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Titel 
Skolans sociala funktion – med relationer, fostran och lärande i fokus 

 

English title 
The social function of schools – focusing on relations, nourishment and learning 

 

Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka vad skolans personal uppfattar vara skolans 

sociala funktion. Vi har i vår studie kommit fram till att styrdokument, litteratur och 

forskning visar att skolans sociala funktion är en både omfattande och viktig del i 

skolans vardagspraktik. Den berör aspekter som fostran, lärande och mänskliga 

relationer samt samverkan mellan hem, skola och elevhälsa. Detta stämmer till stor del 

överens med vad våra respondenters uppfattning och upplevelser gällande skolans 

sociala arbete. Men samtidigt uttrycker flera av respondenterna en osäkerhet om vad 

den sociala funktionen innebär i praktiken, vad som står i aktuella styrdokument, vad en 

social funktion kan eller ska innehålla och hur mycket tid det sociala arbetet får ta i 

relation till de kunskapsmål som ska uppnås.  

 

 

Nyckelord 
Fostran, lärande, relationer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 (63) 

Förord 
Vi möttes för nära 20 år sedan i en sandlåda i en by utanför Örebro när vi båda var i 

familjebildningsfasen och samtidigt befann oss i svåra livssituationer. Vi hamnade 

snabbt i djupa samtal om sjukdom, liv och död. Vi upplevde ibland ett utanförskap då vi 

hade svårt att relatera till och förstå andra mammors samtal kring blöjor och välling. 

Detta ägde rum i en normativ by och innan kvotering i föräldraförsäkringen slagit 

igenom. Under årens lopp har vi följt varandras liv, ibland på avstånd, ibland nära. Vi 

har stora erfarenhetsbanker att gräva ur och med våra egna bakgrunder har vi sett hur 

viktigt det är att få ett bra bemötande av människor runt omkring. En fråga som växt 

fram och som ofta återkommer i våra diskussioner är vilket förhållningssätt vi som 

arbetar i skolan har. Hur vi bemöter, visar hänsyn till och tillvaratar de livserfarenheter 

som varje individ, både personal och barn, har. 

 

När vi skulle fatta beslut om att påbörja vår utbildning till specialpedagoger fanns en 

viss oro över den långa resvägen, 70 mil tur och retur. Det visade sig att 300 timmar 

tillsammans i bil gav oss möjlighet till både långa och djupa samtal kring våra privatliv, 

yrkesliv och inte minst våra studier. De här bilresorna har varit så givande så när vi efter 

fem timmar svänger in på universitetsparkeringen och fortfarande inte har slutat prata så 

kommer vi på – oj är vi redan framme. Nu kopplar vi det till vår utbildning att – oj är vi 

redan framme, vår utbildning är snart avklarad. Här är nu vårt examensarbete som 

handlar om skolans sociala funktion ur ett relationellt perspektiv, en mix av 

reflekterande samtal, den kurslitteratur vi läst, vetenskap vi fått ta del av och våra 

livserfarenheter. 

 

Vi vill tacka våra familjer, respondenter och kurskamrater som gjort detta arbete möjligt 

samt vår handledare som stöttat oss på vägen.  

 

Örebro september 2014 

 

Margareta Askerskär och Marika Åberg 
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1 Inledning  
I dagens samhällsdebatt hörs många olika åsikter om skolan. Det pratas om att elever i 

Sveriges skolor får allt sämre resultat i Pisa-mätningar och politiker uttrycker åsikter om 

en rådande flumskola med ouppfostrade elever. I debattartiklar i Dagens Nyheter (2011, 

2014) framför dåvarande skolminister Björklund att det är dags att återerövra 

katederundervisningen. Han förordar ordningsbetyg och en mer traditionell disciplinär 

pedagogik och menar att i länder där elever lyder sina lärare och där kunskaper tidigt 

betygssätts når man högre kunskapsresultat. I forskningen har vi läst att det pågår en 

förskjutning mot mätbara kunskaper och individuella prestationer och att allt mindre 

vikt läggs vid normer och värden (Aspelin & Persson, 2011). Samtidigt visar forskning 

på ett direkt samband mellan skolans sociala klimat och elevers kunskapsresultat 

(Helldin & Sahlin, 2010).  

 

Aspelin och Persson (2011) ser i dagens samhälle två olika skoldiskurser, en kunskaps-

och en socialt inriktad. De påpekar att båda kan vara bristfälliga då den 

kunskapsinriktade riskerar att inte se eleven som en helhet utan bara bedöma det som 

presteras medan den socialt inriktade kan psykologisera eleven och därmed fastna i 

svårigheter istället för att utveckla lärande. Aspelin och Persson förordar istället en 

relationell pedagogik där eleven ses som en helhet med utveckling och lärande i fokus. 

Ogden (2003) poängterar pedagogernas ansvar och betonar att det i skolan måste finnas 

en hållbar balans mellan sociala behov och kunskapsmål. Skolverkets (2014b) riktlinjer 

för arbetet med elevhälsa belyser att elever och skolpersonal måste skapa tillfällen till 

regelbundna diskussioner om normer och attityder samt hur alla i skolan gemensamt ska 

främja goda relationer som gynnar lärandeutvecklingen. Lärare ska tydligt visa eleverna 

att de bryr sig om dem och ha förståelse för vad som är viktigt för varje individ.  

 

I vår vardagspraktik signalerar pedagoger att de vill ägna sig åt undervisning och ser en 

fara i att skolan tar över föräldrarnas fostransansvar. Var gränsen går mellan föräldrars 

och samhällets ansvar kan uppfattas som otydligt och lärarstudenterna Filipsson och 

Karlsson (2007) ställer sig frågan om skolan ägnar för mycket eller för lite tid till 

fostran. Dessa olika infallsvinklar från media, forskning, styrdokument, utbildning och 

vardagspraktiker har gjort oss nyfikna på och intresserade av hur pedagoger upplever 

skolans sociala funktion. Genom att undersöka detta hoppas vi kunna förstå och 

förmedla hur skolan som social arena arbetar för att ge våra elever en bra skolgång och 

så goda livschanser som möjligt.  
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad skolpersonal uppfattar vara skolans sociala 

funktion. 

 

2:1 Frågeställningar 
Hur upplever elevhälsoteam, lärare, förskollärare och fritidspedagoger skolans sociala 

funktion med relationer, lärande och fostran i fokus?   

 

Hur ser lärare, förskollärare och fritidspedagoger på förhållandet till föräldrar, kollegor 

och elevhälsa vad gäller samverkan i frågor som rör skolans sociala funktion? 
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3 Litteraturgenomgång 
Här beskrivs vad historik, styrdokument, nationell och internationell forskning samt 

annan relevant litteratur uppmärksammar kring vårt syfte. Den litteratur och forskning 

som används har vi sökt på olika sätt bland annat genom universitetsbiblioteken i Växjö 

och Örebro och digitala sökmotorer så som OneSearch, Diva och Google Scholar. Vi 

har använt oss av många olika sökord både enstaka ord och kortare meningar till 

exempel relation, relationens betydelse för lärande, relationsskapande, relationer i 

skolan, socialt arbete i skolan, lärares betydelse, skolans sociala uppdrag, skolans 

sociala funktion, elevhälsa, elevhälsoarbete, elevers välmående, fostran, samverkan, 

föräldrarinflytande, socialisation, lärande och elevers sociala utveckling. Via mejl till 

författare har vi fått ta del av en vetenskaplig artikel. Vi använde oss även av 

Skolverkets och Socialstyrelsens hemsidor, tidigare kurslitteratur och förslag från 

yrkeskontakter på litteratur som ofta används i vardagspraktiken. 

 

I denna uppsats väljer vi att undersöka och belysa det vi ser som skolans sociala 

funktion utifrån fyra olika teman, se rubrik 3:3. Vi kommer att använda dessa teman 

som rubriker i uppsatsens olika avsnitt och har valt dem utifrån forskning, relevant 

litteratur och egna yrkeserfarenheter. Vi har också utgått från det fokusgruppssamtal 

med ett elevhälsoteam vi genomfört vilket ni kan läsa om under rubriken 4:1 i vår 

metoddel. Med vårt syfte som utgångspunkt har vi sedan sökt litteratur och forskning 

för att finna en för oss användbar teoretisk förankring att bygga uppsatsen ifrån. 

Avsnittet avslutas med en redovisning av den teori vi använder oss av. 

 

3:1 Historik 
För att förstå dagens skola och de problem vi möter måste vi känna till skolans historia 

framhåller Liljequist (1999). Han förklarar hur syftet med att gå i skolan har förändrats 

från att kyrkan skötte socialiseringsarbetet, där människan skulle vara gudsfruktig, älska 

sitt fosterland, vara hel och ren, arbeta hårt och att lyda överordnande, till 

industrisamhället där en annan form av kunskap behövdes. Den allmänna folkskolan i 

Sverige startades 1842. Detta berodde på en kraftig befolkningstillväxt. Folkskolan var 

från början tänkt för den fattiga befolkningen och kyrkan svarade för att ge människor 

normer och värderingar men när sedan många fattiga sökte sig ut på vägarna mot 

storstäderna förlorade kyrkan en del av sin auktoritet. För att upprätthålla den sociala 

ordningen behövdes utbildning och även en lagstiftning mot lösdriveri (Liljequist 1999).  

 

I en rapport från Skolverket belyser Tinglev (2014) historiken ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv och ser att stöd i skolan gavs redan i början av 1900-talet. Detta skedde i så 

kallade hjälpklasser där elever som klassades som sämre begåvade eller som var socialt 

avvikande placerades. Samtidigt började ordet problembarn dyka upp och många läkare, 

lärare och psykologer började kalla sig själva barnaräddare. Även normer om vad som 

var normalt respektive avvikande började fastställas på befolkningen och det lyftes 

åsikter om den skadliga modern och barn beskrevs utifrån personliga egenskaper som 

att vara lata, falska och överkänsliga (Börjesson & Palmblad, 2003). Från mitten av 

1900-talet fick hjälpklasserna en mer elevvårdande funktion med fokus på att ge elever 

socialt och praktiskt stöd. Detta kan ses som början på den skolhälsovård och det 

elevhälsoarbete vi har än idag (Tinglev, 2014). 

 

Efter andra världskrigets slut växte en önskan om att skapa goda samhällen och ett stort 

hopp sattes till vetenskap och samhällsuppbyggande. Utbildning sågs som en grund för 

detta och fick en allt större politisk roll i sin medverkan till ökad demokrati, delaktighet 



  
 

8 (63) 

och jämlikhet (Liljequist, 1999). Många som arbetade i skolvärlden eller politiskt 

upplevde å andra sidan att de disciplinära problemen ökade. För att råda bot på detta och 

stödja demokratiutvecklingen tillsattes 1974 SIA-utredningen (Statens utredning om 

skolans inre arbete) som påvisade att decentralisering och målstyrning skulle ersätta 

skolans regelstyrda system (Liljequist). Persson (2007) förmedlar att i och med SIA- 

utredningen uppmärksammades disciplinproblem, lärarnas arbetssituation och 

undervisning av framförallt svagpresterande elever. Han förmedlar vidare att vi genom 

att läsa hur skollagar och läroplaner sett ut genom åren kan se hur skolan förändrats. I 

Lgr 80 och Lpo 94 poängteras gemenskapens betydelse. Det står att man i samverkan 

med andra får kunskap för att kunna förstå sina egna och andras livsvillkor. Begreppet 

”en skola för alla” lanserades när Lgr 80 infördes vilket medförde en ökad medvetenhet 

om elever i behov av särskilt stöd (Liljequist, 1999).  

 

Under 1980-talet rådde en liberal politisk samhällsanda och kritik om bristande 

effektivitet i skolan ledde till att riksdagen 1989 fattade ett beslut som innebar att 

huvudmannaskapet för skolan överläts från staten till kommunerna som därmed fick 

ansvaret för att organisera och genomföra skolverksamhet (Liljequist, 1999). Under 

1990-talet blev det allt vanligare att prata om ett kunskapssamhälle med ökade 

kompetenskrav gällande både ämneskunskap och uppförande. Liljequist menar att detta 

gynnade de som redan hade rätt kunskap och kunde de rätta koderna men bidrog till att 

skapa utanförskap för andra. Normell (2002) uppmärksammar hur vi i den moderna 

tiden har fler valmöjligheter och hon menar att detta självskapade liv för många har lett 

till ett bättre liv medan andra fått en känsla av existentiell tomhet. Förr sökte vi mening i 

den yttre världen men nu söker vid den i vårt inre. Kravet på självkännedom har ökat 

och skolan måste bidra till den emotionella utvecklingen annars riskerar vi att få nya 

klassklyftor, inte materiella utan emotionella betonar Normell. 

 

Liljequist (1999) beskriver att i början av 1990-talet fick samhället stora ekonomiska 

problem som ledde till besparingar inom skolan. Tallberg Broman (2011), Rubinstein 

Reich och Hägerström (2002) framhåller att dessa besparingar kan har berövat skolan 

möjligheten att leva upp till de krav samhället ställde på den. Aspelin och Persson 

(2011) förklarar att den implementering och regelstyrning som tidigare styrde skolan 

under 1990-talet byttes ut till marknadsstyrning, lokala initiativ och utvärderingar men 

under 2000-talet börjar detta ersättas av recentralisering, organiserad marknad, 

standardmått och inspektioner. I dagens skola kan vi se en tydlig förskjutning mot en 

mer resultat och kunskapsorienterad skola där fokus läggs på effektivitet, internationella 

jämförelser, individuella prestationer, uppförande och bedömning snarare än samarbete 

och gemensam reflektion såväl i de olika organisationerna som hos lärare och elever 

(Aspelin & Persson 2011; Nilholm, 2012). 

 

3:2 Styrdokument    
Under denna rubrik visas vad vi ur aktuella styrdokument kopplar till vårt syfte.  

 

3:2:1 FNs barnkonvention och Salamancadeklarationen 

Barnkonventionens bestämmelser säger att alla barn ska ha rätt till social trygghet, en 

utbildning som är gratis och som ger de bästa utvecklingsmöjligheterna samt skapar 

förståelse för mänskliga rättigheter. FNs barnkonvention har idag ratificerats av 

samtliga länder i världen förutom USA och Somalia (UNICEF, 2014). 

Salamancadeklarationen skapades i Salamanca i Spanien 1994 där Unescorådet höll en 

konferens The World Conference on Special Needs Education (Persson, 2007). Då 

ägnades tid åt att skapa gemensamma målsättningar, riktlinjer och praktik för alla barns 
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rätt till en inkluderad skola. Deklarationen pekar på att lärandet för barn i behov av 

särskilt stöd ska bygga på en sund och beprövad pedagogik. Varje skola ska ha ett 

pedagogiskt, socialt och ekonomiskt berättigande, pedagogiska strategier ska utvecklas, 

attityder och miljöer ska främja tolerans och ett ekonomiskt ansvar ska tas för alla 

elever (Persson).  

 

3:2:2 Skollag  
Innehållet i den svenska skolan styrs av skollagen (SFS 2010:800) som innefattar olika 

kapitel. Det första handlar om inledande bestämmelser som bland annat beskriver 

betydelse av att skolan ska samarbeta med elevens hem. Elevens behov ska tillgodoses 

och eleven ska tillägna sig både värden och kunskaper. I kapitlets 10 § framhålls att 

utgångspunkten alltid ska vara barnets bästa och genom uppmuntran och delaktighet ska 

eleven känna att dess åsikter respekteras.  
 

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 

barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. 

 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn 

och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 

möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 

elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja 

barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (SFS 

2010:800, kapitel 1 4 §). 

 

 

I skollagen (SFS 2010:800) kapitel 10 betonas vikten av att utbildningen ska främja 

social gemenskap. Där står att skolan ska bidra till elevernas personliga utveckling. Där 

visas utvecklingssamtalet betydelse, att elever, vårdnadshavare och lärare ska arbeta 

tillsammans, för att ge eleven den bästa utvecklingsmöjligheten både kunskapsmässigt 

och socialt. 

 

3:2:3 Läroplan 
Här presenterar vi Lgr 11s (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, 2011) tre delar som vi komprimerat med inriktning mot vårt syfte. 

  

 Skolans värdegrund och uppdrag  

Lgr 11 belyser att varje elevs förutsättningar och behov ska vara grunden för 

undervisningen och att lärandet ska ha sin utgångspunkt i varje barns erfarenhet, 

bakgrund och kunskap. Alla som arbetar i skolan ska påvisa och respektera allas lika 

värde, känna solidaritet och verka för jämställdhet. Eleverna ska förberedas för livet och 

utvecklas till ansvarsfulla människor vilket sker genom att alla former av kränkningar 

motarbetas, skilda uppfattningar uppmuntras och personliga ställningstaganden 

respekteras. Detta ska ske i dialog och med en kunskapsförmedling som har balanserat 

och variationsrikt innehåll. Skolan är en viktig kulturell och social mötesplats där alla 

ska både finna möjligheter och känna ansvar i att utvecklas tillsammans. Det ska vara 
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tryggt för vårdnadshavare att skicka barnen till skolan och det ska finnas en tydlighet 

för elever och föräldrar vilka rättigheter och vilket ansvar som åligger dem. 

  

 Övergripande mål och riktlinjer  

Ett av skolans mål är att eleverna ska bli delaktiga och få inflytande i sitt eget lärande 

samt få ta egna beslut som grundar sig i erfarenheter och demokratiska värden. Eleverna 

ska respektera olikheter, kunna ta avstånd från alla former av kränkande behandling, 

förstå andras livssituationer och känna en vilja att agera utifrån andras bästa. All 

personal i skolan ska bidra till att eleverna tar ansvar och känner solidaritet och direkt 

agera mot diskriminering och utsatthet, detta genom att synliggöra och gemensamt med 

eleverna diskutera samhällets värdegrund.  Lärarna ska samarbeta med vårdnadshavare, 

delge dem skolans normer och regelbundet återkoppla studieresultat och 

utvecklingsbehov. Att samarbetet blir gott ligger i lärarens ansvar och det kan ge läraren 

en inblick i varje elevs personliga situation. Samtidigt ska läraren visa respekt för den 

enskilda elevens integritet, stärka elevens självtillit och möjliggöra att eleven utvecklas 

efter sin förmåga med hänsyn till behov, förutsättningar och erfarenheter.  

 

 Kursplan som kompletteras med kunskapskrav  

Det som berör skolans sociala funktion framkommer på olika sätt i kursplanerna under 

rubrikerna syfte och centralt innehåll. Varje kursplan avslutas med de kunskapskrav 

som finns för olika betygsnivåer. I svenska ska eleverna utveckla sin förmåga att 

uttrycka åsikter och tankar i skrift och medialt samt få insyn i hur kommunikation och 

ordval påverkar andra människor. Bedömning i slutet av årskurs 3 gäller skriv- och 

läsprocessen samt elevens förmåga att samtala och framföra egna åsikter. I engelska ska 

undervisning sättas i relation till elevernas intressen och livssituationer och eleven ska i 

slutet av årskurs 6 kunna uttrycka sig och förstå det engelska språket och koppla det till 

egna upplevelser.  

 

I historia ska eleverna få lära sig hur olika tidsepoker påverkade människors livsvillkor 

och värderingar. I samhällskunskap ska eleverna utifrån personliga erfarenheter pröva 

sina åsikter i relation till andra. Båda dessa ämnen har grundläggande mänskliga 

rättigheter, livsfrågor, normer och regler som centralt innehåll. Kunskapskraven i slutet 

av årskurs 3 är lika och berör bland annat kunskap om mänskliga rättigheter och hur 

människors livsvillkor förändrats.  Kemi och biologi har vikten av relationer, sömn och 

mat som en del i det centrala innehållet. I slutet av årskurs 3 ställs krav på godtagbara 

kunskaper gällande att kunna samtala om bland annat naturen, skönlitteratur och vad 

som kan påverka människors hälsa. 

 

I ämnet idrott och hälsa ska eleverna utveckla sin samarbetsförmåga och 

kunskapskravet i slutet av årskurs 6 handlar om elevens deltagande i och förståelse för 

fysiska aktiviteters påverkan på hälsan. Hem- och konsumentkunskap uppmärksammar 

”måltidens betydelse för gemenskap” och musik beskrivs vara viktigt för social 

samvaro. I slutet av årskurs 6 ska eleven kunna laga enkla maträtter, hantera livsmedel 

och redskap respektive hantera instrument, delta i sång och rytmik och resonera kring 

musikens effekt på människan. I ämnet slöjd ska elevernas tankeprocess i samband 

mellan handling och upplevelse utvecklas. Eleven förväntas i slutet av årskurs 6 kunna 

tillverka föremål utifrån handledning och beskrivning, använda olika verktyg och 

material samt motivera sitt metodval ur ett miljöperspektiv.  
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3:2:4 Skolverkets Allmänna råd 

Vi har valt att belysa de allmänna råd som vi anser vara relevanta för vårt arbete. I de 

allmänna råden framkommer att all verksamhet i skolan och på fritidshemmen ska 

presenteras i en dialog med vårdnadshavare. Samtal om elevernas trivsel, lärande och 

utveckling ska erbjudas regelbundet och fostrandet samt utformandet av regler och 

normer ska ske i samarbete med hemmen. (Skolverket, 2011, 2012, 2013b, 2014a). 

 

Undervisningen i skolan och verksamheten på fritidshemmen ska bygga på elevernas 

intressen och behov. Delaktighet vid planeringen kan ske genom att eleverna får vara 

med och tolka läroplanerna och informella och formella samtal gör det möjligt att få 

veta vad eleverna vill (Skolverket, 2011, 2014a). Fritidshemmet beskrivs som en arena 

för ”social gemenskap” där ”socialisation sker i grupp” (Skolverket, 2014a s. 37) med 

en grundtanke att lärande pågår hela tiden. Personal i fritidshem ser sig som specialister 

på att stötta elever i deras sociala utveckling, självständighet och ansvar gentemot bland 

annat kamrater (Skolverket, 2014a). Blir elevgruppen för stor kan de positiva effekterna 

av att befinna sig i en grupp gå förlorade och för både elever och personal kan 

relationerna bli ytliga och svåra att överblicka (Skolverket, 2014a). BRÅ 

(Brottsförebyggande rådet) visar i sin rapport att personal som får kännedom om att en 

elev har hamnat i svårigheter lättare kan hantera detta om relationen till eleven redan är 

tillitsfull. BRÅ menar att elever har rätt till minst en trygg och förtrolig relation till 

någon skolpersonal (Skolverket, 2012). 

