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Syftet med studien var att belysa pedagogers upplevelser av hur man 

på skolor i socioekonomiskt och etniskt segregerade områden 

arbetar för att få alla elever att klara kunskapsmålen, liksom vad som 

anses vara de största utmaningarna. Sex stycken semistrukturerade 

intervjuer har genomförts på två olika skolor i socioekonomiskt och 

etniskt segregerade områden. Studien är kvalitativ och intervjuerna 

har tolkats utifrån en hermeneutisk forskningstradition. Två 

teoretiska utgångspunkter har legat till grund för analysen: 

Socialisation samt utveckling och lärande. Resultatet visar att 

skolorna arbetar mycket individanpassat med de mest utsatta 

eleverna och att de genom olika insatser strävar mot en god 

skolmiljö, goda relationer, trygghet, få eleverna att känna sig 

delaktiga och bli mer intresserade av skolan. Den största utmaningen 

pedagogerna upplever på skolorna är språket. Den låga 

språkutvecklingen hos eleverna tycks snarare bero på 

områdesstrukturen än på en ovilja att lära sig. Skolorna lägger därför 

mycket resurser på svenska som andraspråkslärare och 

studievägledare. 
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INTRODUKTION 

Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger på skolor i socioekonomiskt 

och etniskt segregerade områden beskriver att man gör för att få alla elever att klara 

kunskapsmålen. Detta anser vi vara ett viktigt område att undersöka då skolan många 

gånger ses som den största skyddsfaktorn för ungdomar till att inte hamna i kriminalitet, 

utanförskap eller drogbruk (Brown m.fl. 2005; Rutter 1983; Sundell & Forster 2008). 

Anledningen till att vi väljer att undersöka skolor i socioekonomiskt och etniskt 

segregerade områden är eftersom att skolelever i dessa områden ofta löper stor risk att 

inte klara av de grundläggande kunskapsmålen (Bunar 2001; Sundlöf 2008) samt att 

dessa skolor ofta förknippas som en motsats till vad Bremberg (2008) och Skolverket 

(2001) beskriver som ”framgångsrika skolor”. Detta är både intressant och viktigt 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv då det berör begrepp som förändring, lärande, 

socialisation och människors utveckling.  

Dagens samhälle präglas av mångkultur, socioekonomisk utsatthet och etnisk mångfald, 

vilket också betyder att forskning och kunskap om detta område är en nödvändighet för 

att kunna förstå och hantera dagens moderna och öppna samhälle. Detta gäller givetvis 

alla som arbetar i de här områdena och möter dessa människor men kanske framför allt 

för professionella inom socialt arbete, såsom exempelvis behandlingspedagoger och 

fältarbetare som ska förvalta och utöva samhällets stöd- och hjälpinsatser i mötet med 

socioekonomiskt utsatta individer. Under de senaste decennierna har Sverige snabbt 

blivit ett multikulturellt samhälle där en ökad socioekonomisk och etnisk segregering 

utvecklats (Bunar 2001; Sundlöf 2008). Detta märks och syns tydligt i våra större 

städers förorter som ofta präglas av hög arbetslöshet, låg sysselsättning, utsatt ekonomi, 

ett dåligt rykte och ett avståndstagande från ”det vanliga samhället”, detta har 

naturligtvis även satt djupa spår i de här förorternas skolmiljöer (Bunar, 2001). 

Skolverket (2013a) bedömer att det fria skolvalet som infördes 1992 sannolikt har 

bidragit till ökade resultatskillnader mellan skolor och en ökad socioekonomisk 

skolsegregation och därmed till minskad likvärdighet. Då dåliga skolresultat och en 

känsla av utanförskap i skolan kan vara en stor riskfaktor för att hamna i kriminalitet, 

drogproblem eller andra antisociala problem så har skolan en stor och viktig roll för att 

förhindra och förebygga att ungdomar ska hamna där (Brown m.fl. 2005; Rutter 1983; 

Sundell & Forster 2008). Skolan anses vara en av de största skyddsfaktorerna för att inte 

hamna i drogbruk eller kriminalitet (Brown m.fl. 2005; Cancino 2005; Bremberg, 2008) 

och Cancino (2005) hävdar att ingen verksamhet eller institution har bättre inflytande än 

skolan, vilket också innebär ett stort ansvar i utvecklandet av våra barn och ungdomar. 

