enklare för dem att veta hur de ska förhålla sig till 

arbetets tillvägagångssätt och förhållningssätt. 

Styrdokumenten begränsar mig men jag tycker att det är bra, för man måste ändå 

begränsa kursen för man hinner ju inte lära ut allt jag skulle vilja lära ut. Så jag 

tycker att den är ett stöd och talar om för mig vad som ska ingå i kursen. Skollagen 

därmed lite också, liksom hur får jag agera, alltså får jag ta en mobiltelefon eller… 

det handlar också lite om det disciplinära åtgärder i klassrummet och det tycker jag 

också är ett jättebra stöd (Lärare A).  

En del respondenter poängterar samtidigt att styrdokumenten och skollagen används 

som stöd i arbetet, men att de alltid agerar utifrån elevens bästa då eleven är i fokus. I 

sådana fall agerar de utifrån vad de anser vara lämpligt och utifrån elevens behov, trots 

att det kanske inte möter styrdokumentens krav. På så sätt känner de inte sig begränsade 
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av styrdokumenten och skollagarna som finns utan upplever istället stort 

handlingsutrymme. 

 
7.1.1 Lärare i skolan 

En av lärarnas huvudsakliga uppgifter är att lägga upp en undervisning på rätt nivå, det 

vill säga att planeringen och uppgifterna i klassrummet skall uppmana både de elever 

som har det svårt och lätt med sina skolarbeten, detta var både lärare A och lärare B 

överens om. Lärare A understryker att elever som upplever svårigheter i skolarbetet kan 

dels bero på att de tycker att uppgifterna är för svåra, dels att eleven även kan uppleva 

uppgifterna för enkla och tråkiga vilket försämrar koncentrationen i klassrummet. Det är 

viktigt att läraren ska kunna genomföra bas genomgångar och genomgångar på högre 

nivå för eleverna, detsamma gäller uppgifterna som tilldelas. Lärare B betonar även att 

hålla en undervisning är en av lärarnas huvudsakliga ansvar och att den skall utgå ifrån 

elevernas behov och nivå på kunskap. Undervisningen och uppgifterna skall sträva efter 

att eleven skall utmana sig och inte känna sig ”misslyckad” eller ”uttråkad”. En annan 

viktig uppgift som läraren måste tänka på är materialen som används i undervisningen 

samt dess betydelse, som bland annat litteratur och digitala verktyg. 

Både lärare A och lärare B utgår från litteratur som ett grundligt undervisningsverktyg, 

men de använder sig även av digitala verktyg. Det görs för att eleverna ska kunna få en 

bättre förståelse av undervisningen då alla elever är olika och olika verktyg kan därför 

behövas. Både lärarna är dessutom tydliga med att de vill att så många som möjligt skall 

kunna få en så bra undervisning som möjligt med hjälp av dessa hjälpmedel.  

Så nivån på undervisningen och det materialet man använder, alltså att det finns 

böcker som börjar på rätt nivå för så många elever som möjligt […] Digital teknik 

kan jag också uppleva som ett viktigt hjälpmedel, att lägga ut Youtube klipp till 

varje genomgång, så att om eleverna har missat någon genomgång, så att de tittar 

på det Youtube klippet eller tittar i förväg, eller tittar på genomgången en gång till 

och så. Just att lägga ut genomgångar så att eleven får en repetition. (Lärare A) 

Lärare B lyfter också upp diskussionen om digitala verktyg och menar att: 

Andra tycker mer om att jobba med dator eller använda digitala verktyg för att det 

inte ska vara för tråkigt… där med hjälp av digitala verktyg kan vi finna flera sätt 

att göra undervisningen mer intressant […] det finns en del elever som tycker om 

att lära sig med hjälp av de digitala verktygen, medan andra föredrar att läsa och 

skriva. Det är väldigt individuellt, och handlar för det mesta om att försöka 

balansera vad som kan fungera bäst för de flesta […] Jag använder på mina 

undervisningar både skriftligt material såsom papper och böcker men utnyttjar 

också tekniska hjälpmedel, om man kan säga så som exempelvis Kahoot och 

quizlet. 

En annan viktig faktor som lärarna behöver tänka på, är att kunna vägleda eleverna till 

den rätta hjälpen som finns i skolan när lärarna uppmärksammar att det finns en eller 

flera elever som inte utför sina läxor eller skoluppgifter på samma sätt som tidigare, 

eller på en tillräcklig nivå för att uppnå ett godkänt betyg. Lärare A förklarar att läraren 

skall kunna vägleda sina elever till rätt och ytterligare hjälp som finns att få från 

speciallärare och specialpedagoger.  
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[...] Vi har exempelvis flera elever från andra länder och som redan har studerat i 

deras hemländer och är duktiga, där kan vi stödja dem genom att fokusera på 

språket istället. (Lärare B) 
 

Lärare B menar att språket kan vara nyckeln till en lyckad förståelse och en bättre 

prestation i skolan. Lärare A betonar därav att klimat och relation är ytterligare två 

viktiga faktorer som bidrar till elevens effektivitet i ett klassrum. Lärare A menar att en 

lärare ska kunna med hjälp av relation, få eleven att berätta om han eller hon upplever 

några svårigheter i klassrummet eller med undervisningen.  

 
[...] Nu menar jag inte att man ska vara kompis med eleverna, men att de ska våga 

säga “du, detta tycker jag är jättesvårt, jag fattar inte alls”. (Lärare A) 

  

En annan erfarenhet som lärare A delar med sig av, är att det kan framkomma elever 

som väljer att inte genomföra sina läxor eller uppgifter för att de inte trivs med läraren 

de har. Därför betonar lärare A att relationen kan vara en viktig faktor för just 

högstadieelever, som kanske inte riktigt har det fullt utvecklade konsekvenstänkandet 

rörande sina studier. Upplever eleven därav att ämnet inte är så roligt men ändå tycker 

bra om läraren, då kan eleven försöka prestera lite mer för lärarens skull. Lärare A 

menar även att det är en fördel när den undervisande läraren är insatt och duktig i sina 

undervisningsämnen. 

Jag tror att ämneskunskaper är viktiga för att själv man ska känna sig trygg och 

lugn i klassrummet, och desto mer man kan desto bättre tror jag man kan förklara 

också. Sen också entusiasm, att visa att det är roligt, ämnet. Man får låtsas, man får 

skådespela lite också. (Lärare A) 

 
7.1.2 Kuratorer och skolsköterskor 

Kuratorernas huvudsakliga uppgift beskriver de som att kartlägga och rama in 

problemen som en elev har samt att ge stöd och vägleda eleven rätt. Både kuratorerna 

och skolsköterskan erbjuder samtal till elever. Hos kuratorn handlar det mest om samtal 

kring mående, ångest, oro och stress. Eleverna befinner sig i högstadieåldern vilket 

innebär att de håller på att utvecklas till män och kvinnor, av denna anledning beskrivs 

de som förvirrade tonåringar av respondenterna. Eleverna kan även behöva samtala om 

relationer och annat som de kan uppleva vara förvirrande i den åldern. Trots att 

skolsköterskan erbjuder samtal med eleverna, slussas vissa fall över till kurator A om 

problemen och ämnena som uppstår i samtalet lutar mer åt kuratorns område.  

Skolsköterskan uppger att en viktig del i arbetet som skolsköterska är att se till att 

eleverna klarar av skoldagen. Många elever väljer att hoppa över frukosten och även 

lunchen då skolmaten upplevs vara äcklig. Av denna anledning ser skolsköterskan till 

att ha frukt inne på sitt rum som eleverna kan komma och äta under dagen för att klara 

av skoldagen. I vissa skolor finns även fritidsgårdar där eleverna själva kan handla. En 

annan viktig del som lyfts upp av både skolsköterska och kurator A för att eleven ska 

uppnå målen är att hålla kvar eleven i skolan. Elever vill av olika anledningar gå hem 

under dagen, då har kurator och skolsköterska en överenskommelse med både elever 

och föräldrar att först ta kontakt med dem, innan eleven väljer att gå hem. Kurator A 

beskriver detta problem på följande sätt: 

Om man nu tänker det här fysiska eller det psykiska, att man mår dåligt och då är ju 

det lättaste att fly. (Kurator A) 
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Elever kan även känna sig otrygga på grund av problematik i umgängeskretsen eller 

känna oro och ångest över skolarbetet. I sådana fall uppger kurator A och skolsköterska 

att de samarbetar för att rama in problemet för att sedan kunna vägleda, hjälpa och stötta 

eleven i fråga. Elevhälsoteamet samarbetar för att tillsammans hitta lösningar som 

hjälper eleven. 

Däremot betonas det att det inte är ett måste för en elev att prata just med kurator eller 

skolsköterska. Eleverna får prata med en vuxen på skolan som denne känner ett 

förtroende för, killar har exempelvis lättare för att prata med manliga vuxna och då får 

de möjligheten att prata med exempelvis elevassistenter som de har god kontakt med. 