 

På utvecklingssamtal ska elevens sociala utveckling belysas utifrån läroplanens andra 

del och att prata om eleverna starka och svaga sidor med tydlig återkoppling och 

handledning är positivt för kunskapsutvecklingen (Skolverket, 2013b, 2011). Utbildning 

i svensk skola ska främja elevens personliga utveckling och under utvecklingssamtal 

ska hänsyn tas till elevens integritet (Skolverket, 2013b). Det är en fördel om 

fritidshemspersonal deltar på utvecklingssamtalen för att ge vårdnadshavare en 

helhetsbild och det är även av vikt att fritidshemspersonal känner till och får vara med i 

utformningen av elevernas individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Då får 

de kunskap om elevernas utvecklingsbehov och verksamheten i fritidshemmen kan 

kompensera och komplettera skolan både i tid och med innehåll (Skolverket, 2014a). 

Även skolhälsan kan involveras i utvecklingssamtalen för att få en fullständigare bild av 

elevens skolsituation vad gäller trivsel, relationer och specifik undervisning och 

elevhälsan kan stötta i utformande av den eventuella anpassning som eleven behöver 

(Skolverket, 2013b). 

 

3:2:5 Lärares yrkesetiska principer 

År 2001 antog Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund yrkesetiska principer för lärare.  
 

 

Som lärare ställs vi ständigt inför frågor som kräver etiska 

överväganden. Våra yrkesetiska principer är till stöd när vi ska ta 

ställning. För att utveckla ett etiskt förhållningssätt behöver vi 

diskutera etiska frågor med varandra.(Lärares yrkesetik, 2014). 
 

 

I de yrkesetiska principerna fastställs att eleverna ska vara i centrum för allt arbete och 

hänsyn ska tas till deras individuella situation men med balans för kollektivet. Lärare 

ansvarar för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Eleverna ska ges 

förmåga att tänka kritiskt och skyddas mot trakasserier, kränkningar och diskriminering. 

Lärare ska skapa relationer till eleverna byggda på tillit och förtroende samt vara 
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lyhörda för vårdnadshavares åsikter.  Lärare ska ansvara för sin kompetensutveckling 

och vara medvetna om att kvaliteten på undervisningen, som ska baseras på vetenskap, 

påverkar samhället i stort. Lärarna ”ansvar inte bara för att eleverna lär, utan också för 

vad de lär” (Lärares yrkesetik, 2014). 

 

3:2:6 Vägledning för elevhälsa 

I skollagen (SFS 2010:800), kapitel:2, diskuteras elevhälsans omfattning och vilka 

yrkesprofessioner som ska ingå. 

 

 
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För 

medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare 

ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 

elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. (SFS 

2010:800, kapitel 2, 25 §). 

 

 

I Socialstyrelsens och Skolverkets (2014b) gemensamma vägledning gällande 

elevhälsan poängteras att i samband med att nya skollagen började tillämpas 2010 

infördes en samlad skolhälsa med medicinsk psykologisk, psykosocial och 

specialpedagogiska kompetenser. Varje kompetens har ett stort ansvar i att specifikt 

bidra och att samverka med varandra, med all skolpersonal och andra berörda. Om de i 

sina elevkontakter får reda på eller misstänker att en elev far illa eller mår dåligt är 

elevhälsan skyldig att gå vidare med detta. I vägledningen står vidare att ibland kan 

elevers symptom på psykisk eller fysisk ohälsa vara tydliga men ofta rör det sig om 

diffusa eller oklara beteenden och symtom som tillbakadragenhet, sämre studieresultat 

eller ökad frånvaro (Skolverket).  

 

3:3 Litteratur och tidigare forskning  
I detta avsnitt tar vi under fyra olika temarubriker upp forskning och annan relevant 

litteratur. Största delen av vårt material är vetenskapligt men ett fåtal av referenserna är 

av en mera populärvetenskaplig karaktär. Vi väljer att behandla vårt material tematisk 

för att på så sätt kunna resonera kring vårt syfte. Varje temaområde avslutas med en 

sammanfattning av det vi ser som centrala delar i forskningen. 

 

3:3:1 Fostran och lärande  

Skolan har att hantera många olika samhällskrav; moraliska, sociala, psykologiska och 

kunskapsmässiga. Vi lever i en värld där de socioekonomiska olikheterna växer i 

omfång (Tallberg Broman, 2011). Aspelin och Persson (2011) skildrar en 

kunskapseffektiv skola där mål, prov och individuell prestation sätts i fokus. Ogden 

(2003) menar att vi måste hitta en balans mellan sociala mål och kunskapsmässig mål 

medan Semetsky (2012) belyser i sin studie från Nya Zeeland en pedagogik där lärande 

sker i ett samspel mellan lärare och elev som tillsammans experimenterar med känslor, 

upplevelser och tankar. Såväl nationellt som internationellt känner pedagoger en 

svårighet i att ge alla elever chansen att kunna påverka sin egen livssituation (Tanner, 

2009). Nilholm (2012) beskriver begreppet apparattänkande där pedagoger, genom 
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elevens individuella utvecklingsplan, sätter in åtgärder för att ska skapa dugliga elever. 

Han ställer sig kritisk till detta och menar att det är undervisningen som ska ändras för 

att stötta barnen i deras utveckling. Gergen (2009) är inne på samma spår och skriver att 

skolan kan jämföras med en fabrik där man genom att slipa bort dåliga karaktärsdrag 

skapar dugliga maskiner. Elever och lärare deltar i många olika cirklar fortsätter 

Gergen, det kan vara familj, vänner, media och samhälle och alla cirklar tillsammans 

och var för sig ger kunskaper om social samvaro. För att kunna ta tillvara på elevernas 

upplevelser och erfarenheter måste lärare ha kunskap om dessa cirklar och använda sig 

av dem i undervisningen speciellt med tanke på att skolan är obligatoriskt och har en 

tydlig funktion med att bedöma, kontrollera och normera barn (Gergen, 2009; Tallberg 

Broman, 2011). Men utan kommunikation sker inget lärande därför måste det som sker i 

förhållande till andra utgöra grundstommen i utbildning inte den enskilda individens 

prestation markerar Gergen (2009). 

 

I John Hatties (2009) studie Visible Learning, en undersökning om elevers 

studieresultat, framkommer att lärares kompetens påverkar elevers skolresultat. En 

lärare bör ha kompetenser i såväl relationer som didaktik och ledarskap. Det handlar om 

hur lärare visar förståelse för de förutsättningar varje elev besitter och vilken förmåga 

pedagogen har att skapa goda relationer. Hur undervisningen organiseras påverkar 

skolresultaten därför ska intresse riktas mot både kunskapsutveckling och 

måluppfyllelse som sker genom samspel (Hattie, 2009; Skolverket 2009b). Tanner 

(2009) framhåller, precis som Skolverket, att det inte bara är ämneskunskaper som ska 

prioriteras utan att vi även behöver undervisa i och diskutera med våra elever om 

empati, demokrati och delaktighet. Hon betonar att detta är ett måste om vi vill forma 

ett framtida samhälle med hållbar utveckling. Irisdotter Aldenmyr (2014) 

uppmärksammar att gemensamma diskussioner för att hitta demokratiska lösningar ofta 

kommer i andra hand då vi i dagens individualistiska samhälle tendera att istället 

offentligt synliggöra oss själva.   

 

NCLB (No Child Left Behind), en del av USAs skollag, observeras i en artikel av 

Reynolds (2007). NCLB innebär ett arbetssätt som markerar standardiserade testers 

betydelse för elevers kunskapsutveckling. Reynolds beskriver att det i en amerikansk 

undersökning framkommer att pedagoger kan pressas till att förbereda eleverna enbart 

för dessa tester. Hon menar att detta kan föra med sig att de ämnen som inte finns med i 

testerna får minskat utrymme i undervisningen. De sociala krafter som skapar 

utanförskap måste belysas och då får inte dessa ämnen försvinna på grund av att 

kunskaper inte kan mätas (Reynolds). Ytterligare en risk med NCLB kan vara att lärare 

söker sig till skolor med redan bra resultat för att inte framstå som odugliga och ur ett 

elevperspektiv kan detta leda till att elever som i testresultat ses som svaga segregeras 

och utanförskapet ökar (Nilholm, 2012). 

 

Även i dagens svenska skola fokuseras på mätbara ämneskunskaper, individuell 

effektivitet och standardmått och de normer som styr marknaden råder i skolan (Aspelin 

& Persson, 2011). Törnsén (2009) understryker faran med att skolan enbart styrs av 

kunskapsmål och hennes studie visar att i skolor som främjar de sociala värdena har 

elever högre måluppfyllelse. Nilholm (2012) lämnar frågan om alla elever kan nå alla 

kunskapsmål obesvarad men menar att skolan måste bli medveten om den möjlighet den 

har att påverka. Han betonar att lärare har ansvar för alla elever i behov av stöd, både de 

som har svårt att nå kunskapsmålen och de som behöver hjälp för att allmänt fungera i 

skolan. Han ser det som oacceptabelt att skolan blir en negativ erfarenhet och menar att 

resultatdiskursen riskerar att sätta elevernas lust att lära, att fostras demokratiskt och 
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utvecklas socialt i andra hand. Sigsgaard (2003) påvisar att skäll och disciplin som 

uppfostringsmodell är ofta förekommande och han menar att lärare många gånger utgår 

från sina personliga normer.  

 

Thornberg (2006) belyser att i en optimal skola är pedagogen både kunskapsinriktad och 

relationell. Aspelin och Persson (2011) ser två olika skoldiskurser den 

kunskapseffektiva, där skolan genom bedömning och mätningar på ett så effektivt sätt 

som möjligt ska få elever att prestera kunskap och den socialt orienterade skolan, där 

pedagoger har ansvar för elevernas sociala och individuella utveckling. De menar att det 

finns en risk i att vi i dessa diskurser lägger för lite eller för mycket fokus på 

relationsskapande. De framhåller istället en tredje diskurs, relationell pedagogik och 

poängterar att lärare ofta blir ensamt ansvarig för elevers inlärning och att detta kan 

medföra att lärare underskattar betydelsen av socialt relationsbyggande. 

 

Skolverket (2013a) uppmärksammar att skolan inte bara ska forma kunniga utan också 

kompetenta individer som socialt ska fostras in i samhället. Skolverket belyser att icke-

kognitiva förmågor som motivation, samarbetsförmåga och självdisciplin kan ha stor 

betydelse både för individen och för samhället och att skolans relation- och attitydarbete 

är viktigt. I en vetenskaplig artikel om elevers interkulturella attityder framhåller 

Elmeroth (2009) att ett sätt att utveckla elevers förståelse för värdegrunden att skapa 

motkrafter mot monokulturer. Socialt klimat är något som pedagoger ska upprätthålla i 

samverkan med eleverna påpekar Westling Allodi (2010) som även ser en risk i att om 

social kompetens lärs ut som ett ämne i kursplanen riskerar vi att förändra elevernas 

beteende efter den norm som råder. Hon betonar att som pedagog ska man vara 

tillgänglig för eleverna, stötta dem i deras socialisation och förstå hur viktig skolan, som 

social arena, är för elevernas välbefinnande. 

 

I läroplanen (Lgr 11) presenteras värdegrundsuppdraget först av allt både tydligt och 

markant men det framkommer inte hur uppdraget ska realiseras i praktiken vilket gör 

det diffust och oklart beskriver Irisdotter Aldenmyr (2014). En värdegrund är något som 

ska läras ut men det kopplas inte till något speciellt ämne utan ska märkas i alla ämnen 

anser hon. Gunnarsson (2014) har i sin granskning av skolans styrdokument kommit 

fram till att även Skolverket ställer sig tvekande till livskunskap eftersom 

värdegrundsarbetet då tenderar att ske endast vid speciella tillfällen. Samtal med elever 

kring deras hälsa och välmående är något som ingår i läraruppdraget men lärare 

uttrycker att de saknar tid såväl som kompetens för detta fortsätter hon. Livskunskap 

som ämne startades upp i början av 2000-talet trots att det saknades nationella riktlinjer 

(Irisdotter Aldenmyr, 2014). Löfs (2011) avhandling gör en analys av ämnet 

livskunskap som visar att undervisningen utgår ifrån lokala dilemman där elevers 

privata konflikter hanteras i terapeutisk anda. Hon drar slutsatsen att detta skulle kunna 

leda till att barnens privatliv exploateras och att skolan inte kan säkerställa elevernas 

integritet. Irisdotter Aldenmyr (2014) å andra sidan visar en skepsis till färdigköpta 

värdegrundsprogram och belyser att socioemotionell fostran handlar om att skolan ska 

hjälpa elever i deras utveckling av självkänsla.  

 

Assarson, Ahlberg, Andreasson och Ohlsson (2011) skriver att utbildningssystemet 

alltid har varit ett sätt att sprida gemensamma nationella värden. Samhällets värdegrund 

har förmedlats i ämnen om kristendom, historia och samhällskunskap. Resultatet av 

deras studieprojekt gällande skolans värdegrundsarbete visar att när en lärare möter sin 

elev känslomässigt och personligt samt bejakar elevens erfarenheter blir värdegrunden 

levande. Thornberg (2006) belyser att pedagoger förväntas förmedla vissa ibland 
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outtalade värden till eleverna, ett så kallat fostransuppdrag, och han menar att 

värderingar ibland grundar sig mer i egna livserfarenheter än i styrdokumentens 

direktiv. Pedagogers bristande möjlighet att reflektera tillsammans är ett dilemma då 

etiska aspekter inte reflekteras och synliggörs betonar Thornberg. Social fostran som 

sker i samspel skapar gemensamma moraliska normer därför behövs många olika vuxna 

i skolan och kringpersonal kan fylla en viktig funktion då de finns där men inte har krav 

på sig att bedöma prestationer förmedlar Assarson, Ahlberg, Andreasson & Ohlsson 

(2011). ”Du kan aldrig göra dig av med dig själv” poängterar Rökenes & Hansen (2006, 

s. 32) och understryker att varje person alltid spelar en avgörande roll i samverkan med 

andra. De beskriver en relationskompetens där man kan vara äkta och spontan och 

samtidigt en professionell yrkesperson och ser reflektion och samtal som verktyg för att 

nå dit.  

 

Tallberg Broman (2011) betonar att kraven på socialt ansvar har ökat för såväl skolan 

som organisation som för elever och föräldrar. En negativ konsekvens av detta är att 

vårdnadshavares ekonomi, utbildningsnivå och förmåga att skapa social trygghet kan få 

stor effekt på enskilda elevers resultat (Eilard & Tallberg Broman, 2011). Att göra 

föräldrar mer delaktiga är en lösning menar Tallberg Broman. Skolan ska både 

kompensera elevers olika förutsättningar och ta hänsyn till dessa vilket Nilholm (2012) 

ser som en paradox. Han har i sin forskning ställt frågor till skolpersonal och ur svaren 

framkommer att elevers individuella brister och hemsituationer ses som en viktigare del 

av skolproblem än till exempel lärares arbetssätt. Elmeroth (2009) poängterar att 

ansvaret att utjämna social orättvisa måste ligga på skolan och skolan ska ses som en 

förvaltare av varje elevs välfärd.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att Hatties (2009) studie lyfter fram vikten av lärares 

kompetens både gällande ledarskap, och samspel såväl som didaktik. Men lärare i 

många länder känner en svårighet i detta och är osäkra på hur de ska kunna påverka 

eleverna i deras livssituation uttrycker Tanner (2009). Gergen (2009) ser att skolan 

skulle kunna jämföras med en fabrik där man genom att slipa bort elevernas dåliga 

karaktärsdrag skapar dugliga maskiner. Både Aspelin och Persson (2011) och Irisdotter 

Aldenmyr (2014) uppmärksammar dagens individualistiska samhälle där vi människor 

tenderar att framhäva oss själva istället för att försöka passa in i en grupp. Skolan bör 

därför anpassa sig efter de elever som går där och rikta in sig på att hitta en balans 

mellan kunskapsmål och sociala mål (Irisdotter Aldenmyr, 2014; Aspelin & Persson, 

2011; Ogden, 2003; Thornberg, 2006; Törnsén, 2009). Men det finns en osäkerhet om 

hur arbetet med skolans värdegrundsuppdrag ska gå till i praktiken då det i Lgr 11 

endast framkommer att det ska göras men inte på vilket sätt (Irisdotter Aldenmyr, 2014). 

Denna osäkerhet kan leda till att lärare fostrar elever efter sina egna erfarenheter eller 

med gränssättningar i form av skäll och ständiga tillsägningar (Thornberg, 2006; 

Sigsgaard, 2003). Skolans ökade sociala ansvar kan få konsekvensen att hur väl skolan 

hanterar elevers olika förutsättning får stor betydelse för enskilda elevers resultat (Eilard 

& Tallberg Broman, 2011). Socialt klimat är därför något som pedagoger ska 

upprätthålla i samverkan med eleverna påpekar Westling Allodi (2010).  

 

3:3:2 Relationer 

Skolan har ansvar för att lära elever om sig själva och om andra och därmed ”ett 

grundläggande moraliskt uppdrag att skapa ansvarsfulla relationer mellan sina 

medborgare” (Säfström, 2002, s. 11). För att ska skapa och behålla en bra kontakt och 

relation med sina elever krävs att både lärare och elev känner varandra och lärarna ska 

visa eleverna att de bryr sig om dem, skaffa inblick i deras intressen och förstå vad som 
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är viktigt för just dem (Ogden, 2003). De sociala relationer som byggs upp och 

bekräftas av två parter är betydelsefulla skriver Lilja (2013) och påpekar att när läraren 

tar hänsyn och ger utrymme för elevens känslor och behov kan eleven släppa det som 

stör eller oroar och istället kunna fokusera på skolarbetet. Den främsta anledningen till 

att lärare och elev möts är för att eleverna ska lära sig något men om läraren inte 

uppriktigt vill den enskilda elevens bästa kan relationen bli falsk och genomskådas av 

eleven. Lilja menar vidare att den samhälleliga diskussion som förs idag ofta handlar 

om elevernas dåliga resultat där eleven betraktas som ett opersonligt objekt istället för 

en människa i utveckling. 
 

 

Att ta hänsyn till elevernas levda vardag handlar inte bara om att 

eleverna ska trivas i skolan och känna sig kompetenta, det handlar om att 

detta är en förutsättning för att utvecklas och lära. (Lilja, 2013, s.184). 

 

 

Aspelin och Persson (2011) framhåller att en god relation skapas bland annat genom en 

meningsskapande dialog och att denna dialog ger ökade färdigheter. Pedagogers 

förhållningssätt spelar därför en stor roll för elevens hela utvecklingspotential. Carr 

(2013) framhåller i en essä, om att undvika misslyckanden i den amerikanska skolan, 

vikten av att barn i klassrumssituationer får möjlighet till fördjupade diskussioner. Hon 

poängterar att barn tidigt lär sig hur man lyckas och misslyckas och att elever som inte 

har någon att skapa en relation med kan utveckla känslor av skam kring sina 

misslyckanden. Hon ser att skolan jobbar med att försöka få elever att anpassa sig och 

förstå processer i sitt lärande men förordar att man måste lägga till ett känslomässigt 

förhållningssätt annars fokuserar man på att åtgärda brister på fel sätt. Bergmark och 

Kostenius (2011) uttrycker i sin bok, som bygger på Kostenius forskning kring 

hälsofrämjande arbete, att lärare ansvarar för att lära ut etik och att värdegrundsfrågor 

ska genomsyra hela verksamheten. De betonar att förståelse för varandras perspektiv 

genom dialog är en viktig del i en lärandesituation då sociala samspel startar processer i 

elevgruppen som bidrar till ökad förståelse för andra.  

 

Lundborg (2012) anser att vägen till studieframgång ligger i goda och trygga relationer, 

positiva förväntningar, bra samarbete mellan olika yrkeskategorier och föräldrar samt 

ett arbetssätt som utgår från elevens förutsättningar, behov och livserfarenheter. Under 

de senaste 15 åren har en medvetenhet om ett relationellt perspektiv vuxit fram, både 

nationellt och internationellt, där pedagogiska relationer kan kopplas samman med 

ständigt pågående pedagogiska processer (Aspelin, 2013). Med den tanken är 

mellanmänskliga möten eller oförutsedda händelser utanför den traditionella 

undervisningssituationen viktiga för eleverna. Det är en omöjlighet för pedagoger att 

upptäcka alla barn som mår dåligt och behöver stöd uttryckte Olsson (2013). Han 

framhöll under sin föreläsning att pedagoger måste göra sig synliga och vidta ett 

förhållningssätt som får eleverna att våga söka upp dem. Besic (2009) är inne på samma 

spår då hon visar att pedagoger med ett medvetet bemötande kan få alla barn, även 

blyga och tysta, att känna sig trygga och självsäkra. Hon uppmärksammar att ett 

bristfälligt bemötande kan utveckla en social rädsla hos eleverna som då riskerar att inte 

klara varken sociala mål eller kunskapsmål eftersom dagens skolmiljö ställer krav att 

både socialt och i undervisningen ta för sig. Coplan, Hughes, Bosacki och Rose-Krasnor 

(2011) ser i sin kanadensiska studie en sårbarhet hos blyga elever som gör att de mer 

sällan tar kontakt med pedagoger. Vuxnas agerande har därför stor inverkan för dessa 

elevers fortsatta utveckling och lärande. En av pedagogernas mest betydelsefulla 

uppgifter är att ge barnen god självkänsla skriver Juul (2009) och understryker i sin 
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populärvetenskapliga bok att en viktig del i detta är att se barnen som en helhet där 

bekräftelse ges till barnet och inte till barnets prestationer. 