Skolan har även möjligheten att tidigt upptäcka olika riskfaktorer för brott och 

antisocial beteendeutveckling och man kan tillsammans med vårdnadshavare, 

socialtjänst och polis sätta in olika preventiva resurser för att motverka en negativ 

utveckling av dessa riskfaktorer. Genom att tidigt fånga upp problematiken och ge extra 

stöd åt ungdomar i riskzon bör man i skolan kunna förebygga att ungdomar utvecklar ett 

brottsligt eller antisocialt beteende.  

Det finns omfattande forskning som visar att framgång i skolan skyddar mot drogbruk 

och kriminalitet samtidigt som det omvända, misslyckande i skolan, ökar risken 

(Bremberg 2008; Bunar 2001; Sernhede 2009; Sundlöf 2008). Skolframgång kan bidra 

till mindre drogbruk både genom att allmänna kompetenser direkt skyddar mot 
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drogbruk och genom att risken för utagerade beteenden reduceras (Bremberg, 2008). 

Det är därför givetvis att föredra att så många elever som möjligt klarar sig bra i skolan. 

Både svenska och internationella studier (Skolverket, 2009; OECD, 2010) hävdar att 

elevers socioekonomiska bakgrund är den mest betydelsefulla faktorn för skolframgång, 

då oavsett vilket kön eller etnicitet man tillhör.  

Bakgrund 

Segregation är en frivillig eller ofrivillig process som leder till att 

befolkningsgrupper separeras från varandra rumsligt. Segregation kan 

ske på grundval av social status, rastillhörighet, etnisk tillhörighet eller 

dylikt (Brante, 1982 s. 93).  

Som ovanstående citat beskriver så är segregation en frivillig eller ofrivillig process. 

Men det finns givetvis ingen människa som medvetet väljer ett liv präglat av fattigdom, 

utanförskap och ekonomisk utsatthet. Det handlar helt enkelt om att vi växer upp med 

olika ekonomiska, sociala och psykologiska förutsättningar i kombination med en 

missgynnande geografisk positionering. Att sakna arbete, sysselsättning och förankring 

i det svenska samhället, samtidigt som språkbruket inte är tillräckligt utvecklat för att 

kunna föra sig självsäkert i sociala sammanhang, kan vara resultatet av att bo i ett 

segregerat område. I dessa områden ger oftast inte heller den sociala sammansättningen 

ett tillräckligt stöd till föräldrar i deras socialisatonsprocess.(Brottsförebyggande rådet, 

2001). En starkt bidragande faktor till varför vissa hamnar utanför samhället är att man 

genom en socioekonomisk utsatthet, innefattande en avsaknad av utbildning, 

sysselsättning och stabil ekonomi, inte socialiseras in i det ordinära samhället 

(Brottsförebyggande rådet 2001; Öhlund 1998). Ett sådant utanförskap kan i sin tur leda 

till att man söker tillhörighet och identifikation hos andra grupperingar eller människor. 

Dessa grupperingar kallas ”subgrupper” vars medlemmar kort och koncist inte 

identifierar sig med samhället och erkänner därför inte dess normalitet. Detta stärker 

ytterligare individernas känsla av utanförskap då ett VI (subgruppen) mot DEM 

(samhället) uppstår (Lalander, 2009). Viktigt att påpeka är dock att långt ifrån alla i 

dessa områden utvecklar ett antisocialt beteende. Vilket betyder att det inte bara är 

samhällsstrukturen som är av betydelse (Ekberg, 2010). 