“Det är ju eleven i fokus, det är elevens mående som är det viktigaste” säger kurator A 

som vidare förklarar att alla elever inte fastnar för samma vuxna på skolan, då ska den 

eleven ha möjligheten att prata med en vuxen som eleven har förtroende och tillit till.  

När det gäller själva skolarbetet uttrycker kurator och skolsköterska att de inte arbetar 

med det, det ligger hos specialpedagog och andra lärare i skolverksamheten. Deras 

uppgift är istället att ringa in problemet och utifrån det erbjuda sitt stöd för eleven. 

Stödet som erbjuds kan vara i form av att bjuda in till möte med både föräldrar, rektor 

och mentor eller stöd i att prata med lärare om elevens svårigheter, läxor som inte har 

gjorts och så vidare. Detta är för att inte blunda för problemet utan istället hjälpa 

eleverna vidare för att ta sitt ansvar för sina studier. Vissa elever är rädda och nervösa 

inför muntliga föredrag, då erbjuds möjligheten att öva hos kurator A som även ger råd 

till eleven. Elever som går i högstadiet har vanligtvis frågor kring gymnasieval lyfter 

kuratorn upp och hänvisas då till studie- och yrkesvägledaren som har hand om frågor 

och information gällande vidare studier.  

Man ser att om man är borta ungefär 10% på en termin, så motsvarar det nästan två 

veckors undervisning. Så att det blir, det påverkar betygen då. Man får ett sämre 

meritvärde då om man är hemma mycket. (Kurator B) 

Både kurator A och kurator B samt skolsköterskan uppger att de uppmärksammar 

elevers frånvaro om den är hög. De förklarar att hög frånvaro innebär att det självklart 

blir svårt med skolarbetet med tanke på att eleverna då missar lektionstid. Kurator B 

berättar att de arbetar med en närvaroplan som innebär att de gör sammanställningar för 

att upptäcka frånvarande elever och se ifall de har insatser på dessa elever.  

[...] att vi vet varför de är hemma eller om de är hemma av en oklar anledning, så 

behöver vi kolla vad det handlar om då” vilket ger möjligheten att upptäcka faktorer 

i skolan eller utanför skolan som påverkar närvaron. (Kurator B) 

Som kurator och skolsköterska sker inte mycket arbete i klassrummen, därför 

uppmärksammas elever med svårigheter först av en mentor eller av klasskamrater som 

sedan lyfter problemet med kuratorerna eller skolsköterskan. De förklarar att de inte 

arbetar med den pedagogiska biten men istället försöker luska kring vad det kan bero på 

att en elev inte uppnår målen. Kurator A berättar att vissa elever kan sakna förtroende 

för sin mentor och av den anledningen inte vågar berätta när man inte förstår något eller 

har missat en inlämning, då erbjuds hjälp i form av att eleven inte behöver vara ensam, 

utan som kurator A säger: 

[...] Och att man är med som stöd då. Eller att man erbjuder eleven att vi går upp 

tillsammans och pratar med den här läraren. (Kurator A) 
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Många elever känner sig nervösa inför exempelvis muntliga föredrag och får då 

möjligheten att öva inför kurator A och skolsköterska som ger små knep som hjälp.  

Båda kuratorerna och skolsköterskan berättar hur de arbetar med öppna dörrar. Dörrarna 

står alltid öppna för eleverna, de öppna dörrarna ska vara välkomnande och visa att det 

inte är svårt att komma in. Dörrarna stängs endast vid samtal med eleverna. De arbetar 

mycket ute i korridorerna och försöker synas i skolan för att visa eleverna att de är en 

del av skolan och visa att det inte är konstigt att gå till dem. De anser att tillgängligheten 

är en viktig del i arbetet med elever för att vinna deras förtroende:  

Vi syns i korridorerna och går ut och pratar med eleverna på rasten, och så där så att 

vi liksom sitter inte på våra rum och häckar, utan att vi, vi försöker vara 

lättillgängliga och synas. (Skolsköterska) 

Kurator B förklarar att föräldrar kontaktas vid fall som anses vara bekymmersamma, det 

blir en bedömningsfråga för kuratorn. Vid farliga grejer som tas upp bör föräldrarna 

kontaktas för att de ska ha möjligheten att hjälpa sina barn, däremot om inte det är något 

farligt så går barnets rätt till att inte vilja att föräldrarna ska veta före. Som tidigare 

nämnt vill många elever gå hem från skolan, innan de släpps hem kontaktar kurator A 

eller skolsköterskan en förälder till eleven och menar att kontakten är god på så sätt. 

Även vid samtal kan de bedöma att det eleven tar upp är viktigt för föräldrar att veta, 

däremot kontaktas inte föräldrar förrän eleven är informerad om att de kommer 

kontaktas. I vissa fall är det föräldrarna som kontaktar kurator eller skolsköterska vid 

oro för sina barn, då bokas ett möte med förälder och elev.  

Föräldrarna anses vara involverade i elevens skolgång enligt respondenterna, kurator A 

menar:  

[...] Annars så tycker jag föräldrarna är ganska mycket inblandade om man tittar på 

när vi har EHT då att dom får väldigt mycket information om sina barn, skolgång 

genom utvecklingssamtal. (Kurator A) 

Ett återkommande svar bland många respondenter betonar även ett skolsystem digitalt 

där föräldrar har möjlighet att ta del av elevernas inlämningar, närvaro, veckobrev och 

så vidare. På så sätt blir föräldrar informerade och har insyn i sina barns skolgång. 

 
7.1.3 Social- och specialpedagoger 

Specialpedagogen beskriver sin huvudsakliga arbetsuppgift som att underlätta det 

pedagogiska arbetet för elever med läs- och skrivsvårigheter som dyslexi eller 

dyskalkyli, och även för elever med diagnoser som exempelvis ADHD. 

Specialpedagogen ser till att det finns tekniska hjälpmedel för elever att klara målen i 

skolan. De tekniska hjälpmedlen kan exempelvis vara inläsningstjänster, appar där 

eleverna får tillgång till skönlitterära böcker i ljudform eller appar med filmer inom de 

flesta ämnena som avslutas med ett quiz. Dessa hjälpmedel ligger i linje med läroplanen 

förklarar specialpedagogen. I dessa appar kan lärare ta del av elevernas svar då de 

skapar konton och på så sätt ser läraren att eleven är godkänd inom området, bara att 

eleven arbetat utifrån annat material. Specialpedagogen förklarar att elever även får 

möjligheten att använda hörlurar för en lugn miljö, extra tid på prov eller möjlighet till 

muntliga prov.  
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[...] det får inte vara för enkelt för att det ska ju ändå.. det finns ju ett mål och dom 

måste klara av även om dom kanske läser med andra böcker eller annat material. 

(Specialpedagogen) 

Socialpedagogens arbete skiljer sig från specialpedagogen då den huvudsakliga 

arbetsuppgiften är att arbeta med det sociala i skolan. I en så pass stor skola sker 

konflikter, och många av dessa konflikter sker på rasterna. Socialpedagogen ser därför 

till att vara med på raster och lösa konflikter som uppstår innan det är dags för lektioner. 

Som socialpedagog har respondenten stött på hemmasittare och behövt göra hembesök 

för att börja arbeta aktivt med eleven och få tillbaka eleven till skolan. Hembesöken ger 

socialpedagogen möjligheten att se hur hemmiljön ser ut och om det beror på faktorer 

hemifrån som gör att eleven inte går till skolan. En annan arbetsuppgift är att skapa 

relationer med eleverna, detta görs genom att exempelvis ta promenader eller prata om 

framtiden vilket i sin tur även väcker motivation hos eleven. Både socialpedagogen och 

specialpedagogen uppger att de arbetar med små steg framåt för att sedan se framsteg 

och att tålamod är viktigt i deras arbete.  

Det går ju 10 minuter utav varje tillfälle, 10 minuter en kvart att motivera eller säga 

att vi ska... och det kräver extrem fyrkantighet. Jobba, paus, jobba, paus. Men jag, 

vi är på god väg att få godkänt i matten och i engelskan och även religionen för 

höstterminen. Jag är jättestolt. (Specialpedagogen) 

 

7.2 Påverkande faktorer 

 
7.2.1 Faktorer med positiv och negativ effekt 

Utifrån de olika professionerna gavs det olika svar kring vilka faktorer som har en 

negativ påverkan på skolprestationer. Kurator A betonar stress i vardagen, känslan av 

otillräcklig tid, sociala medier och höga krav. Elever kan känna krav på att vara 

framgångsrika, att vara någon, få krav hemifrån eller känna krav kring betygskriterierna 

som skapar stress. En annan faktor som lyfts upp är att det är för lite satsningar på 

skolan. Däremot lyfts vuxentäthet som en faktor som bidrar till bättre skolprestationer 

och skolgång. Fördelen med vuxentäthet på skolan är att det ökar känslan av trygghet, 

socialpedagogen förklarar “Att elever känner att det finns trygga vuxna personer här 

som dom kan vända sig till om det händer något”. Skolpersonal som på morgonen 

välkomnar eleverna till skolan lyfter en kurator som en viktig del, “så att du blir sedd, 

att man ger den tryggheten att man ska komma in i skolan och vara trygg”. Återigen 

lyfter skolsköterskan upp att ett stort hinder är att eleverna inte äter ordentligt, samt att i 

stora skolor kan det leda till att elever får svårt att koncentrera sig vilket i sin tur 

påverkar skolprestationer.  