 

Elmeroth (2009) beaktar elevperspektivet vilket visar att elever ser bra relationer och ett 

positivt bemötande från pedagoger som en viktig del i deras lärande och välmående. 

Hon framhåller pedagogers ansvar att engagera sig tillsammans med eleverna. Ett öppet 

förhållningssätt med utgångspunkt att beakta allas lika värde främjar och förebygger 

intoleranta attityder hos eleverna. För att gynna resurssvaga elever och elever i behov av 

stöd krävs skickliga pedagoger som förstår att det finns barn med olika behov och att 

pedagogiken måste anpassas efter barnen och inte tvärtom (Normell, 2002; Persson, 

2007).  

 

Skolhistorien visar att lärarens klasstillhörighet och genus har betydelse för den tolkning 

läraren gör av både sitt eget och skolans uppdrag. Men mer fokus på en 

problematisering av lärarens kompetens, hur de möter mångfalden och ser på sitt 

uppdrag borde efterfrågas då pedagoger sällan synliggörs som värdebärare 

understrycker Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström (2002). Säfström 

(2002) skriver om pedagogiska principer och etiska regler där elever förväntas uppföra 

sig på rätt sätt, han efterlyser att samma principer borde gälla för lärare. Det finns en 

tradition i både dansk och svensk skola att pedagoger i skolan förväntas disciplinera 

eleverna framhåller Sigsgaard (2003). Han menar att i svenska språkbruket fanns 

uttryck där man sammanförde ordet skola med tillrättavisningar och fostran och att vi 

fortfarande idag använder oss av begrepp som att läxa upp och mästra. Men pedagogens 

roll har förändrats och pedagogens auktoritet måste förtjänas och bygga på förtroende 

framför Normell (2002) och hävdar att förtroendefulla relationer ger bättre 

förutsättningar för lärande än den auktoritet som vilar på rädsla när någon skäller eller 

slår näven i bordet. Även Juul och Jensen (2010) beskriver i sin populärvetenskapliga 

bok att skolan bara kan få elevernas respekt om de förtjänar den och menar att dagens 

skola bör lägga energi på att kompetensutveckla lärare i betydelsen av relationer istället 

för som sker idag med fortbildning i struktur och antal undervisningstimmar.  I slutet av 

1990-talet sågs många tecken på en lärarroll i kris men betyg i ordning och uppförande 

är en väl enkel lösning för att få tillbaka lärarauktoriteten menar Liljequist (1999).  

 

En kursändring har skett i vårt sätt att se på barn i behov av särskilt stöd skriver Lutz 

(2009) i sin avhandling. Han framför att det vi förr såg i kontext med det sociala 

sammanhanget idag uppfattas som ett individuellt medicinskt dilemma. Tidigare skulle 

samhället skapas av de individer som bodde där men idag förväntas individerna anpassa 

sig till den samhällsnorm som råder vilket också speglar av sig i våra verksamheter. 

Faran i detta är att verksamheterna får ett allt diffusare ansvar medan skolpsykologers 

och skolexpertisers bedömningar får en ökad status och då riskeras barnen att ses som 

problembärare. Lundgren och Persson (2003) visar ett salutogent perspektiv som 

framhåller hur personer kan delta socialt och behålla sin hälsa trots sin begränsning. 

Motsatsen är patogent, varför en människa är att betrakta som en avvikare eller sjuk. I 

det samhälleliga perspektivet ser man däremot hur kollektivet, dess aktörer och 

strukturer påverkar uttrycker Aspelin och Person (2011) men med den individualistiska 

människosyn som idag råder framställs varje människa finnas inuti sitt eget jag. 

Personlig lycka är viktig och vägen dit är självförverkligande. Hindren ses i första hand 

som personliga, om man tänker rätt så mår man bra. Även Gergen (2009) ifrågasätter 

det individualistiska synsättet och kritiserar en självcentrerad människosyn och anser att 

den bygger på förklaringen att människan finns färdig i sig själv och är oberoende av sin 

omgivning. Gergen vill istället framhålla den relationella människan och menar att hela 
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samhället bygger på de relationer som pågår. Han beskriver begreppet samhandling där 

han betonar att allt vi gör och lär får sin mening när vi deltar i sociala situationer och att 

dialogen blir meningsfull först när den person vi kommunicerar med ger respons 

tillbaka.  

 

Aspelin och Persson (2011) utvecklar Gergens (2009) tankar vidare och vill synliggöra 

att all utbildning innehåller två dimensioner, sam-varo och sam-verkan. Med sam-varo 

menas det genuina mötet som sker mellan två personer när en känsla av både personlig 

och total närvaro uppstår. Dessa mötens innebörd är, enligt Aspelin och Persson (2011), 

det existentiella skeendet. Termen sam-verkan handlar om samordnade sociala processer 

vilka sker genom privata överenskommelser, styrdokument eller regler styr processen. I 

sam-verkan har pedagoger ett målmedvetet agerande för att bygga relationer med målet 

att öka elevens lärande. Eftersom bra relationer är en förutsättning för elevers 

utveckling är det nödvändigt att utarbeta en terminologi som beskriver olika typer av 

relationsinriktat arbete till exempel relationell pedagogik och relationskompetens. 

Aspelin & Persson framhåller här att pedagogiska relationer är något vi i första hand är 

delaktiga i och i andra hand arbetar för att skapa och relationen är en grundförutsättning 

för att nå skolans pedagogiska mål.  

 

Relationer är i ständig rörelse och måste ses ur alla olika perspektiv och om skolans 

målsättning med utbildningen är relationell utveckling innebär detta att den också är 

kunskapsinriktad (Aspelin & Persson, 2011). Det relationella synsättet har två 

vinklingar där ett individorienterat perspektiv, med varje individs attityd, behov och 

känslor, finns i en inre värld. I ett sådant synsätt blir det intressant att undersöka vilka 

inre faktorer som finns och hur de hanteras av varje pedagog och elev (Aspelin & 

Persson). All pedagogik grundar sig i relationer vilket gör att pedagoger behöver 

kunskap och insikt i relationsskapandes alla olika led mellan såväl lärare och elev som 

lärare och föräldrar samt elev och elev (Jensen & Jensen, 2008). I en amerikansk studie 

observerar Madill, Gest och Rodkin (2014) hur dagliga interaktioner mellan 

högkvalitativa lärare och deras elever, där eleverna känner förtroende och närhet till 

sina lärare, gör det möjligt för eleverna att vara mer delaktiga i olika former av 

skolaktiviteter. Lärarens betydelse för kvaliteten på relationer kan förstärkas av Gergens 

(2009) inställning att en skicklig lärare noterar inte bara sin egen relation till eleven utan 

även relationerna mellan sina elever. Han poängterar att relationer är något ständigt 

pågående vilket lärare bör vara medvetna om. Elmeroth (2009) skriver om att ta andras 

perspektiv, det intersektionella perspektivet, som handlar om att se människor ur olika 

perspektiv och förstå hur våra olikheter i olika situationer påverkar vår identitet. Hon 

förklarar språkets och bemötandets betydelse för relationsskapande och att våra sociala 

liv på olika sätt är sammanflätade i maktförhållanden vilka alla som arbetar i skolan bör 

vara medvetna om. 

 

Phillippo (2012) poängterar i en studie från USA att elever vill ha och försöker skapa en 

bra relation med sin lärare. Han anser dock att det saknas ingående diskussioner på 

lärarutbildningen om hur relationer mellan elever och lärare skapas och vårdas. Brister i 

utbildningen belyses även av Juul och Jensens (2010) som menar att lärare saknar 

relationell kompetens på grund av att hur man skapar, vårdar och återupprättar 

relationer inte är något man lär sig på lärarutbildningen.  

 

En annan viktig del i lärarkompetensen är att ha kunskap om hur elevgrupper utvecklas 

och hur grupprocesser påverkar eleverna uttrycker Thornberg (2006). Även Nordin-

Hultman (2004) uppmärksammar betydelsen av lärares kompetens. Hon menar att ett 
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kompetent och socialt barn är del av en kompetent och social miljö med kompetenta 

pedagoger. Barnet handlar så gott det kan i det sammanhang det befinner sig i brist på 

andra möjligheter. Klefbeck och Ogden (2003) beskriver det kompetenta barnet som en 

medskapare till sin egen utveckling och de ser pedagogers förhållningssätt gällande 

barnets temperament, självuppfattning och lärande som centrala delar.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att Carr (2013) betonar att barn tidigt lär sig hur man lyckas 

och misslyckas och hon menar att elever som inte har någon att skapa en relation med 

kan utveckla känslor av skam kring sina misslyckanden. Hon framhåller skolans ansvar 

för att ge elever förståelse för sitt eget lärande och ser som nödvändigt att man som 

lärare måste ha ett känslomässigt förhållningssätt för att inte fastna i att åtgärda brister 

och fel. När läraren tar hänsyn till elevens känslor kan eleven fokusera på lärandet 

istället för det som oroar eller stör eleven framhåller Lilja (2013). Det är extra viktigt 

med en väl fungerande relation till elever som av olika anledningar mår dåligt och då är 

det viktigt att skapa ett sådant förtroende så att dessa elever vågar be om hjälp (Olsson, 

2013). Blyga och tysta elever söker mer sällan hjälp hos pedagoger och Besic (2009), 

Coplan, Hughes, Bosacki och Rose-Krasnor (2011) ser här att vuxnas förhållningssätt 

har stor betydelse för dessa elevers utveckling och lärande. Gergen (2009) vill förmedla 

kunskap om den relationella människan och poängterar att samhället bygger på de 

relationer som pågår. Även Aspelin och Persson (2011) vill synliggöra att relationer är 

något ständigt pågående som ska betraktas ur olika perspektiv. De ser att all utbildning 

innehåller två dimensioner, sam-varo och sam-verkan och framhåller att om 

utbildningen sker genom relationell utveckling innebär detta att den samtidigt också är 

kunskapsinriktad. Dagligt förekommande möten byggda på förtroende gör eleverna mer 

delaktiga markerar Madill, Gest & Rodkin (2014) och Phillippo (2012) belyser att 

elever vill ha bra relationer med sina lärare men hon ser brister i lärarutbildningars 

innehåll vad gäller hur relationer skapas och vårdas.  

 

3:3:3 Elev, hem och skola  

Under välfärdssamhällets uppbyggnad fick skolan ett allt större ansvar för elevers 

fostran och omsorg. Under 1990-talet skedde en förändring då vårdnadshavares och 

elevers ansvar ställdes i fokus. Denna fokusering fortsätter än idag menar Tallberg 

Broman (2011) som framhåller att familjer förutsätts vara kompetenta och ta ansvar för 

de barn de skickar till skolan. Skolverket (2009a) skriver att skolpersonal ska 

uppmärksamma elever och inte leda föräldrastödsprogram. Å andra sidan anser 

Lundborg (2012) att det är positivt med föräldrastöd då det ger föräldrar verktyg som i 

sin tur leder till bättre relationer i familjerna. Stoltz (2011) däremot frågar var gränsen 

går mellan föräldrars och samhällets ansvar och vems ansvar det är att barnet får en 

utbildning. Barn har inte bara en rätt till att gå i skolan, de har också skolplikt vilket kan 

leda till att kommuner bötfäller föräldrar om barnen inte kommer till skolan skriver hon. 

Lärare och skolledning ska erbjuda en miljö som kompenserar brister i hemmen anser 

Assarson, Ahlberg, Andreasson och Ohlsson (2011). Niss, Hindgren och Westin (2007) 

går ännu längre och uttrycker att vi till och med har gemensam vårdnad, att föräldrar 

och pedagoger delar på barnen vad gäller uppfostran och omsorg. 

 

Spånberger Weitz (2011) betonar att elever med trasiga hemförhållanden ofta 

misslyckas i skolan och vill förmedla att en känsla av hemtillhörighet i skolan kan vara 

den motivation som behövs för att dessa elever vill fortsätta att utbilda sig. Vi kan inte 

förutsätta att barnet har ett välfungerande hem (BRIS, 2012) och Spånberger Weitz 

(2011) visar att skolpersonals förhållningssätt spelar stor roll för elevernas välmående. 

De ser att ett arbetssätt grundat på förståelse kan ha en positivt kompensatorisk inverkan 
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framförallt för elever som lever i bristfälliga hemmiljöer. Fysisk vanvård i hemmet har 

av flera forskare kopplats till både försenad social- och kunskapsutveckling och 

känslomässig brist ses som det största hotet mot barns utveckling (Lundborg, 2012). 

Våra styrdokument påvisar att skolan ska lägga märke till barn som far illa och den 

enskilde pedagogen har enligt socialtjänstlagen § 14 en skyldighet att anmäla om en 

misstanke finns men låter många gånger bli. Det kan vara av rädsla för att kränka 

familjens integritet, misstroende mot socialtjänsten eller för att inte behöva stå till svars 

för sitt ställningstagande menar Frydman (2012) och Lundborg (2012).  

 

Hatties (2009) studie visar att elevens erfarenhet, tidigare kunskap och personlighet har 

större effekt för resultaten än till exempel kön. Föräldrars engagemang och positiva 

attityder till lärande är viktigare än hög intelligens. Hattie menar att genom att göra 

föräldrar och hemmen delaktiga i barnens skolgång undgår barnet att leva i två världar, 

en hemma och en annan i skolan. Bergnéhr och Osvaldsson (2012) framför i sin 

forskningsrapport om lärande samspel att om pedagoger ser skolbarnen som elever så 

ser vi dem bara ur ett skolperspektiv. De betraktar elevers lärande som större än att bara 

handla om skolan. Vi måste se till en helhet och då är det barn, inte elever vi ska tala om 

fortsätter de. Lundgren och Persson (2003) visar att när riskfaktorer som påverkar barn 

identifierats sätts åtgärder in på individnivå utan att hänsyn tas till sammanhang eller 

omgivning. 

 

Håkansson (2011) har analyserat Hatties studie och uppmärksammar att ett 

förbättringsarbete av elevens sociala färdigheter behövs. En god samverkan, mellan 

olika yrkeskategorier, mellan hem och skola samt mellan lärare och elev, främjar 

elevernas kognitiva utveckling och en undervisning där man utgår ifrån eleven är en 

förutsättning för lärande.  Reynolds (2007) tar detta ett steg längre och uttrycker att 

elevernas liv måste bli en del av läroplanen och att varje pedagog måste ställa sig frågan 

vad utbildning egentligen är. Bergmark och Kostenius (2011) använder begreppet 

uppskattande förhållningssätt vilket bland annat innebär att man som lärare tänker i nya 

banor. Alla vill inte bli bemötta likadant och det ska lärare ta hänsyn till och anpassa 

undervisningen efter. Ett uppskattande förhållningssätt är att ta tillvara elevers 

erfarenheter och intressen men det krävs en god relation för att göra det på ett bra sätt. 

Frelin (2012) beskriver skillnaden mellan att känna till, det man vet om en elev, och 

känna in, vara lyhörd för det som händer i nuet och menar att yrkesprofessionen som 

lärare inte handlar om egenskaper utan om de handlingar lärare utför som gynnar 

utbildning. 

 

Lundborg (2012) markerar att vi idag har kunskap om olika förhållningssätts betydelse 

och att vi därför tidigt ska planera vilket stöd barn behöver. Reynolds (2007) menar att 

lärare kanske vill hantera elevernas problem men hindras på grund av krav att nå 

kunskapsmålen. BRIS (2012) visar i en studie, byggd på en analys av drygt 1500 samtal 

med barn och ungdomar att vuxna måste våga prata med elever även om svåra saker 

som händer i livet för att skapa mening och förståelse. Klefbeck och Ogden (2003) 

skildrar det kompetenta barnet vars uppväxt är som en icke förutbestämd resa vilken i 

högsta grad påverkas av både landskap och de människor som barnet har runt sig. Alla 

som finns runt våra barn måste se sin betydelse i om barnet får åka ”1:a eller 2:a klass” 

(s.12). De uttrycker att barn behöver mycket bekräftelse och kärlek men att de också är 

kapabla att själva hitta egna lösningsstrategier. Bergmark och Kostenius (2011) betonar 

att relationen mellan lärare och elev ska vara äkta och bygga på förtroende, en elev ska 

”bli sedd, uppmuntrad och bekräftad” (s. 94). Ett sätt att stötta barnens livsresa kan vara 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ulrika%20Bergmark
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genom att varje elev har en egen mentor menar Fruiht och Wray-Lake (2014) och drar 

slutsatsen att detta är viktigt för att ge våra barn en chans till akademisk framgång. 

 

Lärares betydelse för elevernas skolsituation och lärande påvisas av Fischbein (2011) 

som beskriver hur barn har en variation av förutsättningar med sig in i klassrummet så 

som socioekonomiska, etniska, miljö, familj och kamratrelationer. Barn deltar i många 

parallella sammanhang, menar Fischbein, och om de ges rätt förutsättningar kan dessa 

vara en källa till lärande. Juul och Jensen (2010) uppmärksammar den så kallade 

lydnadskulturen, där respekt och omsorg genomsyrar och anser att det grundläggande i 

all skolverksamhet är omsorg och relationsskapande. De anser att pedagoger ofta 

underskattar sin egen betydelse när de hävdar att föräldrar ska uppfostra och pedagoger 

stå för lärandet. Lundborg (2012) markerar att skolan ska lyssna på föräldrar, om vi får 

föräldrars förtroende blir också barnen studiemotiverade.  
 

 

Skolan ska vara det andra hemmet för barnen. Öppen med personal 

som gör sitt bästa, trygghet och bra bemötande… arbeta för att vinna 

familjernas förtroende och att ge barnen trygghet, vilket kan ta tid att 

bygga upp. (Lundborg, 2012, s. 37). 

 

 

I estniska skolor sätter man inte tillräckligt värde på relationer mellan lärare och 

föräldrar men det är viktigt att lärarna bli mer inriktade på att samarbeta med barnets 

hem förmedlar Tiko (2012). Lundgren och Persson (2003) ser att en svårighet i 

samarbetet kan vara om hemmet anses vara orsaken till elevens problem.  Det är en 

självklarhet att läraren har ett ansvar för att skapa ett gott samarbete med 

vårdnadshavare och när föräldrar vänder sig till lärare handlar det oftare om hur eleven 

trivs och hur väl eleven känner sig delaktig i skolans än om måluppfyllelse (Jensen & 

Jensen, 2008). Föräldrar uppskattar lärare som med humor och värme skapar en 

harmonisk skolgång för deras barn uttrycker Assarson, Ahlberg, Andreasson och 

Ohlsson (2011). Tiko (2012) drar slutsatsen att skolan inte alltid främjar det sociala 

kapital som är nödvändigt för barns välbefinnande och det är viktigt att lärare inser de 

konsekvenser ett bristfälligt bemötande kan ge. Lärarutbildningen skulle kunna bidra 

genom att öka lärarstudenternas kunskap om hur stor betydelse lärarens förhållningsätt 

har i möten både gällande barns olika behov och föräldrarnas förväntningar på en 

professionell skola fortsätter hon. 

 

Sammanfattningsvis ser vi hur forskning beskriver att elevernas vårdnadshavare och 

familj förutsätts ta ansvar för de barn de sänder till skolan och gränsen mellan vad som 

är hemmets respektive samhällets ansvar är otydlig (Stoltz, 2011; Tallberg Broman, 

2011). Forskning vi tagit del av visar att lärare och skolledning ska erbjuda och skolan 

ska innehålla en miljö som kompenserar eventuella brister i hemmen. Lärare och 

skolledning ska dessutom erbjuda en miljö som tillvaratar elevernas erfarenheter 

(Assarson, Ahlberg, Andreasson & Ohlsson, 2011; Bergmark & Kostenius, 2011). 

Hattie (2009) framhåller att elevens erfarenhet, tidigare kunskap och personlighet har 

större effekt för resultaten än till exempel kön. Föräldrars engagemang och positiva 

attityder till lärande är viktigare än hög intelligens. Hattie menar därför att genom att 

göra vårdnadshavare delaktiga i barnens skolgång så undgår barnet att leva i två världar, 

en hemma och en annan i skolan vilket i sin tur genererar i lärande. Föräldrar och 

pedagoger ska ha gemensam vårdnad vad gäller fostran och omsorg (Niss, Hindgren & 

Westin, 2007). Spånberger Weitz (2011) betonar i en rapport från Stockholms 

universitet att elever med trasiga hemförhållanden ofta misslyckas i skolan och därför 
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måste skolan vara den motivation som behövs för att dessa elever vill fortsätta att 

utbilda sig. Detta kan vara en svårighet menar Reynolds (2007) och funderar över om 

lärare kanske vill hantera elevernas problem men hindras på grund av kravet att nå 

kunskapsmålen. Klefbeck och Ogden (2003) menar att vi inte får förbise barnets egen 

kompetens och problemlösningsförmåga. Även Frelin (2012) belyser att de handlingar 

som läraren utför är en viktig faktor för elevers kunskapsutveckling. Fruiht och Wray-

Lake (2014) ser att ett sätt att stötta eleverna är genom att se till att varje elev har en 

egen mentor, en trygg vuxen. De menar att detta är viktigt om vi vill ge våra barn en 

chans till akademisk framgång. Lundgren och Persson (2003) framhåller att skolan ofta 

ser hemmet som orsaken till elevens problem och betonar att det är skolans ansvar att 

skapa ett bra föräldrasamarbete.  

 

3:3:4 Elevhälsoteam och skolans främjande arbete 

Lundborg (2012) pekar ut skolan som elevers viktigaste skyddsfaktor. Hon framhåller 

att ansvaret för skolproblem aldrig kan eller får läggas på eleven och om skolan har 

fokus på att ge alla elever studieframgång genereras positiva utvecklingsspiraler. Höjer 

och Johansson (2013) påvisar att av empatiska, kompetenta och delaktiga pedagoger är 

betydelsefulla för att motverka social utslagning av sårbara och missgynnade barn och 

ungdomar. De ser till och med pedagogen som den viktigaste faktorn och Nilsson 

(2014) menar att goda relationer med pedagoger har en klart skyddande inverkan och 

bidrar till bättre självkänsla hos eleverna. 