Bostadssegregation mellan olika socioekonomiska grupper är inget nytt fenomen utan 

har funnits lika länge som klasskillnader funnits i Sverige. Däremot fick upprättandet av 

det så kallade miljonprogrammet år 1965-1974 en betydande roll för 

boendesegregationens utbredning i landet. Tanken med programmet var att ge alla 

människor i Sverige oavsett social ställning eller ekonomiska tillgångar möjligheten till 

en god levnadsstandard. Många bostadsområden inom miljonprogrammen präglades 

dock tidigt av en stark socioekonomisk problematik då en majoritet av dess nyinflyttade 

invånare var låginkomsttagare, arbetslösa och/eller utrikes födda med betydande sociala 

svårigheter (Sundlöf, 2008). Detta har naturligtvis även satt djupa spår i de här 

förorternas skolmiljöer. Bunar (2001) förklarar ”närhetsprincipen”, som den svenska 

grundskolan följer, som innebär att barnen från ett bostadsområde går i den skola som 

ligger närmast ens hem. Därmed kan man tänkas anta att skolan speglar den 

bostadsmiljö den befinner sig i. Elever samlas och möter andra med liknande 

socioekonomisk status och förutsättningar och tar med sina värderingar och åsikter in i 

skolan. Dessa värderingar och åsikter kan många gånger tänkas vara likvärdiga och man 
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utmanas inte av elever med andra socioekonomiska förutsättningar, andra åsikter eller 

värderingar på samma sätt (Bunar, 2001). Sernhede (2009) beskriver det som att skolan 

i förorten, på grund av sin koncentration av ”lika” elever, har svårigheter att fungera 

som den institution där ungdomarna utvecklar självrespekt, kunskap och förståelse för 

sin egen nutid. Skolan kan därför i dessa områden istället tänkas förstärka upplevelsen 

av utanförskap och känslan av att inte vara involverad i det svenska samhället 

(Sernhede, 2009). Många av de mer framgångsrika familjerna flyttar ifrån 

bostadsområdet och barnen byter skola, kvar blir en koncentration av en befolkning med 

mindre framgångsrika familjer. Skolan förlorar därav status och blir väldigt segregerad 

(Bunar, 2001; Sernhede 2009). Detta resonemang styrks även av Skolverket (2013a) 

som beskriver det fria skolvalet, som infördes 1992, som en bidragande faktor till den 

ökade segregationen. Skolverket bedömer att det fria skolvalet sannolikt har bidragit till 

ökade resultatskillnader mellan skolor och en ökad socioekonomisk skolsegregation och 

därmed till minskad likvärdighet. I den svenska skollagen står det skrivet att  

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet (SFS 2010: 

800 1 Kap §8).  

Trots detta så har segregation naturligtvis en betydande roll för de olika skolornas 

resultat, vilket även kan ses i OECDs internationellt jämförande PISA studie (2010), 

som tydligt visar att klyftorna ökar mellan de högpresterande och de lågpresterande 

eleverna i skolorna. Denna klyfta beskrivs av Sernhede (2009) ha en mycket tydlig 

socioekonomisk bakgrund. De som drabbas mest av detta är främst de elever med 

invandrarbakgrund, som går i invandrartäta skolor och som bor i socioekonomiskt och 

etniskt segregerade områden (Bunar, 2001). Skolor i mer priviligierade områden där en 

majoritet av invånarna består av svenska familjer anses av Bunar (2001) även ha högre 

status och vara mer stabila än skolor i områden med många arbetslösa och invandrande 

familjer. Sundlöf (2008) redovisar i sin studie att ungdomar bosatta i socioekonomiskt 

utsatta områden med större sannolikhet än ungdomar bosatta i mer priviligierade 

bostadsområden riskerar att misslyckas i skolan och få låga eller ofullständiga betyg. 

Detta behöver inte bero på att lärarna inte gör sitt jobb, utan att det tvärtom många 

gånger kan vara otroligt duktiga lärare som lägger ner mycket tid och engagemang i sitt 

arbete. Skolprestationerna belyser inte lärarnas brister utan är ett resultat av 

samhälleliga processer utanför skolan (Sernhede, 2009). 

Definition av centrala begrepp 

I detta avsnitt redogör vi för centrala begrepp som används i studien. Avsikten är att ge 

läsarna en tydlig förståelse och uppfattning om begreppens innebörd. Begreppen som 

definieras är; segregation, socioekonomisk segregation, etnisk segregation, 

kunskapsmålen, mångkulturell och förort. Andra begrepp såsom Pygmalion, risk- och 

skyddsfaktorer samt framgångsrika skolor förklaras och definieras i andra delar av 

texten. 