Eleverna får även möjlighet att skärma av sig ifall de känner att det behövs. De kan 

exempelvis skärma av bänken, har möjlighet till hörselkåpor vid höga ljudnivåer samt 

tillgång till grupprum. Specialpedagogen menar att miljön är viktig att tänka på och 

uttrycker:  

[...] det påverkade ju jättemycket, att du har en miljö som inte främjar undervisning 

eller inlärning. 

Brist på lärare, särskilt behöriga lärare är en faktor som kan leda till negativa effekter. 

Båda lärare A och lärare B lyfter upp att det är viktigt med studiero i klassrummet för 

att eleven ska kunna prestera bra. Lärare A betonar att brist på lärare gör att det blir 
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oroligt och mindre lugn och ro i klassrummet. Lärare B betonar istället att det finns flera 

andra faktorer som kan orsaka negativa effekter som bland annat sämre 

familjeförhållanden, där eleven eller barnet får vara med och se föräldrarna skilja sig. 

Ibland kan till och med läraren vara den faktorn som bidrar till att eleverna inte vill 

komma till skolan, det vill säga för att inte träffa läraren. En annan faktor som lärare B 

lyfter upp är att  

Det finns elever som också kanske känner sig i utanförskap, vill inte vara ensamma 

eller att andra ska tycka synd om dem. Det finns de också som… har bara ingen lust 

att plugga, men då är det en lärares uppgift att jobba med dessa elever och utmana 

dem. Att motivera och utmana genom att ge eleverna olika uppgifter, ge 

komplimang när eleven ger svar på frågor […] visa att det är ”okej att ställa 

frågor”, ge beröm. (Lärare B) 

Allt detta för att motverka negativa effekter som kan uppstå. Kurator B lyfter upp 

normer och förväntningar som faktorer som kan påverka en elev negativt. Ett exempel 

som ges är att det är en norm för killar att vara mer sportiga än “plugghästar”. Ett 

exempel på förväntningar är att i vissa klassgrupper förväntar sig inte föräldrar att 

skolan är så viktig, det tankesättet följer sedan eleven som får samma förväntningar och 

det påverkar skolgången. Andra faktorer som kurator B betonar har betydelse för 

framgång i skolan är positiv förväntan, från både lärare och föräldrar. 

Feedback på att det du gör är bra… tycker jag är väldigt viktigt. (Kurator B) 

Med detta, menar kurator B att det är viktigt att en elev känner att ansvarig lärare tror på 

att man kan klara uppgifterna och att man är duktig. Lärare A berättar om en förändring 

som hon har uppmärksammat under hennes senaste 20 år som lärare. Lärare A betonar 

att detta är en generalisering och behöver inte gälla för alla elever, men att utifrån 

erfarenheter så har elevernas tänkande förändrats i jämförelse med förr i tiden. Med 

detta menas det att det blir fler och fler elever som tänker på följande vis:  

Man inte ska behöva jobba, alltså att man ska få det gratis [...] det är ingen 

kämpaglöd riktigt i dom, alltså, om man pluggar flera timmar om dagen, då 

kommer man och lära sig mer men den inställningen finns inte riktigt. Jag märker 

en förändring där på 20 år. Att man inte vill jobba för resultaten på samma sätt som 

tidigare […] Många elever och föräldrar är nöjda med ett E, när jag tycker att ”men 

du har ju så goda förutsättningar, det är klart att du kan satsa på C eller högre. Men 

de är nöjda med ett E och varför är man så nöjd med det lägsta godkända betyget, 

det förstår inte jag riktigt (Lärare A). 

På utvecklingssamtal kan det dessutom framkomma att en del föräldrar tillsammans 

med sina barn betonar att det inte är rättvist att barnet eller eleven skall plugga mer 

matematik när han eller hon tycker att det är svårt. Att föräldrarna upplever det orättvist, 

att deras barn inte får den håltimmen som de andra eleverna i klassen får när eleven har 

extra stöd i matematik. Lärare A menar att  

Man ser inte det som en förmån och få den hjälpen, det är en stor fördel att få den 

hjälpen, men man ser det som ett straff istället, föräldrarna gör det delvis med. Jag 

kan förstå att på ÅK7 kanske man inte tänker längre än att ”jag blir av med en 

håltimme”, men det tråkiga är att träffa på föräldrar som tänker det också (Lärare 

A).  
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Med detta sagt, betonas det att även en del föräldrar kan vara en faktor till negativa 

effekter för elevens utveckling. Lärare B lyfter däremot upp en faktor som kan bidra till 

positiva effekter, där det betonas att det är viktigt med grupparbete där eleverna blandas 

ihop och delar av sina tankar för varandra. Detta kan bland annat bidra till en bättre 

trivsel i klassrummet och en ökad studiero. Lärare A betonar dessutom att det är viktigt 

att eleven ska kunna samarbeta med den man sitter med i klassrummet, eftersom läraren 

inte alltid har den möjligheten att gå runt till alla eleverna.  

[...] man kan hamna jämte någon som ligger på… det måste inte vara samma nivå 

men att man kan hamna jämte någon som man kan ha ett utbyte med och få hjälp av 

varandra och diskutera. Det är inte så enkelt att placera alla elever så att alla 

grupper fungerar bra men man får byta runt lite. Det gör vi alltid på högstadiet”. 

(Lärare A) 

En annan faktor som lyfts upp av lärare B, är att läraren ska kunna visa både kärlek och 

makt för att förhålla sig till ett professionellt ledarskap i klassrummet. Det är också 

viktigt som lärare att kunna planera med klassen och komma fram till gemensamma 

regler i klassrummet, detta är något som både lärare A och B poängterar. Att 

gemensamma regler bidrar till en bättre studiero i klassrummet.  

En annan faktor som kan resultera i positiva effekter och måluppfyllelse enligt lärare A, 

är att samla elevernas mobiltelefoner vid lektion starten. Detta är eftersom 

mobiltelefonerna kan fånga mycket av elevernas uppmärksamhet vid ett 

undervisningstillfälle, vilket resulterar till en minskad koncentration på det som sker i 

verkligheten och i klassrummet. 

 
7.2.2 Motivationsfaktorer 

Lärare B betonar att det är viktigt med att sprida ”positiv energi” i klassrummet, för att 

öka elevernas motivation för sitt skolarbete. Detta kan man göra genom att le och 

försöka befinna sig på samma nivå som de andra i klassen men ändå behålla sin 

professionella roll.  

 
[...] jag upplever också att det är viktigt som lärare att komma till jobbet med 

inställningen ”idag ska jag göra en skillnad” eller typ ”idag så kan jag undervisa på 

det viset för att det ska vara enklare att förstå” Att alltid tänka på eleven. En del 

lärare kommer tyvärr bara för att ”de ska hålla en undervisning” och då blir det 

kanske inte lika lätt för dem att peppa sina elever”. (Lärare B) 

Lärare B berättar dessutom att om det upplevs att det kan finnas annat som gör att 

eleverna inte blir motiverade till att plugga under lektionen, som exempelvis sämre 

mående eller trötthet så hänvisas eleven till skolsköterskan, kuratorn eller någon annan 

personal som jobbar inom elevhälsan. Lärare B avslutar med att poängtera: 

 [...] jag har varken tid eller kunskapen utöver lektionstiden för att erbjuda den 

formen av stöd... så jag försöker med det bästa jag kan… men sen så kan jag inte 

heller göra vad som helst […] därför är det så bra med elevhälsan. (Lärare B) 

 Lärare A berättar att hon brukar fråga eleverna när hon märker att de inte är 

motiverade:  
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[...] är det något annat material som jag kan hjälpa dig med? Vill du ha en basbok 

men bara E-nivå uppgifter, eller vill du kanske ha något annat svårare material eller 

är det något digitalt du skulle vilja ha? (Lärare A). 

Det kan vara svårt att ana vad eleven har bekymmer med om läraren inte har en bra 

kännedom om eleven eller en god relation. Därför kan det vara viktigt att erbjuda fler 

alternativ som eleven kan välja mellan. Lärare A menar dessutom att ibland kan 

eleverna själva säga ifall de vill ha enklare uppgifter eller om de vill ha fler uppgifter. 