 

Persson (2007)  menar att många lärare tänker bort elever med särskilda behov eftersom 

vi blivit vana att barnet tas omhand i ett parallellt system av de som är experter på dessa 

barn. Thornberg (2012) förordar i en artikel om samverkan kring utmanande elever att 

ett bakåtsträvande arbetssätt måste motverkas. Detta sker genom engagemang, 

diskussion, målsättning och ansvarsfördelning med en acceptans av 

multiprofessionalism. Med respekt för olika professionaliteter och för elever och 

föräldrar skulle mångfalden av åsikter och perspektiv bli en utgångspunkt för att 

gemensamma utvecklande insatser fortsätter Thornberg. Vi måste ha ett fokus på ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbete för att ge våra elever möjligheten till ett 

positivt lärande menar Lundborg (2012) och påpekar att elevhälsan har fått en ny roll 

med större vikt på att uppmärksamma elevers lärande. Löf (2011) ser att skolan 

förväntas ta ett ansvar för att främja och förebygga sociala problem jämte utbildning 

men då nationella riktlinjer för livskunskap saknas på schemat och förbises detta.  

 

Lundgren och Persson (2003) ser en förskjutning inom forskningen från risk- till 

friskperspektiv, så kallad salutogenesforskning. De beskriver vad som gör att visa barn 

klarar sig i svåra miljöer medan andra inte gör det. Lundborg (2012) betonar den 

skyldighet pedagoger har att ställa sig frågan vad de måste förändra för att möta och 

tillgodose elever med sämre förutsättningar. Ur ett individperspektiv kan skolans 

främjande roll och förhållningssätt ge goda livschanser till elever som kommer från 

trasiga hem betonar Höjer & Johansson (2013). Ett sätt är att underlätta för alla elever 

och erbjuda dem likvärdiga möjligheter vilket uppmärksammas av Nilholm (2012) som 

menar att man i skolan oftast utgår från de bekymmer som redan finns. Han vill ”hitta 

en balans mellan att se barn som lika eller olika” (s. 12) där de som anses olika bemöts 

på ett sätt som inte pekar ut dem.  

 

Förhållanden under barndomen har stor betydelse för både den psykiska och fysiska 

hälsan hela livet. Psykiska besvär är en av de största orsakerna till ohälsa men det finns 

goda möjligheter att förebygga detta genom tidiga insatser under uppväxten betonar 
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Folkhälsomyndigheten (2014). Förebyggande och främjande arbete förespråkas på 

liknande sätt av både Nilholm (2012) och Guvå (2011) där den senare i en rapport från 

Skolverket beskriver elevhälsans roll. Guvå gör gällande att dålig självkänsla och 

försämrad kunskapsutveckling kan leda till skolfrånvaro och andra oönskade beteenden. 

För att främja barns långsiktiga hälsa bör insatser göras där barn är och skolan är en 

viktig miljö för barn uttrycker Folkhälsomyndigheten (2014). Skolans roll betonas även 

av Nilsson (2014) som ser ett samband mellan elevers svårigheter i skolan och 

utanförskap, psykisk ohälsa och kriminalitet senare i livet. Att må bra är viktigt för att 

lära men att lära leder också till att vi mår bättre och då uppstår fler tillfällen till att ge 

eleven goda livschanser även om direkta sambandet är svårt att förklara. Även Höögs 

(2014) artikel, vilken är grundad på 150 intervjuer med elevhälsa, lärare och rektorer, 

visar att det saknas kunskap kring sambandet mellan hur välbefinnande och trygghet 

kan vara en förutsättning för kunskapsutveckling och hur detta samband i så fall kan 

vidareutvecklas. I ett betänkande från Statens offentliga utredningar (SOU 2006:77) om 

ungdomars psykiska hälsa påvisas att skolelever idag ofta mår dåligt och en orsak till 

detta tros vara stress över skolarbete och kunskapsmål. Detta kan tyda på att de krav 

samhället ställer inte motsvaras av skolans insatser. För att minska risken för psykiska 

problem kan skolan arbeta med att öka elevernas tilltro till den egna förmågan att 

hantera problem.  

 

Hjörnes och Säljö (2014) uppmärksammar hur man analyserar och förebygger 

skolmisslyckanden, att skolans kompetens blir allt mer specialiserad genom 

elevhälsoteam, något som Backlund (2007) uppfattar kan förstärka skolans 

organisatoriska makt med följdeffekt att elever och föräldrar får mindre möjlighet till 

delaktighet. I en rapport från Skolverket framhåller Guvå (2014) att elevhälsan ska 

beakta sambandet mellan lärande och hälsa men Hjörnes & Säljö (2014) menar att en 

stark diagnostisk kultur tillsammans med skolors starka kollegiala traditioner och 

diskurser gör att samarbetet mellan elevhälsoteam och praktik inte främjar elevens 

utveckling utan ofta fastnar i ett individproblemstänkande. Guvå (2014) beskriver att 

specialpedagogens arbetsuppgifter bland annat är att identifiera och undanröja orsaker 

till elevers svårigheter samt att stödja en utveckling i det pedagogiska tänkandet för att 

kunna möta behoven hos alla elever. Elevhälsans arbete ska vara salutogent, 

förebyggande och hälsofrämjande men vardagsarbetet utgår ändå från ett patogent och 

individfokuserat synsätt, en differens mellan praktiken och retoriken som många i 

elevhälsan känner igen. Helldin (2007) framhåller att risken med att sätta medicinska 

namn på symptom är att de blandas samman med det pedagogiska. Det som i biologin 

kallas sjukt kallas inom pedagogiken onormalt. Sociala perspektiv förbises och Helldin 

efterlyser mer specialpedagogisk fokus i forskningen kring detta. 

 

Nilsson (2014) ser en koppling mellan psykisk hälsa och skolframgång där elever som 

upplever sig ha ett gott välbefinnande också visar bättre kunskapsprestationer. Det är 

inte enbart själva kunskapsinhämtandet som är viktigt utan även hur relationerna ser ut 

mellan skolpersonal och varje enskild elev. Goda relationer minskar risken för 

stressymptom och har positiv inverkan på elevers skolnärvaro. Aspelin (2013) beskriver 

det specialpedagogiska relationella perspektivet som ett engagemang för vad som sker i 

samspelet mellan människor och betonar vikten av att uppmärksamma de pedagogiska 

relationsprocesserna. Han skildrar ett relationellt perspektiv som har sin grund i 

mänskliga värderingar och med utgångspunkt i de genuina möten som man inte alltid 

kan ta för givna. 
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Höögs (2014) intervjuer visar att elevhälsan i landets skolor är olika ur individ, struktur, 

kultur och politiskt synpunkt. Han drar slutsatsen att bristen på en tydlig central 

arbetsbeskrivning leder till att personal på skolorna skapar sina egna prioriteringar där 

akutinsatser snarare än långsiktiga främjande insatser utförs. Meningen med 

elevhälsoteam är att öka kvalitén i verksamheterna gällande problemlösning och 

beslutsfattande på de olika nivåerna men studier visar att möten ofta går på rutin och 

diskussioner fastnar i det enskilda barnets problem framhåller Hjörnes & Säljö (2014). 

Thornberg (2006) anser att det är ett dilemma att inte få reflektera och åskådliggöra 

etiska perspektiv tillsammans. Backlund (2007) uppmärksammar att elevhälsoteam har 

en förväntan på att lärare ska ha prövat olika lösningar innan de kontaktar dem. Lärarna 

däremot vill lägga sin tid på undervisning och överlämna elevärenden gällande sociala 

problem direkt. Skolans sociala uppgifter placeras lätt i facket allas ansvar vilket ofta 

leder till ingens ansvar eller någon annans fel. men att fördela elevhälsans kompetenser 

tydligare, att några fokuserar på lärarhandledning och andra på elevstöd skulle kunna 

vara en lösning för en tydligare ansvarsfördelning uttrycker hon.   

 

Sammanfattningsvis ser vi att skolan är våra elevers allra viktigaste skyddsfaktor enligt 

Lundborg (2012) som upplever att elevhälsans roll i skolan blir alltmer 

kunskapsorienterad. I SOU 2006:77 (2006) står att ungdomar inte alltid mår bra i skolan 

och en orsak till detta kan vara stress över skolarbetet. Thornberg (2012) förordar 

samverkan och anser att skolan måste förhindra ett bakåtsträvande arbetssätt genom 

engagemang, diskussion, målsättning och ansvarsfördelning med en acceptans av 

multiprofessionalism. Psykisk hälsa där elever upplever sig ha ett gott välbefinnande 

leder till bättre kunskapsprestationer framhåller Nilsson (2014). Guvå (2014) anser att 

elevhälsan ska uppmärksamma det samband som råder mellan lärande och hälsa. Men 

Hjörnes och Säljö (2014) ser att en diagnostisk kultur och skolors kollegiala traditioner 

och diskurser gör att man fastnar i ett individproblemstänkande. Höög (2014) drar 

slutsatsen att bristen på en tydlig central arbetsbeskrivning leder till att personal på 

skolorna skapar sina egna prioriteringar vilket leder till att där akutinsatser snarare än 

långsiktiga främjande insatser efterfrågas. 

 

3:4 Teori  
Svensson (2011) förklarar hur en teori kan lyfta fram vissa fenomen, medan andra blir 

mindre tydliga, som genom ett par glasögon och en teoretisk förankring är viktig då den 

ger oss en analytisk blick. En teori kräver att antaganden och begrepp och relationen 

däremellan är systematiskt. Bie (2009) beskriver att reflektion är att föra tankarna 

tillbaka till något du tänkt tidigare och ta ställning till ett särskilt innehåll. Under vår 

teorivalsprocess reflekterade vi tillsammans för att, ur olika perspektiv, kunna ta 

ställning och hitta den teoretiska grund som syns vara mest lämplig att använda för att 

skapa förståelse i vår empiriska forskning (Svensson, 2011). Vi väljer att ge den 

teoretiska förankringen en framträdande roll och använder den för att klargöra vårt 

syfte. Reflektioner och diskussioner utmynnade i att den relationella teorin (Aspelin & 

Persson, 2011) framkom som mest användbar. Detta för att teorin med relationen som 

grund beaktar skolans måluppfyllelse med både social och ämneskunskapsutveckling i 

centrum. Vi ser beröringspunkter med Rökenes och Hansens (2006) som belyser 

relationskompetensens betydelse för positiv utveckling. Då vi utgår från likheter mellan 

dessa teorier och inte använder dem båda fullt ut vill vi betona att vi inspirerats av dem 

(Magnusson, 2014).  

 

Aspelin & Persson (2011) förklarar den relationella teorin utifrån att analysera och 

synliggöra händelser och att uppmärksamma förhållandet mellan barns lärande, fostran 
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och förutsättningar. De menar att en viktig grundtanke inom relationell pedagogik är att 

jaget uppstår i relationer och att relationer existerar och förändras i möten. Aspelins och 

Persson delar upp relationell pedagogik i fyra nivåer.  

 

Den första nivån handlar om pedagogiska möten där viktiga samspelsprocesser sker när 

pedagogen möter eleven i dennes upplevelser och eleven därmed känner sig erkänd och 

får vägledning i lärprocessen. Ungefär det samma innebär Rökenes och Hansens (2006) 

påpekande om att det är genom social samverkan vi skapar kunskap, mening och 

delaktighet.  

 

Aspelin och Persson (2011) beskriver i den andra nivån pedagogiska förhållningssätt 

som handlar om vilka tillvägagångssätt pedagoger använder sig av för att nå eleven. Här 

menar Aspelin (2013) att läraren målmedvetet måste kunna skapa goda relationer för att 

kunskap ska utvecklas genom interaktion och inte genom att läraren överför fakta. 

Rökenes och Hansen (2006) framhåller relationskompetens som på ett liknande sätt 

visar hur vi bemöter och tar andra människor till oss samt motiverar våra handlingar.  

 

I den tredje nivån uppmärksammar Aspelin och Persson (2011) pedagogisk rörelse och 

menar att en formaliserad verksamhet ska bestå av ett relationellt synsätt och genomsyra 

alla på skolan och andra som berörs. Detta ska leda till att professionella samtal förs på 

många nivåer och bidrar till skolutveckling. Rökenes och Hansen (2006) beskriver 

också fyra olika perspektiv som ska belysas då de är grundläggande i all samverkan, 

min värld, din värld, vår värld och metaperspektivet. Det är i vilket sammanhang dessa 

perspektiv sedan verkar som skapar förutsättningarna i samverkansprocessen.  

 

Aspelin och Persson (2011) kallar den fjärde nivån för pedagogisk teori. Den handlar 

om att diskutera och synliggöra de diskurser och begrepp vi sammanbinder med våra 

elevers fostran och kunskapsutveckling. Rökenes och Hansen (2006) menar att hur vi 

använder språket påverkar det sociala samspelet och behöver sättas i en 

meningskontext. Ord kan missförstås om inte alla deltagare förstår vad som menas och 

att ha ett gemensamt språkbruk är en förutsättning för att bygga upp en god relation, 

fortsätter de.  
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4 Metod  
Här beskrivs vilka tillvägagångssätt vi använt oss av i vår empiriinsamling och på vilket 

sätt urvalet av respondenter gått till. Vi visar de etiska frågorna vi beaktat och hur vi 

säkerställer arbetets tillförlitlighet.  

 

4:1 Tillvägagångssätt och urval 
Vi närmade oss detta arbete med en hermeneutisk ansats då vår önskan var att få en 

förståelse för vårt valda problemområde. Westlund (2009) beskriver att den 

hermeneutiska ansatsen passar bra då det handlar om att förstå, förmedla och tolka 

skeenden. Hon skriver att den hermeneutiska ansatsen är ett lämpligt val när syftet med 

en studie är att ge respondenterna utrymme att själva välja hur de svarar och tolkar till 

exempel intervjufrågor och för att komma nära deras egna upplevelser tillägger Fejes & 

Thornberg (2009). Vi utgick från en induktiv forskningsprocess där gemensamma 

reflektioner och analyser av vårt empiriska material förklarar och skapar förståelse för 

de frågeställningar vi väljer (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi genomförde en så kallad 

triangulering med två olika typer av undersökningsmetoder, fokusgruppsamtal och 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2008). Vi valde dessa metoder för att på ett bra 

sätt få insikt i elevhälsans och olika pedagogers sätt att resonera kring elevers sociala 

situation. Vår första tanke var att få genomföra fokusgruppsamtal med minst två 

elevhälsoteam och att skicka ut webbaserade enkäter till många pedagoger för att få ett 

brett svar. Men vi fick tänka om och se ett fokusgruppsamtal som tillräckligt. Vi 

beslutade också att istället för att skicka ut enkäter genomföra intervjuer med de som 

anmält sitt intresse att svara på enkäterna (mejl 1, bilaga IV). Vi fick namn på 

respondenter, som kunde vara intresserade av att svara på våra enkäter, på den skola där 

vi genomförde fokusgruppsamtalet. Men för att kunna säkerställa deras och 

elevhälsoteamets anonymitet, när vi istället skulle genomföra intervjuer, valde vi att 

avstå samtal med dem (mejl 2, bilaga IV).  

 

Vi sökte intressenter till deltagandet i vår undersökning på två olika sätt, först genom ett 

sannolikhetsurval där vi lät datorn välja ut ett tjugotal skolor i Mellansverige. I ett 

missivbrev (bilaga III) till rektorerna på dessa skolor ställde vi frågan om vi fick 

genomföra ett fokusgruppsamtal med deras elevhälsoteam och få namn på pedagoger 

som kunde tänka sig att svara på vår enkät. Vi fick positivt svar från en skola, fem 

skolor tackade nej till att delta på grund av tidsbrist medan övriga skolor inte svarade 

alls. Det låga intresset fick oss att gå vidare och göra ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2008) och via bekanta fick vi kontakt med pedagoger som ställde upp på intervjuer. 

Intervjuerna och fokusgruppsamtalet genomförde vi på skolor i tre olika kommuner i 

Mellansverige. Totalt intervjuade/samtalade vi med tolv respondenter, åtta pedagoger 

och ett elevhälsoteam med fyra personer, se vidare under rubrik 5. 

 

Innan fokusgruppsamtalet och intervjuerna påbörjades informerade vi respondenterna 

om Vetenskapsrådets (2011) fyra principer. Först beskrev vi informationskravet då vi 

berättade om studiens syfte, tanke, användning, frivillighet och att respondenterna fick 

avsluta intervjun eller ångra sitt deltagande när de ville. Vi informerade om 

samtyckeskravet, där deltagarna fick ge sitt samtycke att delta i undersökningen. 

Därefter presenterade vi konfidentialitetskravet, där vi försäkrade att personliga 

uppgifter behandlas med största försiktighet och att våra inspelningar och 

transkriberingar sparas på säkert ställe till uppsatsen blivit godkänd. Därefter förstör vi 

materialet. Till sist informerade vi om nyttjandekravet, att de svar vi får inte kommer att 

användas till något annat än till vår studie. Vi bad även om tillåtelse att få spela in 

fokusgruppsamtalet och intervjuerna vilket alla godkände. För att bidra till att 
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säkerställa tillförlitligheten frågade vi också respondenterna om vi fick återkomma till 

dem om vi skulle känna osäkerhet vid tolkningen av deras svar eller för att ställa 

kompletterande frågor om så behövdes. Alla våra respondenter var positiva till detta. 

 

Under fokusgruppsamtalet delade vi på ansvaret som moderator, observatör och 

inspelningstekniker. Vi valde en tydlig struktur där vi registrerade allas talutrymme och 

ledde samtalet i riktning mot vårt syfte med hjälp av fyra öppna frågor (bilaga I). Dessa 

frågor hade vi upptryckta i stort format utlagda på bordet som stöd för både oss och 

elevhälsoteamet. Samtidigt var vi öppna för det ostrukturerade, vi visste inte innan 

samtalet vad deltagarna skulle tolka in i frågeställningarna, för att få in en spontanitet 

och öppenhet i samtalet (Wibeck, 2011). Under intervjuerna med pedagoger delade vi 

på ansvaret som intervjuare och inspelningsansvarig. Vi intervjuade totalt åtta 

pedagoger, tre lärare i årskurs 2, tre fritidspedagoger och två förskollärare i 

förskoleklass. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer vilket möjliggjorde att vi 

utifrån generellt ställda frågor (bilaga II) kunde variera ordningsföljd och även ställa 

fördjupande följdfrågor (Bryman, 2008). Vi använde det insamlade materialet från 

fokusgruppsamtalet som underlag för att utforma intervjufrågorna och för att få inblick i 

hur ett elevhälsoteam ser på skolans sociala ansvar. Vi valde denna väg då vi inspirerats 

av det sätt Dahlin-Ivanoff (2011) och Wibeck (2011) beskriver hur man utifrån 

fokusgruppsamtal kan få god vägledning i utformandet av intervjufrågor.  

 

4:2 Etik och forskningsetik  
Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska följande fyra forskningsetiska principer beaktas: 

Informationskravet, deltagarna ska ges information om forskningens syfte och vilka 

villkor som gäller samt att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet, deltagarna ska ge 

sitt samtycke till undersökningen. Konfidentialitetskravet, deltagarnas personuppgifter 

ska förvaras aktsamt och med konfidentiell försiktighet. Nyttjandekravet, deltagarna ska 

försäkras att uppgifterna inte kommer att användas på annat sätt än som presenterat 

forskningsändamål. 

 

Vetenskapsrådet (2011) redogör för den forskningsetik som ska skydda de som deltar i 

en undersökning och forskaretik gällande bland annat forskarens ansvar för hantering av 

forskningsmaterialet. Forskningsetiken stöds av Etikprövningslagen (2003). 

Forskaretiken handlar om forskarens egen moral, som i sin tur bygger på värden som 

styrs av personliga känslor och behov. Detta ställde krav på oss att vara extra 

eftertänksamma, vara medvetna om och reflektera över vår egen moral så att det blev 

vår etik då forskning ska ske med den metod som innebär minst skada för de som berörs 

av den. Det är förankrat i grundlagen att all offentlig verksamhet ska var öppen för alla 

vilket för oss innebär att slutarbetet kommer att publiceras i en offentlig databas 

(Vetenskapsrådet). Vi tog vårt ansvar kring detta och diskuterade och ventilerade våra 

tankar gällande moraliska dilemman, vilka ställningstaganden och beslut vi tog i vårt 

skrivande. Vi följde de forskningsetiska principerna genom att i planering och 

genomförande väga de beslut vi fattar gällande arbetet mot dessa för att säkerställa den 

etiska aspekten.  

 

Vi har i alla arbetets delar både under intervjuerna, transkribering och analysering varit 

medvetna om att behandla våra respondenter och deras svar med stor respekt för deras 

integritet och med en ödmjukhet för deras deltagande. Redan i missivbrevet 

informerades respondenterna om att vi kommer att följa Vetenskapsrådets (2011) etiska 

principer och vid intervjutillfällena berättade vi utförligt om dessa. Vi informerade om 

syftet med vår uppsats och hur vi avsåg att använda oss av materialet till denna. Vi 
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förklarade att det empiriska material vi anskaffar inte kommer att lämnas ut på något 

annat sätt än vad vi överenskommit.  Vi berättade att vi kommer att förvara materialet 

på ett så säkert sätt som möjligt fram tills uppsatsen är godkänd då vi förstör allt 

empirimaterial. Vi informerade om att alla personer som deltagit i studien blir 

avidentifierade och att endast yrkesprofessionen kommer att synas i resultatet, inte 

kommuntillhörighet eller namn. Vi registrerar eller sparar inte några namn eller annan 

identifierad data. 