Begreppet segregation definieras på flera olika sätt och innebär enligt de flesta 

uppslagsverk åtskiljande, uppdelande och särhållande av olika befolkningsgrupper. 

Begreppet används därför ofta felaktigt i den offentliga debatten och förknippas istället 
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enbart med sociala missförhållanden och ojämlikhet. Begreppet behöver inte 

nödvändigtvis vara synonymt med en socioekonomisk problematik och det är därför 

viktigt att skilja mellan socioekonomisk och etnisk segregation. 

Socioekonomisk segregation innebär skillnaden mellan individer och/eller grupper som 

tillhör olika inkomst- och yrkesgrupper, det vill säga olika klasser och samhällsskikt. Ett 

segregerat område beskrivs som ett mindre statusfyllt bostadsområde, det vill säga ett 

område som på grund av dess befolkning anses förslummat och fått lägre status 

(Öhlund, 1998). I den svenska samhällsdebatten kopplas segregation oftast ihop med 

olika typer av sociala problem, arbetslöshet och familjer med svaga ekonomiska 

marginaler. 

Etnisk segregation innebär en rumslig isolering eller avskiljning mellan individer 

och/eller hushållsgrupper med olika etniska, religiösa eller kulturella tillhörigheter 

(Sundlöf 2008). Frisén och Hwang (2006) beskriver att etnisk segregation inte 

nödvändigtvis är något negativt då det finns flera fördelar med att befinna sig i ett 

område med en tydlig koppling till den egna etniska sfären. Det underlättar den sociala 

anpassningen och skapar en positiv självkänsla hos de boende. Därför bör man kunna 

anta att etnisk segregation ger ett minskat utanförskap, i alla fall på en individuell nivå 

då möjligheten till ett meningsfullt socialt liv ökar. Men samtidigt finns det risk att 

bostadssegregationen ökar utanförskapet för den etniska gruppen som helhet, då 

kontakten med etniska svenskar minskar och olikheterna mellan bostadsområdena ökar. 

Kunskapsmålen delas av Wernberg (2009) in i två delar: Mål att sträva mot och mål att 

uppnå. Mål att sträva mot fastställer målsättningen för skolans arbete och där uppger 

skolorna den riktning och önskan om var de vill befinna sig. Mål att uppnå uttalar de 

krav på kunskap som eleven ska ha uppnått när de lämnar skolan. 

Mångkulturell beskrivs av NE (2016a) vara någonting som innefattar många olika 

kulturer och kulturyttringar och där betoningen ofta hamnar på de positiva möjligheter 

detta ger. 

Ordet förort syftar i dagens samhällsdebatt ofta till en utsatthet och socioekonomisk 

samt etnisk segregation. Men per definition är så inte fallet. En förort beskrivs som ett 

avgränsat samhälle eller bostadsområde inom en större stadsregion. Många av dem som 

bor i en förort är beroende av det större samhället då ofta större arbetsmöjligheter finns 

där (NE, 2016b).  

Risk- och skyddsfaktorer 

Risk- och skyddsfaktorer beskrivs av Sundell och Forster (2005) vara sådant som 

forskning visar påverkar antisociala beteenden. Både risk- och skyddsfaktorer handlar 

om ökade respektive minskade risker. Risk- och skyddsfaktorer kan ses som varandras 

motsatser. Exempelvis är en god skolgång med fullständiga betyg en skyddsfaktor, 

medan en dålig skolgång är en riskfaktor (Rutter, 1983). Insatser riktade till att 

förebygga eller minska normbrott byggs på teorier om varför problemen uppstår. Dessa 

teorier beskriver olika förmågor, attityder och beteenden som antas påverka uppkomsten 

av problemen (Sundell och Forster, 2005). Det finns givetvis en rad faktorer som 

tillsammans utgör en risk för att en människa ska utveckla en antisocial 
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beteendeutveckling och man kan anta att vissa löper större risk att utvecklas på ett mer 

ogynnsamt sätt än andra (Andershed, Andershed & Söderholm Carpelan, 2010). Det är 

sedan länge väl känt att barn som växer upp i socioekonomiskt utsatta bostadsområden 

generellt sett löper en ökad risk för antisocial beteendeutveckling och att 

bostadsområdets sociala sammansättning och struktur kan påverka risken för att 

utveckla ett kriminellt och antisocialt beteende (Brottsförebyggande rådet, 2001). Enligt 