För en del elever betonar lärare A att det kan räcka med att ”de märker att jag har sett 

dom”. Att läraren har sett att de inte jobbar under lektionen och bemött dem vilket 

resulterar i att de börjar jobba, detta kan dock inte tillämpas på alla elever eftersom alla 

är olika. Lärare A understryker även att utöver det hela, är det lite ett eget ansvar bland 

eleverna för att tala om när de behöver hjälp, då läraren ibland inte har möjlighet att gå 

runt alla eleverna i klassrummet och fråga om de behöver hjälp. Därav, skall man som 

lärare så mycket som möjligt visa på att man ser dem och att man bryr sig om hur långt 

de har kommit med sina uppgifter, i hopp om att det ska bidra till en ökad motivation 

för deras arbete i klassrummet. 

 
7.2.3 Föräldrar och hemmet 

”Tänk på hur ni pratar med barnen” är ett kort citat som lärare A berättar med 

hänvisning till elevernas föräldrar. Att barnet som lyssnar på sina föräldrar som pratar 

illa om skolan och ämnen i skolan, kan ta efter. Lärare A menar att föräldrarna borde 

tänka på det innan eleven kommer till högstadiet. Detta eftersom det upplevs vara för 

sent med tanke på att barnen har fått höra det sedan lågstadiet och mellanstadiet, vilket 

resulterar i att det blir svårt för dem att ändra sin bild eller tankesätt när de sen börjar 

årskurs sju på högstadiet: 

Att få föräldrarna att förstå att oavsett vad ni tycker om exempelvis matematik, så 

får ni inte prata illa om det här ämnet hemma. Det brukar jag säga till föräldrar, för 

det händer ju att de sitter på utvecklingssamtal och säger att ”nej men det är inte så 

konstigt att Stina ha så svårt för matte, för det har ju alla i våran familj, så det får 

man liksom räkna med”. Man ska istället ha inställningen ”ja men du tycker att det 

är svårt, men VI ska hjälpa dig och du ska klara det”. Så att man är som lärare, 

faktiskt talar om för föräldrarna att nu är den här inställningen vi ska ha till ämnet 

och skolan, för det är inte alla föräldrar som har det. Alltså det är väldigt många 

föräldrar som inte har det. (Lärare A)  

Lärare B kommunicerar med föräldrarna via arbetstelefonen, eftersom en del föräldrar 

inte upplevs vara aktiva i sina mail men att de har sina mobiler i handen konstant. Detta 

upplever lärare B underlättar kontakten med föräldrarna samtidigt som hon får det 

bekräftat att de har tagit emot informationen, när de svarar med ett sms tillbaka. Lärare 

B berättar vidare att kontakten med föräldrarna först sker när eleverna inte dyker upp i 

klassrummet eller vid uppkomsten av andra frågor som berör den enskilde eleven.   

Lärare A beskriver att kontakten med föräldrarna kan se väldigt olika ut, eftersom en del 

föräldrar upplevs vara involverade i barnens “skolliv” i större utsträckning än andra 

föräldrar. En del föräldrar har kännedom om när deras barn har prov, när läxorna skall 

lämnas in samt är alltid redo att hjälpa sina barn med deras uppgifter i större 

utsträckning än andra föräldrar som kan betona “det där får min son klara själv, jag 

lägger mig inte i där” enligt lärare A. Lärare mailar föräldrarna när de anser att en elev 

ligger efter och när de upplever att eleven gör sitt bästa men ändå misslyckas, vilket kan 

innebära att eleven kan behöva mer stöd. Genom att kontakta föräldrarna via mail, 
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erbjuds det hjälp eller stöd i form av träffar med en speciallärare. Det börjar med att 

läraren tillsammans med föräldrarna, eleven och specialläraren bestämmer en träff. 

Under träffen diskuterar specialläraren olika studietekniker, hur eleven kan jobba på 

annat sätt eller eventuellt lägga upp en plan ihop med föräldrarna. Även 

specialundervisning med mera beroende på elevens behov, kan komma på tal.  

Föräldrarna kontaktas dessutom av läraren utan att eleven nödvändigtvis har svårigheter 

med skolarbetet, men att han eller hon inte jobbar på lektionerna. Lärare A menar att 

man kontaktar föräldrarna via mail och betonar “kan du vara snäll och prata med din 

son eller dotter om det här”. Det blir individuella påföljder, om hur eleven sköter sig 

fortsättningsvis beroende på hur föräldrarna tar upp ämnet eller bekymret med sitt barn. 

 

7.3 Samarbete och samverkan 

 
7.3.1 Mellan olika personalkategorier inom skolan 

Lärare B beskriver att det är vanligt förekommande att bli kontaktad av andra lärare som 

har gemensamma elever i skolan, för att fråga om hur elevernas deltagande och resultat 

ser ut i andra ämnen. 

 
Detta förekommer oftast när elevens frånvaro ökar eller när vi upplever att betygen 

vid olika prov och läxor har börjat falla […] Märker jag att de inte mår bra, så 

uppmanar jag dem att prata med skolkuratorn eller någon annan personal som de 

känner sig trygga med. (Lärare B)  

 

Detta tyder på ett samarbete mellan de olika personalkategorierna i skolan, allt till syfte 

för att eleven ska kunna få stöd och hjälp innan det blir allt för sent.  

 

Som tidigare nämnt har kuratorn hand om samtal kring mående, stress, ångest och oro. 

Mycket av stressen som uppstår bland elever i högstadiet är att gymnasievalet närmar 

sig och eleverna har vanligtvis frågor kring gymnasieval lyfter kuratorn upp och 

hänvisas då till studie- och yrkesvägledaren som har hand om frågor och information 

gällande vidare studier. Kurator A menar att en elev i samtal kan lyfta upp vad som 

upplevs vara jobbigt, detta lyfts sedan vidare upp bland elevhälsoteamet så att de kan 

samarbeta för att tillsammans hitta lösningar. Är det frågor kring gymnasieval hänvisas 

eleverna till studie- och yrkesvägledaren. Är det hjälp gällande det pedagogiska då 

kopplas specialpedagog in för att eleven ska få stöd i skolarbetet. Kurator B beskriver 

arbetet i team på följande sätt:  

 
Jag pratar ju ihop mig med de som är ansvariga för den klassen då ja, för då kan de 

göra anpassningar för den eleven som de kan ta upp när de träffar de andra lärarna 

som undervisar den klassen. (Kurator B)  

 

De som samarbetar för att individanpassa undervisningen för en elev är rektorn, 

speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska, elevcoach och studie- och 

yrkesvägledaren. De diskuterar hur de kan arbeta och vad deras professioner kan bidra 

med för att underlätta för en elev med svårigheter. Genom samarbetet får de involverade 

professionerna en helhetssyn av vad som kan vara problemet och samarbetet ökar 

möjligheten för att rätta insatser tillämpas. Fördelen med ett sådant arbete menar kurator 

B är att “jag samarbetar väldigt mycket med de andra professionerna i skolan då, för och 

se att eleverna mår bra och får hjälp, när det gäller skolarbetet”.  
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Lärare A nämner inte så mycket om samverkan mellan de olika personalkategorierna i 

skolan, däremot tas det upp en önskan om att rektorn hade möjlighet att anställa 

exempelvis fler lärarassistenter. Detta är för att de ska kunna vara rastvakter, matvakter 

och även med på utvecklingssamtal, på det viset kan ämneslärare med behörighet räcka 

till undervisning och inte behöver vara rastvakter med mera. Lärare A förklarar att hon 

har en förståelse för att rektorerna inte har den tiden för att jobba med måluppfyllelse, 

att sitta med på lärarnas ämneslag och diskutera pedagogik. 

Jag tror att det hade varit bra om de hade haft mer tid att intressera sig för de 

frågorna, för det är viktigt för lärarna och se också att rektorerna är intresserade av 

det. (Lärare A) 

 
7.3.2 Samverkan med andra aktörer 

Vad kan vi i skolan göra, vad kan andra samarbetspartner göra då, för att öka 

tryggheten liksom om det är några som kommer och hänger utanför skolan som inte 

är lämpliga liksom, typ sådana grejer. (Kurator B) 

Kurator B berättar hur de arbetar med trygghetsvandringar på skolan. På skolan har de 

ett slags elevråd där eleverna som är aktiva lyfter upp sina åsikter och har möjlighet att 

uttrycka vilka platser på skolan som upplevs vara otrygga. Då kollar de ifall de behöver 

göra några förändringar i skolan eller utanför skolan för att öka tryggheten. När det 

gäller förändringar runt skolan, alltså utanför, så krävs det samarbete och samverkan 

med andra myndigheter. Ett exempel som kurator B ger är att skolan tidigare hade 

busshämtning precis utanför skolan vilket gjorde att eleverna kände sig otrygga. För att 

ändra på detta fick de samarbeta med den tekniska förvaltningen för att ändra på 

skyltningarna och körhastigheten för att öka tryggheten. De samarbetar även med 

fältarna och polisen för att öka tryggheten i området kring skolan.  