 

4:3 Tillförlitlighet och giltighet  
Forskning med kvalitet kräver bland annat ett tydligt syfte, en motiverad metod, kritisk 

analys av insamlat material samt noggrannhet och struktur i dokumentering och 

redovisning Detta för att uppfylla kriterierna för trovärdighet, möjlighet att konfirmera, 

pålitlighet och överförbarhet (Vetenskapsrådet, 2011; Bryman, 2008). Vi förhöll oss till 

detta under hela arbetsprocessen med vår uppsats då vår ambition är att få visa upp ett 

seriöst och genomtänkt resultat. Särskilt noga ville vi vara initialt med att formulera 

frågor till fokusgruppsamtalen så att vi utifrån dem skulle kunna få fram ytterligare 

genomtänkta frågor till våra intervjuer. Vi har också uppmärksammat Thurén (2007) 

som betonar att forskning ska vara värderingsfri och vi upplever inte att vi tolkade eller 

manipulerade våra resultat för att de skulle passa våra önskningar.  
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5 Resultat och analys  
Här presenteras svaren från våra respondenter, åtta pedagoger (två förskollärare i 

förskoleklass, tre lärare i årskurs 2 och tre fritidspedagoger) och ett elevhälsoteam, 

uppdelade efter våra teman. Elevhälsoteamet vi träffade bestod av fyra personer med 

olika professioner och kompetenser; specialpedagogisk, medicinsk och social. 

Elevhälsoteamet ansvarar även för elever som är något äldre än övriga respondenters 

vilket ibland kan skönjas i deras svar. Varje tema varvas med yrkesövergripande 

sammanfattningar och med citat från intervjuerna. Alla professioner nämns som våra 

respondenter/respondenterna utom efter citaten eller när någon har ett lämnat ett svar 

som vi särskilt vill uppmärksamma, då uppges yrkesbefattningen. Samtliga teman 

avslutas med en analys av de resultat vi fått i förhållande till teori, styrdokument, 

tidigare forskning och litteratur. Vi uppmärksammar och redovisar eventuella samband 

och motsatser dem emellan.  

 

5:1 Fostran och lärande  
Alla respondenter uttryckte att fostransuppdraget är en stor och viktig del av skolans 

verksamhet och att mycket tid läggs på att fostra eleverna.  De uppfattade att det finns 

en gräns mellan vad som är föräldrarnas och vad som är skolans ansvar men upplever 

att denna gräns ofta är otydlig. Ibland hör respondenterna kommentarer från elever som 

vill markera sin ståndpunkt – du är inte min mamma. Att skolan ansvarar för att fostra 

barnen i grupp framhölls av alla respondenter och elevhälsoteamet såg att det var deras 

ansvar att hjälpa skolpersonal att få elever att kunna umgås i grupp.  
 

 

En förälder sa till mig att det är föräldrarnas uppdrag att fostra sina 

barn men skolan ska hjälpa till eller fostra dem i grupp. Det tycker jag 

var fint sagt. Föräldrar kan inte samspela med 15, 20, 25 stycken eller 

en hel årskurs. Det är mycket skolans uppdrag att fostra i grupp. 

(social kompetens, elevhälsoteamet) 

 

 

Elevhälsoteamet ansåg att de även ansvarade för att se till att skolan har välmående 

elever psykiskt och fysiskt och att ge dem så goda livschanser som möjligt. Hinder för 

att uppnå detta upplevs av respondenterna vara de stora barngrupperna, tung 

arbetsbelastning och för lite personal. Respondenterna upplevde att det stora fokus som 

idag riktas mot kunskapsmål försvårar och tar tid från skolans sociala uppdrag. 

Samtidigt har skolmiljön blivit rörigare med större klasser och många konflikter, fler 

utagerande elever och fler barn med olika typer av diagnoser. Detta gör att de sociala 

frågorna tar stor plats både i undervisning och i elevhälsoteamets samtal med 

skolpersonal.  
 

 

Jag pratade med arbetslag… då säger lärarna att dagligen håller vi 

på och tränar barnen i konflikthantering, vi lyssnar på det de kommer 

med och är oroliga, upprörda över eller ledsna för. Hela tiden, dag ut 

och dag in det är inte någonting vi bara gör någon enstaka gång utan 

hela tiden, trots det tycker jag mig höra en liten stolthet i rösten. 

(social kompetens, elevhälsoteamet) 

 

 

Elevhälsoteamet saknade vuxna som har andra uppgifter än undervisning på skolan och 

upplevde att dessa kringpersoner är de första som försvinner i besparingstider. 
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… som förr på min tid då hade man värdinnor på skolan som stod i 

någon fritidslokal, det finns inte längre… En skolvärd som säger hej 

när eleverna kommer och finns där och kan hjälpa till med saker som 

behövs, och som har ögon och ser och som eleverna också känner. 

(medicinsk kompetens, elevhälsoteamet) 

 

 

Förskollärarna betonade att syftet med förskoleklassen är att vara en språngbräda för att 

sedan klara av skolans krav. De upplevde att en betydande del av deras vardag består av 

fostran även om det ibland är svårt att veta var gränsen går mellan fostran och lärande. 

Återigen framkom att den fostrande rollen handlade om gruppfostran.   
 

 

 ... man tar inte över föräldrarnas roll inte på något sätt men man 

fostrar in dem i det spektrat att man är en i en större 

grupp.(förskollärare)  

 

 

Respondenterna ansåg att det finns ett större krav på att lyckas och vara lyckad hos både 

elever, lärare och föräldrar. Elevhälsoteamet menade att rektor har ett stort ansvar att 

organisera skolornas elevhälsoteam så att alla kompetenser utnyttjas på bästa sätt och de 

tryckte på att rektor är ansvarig för att fördela uppdragen mellan professionerna.   
 

 

Det jag tänker då är att våra rektorer framför att elevhälsan arbetar 

på rektors uppdrag. Tidigare tyckte jag att vi kanske var något mera 

självständiga men nu har de verkligen tryckt på det. Vi informerar 

rektor i större utsträckning vad vi arbetar med och vi uppmanar också 

lärare att när de kommer med elevärenden till oss säger vi att de får 

ta det till rektor så arbetar vi vidare med det sen. (social kompetens, 

elevhälsoteamet) 

 

 

Många av våra respondenter uppvisade en ambivalens i sitt ansvar med att fostra elever. 

De uttryckte att en alltför stor del av deras tid går åt till att fostra men de hade likväl 

förståelse för att deras fostrande roll är betydelsefull. Samtidigt ansåg de att det inte är 

deras sak att ta över föräldrarnas fostran och menade att om föräldrar tog större del av 

det sociala fostrandet kunde skolan fokusera mer på kunskapandet. Hur respondenterna 

såg på sitt ansvar att fostra och hur det påverkade kunskapsmålen skiftade beroende på 

respektive yrke och i vilken verksamhet de arbetade. En lärare uttryckte att hen 

utbildade sig till lärare för att undervisa och fokusera på kursplansmål men menade att 

fostran tog en allt större plats på undervisningens bekostnad. 
 

… ibland kan jag tycka att den här fostransbiten tar en större plats än 

jag skulle vilja. Vi har ju en timplan som ska följas och där står 

ingenting att vi ska lägga så här mycket tid på de sociala delarna utan 

det står att vi ska ha matte, svenska och allt det där. Där kan jag 

känna att det blir en konflikt… Hur mycket tid får det sociala ta… det 

hänger ihop… Det blir en tidsmässig konflikt.(lärare) 

 

 

Fritidspedagogerna beskrev att deras uppdrag skiljer sig från lärarnas då de inte har 

några kunskapskrav för verksamheten men de såg som sin uppgift att forma fungerande 

barngrupper vilket i sig är en förutsättning för att kunskapsmålen ska kunna uppfyllas. 
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Det handlar om att få en trygg barngrupp som fungerar socialt och även om man inte 

tänker på det hela tiden är det så man jobbar, sa en fritidspedagog.  
 

 

Det är viktigt att få dem att fungera socialt för är man väldigt stökig 

och bråkig så är det svårt att få bra kompisar och jobb i framtiden.  

Ja, att få dem till att bli trevliga och smarta människor. 

(fritidspedagog)  

 

 

Förskollärarna såg en frihet i förskoleklassens verksamhet då de inte har uppnåendemål 

och då inte heller har en motsättning mellan kunskapsmål och fostransuppdraget. 

Elevhälsoteamet såg värdet i att skapa ett positivt socialt klimat för att på så sätt främja 

elevernas psykosociala välmående och framhöll att skolan inte bara kan handla om 

kunskapsinhämtning.  
 

 

… för sen när man kommer ut i livet kanske det är den sociala 

kompetensen som ändå efterfrågas. (medicinsk kompetens, 

elevhälsoteamet) 

 

 

Respondenterna beskrev att de har ett stort ansvar för elevernas sociala fostran och att 

skolans sociala funktion är en nödvändighet för hela barnets utveckling. 

Respondenterna uttryckte en medvetehet om att en betydelsefull del i uppdraget som 

pedagoger är att vara goda förebilder. Detta innebär, enligt respondenterna, att ge 

eleverna demokratiska värderingar, lära eleverna ta eget ansvar, lära dem umgås, kunna 

berätta för och lyssna på varandra, klara socialt praktiska saker som bordsskick och 

påklädning samt vara rädda om miljön. 
 

… hur man är mot varandra, hur man behandlar sin miljö och 

allting… det ligger i vårt uppdrag. (förskollärare)  

 

… mycket av lektionerna kan gå åt till det sociala arbetet beroende på 

grupp och vad som har hänt.(lärare) 

 

 

Respondenterna framförde att det är en viktig uppgift är att ge varje barn verktyg för att 

passa in socialt trots olikheter som kan hämma. Genom att vara ett föredöme och att 

hela tiden tänka på sitt eget förhållningssätt ger respondenterna eleverna möjlighet att 

lära sig detta. Att vägleda eleverna till att bli ärliga medmänniskor göra lärandet kul och 

kunna skratta ihop såg fritidspedagogerna som en stor del av skolans sociala funktion.  
 

 

För när jag umgås med barnen så vill jag att de ska ha en trevlig 

stund och kanske lära sig något. Likadant är det för mig som pedagog 

att jag vill ha en trevlig stund och lära mig något.(fritidspedagog)  

 

 

En respondent uppmärksammade skyldigheten att slå larm om ett barn far illa och 

menade att det pedagogiska arbetet inte bara handlar om ett pedagogiskt utan även ett 

socialt ansvar. 
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… att de ser ut att ha det bra, att de har kläder, mat och så vidare. Att 

man får en signal att det fungerar hemma och att det fungerar i 

skolan. (fritidspedagog)  

 

 

Några respondenter upplevde att det för några år sedan fanns mer tid till social träning i 

form av samspelsövningar medan det idag läggs mer tid på ämnesundervisning. En 

lärare uttryckte svårigheten att hinna med ett ökat antal barn med behov av stöd 

gällande både kunskapsinhämtning och koncentration.  
 

 

… man måste ligga steget före hela tiden. Det är då jag känner att 

man får äta upp det i bakändan om man inte har hunnit gjort det 

innan… Ibland kan jag lägga det på mig själv men många gånger kan 

jag känna att vi inte har förutsättningar för att göra det. (lärare) 

 

 

Alla respondenter uttryckte att det inte finns tillräckliga resurser för att hinna lära 

barnen social kompetens då barnen är små och grupperna stora. Stora barngrupper och 

liten personalstyrka ses som ett dilemma och något som gör det svårt att nå alla barn. En 

fritidspedagog uttryckte att barn i behov av stöd får extra resurser under skoldagen men 

inte under fritidstid. 
 

  

… Vad händer mellan ett och halv fem… var pågår den sociala 

fostran det finns ingen rimlighet i världen att en person ensam med 25 

barn kan tillgodose just det här barnets behov efter klockan ett… Det 

finns ingen helhet i tänket man ser inte att lärandet pågår hela tiden. 

(fritidspedagog) 

  

 

5:1:1 Analys fostran och lärande 

Elevhälsoteamet såg som sitt stora mål att hjälpa lärare att ge elever goda livschanser 

och att elevernas psykosociala välmående och utveckling är viktig. Skolan kan inte bara 

handla om kunskap, det måste även finnas ett gott socialt klimat men om det läggs ett 

stort fokus på kunskapsmål försvåras skolans sociala uppdrag. Elevhälsoteamet nämnde 

att lärare kan se sociala problem och fostransfrågor som en anledning till ett försämrat 

kunskapsresultat. Våra respondenter uttryckte att de lägger mycket tid på 

ämnesundervisning vilket tar tid från samspelsövningar. Samtidigt betonade en lärare att 

hen utbildade sig till lärare för att få undervisa inte fostra. Litteraturen vi läst kan vi 

koppla samman med respondenternas känsla att kunskapsmålen kommer i första hand 

och den visar att elevers sociala och demokratiska utveckling samt relationsbyggande 

riskeras om lärare pressas till att fokusera på olika kunskapstester (Nilholm, 2012; 

Reynolds, 2007; Aspelin & Persson, 2011). Men våra styrdokument visar att vi ska 

jobba med attitydfrågor, värderingar och trygghet, tillvarata både kognitiva och icke-

kognitiva förmågor samt rusta eleverna för vuxenlivet (Persson, 2007; Skolverket, 

2013a). De respondenter som arbetar på fritidshem eller i förskoleklass såg inga 

motsättningar i kunskapsmål och sociala mål, en följd av att deras verksamheter inte har 

uppnåendemål.  

 

I relationsteorin framhålls vikten av att analysera och synliggöra händelser och att 

uppmärksamma förhållandet mellan barns lärande, fostran och förutsättningar (Aspelin 

& Persson, 2011). Respondenterna menade att eleverna lär sig detta genom att 
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pedagogerna är goda förebilder som vägleder och har roligt tillsammans med eleverna. 

Respondenterna upplevde att fostran av elever kan ske på undervisningens bekostnad 

och skapa en tidsmässig konflikt med timplanerna, men de uttryckte likväl att det 

pedagogiska arbetet inte bara handlar om ett pedagogiskt ansvar utan även ett socialt. 

Att lärare har stor betydelse för elever belyses i litteraturen på olika sätt. Lärarens 

förståelse, personliga värderingar och prioriteringar påverkar värdegrundsarbetet, 

socialiseringsprocesserna och den uppdelning mellan ämneskunskaper och sociala mål 

som görs, trots att vetenskap ska utgöra grunden i allt arbete i skolan (Skolverket, 

2009b: Elmeroth, 2009; SFS 2010:800; Assarson, Ahlberg, Andreasson & Ohlsson, 

2011; Thornberg, 2006; Tanner, 2009).  

 

Våra respondenter sa att en viktig del i deras uppdrag är att ge eleverna demokratiska 

värderingar och att fostra eleverna i grupp. Eleverna ska även fungera som individer och 

vara en ”bra kompis”. Gunnarsson (2014) uttrycker att lärare tror sig saknar kompetens 

och tid för att arbeta med elevers välmående. Men att sätta livskunskap på schemat är 

inte något som förespråkas i litteraturen bland annat då det kan riskera elevernas 

integritet, göra eleverna ansvariga för att själva förändra sitt beteende och endast läras ut 

vid särskilda tillfällen (Löf, 2011; Westling Allodi; 2010; Irisdotter Aldenmyr (2014). 

Att undervisningen i skolan ska innehålla en värdegrundsförmedling och sättas i relation 

till elevernas livssituationer framkommer i kursplanerna. Eleverna ska bland annat 

utveckla sin förmåga att kommunicera, framföra åsikter, förstå vikten av relationer och 

utveckla sin samarbetsförmåga. Detta tolkar vi som att livskunskap redan finns och ska 

finnas på schemat även om det är uppdelat och inte ett eget ämne.  

 

Alla respondenter såg fostransuppdraget som viktig och att mycket tid läggs på det men 

gränsen för vad som är deras respektive föräldrarnas ansvar känns otydlig.  Barn deltar i 

olika sammanhang som påverkar dem och skolan är den kontext där barnen bedöms 

(Tallberg Broman, 2011). Elevhälsoteamet saknade vuxna på skolan som känner 

eleverna men som har andra uppgifter än undervisning. Att tillitsfulla relationer med 

andra vuxna än undervisande lärare är viktiga betonas också av Assarson, Ahlberg, 

Andreasson och Ohlsson (2011) och BRÅ (Skolverket, 2012). Respondenterna 

signalerade att det finns ett större krav på att lyckas och vara lyckad hos elever, lärare 

och föräldrar. Tallberg Broman (2011) bekräftar detta och beskriver hur kraven på 

socialt ansvar har ökat för skola, elev och föräldrar och anser att föräldrars delaktighet 

behövs för att barnen ska inkluderas. Aspelin och Persson (2011) skildrar en skola med 

relationell pedagogik där pedagoger ska arbeta med elevens kunskapsutveckling, sociala 

kompetenser och personliga erfarenheter. Det ska vara tryggt för vårdnadshavare att 

skicka barnen till skolan och en tydlighet ska finnas vilka rättigheter och vilket ansvar 

som ligger på vem (Lgr 11).  

 

5:2 Relationer 
Att utveckla och sprida kunskap om betydelsen av hur vi bemöter varandra och hur 

relationer påverkar oss gällande elev och pedagog, elev och elev samt mellan pedagog 

och pedagog ansåg elevhälsoteamet vara en av skolans viktigaste utmaningar. Genom 

att vara nyfiken och intresserad av andra människor når man långt uttryckte de. En 

fritidspedagog såg sig som en betydande medmänniska.  

 

 
… hela biten att vi som medmänniskor och som pedagoger ansvarar 

att uttrycka våra ståndpunkter och känslor på ett ärligt sätt. 

(fritidspedagog)  
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Alla våra respondenter var samstämmiga i att kvaliteten på relationen både hänger ihop 

med elevernas sociala utveckling och deras möjlighet att tillgodogöra sig kunskap. 

Respondenterna var också eniga i att stora barngrupper, fler barn i behov av särskilt stöd 

och en ökad praktisk och administrativ arbetsbelastning skapar en stress hos både 

personal och elever som i sin tur påverkar relationsbyggandet negativt. Lärarna 

uttryckte att de ofta måste prioritera mellan olika arbetsuppgifter som planering, möten, 

dokumentation och elevkontakter. De upplevde att det kunde bli fel ibland och istället 

för att stanna upp och lyssna på en elev valde de att förbereda lektioner eller gå på 

möten.  

 

Respondenterna förmedlade en känsla av att de inte hinner med alla barn så som de 

skulle vilja och fritidspedagoger uttryckte att det är oförklarligt att elever i behov av 

stöd får det under lektionstid men inte under fritidsvistelsen. 

 
 

Här nådde jag inte ända fram och det straffar sig … Jag blir straffad i 

min relation till barnet men jag har inte haft möjlighet. (lärare) 

 

 

Elevhälsoteamet pekade på att relationer mellan skolpersonal och elever är viktiga i 

skolans alla delar. Att all personal ser och bemöter barnen för dem de är och inte dömer 

det de gör skapar ett glatt och tryggt klimat, menade de. Elever kommer ofta till någon i 

elevhälsoteamet för att prata, ibland ensamma och ibland i grupp och elevhälsoteamet 

upplevde en svårighet att avvisa dem om det eleven vill prata om inte tillhör den 

professionalitet hen sökt upp. En god relation, beskrivs av respondenterna som en 

förutsättning för att kunna umgås med varandra och de uttrycker att det blir lättare att 

både risa och rosa någon man har en god relation med. Respondenterna upplevde att det 

kan ta lång tid att etablera relationer med alla individer i en ny barngrupp och det är 

något som man inte kan forcera. En fritidspedagog framhöll att det inte går att tvinga sig 

till en relation med de barn som vill ha distans och påpekade att alla barn kanske inte 

vill ha en relation.  
 

 

… här måste man lämna utrymme. Det kan vara en sorts relation att 

man vet att en elev tycker om att vara själv och då kan jag vara 

påträngande om jag lär känna den. (fritidspedagog)  

 

 

Respondenterna menade att det självklara målet är att alla barn ska känna sig trygga 

men de uttryckte att det är lättare att skapa relationer med de barn som själva tar för sig 

då de spontant berättar mer och söker kontakt. De tysta eleverna får man skapa en bra 

relation med under utvecklingssamtalet en gång per termin, man hinner inte med innan, 

framförde en lärare. Flera respondenter menade att det är att bra om man är fler 

pedagoger kring en barngrupp för man kan inte komma överens med alla barn. En del 

av respondenterna påpekade att det är viktigt att samtala med eleverna och såg det som 

en viktig faktor i relationskapandet. En bra dialog med eleverna gör att de våga söka 

upp oss, de ser att vi vill samtala med och lyssna på dem och inte bara skälla uttryckte 

några av respondenterna.  
 

 

                    … när barnen känner sig trygga med mig som vuxen. När jag kan vara 

mig själv. När jag kan visa både bra och dåliga sidor, att jag kan säga 

ifrån på skarpen men att de ändå ser att de förstår vem man är det är 
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viktigt. Jag vet inte hur jag ska förklara men just det här att höja 

rösten och bli så arg men att de vet att det är ändå jag. (förskollärare)  

 

 

Det är lättare att ha en bra relation med elever man ofta samtalar med betonade 

respondenterna. Även utagerande elever såg som lättare att skapa en god relation för då 

måste respondenterna göra så att eleven förstår att de tycker om dem trots att de skäller 

på dem.  

 
 

De här barnen som kan ha det lite tufft och lite svårt och kanske är 

lite utåtagerande… men man märker att med de barnen så får man 

sådan kontakt.(förskollärare)  

 

 

Samtidigt uttryckte respondenterna att om man har en bra relation så behövs inte så 

många ord. Det kan räcka med en blick både för att stämma av läget eller för att säga 

ifrån. Men det går inte att lära sig på lärarutbildningen hur man skapar relationer eller 

hur man ska förhålla sig om svåra situationer uppstår. Det är något man måste uppleva 

för att kunna hantera betonade ett par av respondenterna.  
 

 

När man får en ny grupp får man snabbt kontakt med en del elever, 

om man hamnar i en konflikt ganska snabbt då händer det någonting 

så man måste visa att man tycker om dem… De kan bli arga på mig 

men då reder vi ut det.(lärare) 

 

 

Respondenterna förmedlade att de uppfattar att allt bygger på en bra relation och den 

skapas bäst i inte alltför kravfyllda situationer vilket gäller både för pedagoger och 

elever. Temadagar och utflykter såg respondenterna som aktiviteter där relationer växer 

och som samtidigt ger lärande både socialt och kunskapsmässigt. Ett annat tillfälle till 

relationsskapande både mellan pedagog och elev och elever emellan är samlingen. Att 

lära sig lyssna och ta in någon annans perspektiv och erfarenhet gör det lättare att sedan 

klara av eventuella konflikter. Enskilda elevsamtal som sker i klassrummet är till största 

delen är reglerande fostran, andra slags samtal sker oftast efter lektionerna med de 

elever som dröjer sig kvar. Då kommer man närmre eleverna och får reda på lite om 

deras privatliv sa en lärare.  

 
 

 

Sen finns det en del som man känner efter något år att jag känner inte 

den här eleven speciellt bra och det kan jag tycka är ledsamt… Men 

så är ju fakta Då får man försöka skaffa sig en relation alltså gå 

långsamt framåt.(lärare) 

 

 

Flera av respondenterna ser som viktigt att alla elever känner att pedagoger är 

intresserade av just dem vilket inte alltid upplevs vara lätt. De menar att för att skapa en 

god relation behöver man känna glädje och som pedagog vara uppmärksam på elevernas 

intressen och utnyttja detta i deras relationsskapande.  
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När det är många barn då kan det vara så att man har missat någon 

under dagen som man inte har växlat några ord med eller pratat med. 

Men när man inte hinner eller det blir fel då är det jobbigt för då vet 

man inte vad man ska göra. (förskollärare)  

 

 

Att vara med och skapa goda relationer även mellan eleverna sågs av ett par 

respondenter som en viktig uppgift. En fritidspedagog tog tillfället i akt med detta när 

klassen kunde delas i mindre grupper.  
 

 

… tar med dig fem sex stycken och går in i grupprummet och jobbar 

med matte då tar man med sig den som det knakar lite med kanske inte 

ensam den möjligheten finns inte ofta men i en mindre grupp där de 

andra kan vara lite goda förebilder och man kan bolla lite med 

relationer och samtala med allihop. (fritidspedagog)  

 
 

Lärarna uppfattade som väsentligt att behålla sin auktoritet och vara den vuxne så att 

eleverna kan förstå att läraren i första hand ska undervisa. De menade att eleverna ska 

känna förtroende för sin lärare men läraren ska för den skull inte ska komma alltför 

nära.  
 

 

De behöver bli trygga med mig och då behöver jag släppa in dem. 

Men samtidigt behålla det här att jag är ledaren jag är vuxen så jag 

bestämmer här.(lärare) 

 

 

En fritidspedagog och en förskollärare däremot såg en vinst i att komma nära och 

uttryckte att det inte bara är pedagogerna som ska lära känna barnen. Barnen måste 

också ges möjlighet att lära känna pedagogerna vilket innebär att pedagogerna måste 

göra sig intressanta för dem.  
 

 

… jobba som pedagog i skolan handlar om att bygga relationer då tar 

jag reda på så mycket som möjlig och frågar mig fram och kanske 

vara intressant tillbaka så att barnen blir sugna på att berätta vad de 

har för erfarenheter, vad de har med sig… (fritidspedagog)  

 

Att de vågar hämta mig när de behöver hjälp. De här små barnen de 

kryper ju gärna upp i knä och sätter sig att de får de och så här att det 

ät tillåtet.(förskollärare)  

 

 

Elevhälsoteamet framhöll att det är mycket som händer som inte någon vuxen ser och 

poängterade att läraren måste var den viktigaste tryggheten för eleverna och ha 

huvudansvaret för att lyssna, samtala och skapa relation med dem.  
 

 

… om jag har enskilda samtal med barn, då frågar jag vilka vuxna 

som är viktiga för dig? Det är ju ofta föräldrarna eller det kan vara 

någon annan kanske på fritids. Så frågar jag -Fröken då? Ja 

självklart fröken. Klassläraren det är den som är tryggheten när det 

trasslar sig i skolan. (social kompetens, elevhälsoteamet) 
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5:2:1 Analys relationer 

Vid en jämförelse av respondenternas svar med teori, litteratur, forskning och 

styrdokument uppfattar vi att enigheten kring relationens betydelse är stor. Alla 

respondenter framhöll att relationer är avgörande för att kunna ge eleven bästa möjlighet 

till utveckling men vad det innebär att ha en relation till en elev, hur och när den uppstår 

eller vem man ska ha en relation med är för en del oklart. Gergen (2009) ser att 

relationer ständigt pågår och hos lärare bör det finna en medvetenhet om detta. Besic 

(2009) betonar att tysta och blyga elever är extra utsatta och behöver känna trygghet. 

Pedagogerna har ett extra ansvar att öka deras självkänsla då dessa elever kan få 

svårigheter att nå upp till både kunskapsmål och sociala mål (Besic, 2009; Coplan, 

Hughes, Bosacki & Rose-Krasnor, 2011). Respondenterna beskrev att 

relationsskapandet till blyga och tysta elever skedde under utvecklingssamtal eller så 

upplevdes det som en ickerelation där elevens valde bort relationen. Detta uttrycktes 

kunna vara en relation i sig men Olsson (2013) förmedlade tydligt att det är pedagoger 

som bär ansvar för att eleverna ska våga ta kontakt. Relationsskapandet till tysta och 

blyga barn tolkar vi till stor del bero på elevens egen förmåga till 

relationsskapande. Respondenterna var medvetna om att de inte har bra relationer med 

alla elever och en del känner en ledsamhet kring detta.  

 

I litteratur och forskning, både svensk och internationell som vi tagit del av, framhålls 

vikten av ett medvetet bemötande. Sigsgaard (2003) skriver att det finns en tradition att 

pedagoger förväntas disciplinera eleverna för att skapa dugliga 

samhällsmedborgare. Respondenterna uppvisade en medvetenhet kring detta och 

framhöll att de skapade en extra bra relation med utagerande elever för att inte sänka 

deras självkänsla genom tillsägelser och skäll. De uttryckte även att en bra relation till 

en elev gör det enklare att kritisera likt BRÅ (Skolverket, 2012) som menar att en redan 

bra relation underlättar om problem uppstår. Men hur man skapar en relation eller 

hanterar en svår situation är inget man kan lära sig på lärarutbildningen utan det sker 

genom erfarenhet ansåg respondenterna. Flera forskare markerar dock att 

lärarutbildningar brister i att ge lärare relationskompetens och utbildningen skulle kunna 

bidra med detta genom att erbjuda diskussioner om relationen betydelse (Phillippo, 

2012; Tiko, 2012).  

 

I teorin vi valt framhålls relationen som en självklar förutsättning för att elever ska nå 

alla skolans mål (Aspelin & Persson 2011). Aspelin (2013) betonar att det finns en 

otydlighet i vad relationsbygge är och var den sker någonstans. Han ser att den sker hela 

tiden precis som lärandet. En diskrepans mellan praktik och teori skulle här kunna 

skönjas hos våra respondenter. De såg relationen som en självklar del av lärandet men 

vad en kunskapsutvecklande relation innebär i praktiken är otydligt. Kunskapsmål ses 

som anledning till att de inte skapar relationer och brist på möjlighet att skapa relationer 

ses som anledning till bristande kunskapsmål. Respondenterna beskrev att relationer är 

något som uppstår utanför ordinarie undervisning och de uppfattade att goda relationer 

skapas bäst under kravlösa situationer så som temadagar och utflykter. Några 

respondenter uttryckte också vikten av att vara en auktoritet. Om de kom alltför nära 

eleverna, blev kompis, kunde elevernas respekt för dem äventyras, men en av 

fritidspedagogera ville gärna ha en så bra och nära relation som möjligt. Normell (2002) 

belyser också auktoritet som betydelsefull men menar att pedagogens roll har förändrats 

och auktoritet måste förtjänas. En pedagog med personlig mognad och som är 

intresserad av uppgiften får en auktoritet som bygger på förtroende. Detta ger bättre 

förutsättningar för lärande än den auktoritet som vilar på rädsla, någon som slår näven i 

bordet (Normell).  
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Teorin beskriver att lärare idag inte inser vikten av ett socialt relationsskapande 

(Aspelin & Persson, 2011). Skolverket (2014a) uppmärksammar att fritidshemspersonal 

stöttar elever att utveckla ett ansvar gentemot bland annat kamrater. Några respondenter 

uttryckte att det är viktigt att vara med och skapa goda relationer mellan eleverna och en 

fritidspedagog berättade hur barn kan vara förebilder för varandra och hen samtalade 

om relationer med dem i en mindre grupp. Detta menar Gergen (2009) vara positivt och 

han uppmärksammar att en skicklig lärare beaktar inte bara sin egen relation till eleven 

utan även relationerna mellan sina elever. Aspelin (2013) pekar på att pedagoger måste 

skapa goda relationer då kunskaper utvecklas i interaktion och på så vis blir en bra 

relation en nödvändighet för elevens kunskapsutveckling. Elevhälsoteamet saknade 

vuxna på skolan som känner eleverna men som har andra uppgifter än undervisning. 

Deras uppfattning stöds av litteraturen och att tillitsfulla relationer med andra vuxna än 

undervisande lärare är viktiga betonas av Assarson, Ahlberg, Andreasson och Ohlsson 

(2011), Fruiht och Wray-Lake (2014) och BRÅ (Skolverket, 2012). Tallberg Broman 

(2011) uppmärksammar att barn deltar i olika sammanhang som alla påverkar dem och 

skolan är den kontext där barnen bedöms. 

 

5:3 Elev, hem och skola  
Elevhälsoteamet signalerade en uppfattning att både skolpersonal och föräldrar känner 

en otydlighet i var gränsen mellan skolans och förälderns ansvar går och att föräldrar 

idag är mer osäkra än tidigare. Mycket av det som händer kring eleverna sker på fritiden 

men det påverkar ändå skolarbetet menade elevhälsoteamet och belyste vikten av att se 

eleven som en helhet då det är lätt att fastna i det som man upplever besvärligt med 

eleven. 
 

 

Fast det är ju det här att vi måste få med oss föräldrar, de är ju 

faktiskt delaktiga i det här. De kan också ringa kompisars föräldrar, 

det ska inte lärarna behöva göra. Men de vågar inte och det är lite 

svårt tycker jag vems ansvar som är vad. Vem hjälper skolan med det? 

Det är ju så mycket som händer på fritiden som sen som sen får 

återverkningar i skolan och då det är klart då måste vi göra någonting 

åt det om det blir svårt i skolan. (medicinsk kompetens, 

elevhälsoteamet) 

 

 

Alla våra respondenter poängterade betydelsen av att ha en bra kontakt med föräldrar 

och menade att de vill ha en bra dialog med föräldrarna. Flera respondenter uppfattade 

att det läggs mycket tid på fostransfrågor i skolan och lärarna önskade att föräldrarna 

tog ett större ansvar med att fostra sina barn. Elevhälsoteamet uttryckte att eftersom de 

endast har kontakt med vårdnadshavare när ett problem har uppstått är det extra viktigt 

att det redan finns ett gott samarbete mellan pedagoger och hem innan de involveras. De 

såg mötena med vårdnadshavare som något positivt då de upplevde att föräldrar lyssnar 

till dem.  
 

 

Vi har ju många barn med som är utåtagerande eller som vi kallar 

krävande barn, som tar mycket kraft och energi och ibland ilska 

också. Från elevhälsans sida kan vi i handledning eller när vi möter 

lärarna försöka hjälpa dem genom att påpeka att det här är vissa 

sidor hos det här barnet men försök också att se de andra, de kan vara 

hjälpsamma, de kan vara duktiga i vissa saker så att man inte bara 
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låter det som är jobbigt får genomsyra.(specialpedagogisk kompetens, 

elevhälsoteamet)  

 

 

Att ha kunskap om hemförhållanden är viktigt då det påverkar barnen och 

respondenterna får ofta förtroenden från barn och föräldrar, både negativa och positiva. 

En del föräldrar inte är så öppna med sitt privata medan andra är väldigt öppna och 

berättar om sin familjesituation förmedlar respondenterna. Ibland berättar elever om 

händelser i familjen som man måste anmäla berättade en respondent och en annan har i 

dialog med föräldrar stöttat i kontakten med socialen. 
 

 

Det finns många sådana tunga bitar, men sen finns det många roliga 

saker som hänt också. När man känt att man slitit som en galning och 

jobbat upp det föräldrar säkert tyckt varit jättejobbigt så avslutar man 

terminen med å tack för detta år du är en jättebra lärare… det är 

detta som är så häftigt med det här yrket, det svävar åt alla 

håll.(lärare)  
 

 

Respondenterna menade att de genom att veta hur eleverna har det i sin hemmiljö, 

speciellt om det finns problem, får en helhetsbild av eleven.  
 

 

Det är en förutsättning att vi får veta det för vi kan inte lyckas med det 

själva. Det är inte heller så det ska vara utan det är ett samarbete. Det 

ligger samtidigt väldigt mycket i vårt uppdrag att ha goda samarbeten 

med föräldrar. Det är slitsamt men med missnöjda föräldrar blir det 

svårt att knyta relation. Det handlar både om relation med föräldrar 

och barn att de märker att man bryr sig om deras barn.(förskollärare) 

 

 

Information om hemsituationen kan komma från barnet själv och om en elev reagerar på 

ett visst sätt kan det vara bra att veta vad som ligger bakom. En fritidspedagog betonade 

att det är viktigt att ha vetskap om barnens hemsituation men detta utan att tvinga sig på. 

Finns en bra dialog med föräldrar så kan de berätta som det är, för det märks ändå om 

de har det jobbigt och hen såg att fritidshemmet kan vara en trygg plats om barnet har 

det svårt hemma.  
 

 

… det är inte så att om man har det jobbigt hemma så kommer man 

till ett fritids som är bra. Det är inte så att alla problem försvinner 

men kanske att barnet kan få några timmars paus från allt det 

jobbiga. (fritidspedagog) 

 

 

Att hemförhållanden påverkar elevens agerande, välmående och prestationer i skolan 

uttrycker alla respondenter en medvetenhet kring.  Elevhälsoteamet menade dock att det 

kan vara lätt att se barnets hemförhållanden som en orsak till hur de uppför sig men 

poängterade alla föräldrar inte har förmåga att bry sig. Eleverna väljer inte sina föräldrar 

och ska därför inte lastas för det uttryckte en representant ur elevhälsoteamet. 
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Och det tror jag är jätteviktigt att vi också har med oss när vi möter 

barnen att deras hemförhållanden, ja det bästa som det här barnets 

föräldrar kan få till. De livsvillkor de har. Att man inte i sitt bemötande 

signalerar att man tycker att de har det konstigt, annorlunda eller 

onormalt. (specialpedagogisk kompetens, elevhälsoteamet) 

 

Eller när man ser en elev som har mycket stor frånvaro och för sen 

ankomst men tittar man då på hur det ser ut hemma hos eleven så är det 

fantastisk att det här barnet ändå tar sig upp själv ensam hemma och 

kanske tar hand om småsyskon och ändå kommer till skolan. Så att titta 

på vad är det som är bakomliggande. Det kanske inte bara är lite lata. 

En del elever gör en fantastisk prestation och ändå klarar skolan. 

(social kompetens, elevhälsoteamet) 

 

 

Respondenterna poängterade att ett gott föräldrasamarbete är en grundförutsättning för 

att lyckas i arbetet och det är inte bara vid trassliga hemförhållanden föräldrakontakten 

är viktig. Om eleven märker att man kommer bra överens med föräldrarna påverkar det 

alltid positivt, speciellt i relationsskapande uttryckte respondenterna.  
 

 

Många gånger får man förtroenden som inte föräldrarna tror att man 

får som man bara får ta emot och så här. Då menar jag inte bara 

negativa det kan komma saker som så här så var det 

hemma.(förskollärare) 

 

 

Respondenterna betonade att om en relation till en elev inte fungerar så måste man få 

med sig föräldrarna på skolans spår men respondenterna sade sig förstå att om elever 

har svag stöttning hemifrån kan det vara svårare att få till ett samarbete med föräldrarna 

också.  

 
 

Det är ju ändå föräldrarna som har huvudansvaret på något sätt… 

förhoppningsvis har man en dialog med föräldrarna så barnet är 

tryggt.(lärare) 

 

 

Våra respondenter uppmärksammade att det är viktigt att förstå att det kan vara jobbigt 

att ha barn och att många små saker tillsammans kan vara väldigt överväldigande. En 

respondent uttryckte att det är bra att ha egna barn för då vet man hur föräldrar tänker 

eller hur de känner. En annan respondent har inga egna barn och hoppades att 

föräldrarna förstår att hen vill barnens bästa.  

 

 
… försöker att ändå tänka att – hur skulle jag vilja att mina barns 

lärare gjorde? (lärare) 

 

 

Förskollärarna upplevde att de under senare år har allt mindre spontan föräldrakontakt 

och att fasta träffar som föräldramöten och utvecklingssamtal är de forum där 

huvuddelen av kontakten sker. Större barngrupper och färre personal gör det omöjligt 

att ha några djupare samtal där emellan om det inte gäller barn i behov av särskilt stöd. 
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Även lärarna tog upp utvecklingssamtalen som en viktig del i kontakten som ett led i att 

föräldrarna måste få information om hur deras barn fungerar.  
 

 

… mitt mål är alltid att när de går ut från ett utvecklingssamtal så ska 

barnet känna sig stolt och att de är omtyckta för den de är. De ska må 

gott i skolan. Men samtidigt ska föräldrarna kunna gå därifrån och 

veta vad mitt barn kan. Så att man får tänka för att få med båda 

bitarna. (lärare) 

 

 

Fritidspedagogerna beskrev att kontakten med föräldrar sker genom information via 

veckobrev, mejl eller dagliga möten vi lämning och hämtning. Eftersom föräldrarna är 

viktiga för barnen är det viktigt att lyssna och respektera dem framhöll en 

fritidspedagog. 

 
 

… och aktar mig nog väldigt noga för att ha synpunkter på det 

föräldrarna säger… Om de skulle ställa orimliga krav på mig så 

säger jag ifrån.(fritidspedagog) 

 

Respondenternas uppfattade sin möjlighetet att ta tillvara på elevernas erfarenhet olika. 

Fritidspedagogerna planerade sin verksamhet utifrån barnens intressen och belyste att 

man även i klassrummet kan ta tillvara på dem. 
 

 

… det är inte så att man bara kan ändra i en mattebok för att en viss 

elev tycker om bilar … om den har det svårt med gångertabellen så 

kan man använda sig av hur många däck det är det på så många 

bilar. (fritidspedagog) 

 

 

Förskollärarna såg det positiva med en varierande barngrupp då det i en grupp med barn 

från olika kulturer och med olika funktionshinder uppstår naturliga möjligheter att 

använda det i vardagslärandet.  
 

 

… som kom från utlandet? och inte kunde någon svenska alls. Han 

kommer till vår grupp och där då får man ju verkligen möjlighet att 

tillsammans med barnen ta hand om och lära den eleven. Jag får 

möjlighet att se till att barnen verkligen tar ansvar och hjälper den 

här nya kompisen som har kommit och det gjorde de. Han blev så 

omhändertagen och eleverna blev glada, nämen nu har ... lärt sig 

det här han kan säga det här på svenska. När man gläds åt en 

kompis som lärt sig så tror jag att man nått långt. När man kan 

känna det som barn då har man verkligen med sig mycket. Det är en 

möjlighet vi har att använda barn ifrån olika kulturer. Det blir 

naturligt att man får in det i vardagen på ett sätt så man kan jobba 

med det hela tiden. Eller så har man barn med handikapp, jag kan 

känna att de är en tillgång för att då har jag möjlighet att jobba 

utifrån det. (förskollärare)  
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Lärarna signalerade en medvetenhet om vikten av att uppmärksamma och tillvarata de 

erfarenheter och kunskaper som elever från olika delar av världen har med sig. Men då 

fostran sker i ett kollektiv kanske inte allas erfarenheter passar in och dessutom finns en 

kursplan att förhålla sig till betonade en lärare. 
 

 

… det säger ju alla att man ska tillvara på det och det gör man till viss 

del. Man tar tillvara på deras intressen och kunskaper. Men saken är 

ju den att alla har ju inte samma intressen och samma kunskaper och 

man har ju ett kollektiv så ibland kanske man tillgodoser tre elever… 

när det är möjligt så försöker man ju ta med deras erfarenheter men 

det är ju kontra att jag har en kursplan att följa. (lärare) 

 

 

Elevhälsoteamet betonade att pedagogers förhållningssätt kan påverka elevernas 

skolupplevelse. Det är viktigt att inte döma utan istället ge elever verktyg och stärka 

dem i deras egna resurser så de kan möta de krav och den verklighet de kan befinna sig.  
 

 

Att hjälpa dem och inte tycka synd om dem, för det är nog det värsta 

vi kan göra. Utan i stället stärka dem… (medicinsk kompetens, 

elevhälsoteamet) 

 

 

5:3:1 Analys elev, hem och skola 

Elevhälsoteamet upplevde att både skolpersonal och föräldrar kände en otydlighet var 

gränsen mellan skolans och förälderns ansvar går och att mycket händer på fritiden som 

påverkar skolan. Men Hattie betonar att skolan ska samarbeta med föräldrar för att 

elevens båda världar ska bli en helhet (Håkansson, 2011) och i Lgr 11 uppmärksammas 

att det ska vara tydligt för elever och föräldrar vilka rättigheter och ansvar de har, då 

ökar delaktigheten mellan hem och skola. Undervisningen i både skolan och på 

fritidshemmen ska planeras utifrån elevernas intressen och behov (Skolverket 2011, 

2014a; Bergmark & Kostenius, 2011) något våra respondenter uttryckte att de vill och 

till viss del även gör. Men lärarna upplevde en svårighet att tillgodose alla elever 

eftersom alla inte har samma intressen och samma kunskaper. Elevernas liv måste bli en 

del av läroplanen men lärare kan hindras att avgöra vad som ska läras ut påvisar 

Reynolds (2007) men Lärares yrkesetik (2014) förmedlar att lärarna inte bara ansvar för 

att utan också för vad eleverna lär sig.  