Skolsköterskan uppger att de har en nära kontakt med polisen som kontaktas vid 

misstanke om droger eller vid slagsmål, kontakten är snabb och polisen agerar snabbt. 

Kurator A ingår även i en samverkan mellan fältgruppen och ungdomsgruppen som 

samtalar med rektor, fritidsgård och elevassistent. Det som diskuteras vid dessa möten 

varje vecka är följande: 

Läget på skolan, och de berättar också vart de är i samhället på kvällar och helger 

om de har uppmärksammat någon elev som kommer ifrån oss eller om vi har hört 

nåt, aa men vi har hört att de här eleverna hänger på stan på ett visst ställe. Då har 

de mer koll där och det samarbetet fungerar jättebra. (Skolsköterskan) 

Fördelen med sådan samverkan är att tidigt ringa in en elev och fånga upp eleven i tidigt 

skede. 

Trots att elever får stödsamtal av både kurator och skolsköterska så sker det ibland att 

eleverna lyfter upp områden som är utanför deras jurisdiktion, dessa fall hänvisas vidare 

till barn- och ungdomshälsan ifall behandling skulle vara aktuellt för eleven. Andra fall 

som handlar om flera bitar samtidigt, till exempel självskadebeteende, ångest och annat 

som deras professioner inte räcker till riktigt, hänvisas till barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) eller anmälan till socialtjänsten. Samarbetet med socialtjänsten och BUP upplevs 

olika på olika håll. Kurator B menar att samarbetet med dessa aktörer fungerar bra i det 

stora hela. De bjuder ofta in till samtal med föräldrar och socialtjänsten för att se vad 

socialtjänsten kan erbjuda för stöd och hjälp till familjer med svårigheter. När det gäller 
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BUP så skickar kurator B remisser gällande elever och har ibland samtal kring elever 

som är aktuella hos BUP. Däremot upplever kurator A och skolsköterskan inte att 

samarbetet med socialtjänsten och BUP är som de önskar att det skulle vara.  

[...] att det är svårt att få tag på relevant personal, att kunna prata med någon, svårt 

att bli tagen på allvar ibland när det har varit något när vi har bedömt att det här 

skulle behöva vara en ganska snabb kontakt till BUP till exempel. (Kurator A) 

Kurator A hävdar att det är en brist att inte bli tagen på allvar då “skolan är ju en viktig 

del i elevens liv”. Gällande socialtjänsten brister det i återkopplingen kring elevens 

ärende, om det blir ett fall av det eller inte. Det som påverkar återkopplingen är att 

sekretessen kommer emellan, däremot menar skolsköterskan att de har samma 

tystnadsplikt och borde därför kunna få tillbaka mer information kring ärendet. Den 

enda återkoppling de får kan vara via eleven själv eller via föräldrarna.  

Både lärare A och lärare B upplever att de inte har haft tillräcklig kontakt med BUP för 

att berätta om deras upplevelser rörande samverkan. Däremot har båda erfarenheter av 

socialtjänsten. Lärare B berättar om ett fall som hon behövde ta upp med rektorn 

angående en elev, eftersom elevens situation upplevdes vara så pass allvarlig. Efter det 

kontaktade rektorn själv socialtjänsten och det blev en insats på eleven. Lärare A 

beskriver därefter att hon har haft kontakt med socialtjänsten i några ärenden men har 

därav dåliga erfarenheter av det. 

  
Det kan bero på att jag inte förstår hur de jobbar men min upplevelse är att jag har 

gjort orosanmälan när jag har känt en ganska stor oro, för det gör man inte 

lättvindigt, jag tror att man gör det alldeles för lite egentligen. Men när jag väl har 

gjort det, då har jag varit ganska orolig och då är min bild att ingenting har hänt 

[…] en gång fick jag till och med en utskällning av socialtjänsten (Lärare A) 
  
Det som jag hade önskat där, jag förstår att de inte kan säga allt och att det är 

sekretess och sådant men att de ändå hade kunnat kanske säga så mycket som att vi 

kommer och jobba med den här eleven eller vi kommer inte göra det […] alltså man 

är så rädd för att göra fel och förstöra för någon familj eller så sätt men väntar extra 

längre och det beror nog delvis på att vi inte förstår eller jag förstår inte, jag är för 

dålig insatt i hur socialtjänsterna arbetar tror jag. (Lärare A) 
 

7.4 Resultat sammanfattning 

De olika personalkategorierna inom skolan arbetar på olika sätt beroende på deras 

profession. Lärare A och B är inriktade på att undervisa elever i skolan samt 

uppmärksamma dessa elever som misstänks inte klara eller uppnå de efterlängtade 

betygskriterierna. Eleverna kan bli rekommenderade att kontakta en skolkurator eller en 

annan personal som tillhör elevhälsoteamet. Det kan även förekomma att lärarna tar 

kontakt med rektorn när de upplever ett stort bekymmer med en viss elev, kontakta 

föräldrarna samt andra personal inom elevhälsoteamet. Kuratorns huvudsakliga uppgift 

enligt Kurator A och B, är att finnas för eleverna när eleverna upplever att de behöver 

prata av sig eller vid andra bekymmer. Skolsköterskan betonar därav att hon fokuserar 

för det mesta på elevens fysiska hälsa, där att se till att eleven får någon frukt på 

morgonen och har ett bra mående är en prioritet. Specialpedagogen skall finnas för de 

eleverna som behöver stöd med deras undervisning, struktur eller även planering. Det är 

fokus inom det pedagogiska arbetet och specialpedagogen finns tillgängliga vid 

pedagogiska bekymmer bland eleverna och skolan som helhet. Socialpedagogen finns 
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där för att se till att det sociala i skolan funkar bland eleverna och löser konflikter som 

uppstår.  

Det sker ett samarbete mellan de olika personalkategorierna i skolan, där syftet är att ge 

eleven stöd och hjälp i god tid. Samarbetet sker för att hitta anpassade åtgärder utifrån 

elevens behov, de olika personalkategorierna har olika områden som de har hand om för 

att hjälpa eleven. Elevens problem blir mest synliga i samtal med kurator eller 

skolsköterska, då pratar de med ansvarig lärare så att denne kan göra nödvändiga 

anpassningar. Däremot när de olika personalkategorierna upplever att problemet är 

utöver deras jurisdiktion så hänvisas eleven vidare till andra aktörer. De har mest 

kontakt med socialtjänsten och BUP, dock var det återkommande bland respondenterna 

att de upplevde att kontakten brister med dessa aktörer. Dels berodde det på att de inte 

alltid får återkoppling kring en elevs ärende samt att det är svårt att bli tagen på allvar 

och få tag på relevant personal.  

De viktigaste faktorerna som kunde påverka elevernas utveckling enligt informanterna, 

var bland annat skolans miljö, familjen, känslan av trygghet och en positiv förväntan. 

Skolans miljö kan vara främjande först när eleven upplever lugn och ro i och utanför 

klassrummet, skadlig vid högljudda och stökiga klassrum. Respondenterna betonar 

dessutom att föräldrarna är en stor faktor som även kan påverka elevens känsla av 

engagemang och motivation till sitt skolarbete och prestation. Barn till engagerade 

föräldrar har en större chans att uppnå betygskriterierna. Positiv förväntan från både 

hemmet och skolpersonalen betonades även som en viktig faktor, för att eleven ska 

kunna bygga upp sitt självförtroende och skapa egna mål. 

 

8 Avslutande diskussion 
I detta avsnitt kommer den valda metoden att diskuteras, där både för- och nackdelar 

samt uppmärksammade hinder lyfts upp och som har uppmärksammats under 

uppsatsens gång. I detta avsnitt kommer även resultaten diskuteras i relation till den 

valda teorin, tidigare forskning och bakgrund. Diskussionen följs med personliga 

reflektioner och självkritik rörande de olika avsnitten i uppsatsen, såsom förberedelser 

och genomförande av de metodologiska utgångspunkterna, intervjuerna samt resultaten. 

Vi fortsätter diskussionen genom att beskriva hur arbetet kunde ha utförts på ett annat 

sätt samt redovisning av slutsatser och implikationer av studien. 

 

8.1 Metoddiskussion  

Under en intervjuanalys, finns det alltid en risk där den ena tolkar på ett sätt medan en 

annan tolkar på ett annat sätt. Därför är det en stor fördel att få ett tillstånd till att få 

spela in intervjun i en kvalitativ studie, där allt som berättas muntligt av den intervjuade 

personen kan man sen ta del av flera gånger om tills risken för misstolkningar är 

minimerad (Bryman, 2011). Redogörelsen och beskrivningen av studien har följt de 

olika stegen som ingår i en forskningsprocess, vilket ökar studiens pålitlighet. Däremot 

kvalitén på studien hade kunnat förbättras om vi hade planerat upplägget av studien och 

de olika delarna av uppsatsen på ett bättre sätt. Mycket tid har ägnats åt att hitta relevant 

och betydelsefull bakgrundsinformation och tidigare forskning för studien, vilket är 

gynnsamt men nackdelen blev att det ägnades mindre tid åt resterande delarna som 

bland annat resultatdiskussionsdelen. 

Vi avvaktade med att påbörja våra intervjuer fram tills delarna som innefattar tidigare 

forskning, teoretiska utgångspunkt och intervjuguidebilagan var färdigställda. Tanken 
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var att vi ville vara säkra på att de frågorna som ställdes till respondenterna, skulle lyfta 

fram “rik och betydelsefull empiri” som resulterar till att det skapas en röd tråd mellan 

de olika delarna i uppsatsen. Någonting som vi borde ha tänkt på eller planerat tidigare, 

var att påbörja bokningen av intervjutillfällen mycket tidigare. Det tog lång tid för oss 

att boka olika träffar med de olika respondenterna, vilket inte var planerat från början. 

Den sista intervjun genomfördes 5 dagar innan hela uppsatsen skulle vara färdigställd, 

vilket resulterade i att det blev mindre tid ägnat åt diskussionsdelen samt resultatdelen 

som egentligen är studiens viktigaste delar.  

Trots tidsbristen på slutet av uppsatsens bearbetning, var vi noga med att framhäva 

studiens trovärdighet, genom att välja olika personalkategorier med olika 

yrkesprofessioner och kompetens för att se hur de kompletterar varandra i olika skolor 

samt besvara uppsatsens syfte. Vi hade som krav att personalen skulle ha minst ett års 

yrkeserfarenhet för att uppfylla studiens trovärdighet, då det bidrar till att personalen är 

insatta i deras arbete och har goda erfarenheter. Det hade varit mycket lättare att få tag 

på exempelvis sju olika kuratorer än att få tag på ämneslärare, special- och 

socialpedagoger. Detta är eftersom när vi försökte nå lämpliga personal inför en 

intervju, hittade vi enbart kontaktinformation om bland annat skolornas rektorer och 

personal som arbetar inom elevhälsan men ingenting om lärarna eller social- och 

specialpedagoger som arbetade inom de olika skolorna. Det har förekommit en del 

gånger där vi fick ringa till själva skolan för att fråga efter dessa personal, men då 

hänvisades vi vidare till en kurator som kunde ställa upp för vår studie. Vi hade 

dessutom ett önskemål på att kunna intervjua en eller flera elevassistenter, eftersom de 

kan ha ytterligare synpunkter och erfarenheter om eleverna som de bemöter dagligen på 

deras arbete.  

Någonting annat som vi har uppmärksammat och som vi upplever kan ha påverkat 

resultaten är bland annat telefonintervjun med läraren som inte upplevdes fruktbar på 

samma sätt som de andra fysiska intervjuerna. Bryman (2011) redogör för att 

telefonintervjuer har sina för- men också nackdelar. Fördelarna är att det kan upplevas 

lättare att ställa känsliga frågor samt att få svar på det, med tanke på att personerna inte 

är fysiskt närvarande för varandra. En nackdel är att det blir svårare att genomföra en 

lång telefonintervju i jämförelse med en ansikte mot ansikte-intervju. Respondenten har 

dessutom möjligheten att avsluta intervjun mycket enklare vid en telefonintervju än om 

det hade varit ett fysiskt möte. En annan nackdel, är att man inte får någon möjlighet av 

att ta del av hur respondenten reagerar med sitt kroppsspråk, som exempelvis reaktioner 

och gester vid olika ställda frågor. Att observera hur respondenten reagerar på olika 

frågor kan efterlikna att ”läsa mellan raderna”, där man får en möjlighet att lättare känna 

empati med respondenten och få en bättre förståelse till det som berättas. Detta kan 

påverka vårt resultat, på det viset att vi hade behövt en djupare förståelse och empatisk 

känsla vid genomförandet av telefonintervjun för att eventuellt uppnå en ytterligare 

betydelsefull och berikad kunskap (Bryman, 2011). 

Intervjun med specialpedagogen och socialpedagogen kunde även har resulterat till ett 

mer genomsyrat resultat om intervjun med dem inte har genomförts samtidigt vilket 

medförde att socialpedagogen inte var lika delaktig som specialpedagogen med att dela 

sina åsikter, utan höll för det mesta med specialpedagogen. Detta resulterade i att det 

upplevdes svårare att uppnå en djupare diskussion eller tankar från socialpedagogens 

perspektiv. Specialpedagogen upplevdes väldigt insatt i det pedagogiska 

arbetsmaterialet och berättade mindre om yrket. Detta har resulterat till att delarna av 

special- och socialpedagogen i resultatdelen blev kortare än de andra 

personalkategoriernas delar, vilket vi tror har påverkat vårt resultat.  
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Fördelen blev dock att studien indikerade hur olika professioner kan skilja sig ifrån 

varandra utifrån deras kompetenser, vilket var tydligast vid mötet av special- och 

socialpedagogen. Med detta sagt, upplever vi att vi har lyckats leva upp till studiens 

syfte så gott vi kunde i enlighet med de fyra etiska principerna som Bryman (2011) 

redogör för samt vetenskapsrådets etiska aspekter (2017). 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 
8.2.1 Resultat kopplat till Bronfenbrenners utvecklingsekologi 

I studien används Urie Bronfenbrenners utvecklingsteori som kallas 

utvecklingsekologin och som utgår från nivåerna mikro-, meso-, exo-, och 

makrosystem. Mikrosystemet omfattar närmiljöer som exempelvis skolan eller hemmet. 

När det gäller sociala relationer som är ett av elementen i denna nivå så handlar det om 

vilken miljö barnet möts av. En trygg miljö beskrivs vara gynnsam för deras funktion 

och inlärning (Andersson, 1980). Resultatet visar att skolverksamheterna arbetar mycket 

för att skapa en trygg miljö, och att vuxentäthet är något som bidrar till tryggheten på 

skolan. Både att personal finns och är lättillgängliga samt att det finns trygga vuxna att 

vända sig till. Detta betonas som bidragande faktorer till framgång i skolan. 

Respondenterna utrycker att de arbetar mycket med föräldrar och att de kontaktas vid 

fall de upplever vara bekymmersamma. Föräldrarna har mycket insyn i elevens 

skolgång via digitala system och får mycket information via elevhälsoteamet. Det 

erbjuds även möten med rektor, speciallärare eller andra involverade personalkategorier, 

elev och föräldrar för att diskutera elevens ärende när de stöter på svårigheter i skolan. 

Även hembesök görs som ger insyn i hur det ser ut i hemmiljön. Mesonivån betonar att 

arbete med flera närmiljöer samtidigt öppnar möjligheten för att upptäcka samband och 

se en koppling mellan hur det ena påverkar det andra, exempelvis hur hemmiljön 

påverkar skolan. Kontakten mellan närmiljöerna blir gynnsam för barnets utveckling då 

de olika parterna stödjer och kompletterar varandra (Andersson, 1980). Resultatet visar 

att kontakten mellan olika personalkategorier i skolan och hemmet är god, både via 

fysiska möten, telefonsamtal och mail. 

Exonivån handlar om hur samhällsinstitutioner i yttermiljön kan påverka, hindra eller 

begränsa konstruktionen i närmiljön (Andersson, 1980). Vi valde att fokusera på olika 

faktorer som personalomsättning och samhällsorganisationer, som exempelvis 

socialtjänsten och BUP, påverkar tillgången och arbetet på en skola. Resultatet visar 

tydligt att de fall i skolor där man anser att problemet är utanför personalkategoriernas 

jurisdiktion, mest bland kuratorer, hänvisas vidare till socialtjänsten eller BUP för rätt 

stöd och hjälp. Däremot skiljer sig upplevelserna av samarbetet med socialtjänsten och 

BUP där vissa respondenter upplever att samarbetet fungerar bra och inte har några 

stora brister. Andra respondenter upplevde att det var svårt att bli tagen på allvar och få 

kontakt med relevant personal. Något som respondenterna var överens om var att 

återkopplingen brister från socialtjänstens håll, de får alltså ingen information om 

huruvida ärendet blir aktuellt eller vilka åtgärder som görs. Personalomsättningen 

ansågs påverka i de fall då brist på lärare påverkar klassrumsklimatet, som blir oroligt. 

Utifrån vårt resultat är vuxentäthet på skolan en faktor som ansågs ha positiv påverkan 

på skolgången och även tryggheten. En stor personalomsättning innebär att det finns 

tillgång till olika professioner vilket underlättar individanpassad undervisning utifrån 

elevens behov. 
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Makrosystemet omfattar som tidigare nämnts politiska beslut som resulterar i 

utformningen av olika verksamheter och organisationer i samhället (Andersson, 1980). I 

vår studie representerar det styrdokumenten och skollagen. Resultatet visar att 

respondenterna ser dessa som stöd för sitt arbete men inte att det begränsar deras arbete 

då de arbetar och agerar utifrån det som är bäst för eleven. Styrdokumenten och 

skollagen ger underlag för en del handlingar, åtgärder och beslut utan att begränsa 

handlingsutrymmet för de yrkesverksamma i en skola. 