 

Intervjusvaren tyder på att våra respondenter är medvetna om att hemförhållanden 

påverkar eleven och de såg vikten av att ha kunskap om hemmiljön, speciellt om det 

finns problem. En fritidspedagog uttryckte att fritids kan vara en trygg plats om barnet 

har det svårt hemma. Men respondenterna framförde också det motsatta, att det inte bara 

är när det trasslar sig som det är viktigt att ha en god kontakt med föräldrar. Alla 

föräldrar har inte förmåga att möta de krav skolan ställer och då eleverna inte väljer sina 

föräldrar ska de inte lastas för det menade elevhälsoteamet. De betonade att vi inte får 

döma eleverna utan istället ge dem verktyg och stärka dem i deras egna resurser. 

Litteratur och forskning visar att skolan har ett stort ansvar att kompensera, ta hänsyn 

till och visa förståelse för elevers individuella situation (Assarson, Ahlberg, Andreasson 

& Ohlsson, 2011; SFS 2010:800; Spånberger Weitz, 2011) och stöd ska sättas in tidigt 

till de elever vars förälder har problem (Lundborg, 2012). Frelin (2012) poängterar att 

det är en skillnad på det man vet om en elev och på hur man hanterar det. Bergnéhr och 

Osvaldsson (2012) drar detta ett steg vidare, om vi pratar om barn som elever ser vi dem 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ulrika%20Bergmark


  
 

43 (63) 

bara ur ett skolperspektiv och Lundgren och Persson (2003) framhävdar att om åtgärder 

sätts in på individnivå tas inte hänsyn till sammanhang och omgivning.  

 

Skollagen (SFS 2010:800) beaktar utvecklingssamtalens betydelse där elev, 

vårdnadshavare och lärare tillsammans utarbetar strategier för elevens möjlighet till bra 

utveckling. Lärarna och förskollärarna vi intervjuat uppgav att kontakten med föräldrar 

främst skedde vid utvecklingssamtalen eller andra fasta möten. Ansvaret till samarbete 

vilar på läraren skriver Jensen och Jensen (2008) men Skolverket (2013b; 2014a) 

uttrycker att det är en vinst att även andra professioner deltar på utvecklingssamtalen då 

framkommer en fullständigare bild av elevens skolsituation. Litteraturen poängterar att 

pedagoger måste förstå hur viktiga de är i mötet med och skapandet av förtroendefulla 

relationer med eleverna och föräldrar samt vara lyhörda för vårdnadshavares åsikter 

(BRIS, 2012; Klefbeck & Ogden 2003; Tiko 2012; Persson, 2007).   

 

Våra styrdokument markerar skolans skyldighet att anmäla om en misstanke finns att 

barn far illa men påvisar samtidigt att pedagoger ofta låter bli att anmäla bland annat av 

rädsla för att kränka familjens integritet (Frydman, 2012; Lundborg, 2012). Men några 

av våra respondenter uttryckte att de tog ansvar för detta, att elever berättat om 

händelser i hemmet som de måste anmäla och en respondent hade stöttat föräldrar i 

kontakten med socialen. Lärare ska samarbeta med barnets hem vilket kan vara en 

svårighet om hemmet anses vara orsak till elevens skolproblem (SFS 2010:800; 

Lundgren & Persson, 2003; Tiko, 2012). Respondenterna såg att spontana kontakter 

med föräldrar har minskat. Större barngrupper upplevdes försvåra möjligheten till 

djupare samtal, en konsekvens som bekräftas av Skolverket (2014a). Att prata med 

eleverna även om svåra saker är något som framkommer som viktigt i rapporten från 

BRIS (2012).  

 

5:4 Elevhälsoteam och skolans främjande arbete  
Elevhälsoteamet betonade att en av skolans viktigaste utmaningar är att utveckla och 

sprida kunskap om hur relationer och på det sätt vi bemöter varandra påverkar oss. När 

det gäller skolans sociala funktion lyfte elevhälsoteamet framför allt fyra delar som 

extra viktiga; relationer och förhållningssätt, fostransuppdrag och lärandeutveckling, 

helhetstänkande kring elever och samarbete med hemmet samt ett främjande och 

förebyggande perspektiv.  

 

Det främjande arbetet uppfattades betydelsefullt av respondenterna och de kopplade 

ihop det med både fostran och relation. Respondenterna beskrev att fasta samtal och 

diskussioner kollegor emellan är en viktig del i ett främjande och förebyggande socialt 

och relationellt arbete. Likaså att ha fasta rutiner, vara förebilder och förmedla goda 

värderingar till eleverna som sprids vidare. Förskollärarna framhöll hur de under dagar 

då färre elever är närvarande eller vid speciella tillfällen som pysseldagar eller utflykter 

kunde komma närmare eleverna vilket främjar en bra relation. Samtidigt såg 

respondenterna flera hinder att arbeta främjande, framför allt tidsbrist. I princip är 

möjligheterna jättegoda att arbeta förebyggande men i vår vardag är de inte så stora på 

grund av olika omständigheter påpekade fritidspedagogerna.  Förskollärarna upplevde 

att det främjande förhållningssättet är svårt då många barn och få pedagoger gör att 

arbetet oftast går ut på att släcka bränder istället för att förebygga dem. De visade på en 

önskan om att kunna ge extra bekräftelse till just det barn som behöver. När de inte 

hann eller lyckades med detta kändes det svårt. Elevhälsoteamet skulle vilja utveckla 

det främjande arbetet ytterligare men även de ser arbetsbelastning och brist på tid till 

gemensam reflektion som ett hinder. De såg att även pedagoger har en tidsbrist vilket 
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gör att de väljer att hjälpa pedagogerna med enskilda elever istället för att lägga tid på 

det främjande arbetet. 

 

 
För min del... skulle jag vilja jobba mer förebyggande... men vi 

kommer aldrig dit. Vi pratar om det och diskuterar... Men vi har inte 

hunnit lägga tid på det. Att kunna arbeta med hälsofrämjande med 

alla professioner. Där man kan ha lite samarbetsövningar och där 

kuratorn kan komma in med relationsbyggande och lite grupper. Som 

gäller alla elever, inte bara en del. Att mötas över professionerna i 

arbetet med barnen, hälsofrämjande, positivt stärkande och inte bara 

brandsläckande. Jag tänker på ämnet livskunskap som man har det 

kan man ju faktiskt göra i alla professioner. (medicinsk kompetens, 

elevhälsoteamet) 
 

 

Förskollärare, lärare och fritidspedagoger menade att de samarbetar, samtalar och bollar 

med kollegor i arbetslagen innan de kontaktar elevhälsoteamen. Samtidigt signalerar de 

en önskan att ha en regelbunden kontakt och möjlighet till snabb handledning för att 

inte små problem ska bli till stora. Handledning med specialpedagoger sågs som ett 

tillfälle när de mera ingående kunde diskutera elevärenden och få möjlighet att 

reflektera över elever, förhållningssätt och arbetsmetoder. Förskollärarna såg en 

svårighet att få till regelbunden handledning då de upplevde att deras elevhälsoteam är 

överbelastad med arbete och att förskoleklassen inte är prioriterad i dagsläget.  

 

 
Vi skulle kunna få en specialpedagog som riktar sig mot förskoleklass 

och ettan mera. Hon har jättemycket jobb bland de stora hon som 

jobbar här… Förut hade vi en skolpsykolog som kom ut var tredje eller 

var fjärde vecka och gav handledning så man fick sätta sig ner och 

prata och lyfta funderingar som gör jag rätt nu i det här eller gör jag 

helt galet och det var jätteskönt det skulle man behöva ha mer. 

(förskollärare)  

 

 

Respondenterna önskade att fler elevhälsorepresentanter så som skolsköterska och 

psykolog, och även rektor, ska vara med på handledning. Respondenterna vill att 

specialpedagogen ska finnas oftare i den dagliga verksamheten och vara i klassrummen 

för att ta hand om elever som på olika sätt behöver något extra. Det är bättre med 

speciallärare som stöttar assistenten i arbetet med de elever som behöver stöd betonade 

en respondent och några andra uppfattade att specialpedagoger lägger för mycket tid på 

att observera och utreda.  
 

 

Specialpedagoger ska jobba mer med barnen inte bara sitta och 

anteckna utan om det är något barn som har mycket problem så 

kanske specialpedagogen kan komma in en timme i veckan och arbeta 

aktivt med eleven istället för att ge handledning till de lärare som 

arbetar med barnen.(fritidspedagog)  

 

 

En lärare uttryckte att handledning av specialpedagoger är bra, att få bekräftat om hen 

gör rätt och hen önskade även att rektor och personal från elevhälsoteamet besökte 

klassrummet för att få se hur det är. 
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… ett barn som är ganska oroligt, jag har ju mina strategier det känns 

ganska bra men jag ville att någon kom in och tittar gör jag rätt. … 

att inte bara min beskrivning av barnet kommer fram eller de andra 

pedagogernas i gruppen. För tänk om jag ser en fel bild av barnet 

eller en ensidig bild av barnet. Jag tycker nog att andra… … skulle 

behöva komma… … för att få ett bredare perspektiv. Både utifrån att 

hjälp mig men också för att säkerställa att min blid faktiskt är sann. 

(lärare) 

 

 

Samarbetet med respektive elevhälsoteam upplevdes av de flesta pedagoger vi intervjuat 

pedagogerna som bristfälligt och de ansåg att en mer vardaglig hjälp skulle vara bra. En 

respondent beskrev att specialpedagogerna finns lokalmässigt nära så de kan jag haffa 

men hen efterlyste en ökad tillgänglighet till elevhälsoteamet i stort.  
 

 

Tillgängligheten kanske är väldigt god bara det att jag är lite okunnig. 

Eller oinformerad. … jag har försökt aktivt att söka men det har inte 

varit så lätt. (fritidspedagog) 

 

 

Respondenterna framhöll att idag kan ett litet problem bli ett stort ärende innan stöd och 

handledning ges och när funderingar kring elever uppstår får de anmäla det till rektor 

som kallar till en elevvårdskonferens. Men respondenterna betonade att det finns 

mycket som skulle kunna göras däremellan.  
 

 

I den bästa av världar skulle det vara så att när man har något som är 

problematiskt på en gång kan få in någon att titta på det tillsammans. 

Det ska inte gå två månader. Tidsaspekten är jätteviktig. Och jag vet 

inte om det är utifrån att man väntar för länge. Men oftast så är det så 

att man försöker på olika sätt innan man går till nästa steg och ber om 

hjälp.  Det får inte gå så långt som till ett ärende utan ta tag i saker 

tidigare så tror jag inte det blir ärenden.(förskollärare) 

 

 

Våra respondenter uttryckte att insatser från elevhälsoteam ska ske tidigt och 

efterfrågade aktiva kuratorer, psykolog och specialpedagoger som arbetar ute i 

verksamheten och som då kan skapa relationer med de barn som far illa.  
 

 

Det behövs många kompetenser för att tillsammans skapa sig en bild 

av varför ett beteende är som det är… Vi pedagoger på skolan är ju 

både socialarbetare och pedagoger… … vi förväntas hänga med 

väldigt länge innan vi lämnar över ansvaret eller vi lämnar egentligen 

aldrig över ansvaret så länge vi har klassansvar eller finns i 

grupp.(fritidspedagog) 

 

 

Det kan ta för lång tid innan hjälp ges av elevhälsoteam men en respondent menade att 

oavsett om eleven har en diagnos eller inte så ska man se till att hen har det bra i skolan. 

En annan respondent uttryckte att när en relation till en elev inte fungerar ska man be 

någon annan ta huvudansvar för eleven.  
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… vissa tycker att man bara ska kunna lämna över ett problem och så 

ska de lösa det åt dem och så ska det komma tillbaka en lösning eller 

en diagnos. Så ser inte jag på det utan jag tycker att vi har en sak som 

vi ska lösa tillsammans. För jag kan inte lämna över ett problem och 

vänta till de ska utreda för jag vet att utredningen kanske inte kommer 

igång förens om två år och jag har ju barnet där varje dag då 

upplever jag att det är bättre att få lite hjälp just nu.(lärare) 

 

 

Flera av respondenterna uppvisade en osäkerhet på vilka som ingår i deras skolors 

elevhälsoteam. Någon trodde att de fått handledning av skolpsykologen och en annan 

frågade om trygghetsteamet är samma sak.  
 

 

… i en klass har det varit mycket handledning och då har skolsyster 

och kurator tror jag och en massa olika varit med. Jag vet inte vilka. 

(fritidspedagog) 

 

 

Förskollärare, lärare och fritidspedagoger signalerade också att det är otydligt vad 

elevhälsoteam egentligen ska göra och de har olika förväntningar på dem. Några vill ha 

handledning och andra vill att personal från elevhälsoteam ska finnas i barngrupperna.  

Även elevhälsoteamet upplevde en svårighet att beskriva sitt arbete då det är många 

olika bitar och flera olika professioner som ska samverka och särskilja uppgifter. De 

upplevde organisationsproblem och lärares förväntningar på deras uppdrag som 

komplexa och betonade att det finns organisatoriska problem i elevhälsoteamens 

samverkan med övriga yrkeskategorier. Elevhälsoteamet signalerade att de saknade tid 

till yrkesöverskridande reflektion och gemensam kompetenshöjning och att dessa 

organisatoriska svårigheter försvårar det dagliga arbetet. En stor del av deras arbetstid 

går åt till akuta ärenden i stället framåtsyftande och främjande arbete.  
 

 

Vi tycker inte att vi hinner med vi släcker bränder och är inne i det 

akuta. När det har lagt sig så är det nästa akuta situation. 

(specialpedagogisk kompetens, elevhälsoteamet) 

 

Ibland blir vårt arbete rörigt på grund av en otydlighet i 

organisationen. Pedagoger kan haffa oss i korridorer med ett ärende 

och det är svår att säga nej. Det är också svårt för pedagoger att veta 

vem av oss de ska prata med men vi har olika professioner i 

elevhälsan. Onödig tid kan gå åt då pedagoger går med samma 

ärende till flera av oss. (medicinsk kompetens, elevhälsoteamet) 

 

 

Ett mer yrkesöverskridande arbete ute i verksamheten med grupper och olika typer av 

övningar är något som elevhälsoteamet önskade och såg som främjande. Samtidigt 

upplevde de detta svårt att få till med de resurser som finns.  
 

 

Men sen står det ju i skollagen att alla ska mötas där de är, men jag 

menar så länge man inte får resurser är det omöjligt att möta dem där 

de är -alla- med alla dessa behov. (specialpedagogisk kompetens, 

elevhälsoteamet) 
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Möjlighet till planeringstid tillsammans med kollegor såg olika ut för våra respondenter. 

Lärarna ansåg att de hade tid till planering av aktiviteter i verksamheten. Men alla 

fritidspedagoger och förskollärare hade inte fasta mötestider, någon hade en timmes 

planering i veckan tillsammans en kollega och uppfattade att deras möjligheter till 

planering såg olika ut beroende på yrkeprofession. 
 

 

… hur ska vi kunna samarbeta om vi inte aldrig pratar… Vi kanske är 

olika inställda till detta. … ord i flykten funkar inte för mig… … jag 

vill prata ordentligt men hur gör vi? Mycket är för viktigt för att 

avhandla när vi råkar stå i köket samtidigt. (fritidspedagog) 

 

 

Alla respondenter såg som viktigt att alla pedagoger runt en elev är med på samtal om 

elever så att alla kan ge sin bild av eleven. Men respondenterna saknade tid till 

gemensamma reflektioner gällande elever, förhållningssätt och arbetsmetoder. De 

beskrev hur reflekterande samtal oftast skedde när de oplanerat stötte på varandra. 

Många små diskussioner om det som händer i barngruppen fick föras i korridoren, 

matkön, fikarummet eller på skolgården.   
 

 

… för när vi har arbetsplatsträffar och lärarkonferenser är det så 

mycket annat så vi hinner inte ta upp sådana frågor. (lärare) 

 

Det brister hela tiden att inte alla är med som berörs och jobbar 

tillsammans. (fritidspedagog) 

 

 

5:4:1 Analys elevhälsoteam och skolans främjande arbete 

Respondenterna hade varierande åsikter gällande elevhälsoteamens roll. En del 

efterfrågade mer handledning och en mera kontinuerlig kontakt. De önskade att 

specialpedagogen var mer tillgänglig i verksamheten och att de inte behövde vänta på 

konsultation. Andra såg hellre att specialpedagoger arbetade direkt i klassrummet med 

elever i behov av stöd istället för att utreda och observera. I teorin kan vi finna att 

samverkan är en viktig faktor för ett utvecklande arbetssätt. Rökenes och Hansen (2006) 

beskriver att vi genom att gå in i varandras olika världar kan skapa en helhet som 

genererar förutsättningar för detta. En väg till samverkan kan vara en formaliserad 

relationell verksamhet som ska genomsyra hela skolan och andra instanser som kommer 

i kontakt med skolan uttrycker Aspelin och Persson (2011). Medverkan i professionella 

samtal på olika nivåer genererar till skolutveckling på många plan fortsätter de. 

 

Många av våra respondenter uppvisade en osäkerhet om vilka som ingår i 

elevhälsoteamen på deras skolor, vilket uppdrag de har och hur samverkan mellan 

elevhälsoteamens professioner och pedagoger ska se ut. De ville ha, men saknade, ett 

framåtsyftande samarbete med både elevhälsoteam och kollegor. Höög (2014) visar i sin 

forskning att det finns olikheter mellan olika elevhälsors arbete. Det gäller vilken 

struktur som finns, vilken människo- och kultursyn som råder. En slutsats han drar är att 

detta beror på en avsaknad av central arbetsbeskrivning och han ser att personal skapar 

sina egna åsikter och prioriteringar gällande elevhälsans uppdrag. Höög menar att detta i 

sin tur leder till akut problemlösning snarare än en långsiktig främjande insats. 

Backlund (2007) däremot poängterar att elevhälsan med dess olika yrkeskompetenser 

kan försvåra skolans sociala arbete då alls ansvar riskerar att bli ingens ansvar eller 
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någon annans fel. Forskningen visar att skolans olika kompetenser specialiseras alltmer 

men att det finns en skillnad mellan teori och hur den tillämpas i praktiken där man 

fastnar i ett patogent problemstänkande där eleven ska anpassas till skolan (Hjörnes & 

Säljö, 2014; Guvå, 2014).   

 

Alla respondenter signalerade att de inte arbetade så främjande som de önskar utan mer 

riktade in sitt arbete på att släcka eldar. När det gäller orsaken till detta går 

respondenternas och forskningens tolkningar till viss del isär. Respondenterna uttryckte 

att de saknade samverkan med kollegor och andra professioner men angav resursbrist, 

för lite personal och för stora barngrupper som den största anledningen till att de inte 

kunde arbeta främjande. Forskning däremot pekar på människosyn, organisation och 

samverkan som de stora hindren. Flera respondenter saknade tid till gemensamma 

reflektioner och önskade att mer tid till diskussion och reflektion skulle kunna leda till 

ett mer främjande arbetssätt vilket i sin tur skulle underlättar elevernas utveckling både 

socialt och kunskapsmässigt. Istället sker samtal ofta under snabba och oplanerade 

möten. Forskningen visar att om ett hälsofrämjande arbete saknas kan detta leda till att 

eleverna får dålig självkänsla och en sämre kunskapsutveckling (Guvå, 2011). Vikten av 

att få reflektera tillsammans uppmärksammas i litteraturen. Thornberg (2012) betonar 

att bakåtsträvande arbetssätt måste motverkas något som bland annat kan ske genom 

engagemang och diskussion. Skolverket (2014b) framhåller att återkommande 

diskussioner är relationsfrämjande. 
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6 Slutdiskussion 
Här för vi diskussioner kring vårt arbete, först en metoddiskussion och därefter en 

resultatdiskussion. De pedagogiska konsekvenser vi sett i våra analyser presenteras 

invävda i texten för att underlätta för läsaren att se vilka kopplingar vi har gjort. Till sist 

kommer förslag till fortsatt forskning.   

 

6:1 Metoddiskussion 
Under hela arbetets gång har vi haft Bies (2009) tankar med oss, vi har betraktat och 

observerat för att förstå att saker kan tolkas på olika sätt. För att göra detta krävs 

teoretisk kunskap. Den förförståelse och de förutfattade meningar och antagande, som 

grundar sig på det man tidigare upplevt, avgör hur en situation uppfattas (Bie). Vårt mål 

har varit att tillsammans skapa en uppsats där samarbete och delaktighet varit en aktiv 

och medveten process där vi reflekterat, diskuterat och utvecklat all text, både läst och 

skriven i symbios med varandra. Även vår empiriinsamling har vi utfört tillsammans 

gällande förberedelser, intervjuer, transkriberingar och analyser. Bie föreslår att man 

läser högt för sig själv vilket vi också gjort för varandra för att på så vis uppmärksamma 

vad vi tolkar ur bådas perspektiv. Man kan säga att vi varit varandras speglar där vi 

både berömt och ifrågasatt varandra. Vi har även varit varandras medspelare som peppat 

och bromsat vid behov.  

 

Sammanfattningsvis ger vår slutliga reflektion över hur vi uppnått målet med samarbete 

och delaktighet i arbetsprocessen ett positivt svar. Upplevelsen att vi lyckats med detta 

ser vi som en följd av att vi varit måna om att skapa en struktur med tydliga ramar för 

vårt skrivande. I förväg har vi planerat in gemensam studietid, dagligen kontrollerat 

mejl och haft telefonkontakt för att uppdatera varandra. De svårigheter vi stött på 

handlar främst om att vi glömt bort tid och rum då vi fastnat i diskussioner och 

formuleringar. Vi har också samlat på oss mycket material och haft svårt att sovra men 

vi har valt att behålla mängden referenser då vi ser att de alla utgör en del av helheten i 

arbetet. För att kunna hantera och redovisa vårt material på ett smidigt sätt och för att 

läsaren ska hitta i uppsatsen valde vi att dela upp vårt material i teman. Att vi lyckats 

med vårt mål att båda äga arbetet märks då vi inte längre minns vem av oss som initierat 

de olika författarna, vi har snabbt associerat dem till och mellan varandra. Till viss del 

kan detta synas i texten då många olika källor, när vi ansett dem lika betydelsefulla, 

blivit staplade på varandra.  