 
8.2.2 Resultat kopplat till bakgrunden  

Severinsson (2010) lyfter begreppet relationellt förhållningssätt som betyder att man 

fokuserar på omgivningen och vad som kan förändras i den organisatoriska 

undervisningen. I detta förhållningssätt är det inte fokus på bara individen. I vårt resultat 

framgår det att lärare och specialpedagogen som arbetar mer med det pedagogiska 

förhåller sig till det relationella förhållningssättet. Detta tolkas utifrån att de arbetar 

mycket med att underlätta det pedagogiska arbetet med digitala verktyg. Eleverna 

erbjuds tekniska hjälpmedel som exempelvis böcker i ljudform. De erbjuds även 

möjligheten att skärma av vid bänken, användning av hörselkåpor, hörlurar och arbete i 

grupprum. Detta tyder på att man fokuserar på den organisatoriska undervisningen och 

förbättrar den för att främja elevernas inlärning. 

I resultatet redogörs det om vuxentäthet som ökar känslan av trygghet i skolan. Att 

elever har tillit och förtroende för minst en vuxen som de känner att de kan vända sig till 

när det behövs är en viktig del för trygghetskänslan. I detta framgår det att 

relationsbyggandet är viktig, däremot att eleverna inte upplever en god relation till varje 

skolpersonal som finns. Det resultatet visar är att en del av respondenterna arbetar 

mycket för att visa sin tillgänglighet i skolan. Detta görs genom öppna dörrar eller att 

vistas ute på skolområdet på raster eller i korridorerna. Att visa att man finns på plats 

bidrar till tryggheten. Skolverket (2020) betonar att trygghet och studiero främjar 

elevers utveckling för att nå målen och att bidragande faktorer för det är exempelvis 

tillitsfulla relationer. Utifrån svaren från respondenterna syns det tydligt att 

personalkategorierna strävar efter att ha goda relationer till eleverna. Samtidigt är de 

nöjda så länge eleverna har en god relation tills minst en vuxen i skolan, trots att det 

kanske inte är en god relation till dem. 

 
8.2.3 Resultat kopplat till tidigare forskning  

Schulz (2011) beskriver att elever i högstadiet genomgår en process av 

identitetsutveckling då de befinner sig i tonåren. Detta belyser en av respondenterna i 

resultatet som beskriver tonåringarna i högstadiet som förvirrade då de är på väg in i 

vuxenlivet och påbörjar en identitetsutveckling. Vidare lyfter Schulz (2011) att det är 

rektorns ansvar att se till att varje elev får sina individuella behov av stöd tillgodosedda, 

vilket tydliggörs i studiens resultat då rektorn medverkar i varje möte kring eleven. 

Detta gäller möten i skolan med andra yrkesverksamma i skolan, elev och föräldrar samt 

möten med andra aktörer. Däremot är det många som arbetar inom skolverksamheten 

som uppmärksammar och fångar upp elever, även med hjälp av samverkansmöten med 

polis, fältare och fritidsgårdar. I bakgrunden lyfts det att skolan har i uppgift att 

uppmärksamma och stödja elever i särskilt behov av stöd samt i uppgift att samverka 

för att positivt påverka elevens lärande och utveckling (Lundin, 2017), vilket resultatet 

stödjer.  
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Det händer även att personal som är verksamma i en skola möter elever med motstånd 

till lärandet, då är det viktigt att kunna bemöta det motståndet som lärare, eller annan 

personalkategori i skolan (Andersson, 2017). Respondenterna lyfter att motstånd från 

elevernas sida är vanligt förekommande och för att kunna hantera det krävs tålamod, 

goda relationer och kunskap. En god relation till en elev med motstånd öppnar 

möjligheten för ansvarig personal att hitta grunden till motståndet och hantera det 

utifrån vad som är mest passande. En del elever kräver tydlig struktur och fyrkantighet, 

medan andra kräver tid och positiv förväntan från den vuxna man möter i skolan. 

Positiv förväntan och feedback från lärare och föräldrar lyfts som en faktor med positiv 

effekt för elevens skolgång i resultatet. Andersson (2017, s.50) förklarar att en 

framtidstro från lärare är en betydelsefull faktor utifrån elevernas perspektiv och främjar 

deras utveckling i skolan. Detta tydliggörs i citatet “Feedback på att det du gör är bra… 

tycker jag är väldigt viktigt” (Kurator B).  

Severinsson (2010) lyfter kritiken mot specialpedagogiskt arbete som är individanpassat 

och inte uppmärksammar miljön, utan att individen ska förändras. Däremot visar vårt 

resultat att detta inte stämmer. Inom specialpedagogiskt arbete arbetas det mycket med 

miljön då skolorna är stora med många elever blir det höga ljudnivåer i klassrummen. 

Eleverna ges då möjligheten att skärma av sin bänk eller använda hörselkåpor för att 

underlätta koncentrationen, och på så sätt uppmärksammas även miljön som ett problem 

som man hittar lämpliga lösningar för. Skolmiljön har betydelse då skolmiljön kan 

upplevas vara skadlig och ha negativ påverkan för elever (Schulz, 2011). Som en 

respondent nämnde i resultatet hade skolan ett öppet landskap och var utan väggar när 

det var nybyggt. En sådan miljö blir skadlig och negativ då ljudet från elever som har 

rast påverkar undervisningen för andra som inte har rast. Höga ljudnivåer kan påverka 

koncentrationen som i sin tur påverkar skolarbetet negativt, därav blir det tydligt att 

skolmiljön har stor betydelse. Andra sätt att arbeta med själva lärmiljön är att skapa 

trivsel i klassrummet genom exempelvis placeringarna. Placeringarna arbetar man med 

på så sätt att elever placeras bredvid klasskamrater för möjligheten att de “delar med 

sina tankar med varandra”. På så sätt påverkas studieron och trivseln i klassrummet då 

eleverna får bestämda platser och inte placeras på så sätt att det blir en stökig miljö.  

I vår tidigare forskning nämns det att brist på känsla av tillhörighet är så pass kraftfull 

att det kan leda till att eleven känner sig avvisad vilket i sin tur påverkar mottagandet av 

stöd och insatser (Schulz, 2011). I studiens resultat, lyfts även relationer upp som en 

viktig faktor kring hur eleven tar emot stöd och insatser. Om elever inte känner 

förtroende eller trygghet hos en vuxen på skolan blir en påföljd att eleven inte vill tala 

med just den vuxna. En del av respondenterna belyser därför att det är viktigt med minst 

en trygg vuxenperson i skolan som man kan vända sig till, oberoende av personens 

profession. Det vill säga att eleven kan vända sig till en elevassistent istället för en 

kurator om eleven känner mer trygghet hos elevassistenten, så länge någon fångar upp 

eleven. Andersson (2017) betonar dessutom att relationer kan skapas via 

kommunikationsprocessens mellanrum som sker mellan eleven och läraren i 

klassrummet. Det vill säga att den relationen i sin tur kan påverka elevens känsla av 

engagemang och motivation samt att eleven kan börja prestera bättre under lektionen. 

Detta poängteras i resultatdelen, där det framhävs att det kan räcka med att läraren går 

till eleven som inte presterar bra under lektionen av olika anledningar för att eleven sen 

ska börja prestera bättre. Det handlar om att “de märker att jag har sett dom” betonar en 

av respondenterna. I resultatdelen framgår det även att elevernas relation till läraren kan 

vara avgörande på det viset att de kan välja att prestera bättre trots att de inte tycker om 

ämnet, men för lärarens skull.  
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En del elever kan undvika att komma till skolan för att inte träffa en specifik lärare, 

vilket tyder på en negativ konsekvens då relationen mellan eleven och den vuxna 

personalen inte fungerar.  

Relationen mellan skolans personal och elevens föräldrar framhävs som en viktig faktor 

både i tidigare forskning och i resultatet. Ekberg (2010) nämner att samarbetet mellan 

elevens föräldrar och skolans personal är centralt för att etablera relationer, i syfte att 

kunna stödja eleven på bästa möjliga sätt. På det viset kan föräldrarna ta reda på och få 

mer kunskap om deras barn samtidigt som de får det stöd i föräldrarollen som de kan 

behöva och har rätt till. Detta stödjs under resultatdelen då det framgår att det finns 

föräldrar som är engagerade i sina barns studier vilket syns hos läraren, men att det även 

finns en del föräldrar som istället hävdar att “Det där får min son klara själv, jag lägger 

mig inte i där”. Yrkesverksamma i skolan berättar att det kan ske en kontakt med 

föräldrarna, både när eleven upplevs ha det svårt med sitt skolarbete och även om 

eleven inte upplevs ha det svårt med skolarbeten men att eleven inte utför sina studier 

såsom det hade önskats av skolpersonalen. Yrkesverksamma i skolan tar dessutom 

kontakt med elevens föräldrar när eleven inte dyker upp under lektionen eller vid andra 

frågor som berör eleven som skolan kan behöva svar på. Det framkommer att läraren 

själv vid utvecklingssamtal uppmuntrar föräldrarna att bland annat inte prata illa om 

skolämnen, eftersom det kan påverka elevens syn på skolämnen genom att han eller hon 

tar efter det som föräldrarna tycker och upplever i hemmet. 