 

De teorier vi inspireras av kan vi i efterhand ana ha grundat sig i våra egna 

föreställningar om relationens betydelse för att elever ska må bra och känna en mening i 

sitt skolsammanhang. Med en annan grundsyn eller erfarenhet hade teorivalet troligen 

blivit ett annat där andra faktorer varit framträdande.  

 

Det svåraste med att genomföra empiriinsamling på det sätt vi planerat var anskaffning 

av respondenter. Trots att vi var tidigt ute och skickade förfrågningar till många skolor i 

hela Mellansverige avböjde flertalet av de vi bjudit in på grund av tidsbrist och hög 

arbetsbelastning. Vår plan att skicka ut webbaserade enkäter till många pedagoger fick 

vi lägga åt sidan. I stället beslutade vi att genomföra intervjuer med de som anmält sitt 

intresse att svara på enkäterna (mejl 1, bilaga IV). Vi behövde dock fler pedagoger att 

intervjua och valde till slut att använda oss av privata kontakter för att få till det 

lämpliga antal vi ansåg oss behöva för tillförlitligheten i arbetet. Nästan alla 

respondenter sa efter intervjuerna att de var glada att de ställde upp och att vårt valda 

ämne var intressant och viktigt att diskutera. Några blev till och med så inspirerade att 

de initierade fortsatta diskussioner i sina respektive arbetslag. När de kom in till 
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intervjun sade de sig ha ont om tid men de dröjde sig ändå kvar för att fortsätta att 

diskutera långt efter att bandspelaren stängts av. Detta förstärker vår uppfattning att de 

såg ämnet och intervjun som intressant och givande.  

 

Det var även svårt att hitta elevhälsoteam som hade tid att träffa oss så vår förhoppning 

att få samtala med minst två elevhälsoteam gick i stöpet. Då vi anser att elevhälsans 

perspektiv i relation till vårt syfte är viktigt och att den fokusgruppsintervju vi 

genomförde var givande använde vi oss ändå av det som vi tänkt, som underlag till 

intervjufrågor. Men det faktum att vi fick låg respons på vårt missivbrev skapade 

funderingar hos oss om missivbrevet skulle ha formulerats på annat sätt och därför 

frågade vi elevhälsoteamet vi träffade om detta. De ansåg dock att missivbrevet väckt 

intresse och uttryckte också vikten av att man som yrkesverksam har samverkan med 

högre utbildning. Vad vi däremot kan se i efterhand är att vi i missivbrevet hade 

önskemål om specifika datum för samtalen vilket kan ha bidragit till ett lågt gensvar.  

 

Som vi tidigare nämnt har vi mycket material och därför blev också 

fokusgruppssamtalet en utav utgångspunkterna i valet av temarubriker tillsammans med 

litteratur, forskning och egna erfarenheter. Det var inte helt enkelt att dela upp vårt 

material under de olika rubrikerna, mycket hänger ihop och passar in på flera ställen. Vi 

hoppas ändå att vårt val att dela upp innehållet i olika teman hjälper läsaren att hitta rätt 

och lätt i vår uppsats.  

 

6:2 Resultatdiskussion 
Anser vi oss då ha fått svar på våra frågeställningar om hur elevhälsoteam, lärare, 

förskollärare och fritidspedagoger upplever skolans sociala funktion med 

relationer, lärande och fostran i fokus? och hur lärare, förskollärare och fritidspedagoger 

ser på förhållandet föräldrar, kollegor och elevhälsa vad gäller samverkan i frågor som 

rör skolans sociala funktion? Ja, det uppfattar vi att vi har även om omfånget i svaren 

varit stora och varierande. Våra respondenter har många gånger uppvisat ett stort 

engagemang och syns ha en vilja att ge sina elever de bästa förutsättningar för lärande 

både socialt och kunskapsmässigt. Att skolans sociala funktion är betydande råder inget 

tvivel om varken i vår empiri eller i den forskning vi tagit del av men vad som ligger i 

den sociala funktionen, vad arbetet innebär och hur stor del det ska ta av skolans 

verksamhet är osäkert. I forskningen belyses den sociala funktionen ur olika perspektiv, 

skola/hem, fostran och lärande och relationer. Forskning har skett ur olika perspektiv; 

medicinska, sociala eller pedagogiska vilket skulle kunna vara en anledning till att 

ämnet varit svårt att överblicka för våra respondenter. Ett sätt att försöka skapa en 

tydligare bild av vad skolans sociala funktion innebär i helhet kan vara att föra samman 

denna forskning, eventuellt i tvärvetenskapliga forskningsöversikter.  

 

En stor del av vårt resultat pekar på att gränsen mellan skolans ansvar att förmedla 

kunskap kontra relationsskapande, fostran och elevers sociala behov är diffus. I 

resultatet framkommer en osäkerhet om ansvaret, och i så fall vilket ansvar, i 

relationsskapande, fostran och omsorg ligger på skola, föräldrar och/eller på eleven 

själv. I forskning ser vi att lärarutbildning bör förmedla relationskompetens till blivande 

pedagoger. Respondenterna däremot såg inte relationsskapande som något man kan 

eller ska lära sig på utbildningen utan menade att det är kunskap man tar till sig med 

erfarenhet. En intressant följdfråga vi kunde ha ställt är om de i så fall inte heller ser att 

de kan eller ska lära ut frågor av relationell karaktär till sina elever.  
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Vad gäller fostran och lärande hade respondenterna en dubbelbottnad uppfattning som 

visade att de både ville och inte ville arbeta med fostran. Lärarna menade att de å ena 

sidan måste prioritera bort fostran då de inte har tid för det utan måste ägna sig åt 

ämneskunskaper. Å andra sidan vill de arbeta som lärare efter kursplanen och inte lägga 

tid på fostran eftersom detta inte ingår i deras uppdrag. Även hos förskollärare och 

fritidspedagoger fanns en uppfattning om att sociala mål och kunskapsmål är separata 

delar i skolans värld men de såg sig ha andra möjligheter att arbeta med fostran och 

sociala frågor då de inte måste kunskapsbedöma eleverna. De såg snarare att stora 

barngrupper och bristande resurser är orsak till att inte kunna arbeta med sociala frågor 

samtidigt som de uppfattade att deras arbete handlar om att arbeta med det sociala. Vi 

tolkar att ämneskunskaper är lättare att mäta och också ska mätas så därför läggs mer 

fokus på dem. Vi ser ändå i flera kursplaner att eleverna ska tillgodogöra sig många 

kunskaper av social karaktär men då det inte genererar i ett kunskapsmål så läggs inte 

tiden på dessa. Som exempel kan vi nämna att i kursplanen för idrott och hälsa visas att 

eleverna ska utveckla sin samarbetsförmåga och i hem- och konsumentkunskap 

uppmärksammas ”måltidens betydelse för gemenskap” men det som bedöms handlar 

om elevens förståelse för fysiska aktiviteter och förmåga att kunna laga enkla maträtter. 

Detta väcker en tanke om hur det kan garanteras att allt i kursplanen följs om det bara är 

vissa delar som bedöms. Vår slutsats är att det tydligt framgår av Lgr 11 och kursplaner 

att skolans sociala funktion i arbetet med normer och värden ska vara ett innehåll i 

skolans uppdrag. Vi efterlyser ett sätt att säkerställa att elever får denna kunskap utan att 

koppla ihop den med betyg i ordning och uppförande.  

 

Den forskning vi tagit del av ur vårt teorivalsperspektiv visar mycket enigt att eleven 

ska ses som en helhet och att hänsyn ska tas till intressen, livsvillkor och erfarenheter. 

Detta syns även i våra styrdokument men trots att det är tydligt att skolan ska jobba med 

bland annat normer och värden är våra respondenter osäkra på vad detta arbete innebär 

och hur det ska utföras. De säger också att det inte framkommer i kursplanerna utan att 

det är kunskapsmål som finns där. Vi kan ana i deras svar att det som forskning och 

styrdokument anser viktigt för elevers välmående och lärande inte till alla delar uppfylls 

i praktiken. Vi tolkar att respondenterna är osäkra på om de ska följa forskning eller de 

samhällskrav som menar att skolan ska utbilda eleven till att få goda Pisa-resultat och 

att lärare ska ta tillbaka makten i klassrummet med en historisk disciplinär fostran. En 

konsekvens av detta kan, för eleverna, bli att vi ser deras helhet som ämnesbundna 

prestationer och då kan framför allt elever i behov av socialt stöd ges sämre möjligheter 

att klara kunskapskraven.  

 

Även när det gäller relationer och relationsskapande ser vi en tvetydighet i 

respondenternas svar. Alla betonade att goda relationer och ett socialt välmående är en 

förutsättning för allt lärande, samtidigt uttryckte de att de inte hinner skapa relationer då 

kunskapsmålen måste prioriteras. Vi tycker oss se en stor osäkerhet vad en relation är, 

när den skapas och hur den sker. Vi drar slutsatsen att begreppet relation skulle behöva 

definieras, diskuteras och reflekteras. Som vi tolkar teori och forskning befinner vi oss 

alltid i relation till något eller någon vilket innebär att man alltid har en relation till en 

elev. Vi bedömer att respondenterna på samma gång både förstår och inte förstår 

relationens betydelse. I vårt resultat framkom att blyga och tysta barn som själva inte är 

kapabla till att ta kontakt med pedagoger kan uppfattas inte vilja ha en relation och 

lämnas därmed ifred. Detta oroar oss då ansvaret till relationskapande syns läggas på 

eleven istället för att ses som en gemensam process. Likaså svaret att man på grund av 

tids- och resursbrist prioriterar bort relationsskapande med elever som inte själva tar för 

sig. Flera forskare belyser sårbarheten hos blyga och tysta barn och att pedagogers 
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agerande har stor betydelse för dem. Vi delar den uppfattningen och ser vikten av att 

pedagoger får nödvändig kompetensutbildningen i detta. Annars kan en pedagogisk 

konsekvens uppstå som innebär att en stor grupp av våra elever exkluderas i dagens 

individualistiska samhälle.  

 

Respondenterna vill se ett ökat föräldraansvar och de signalerar att det är en otydligt vad 

som är skolans ansvar i fostransfrågan. Lärarna vi intervjuade menade att om 

föräldrarna fostrade sina barn bättre kunde de som lärare fokusera mer på kunskapsmål. 

Även här kan vi tolka in den samhällsdebatt som råder och får funderingar om till 

exempel media är delaktiga till att skapa skuldkänslor hos lärare, att de inte tror sig vara 

kapabla och därför önskar flytta problemet till föräldrar och kanske tvärtom. Om vi 

jämför detta med den forskning och även de styrdokument vi tagit del av ser vi att en 

god samverkan mellan hem och skola av många ses som en förutsättning, för att elever 

ska utveckla både sociala färdigheter och kunskaper, där skolan har ett stort ansvar. En 

pedagogisk konsekvens som kan uppstå om skolan ser föräldrar som ensam ansvariga 

för sina barn är att de elever med föräldrar som inte har förmåga att möta skolans krav 

får en sämre möjlighet att lyckas med sina studier och sitt sociala välmående. Vi menar 

att en alltför statisk uppdelning av ansvaret kring elever kan medföra att elever faller 

mellan stolarna.  Ett sätt att öka måluppfyllelsen på alla plan skulle kunna vara en aktiv 

bred insats från såväl pedagoger, vårdnadshavare och lärarutbildning som politiker och 

media. 

 

I de nya riktlinjerna för elevhälsan framkommer att elevhälsan främst ska ägna sig åt 

främjande arbete och samtidigt fokusera mer på de elever som har inlärningssvårigheter. 

Vi ser här en fara i att elever som har andra behov kommer i kläm. De resultat vi fått 

fram gällande hur pedagoger funderar kring elevhälsan är på ett sätt skrämmande då 

kunskapen om elevhälsans roll i skolan och vilka som ingår i elevhälsan för många var 

oklar. De flesta visste att specialpedagoger ingår i elevhälsan men många framförde en 

önskan om att ha specialpedagogen mer i klassrummet för att ägna sig åt enskilda 

elever. Forskning och styrdokument pekar på en salutogen syn men många pedagoger 

vill fortfarande ha en elevhälsa som kommer och fixar elevens problem. 

Elevhälsoteamet uttryckte en medvetenhet och önskan om ett mer främjande arbetssätt 

men beskriver ett arbete som består av att släcka eldar. Här ser vi en paradox då 

forskning och styrdokument visar att ett främjande elevhälsoarbete minskar de akuta 

situationerna men samtidigt har man inte tid till det främjande för att man har för många 

akuta situationer. Respondenterna såg resursbrist, för lite personal och för stora 

barngrupper som största anledningen medan forskning pekar på människosyn, 

organisation och samverkan. Forskningen visar att om ett hälsofrämjande arbete saknas 

kan detta leda till att eleverna får dålig självkänsla och en sämre kunskapsutveckling. En 

pedagogisk konsekvens av detta blir att elevhälsoarbetet inte utvecklas vidare utan 

stannar i att släcka eldar och elever måste hamna i akuta situationer innan de får hjälp.  

 

Forskningen visar att då elevhälsan består av olika professioner med olika uppdrag kan 

arbetet försvåras. Samtal, samverkan och möten är av stor vikt för att nå skolutveckling.  

Våra respondenter beskriver att deras möjlighet till samplanering och diskussioner 

saknas och att många kortare samtal äger rum vid oplanerade tillfällen. De efterfrågar 

mer handledning av elevhälsan och mer tid tillsammans med kollegor. Vi anser att 

samtal av alla de slag är värdefulla. Snabba och korta kollegiala möten, som sker i bland 

annat korridorer, ska inte förringas men om de utgör merparten av samtalstillfällen 

mellan kollegor uppfattar vi det inte som utvecklande och ej heller vara i sin ordning. Vi 

ser en fara med att detta leder till svårigheter för pedagoger att arbeta fram 
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gemensamma mål för även om det på en skola finns olika professioner med olika ansvar 

måste målet vara gemensamt. Annars möts eleverna av vuxna med olika förhållningsätt 

som grundar sig på den enskilde pedagogens värderingar. 

 

6:3 Fortsatt forskning  
Detta arbete har väckt flertalet funderingar om vidare forskning vilka vi presenterar 

under denna rubrik. Att vi funnit många områden förstärker vår känsla att vårt valda 

ämne är stort, intressant, relevant och nödvändigt.  

 

Litteraturen vi använt oss av är till medstadels byggd på vetenskap och forskning men 

vi har även med populärvetenskapliga böcker som används i vardagspraktiken. Utifrån 

detta ser vi att en intressant fråga för vidare forskning är att jämföra vetenskap och 

forskning med den litteratur som används i vardagspraktiken. Detta för att säkerställa att 

vetenskap och beprövad erfarenhet ligger till grund för skolans verksamhet. En annan 

inriktning på fortsatt forskning är hur de sociala mål, normer och värden som syns i 

skollag och Lgr 11 skulle kunna mätas och säkerställas i praktiken på ett sätt som blir 

tydligt för pedagoger elever och vårdnadshavare. 

 

Ett tredje område som känns aktuellt att följa upp är Hjörnes och Säljös (2014) 

forskning, kring skolans hälsofrämjande arbete och hur elevhälsans kan bidra till detta, 

genom att belysa hur det hälsofrämjande arbetet skulle kunna implementeras i det 

direkta elevarbetet. Ytterligare en vinkling på fortsatt forskning kan vara att på ett 

tvärvetenskapligt sätt belysa skolans funktion. På så vis kan en ökad förståelse, för hur 

olika delar som en helhet påverkar eleverna och skolans sociala klimat, framträda.  

 

Vårt syfte var inte att jämföra de olika yrkesgruppernas uppfattningar och svar men när 

vi analyserade resultaten noterade vi en viss skillnad dem emellan vilket kan vara 

spännande att uppmärksamma djupare. Så ett sista förslag till fortsatt forskning är att 

jämföra, de inom skolan verksamma, olika yrkesgruppers tolkning av skolans sociala 

funktion och hur de arbetar med detta. 
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Bilaga I  

Fokusgruppsamtalet  
 

Öppna frågor att samtala kring 

 

1. Elevhälsans uppdrag och eventuella förändringar utifrån den nya skollagen 

2. Skolans fostransuppdrag relationellt och socialt  

3. Hur skolan tillvaratar elevers olika livsvillkor 

4. Vad fungerar bra? Vad vill ni utveckla? något ytterligare att tillägga? 
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Bilaga II  

Intervjufrågor 
 

Grundfrågor 

 

 utbildning 

 befattning 

 antal år i yrket 

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800), utbildningens syfte, 2§, ska skolan främja och stödja 

elevernas sociala utveckling för att ge dem så goda livschanser som möjligt.  

 

1. Hur ser du på skolans sociala ansvar/funktion? Vad innebär det för dig som 

enskild pedagog?  

2. Hur ser du på skolans fostransuppdrag kontra kunskapsmål? 

(motsättning/balans, hur mycket tid ska det ta?)  

3. På vilket sätt har du utifrån din yrkesroll möjlighet att ta tillvara på elevernas 

livserfarenhet, den ”ryggsäck” de har med sig till skolan?  

4. Hur ser du på skolans ansvar att stötta elever som lever i bristande 

hemförhållanden? 

5. Hur ser dina möjligheter ut att kunna arbeta främjande och förebyggande med 

elevernas sociala utveckling? (fostran, förändring över tid). 

6. Kan du beskriva en social situation eller händelse som lämnat avtryck hos dig?  

7. Vad är en bra relation till en elev?  

8. Hur viktigt anser du att en god relation till dina elever är? (möjligheter/hinder i 

en perfekt värld?)  

9. Hur tänker du att ett relationsskapande går till? (vid vilka situationer och 

tillfällen sker det?) 

10. Hur använder du relationell pedagogik i ditt vardagsarbete med eleverna? 

(pedagogiskt verktyg/kunskapsmål?) 

11. Vad gör du när relationen inte fungerar?  När du inte lyckas skapa en relation 

eller när den inte utvecklas som du önskar? 

12. Beskriv hur du ser på elevhälsans arbete i skolan. 

13. Hur samarbetar du med elevhälsan? 

14. Hur skulle du vilja att samarbetet med elevhälsan såg ut? (ansvarsfördelning 

inom yrkeskategorier, i en perfekt värld)  

15. Hur samarbetar du med kollegor i frågor av social och relationell karaktär? 

16. Hur samarbetar du med föräldrar i frågor av social och relationell karaktär?  

17. Hur ser du på föräldrars delaktighet i skolan? (positiv/negativ inverkan på 

elevens utveckling?)  
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Bilaga III 

Missivbrev  
 

Hej 

Vi heter Margareta Askerskär och Marika Åberg, arbetar till vardags på två olika F-6 

skolor i Örebro och läser samtidigt till specialpedagoger vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Vi börjar nu närma oss slutet och det som återstår av utbildningen är den avslutande 

examensuppsatsen på 15 hp vilken bland annat består i att genomföra en egen empiri. 

Vi vill i vår empiri undersöka skolans kompensatoriska uppdrag och fostransuppdraget 

då vi upplever att det ibland kan vara svårt att avgöra var gränsen går mellan vad som är 

hemmets ansvar och var/vad skolan ska kompensera. 

 

Vår undran är om vi skulle vara välkomna till er skola för att möta elevhälsan för att 

med dem ha ett fokusgruppsamtal om ca 60-90 minuter kring deras tankar angående 

skolans fostransuppdrag ur ett relationellt och socialt perspektiv. Vi önskar även få 

skicka ett webfrågeformulär till pedagoger i så F-6 med frågor formulerade utifrån det 

som kommer fram i fokusgruppsamtalet. 

 

Vi vore oerhört tacksamma om du skulle kunna hjälpa oss genom att tillhandahålla 

mejladresser till de pedagoger som kan tänkas ställa upp på att svara på enkäten samt 

med kontaktuppgifter till elevhälsan. För att vår undersökning ska bli färdig i tid skulle 

vi vilja träffa elevhälsan redan torsdag eller fredag v. 17 för att sedan genomföra 

enkätundersökningen v. 18-20. Självklart erbjuds alla deltagare full anonymitet och 

avidentifiering och hela undersökningen kommer att genomföras utifrån 

Vetenskapsrådets fyra principer om: Informations- Samtyckes- Konfidentialitets- och 

Nyttjandekrav. 

 

Hör gärna av dig om du har frågor kring detta. 

 

Tack på förhand 

 

Vänliga hälsningar 

Margareta Askerskär och Marika Åberg, Örebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

63 (63) 

Bilaga IV  

 

Mejl 1  
 

Hej.  

Vi fick era namn av er rektor, se nedan, och nu är det dags att fortsätta vår empiri. Vi 

har ändrat lite i vårt arbete i samråd vår handledare och skulle gärna vilja träffa er för att 

genomföra enskilda, intervjuer. Vi har möjlighet att komma till er torsdag 5 juni och 

tisdag-onsdag 17-18 juni. Meddela oss vilken tid som passar er.  

  

Hälsningar  

Margareta Askerskär och Marika Åberg, Örebro 

 

 

 

Mejl 2 
 

Hej.  

Vi vill tacka för att vi fick möjlighet att träffa elevhälsan för ett fokusgruppsamtal. Vi 

kommer att fortsätta vår empiri med frågor som vi fick fram under samtalet. För att 

detta ska kunna ske anonymt väljer vi att ställa frågor till pedagoger i andra kommuner. 

Vi kommer därför inte att använda oss av de adresser/namn du skickade oss.  

 

Tack för allas hjälp. 

 

Hälsningar  

Margareta Askerskär och Marika Åberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