 

8.3 Slutsatser och implikationer 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att de olika professionerna har olika 

arbetsområden som kompletterar varandra i arbetet med en elev. Lärares främsta fokus 

är undervisningen och lyfter även oroväckande tecken kring elever som de 

uppmärksammar i klassrummet med elevhälsoteamet. Kuratorernas samt skolsköterskan 

har liknande arbetsuppgifter då båda professionerna erbjuder mycket samtal med 

eleverna. Det som skiljer sig är att skolsköterskan hänvisar eleven vidare till kuratorn 

när samtalsämnena är mer lämpliga för kuratorns jurisdiktion och kunskap. När 

problemet är större än kuratorns jurisdiktion så hänvisas eleverna vidare till 

socialtjänsten eller BUP som kan erbjuda mer stöd och insatser. Specialpedagogen 

sköter mest det pedagogiska för att underlätta för en elev med svårigheter i skolarbetet, 

och tillämpar digitala verktyg och läromedel för att eleven ska klara av målen. 

Socialpedagogen arbetar mest med det sociala i skolan och försöker lösa konflikter som 

i sin tur påverkar elevens skolgång och prestation.  

Det finns många faktorer som både främjar och hindrar goda skolprestationer utifrån 

våra resultat. De viktigaste faktorerna som resultaten belyser är skolmiljön som kan 

påverka elevens skolprestation ifall miljön är stökig eller högljudd. En annan faktor är 

positiv förväntan, som innebär att eleven måste känna att lärare och föräldrar tror på att 

man klarar skoluppgifterna som ges. Trygghet på skolan och vuxentäthet är främjande 

faktorer för goda skolprestationer.  

Upplevelsen av samarbete och samverkan är i det stora hela god, däremot framhävs 

brister i kontakten med socialtjänsten och BUP där det förklaras att det är svårt att få 

kontakt med relevant personal och bli tagen på allvar. Återkopplingen från 

socialtjänsten och BUP brister också då ansvarig personal från skolan inte får veta om 

ärendet blir aktuellt hos andra aktörer, vilket beror på sekretessen.  
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Kunskapen som denna studie förmedlar kan i socialpedagogiskt arbete användas som 

underlag för att se vilka behov som man kan stöta på bland elever i en skolverksamhet 

samt hur dessa behov bemöts och tillgodoses. Vi anser att studien ger en större 

förståelse för hur olika yrkesverksamma arbetar för att motverka så kallade 

skolmisslyckanden och belyser skolans roll i förebyggande arbete med tidiga insatser 

för framgång i skolan. I studien tydliggörs vilka aktörer som är aktiva och samarbetar 

med skolverksamheten samt deras roller i det förebyggande arbetet. Sådan kunskap är 

viktigt inom socialpedagogiskt arbete för att förstå hur olika aktörer bidrar och vilket 

stöd samt insatser de har att erbjuda, samt förstå när deras hjälp blir aktuell. 

8.4 Vidare forskning  

Till vidare forskning anser vi att undersökning av elevernas perspektiv kring vad som 

fungerar och vad de behöver bör lyftas fram. Däremot stöter man som forskare på 

problemet inom en sådan kvalitativ studie att tillstånd krävs från skolans rektor eller 

anhöriga till eleverna. Yrkesverksamma i skolan och deras perspektiv är berikande men 

de kan fortfarande skilja sig något från elevernas upplevelser, synpunkter och 

perspektiv. Vi som framtida socialpedagoger kan komma att arbeta med elever, därför 

kan det upplevas viktigt att få mer kännedom om deras upplevelser och tankar. Vi 

upplever dessutom att sådana studier regelbundet behöver uppdateras, eftersom eleverna 

förändras samt att det finns en risk för att även skollagen och styrdokumenten förändras. 

Till vidare forskning, kan det även vara intressant att utföra kvantitativ forskning med 

ett liknande syfte som i denna studie, men att undersökningen skall innehålla flera 

professioner inom fler olika kommuner i Sverige. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

1. Hur ser du på din egen yrkesroll för att hjälpa en elev? Hur anser du att du kan 

hjälpa till för att eleverna ska kunna uppnå målen?  

2. Vad anser du, utifrån din yrkesroll, fungerar för att en elev ska uppnå målen?  

3. Hur uppmärksammas de elever som har svårt för skolarbetet? Vilka tecken 

tänker ni på/ser ni? 

4. Vad får eleverna för stöd av dig som lärare/socialpedagog/kurator? 

5. Hur arbetar ni för att motivera en elev med svårigheter i skolarbete? 

6. Vad upplever du hindrar goda skolprestationer? 

7. Vilka faktorer anser ni har betydelse för framgång i skolan?  

8. Hur arbetar ni med elevens miljö/omgivning?  

- Är föräldrarna involverade i elevens skolgång? 

- Vill du berätta hur din kontakt med föräldrarna ser ut? 

9. Hur upplever du samverkan i skolverksamheten fungerar med andra aktörer, 

som exempelvis BUP och socialtjänsten. 

10. Hur upplever ni att ert arbete påverkas av styrdokument och skollagen? Känner 

ni er begränsade eller har ni ett stort handlingsutrymme? 

11. Hur upplever du att skolledningen påverkar elevernas skolgång eller 

resultatmässigt? Exempelvis brist på personal inom ett visst område som behövs 

i skolan? 

12. Har du under ditt arbetsliv mött en mindre motiverad elev med svårigheter i 

skolarbetet? Skulle du vilja berätta om den situationen och hur du hanterade 

det/hjälpte till? 
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10.2 Bilaga 2 - Missiv 

 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Socialpedagogik, inriktning ungdoms- 

och missbruksvård” 120 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. Vi är just nu inne på vår sista 

termin och har påbörjat arbetet av vår C-uppsats.  

 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva om hur olika 

yrkesverksamma på en skola arbetar med elever för att förebygga ett skolmisslyckande. 

Vi är intresserade av att undersöka hur olika roller som lärare, kuratorer, 

socialpedagoger eller specialpedagoger ser på sina egna roller i förhållande till att hjälpa 

eleverna nå målen i skolan. Vi vill undersöka hur arbetet går till pedagogiskt, hur 

samarbete samt samverkan ser ut och vilka faktorer som motiverar/främjar elevens 

skolgång. Vår målgrupp är högstadieelever, därför uppskattas det om personalen är 

verksamma bland högstadieelever. 

 

För att få göra detta vill vi intervjua en lärare, kurator, socialpedagog eller 

specialpedagog med erfarenhet inom detta. Vårt enda krav är att personen vi intervjuar 

varit verksam i skolan i minst 1 år. Intervjun uppskattas ta ungefär 1 timme, vi undrar 

om ni har någon personal som skulle kunna ställa upp på en intervju? Personen som 

intervjuas kommer vara anonym, varken namn på skola eller personal kommer nämnas 

och ingen annan än vi som arbetar med uppsatsen kommer ha tillgång till materialet. 

Gärna om vi skulle kunna få intervjua två olika professioner hos er skulle vara 

uppskattat!  

 

Vi är tacksamma för svar och hänvisning till någon som skulle kunna tänka sig ställa 

upp på detta. Skulle det vara intressant att delta kommer vi skicka de riktlinjer vi 

kommer följa för den deltagande så det blir etiskt riktigt. Riktlinjerna innehåller 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav som vi 

kommer förklara mer ingående för den intervjuade!  

 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Ni får gärna kontakta oss via mail eller telefon för vidare information! Skulle ni ha 

någon som är villig att ställa upp får ni gärna skicka kontaktuppgifter till personen via 

mail så kontaktar vi personen! Tack på förhand.  

Mail: azeeza.shahin96@gmail.com 

Telefonnummer: 0720214097 

 

Med vänlig hälsning,  

Tania Shahin & Felicia Altun. 

   

Handledare: Berth Hagel 

Kursansvarig: Mats Anderberg 

mailto:azeeza.shahin96@gmail.com
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10.3 Bilaga 3 – De fyra etiska riktlinjerna 

 

Missiv till deltagare i studien 
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av 

är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande 

i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 

utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta 

längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss 

är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just 

dem vi intresserar oss för. 

 

 

  ----------------------------------------- 
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     namn 

 

Växjö (Datum) 
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