Loeber och Wikström (2000) har dock inte bostadsområdets socioekonomiska karaktär 

någon betydelse för de barn som redan tidigt uppvisar en allvarlig psykosocial 

problematik. Dessa barn löper precis lika stor risk för en kriminell eller antisocial 

beteendeutveckling oavsett vilken typ av bostadsområde de växer upp i. Däremot så 

utgör en ogynnsam bostadsmiljö en riskfaktor för utvecklandet av kriminellt eller 

antisocialt beteende bland de barn som inte lider av någon allvarlig psykosocial 

problematik under sin tidiga barndom. Sundell och Forster (2005) beskriver även att 

risk- och skyddsfaktorer bland annat kan knytas till familjen, individen, kamrater, 

skolan och närsamhället. Riskfaktorer för narkotikabruk och brottslighet i 

kamratgruppen kan vara att ha antisociala vänner, exempelvis kamrater som använder 

droger och begår kriminella handlingar. En riskfaktor för narkotikabruk och brottslighet 

i närmiljön kan vara bostadsområdets struktur och tillgång till narkotika. Generella 

riskfaktorer för narkotikabruk och brottslighet i skolan är lågt intresse för skolan, 

ofullständiga betyg och skolfrånvaro. Detta stödjs även av Brown m.fl. (2005) som i en 

studie visar att bland annat skolfrånvaro och svaga skolprestationer ökar risken för 

tobak, alkohol samt cannabis- och kokainkonsumtion. Olika riskfaktorer samverkar 

även ofta med varandra  

Ett exempel är att familjer med låg utbildning oftare bor i ett socialt 

utsatt bostadsområde där våld och missbruk förekommer oftare (Sundell 

och Forster, 2008 s. 7).  

Skolan som skyddsfaktor 

Skolverksamheten består i allra högsta grad av olika typer av relationer och sociala 

interaktioner med andra och utgör därför en social grund för många ungdomar. 

Verksamheten bidrar till en naturlig socialisation och ingjuter en känsla av gemenskap, 

stabilitet och tradition. Cancino (2005) hävdar att ingen verksamhet eller institution har 

bättre inflytande än skolan, vilket också innebär att skolan har en stor påverkan på våra 

barn och ungdomars utveckling. Skolan har även möjligheten att tidigt upptäcka olika 

riskfaktorer för brott och antisocial beteendeutveckling och de kan tillsammans med 

vårdnadshavare, socialtjänst och polis sätta in olika preventiva resurser för att motverka 

en negativ utveckling av dessa. Genom att tidigt fånga upp problematiken och ge extra 

stöd åt ungdomar i riskzon bör de i skolan kunna förebygga att ungdomar utvecklar ett 

brottsligt eller antisocialt beteende (Cancino, 2005).  

Skolans elevhälsa har en viktig del i arbetet kring utsatta elever. Elevhälsan på en skola, 

som ofta består av rektor, kurator, specialpedagog och skolsköterska är en viktig resurs i 

skolans arbete, den fungerar som komplement till lärarnas pedagogiska skicklighet. 

Deras roll är att upptäcka elevers stödbehov och fungerar även som rådgivare och 

expertis när det kommer till psykisk ohälsa eller social problematik (Skolverket, 2012). 

På Skolverkets hemsida går det läsa om hur pedagogiska miljöer med hög kvalitet är bra 

och kan skydda mot både beteendeproblem och skolmisslyckanden. De beskriver även 
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trygghet, närvarande vuxna och en god arbetsmiljö som viktiga skyddsfaktorer. Dessa 

faktorer anses vara särskilt viktiga för de elever som lever i utanförskap och utsatthet. 

Den höga kvalitén bland pedagogerna bör finnas redan i förskolan då detta lägger 

grunden för elevernas framtida utveckling och ofta kan ge positiva effekter senare i 

grundskolan (Skolverket, 2015).  

Skolans uppgift är bland annat att förbereda unga människor inför vuxenlivet, då genom 

att exempelvis utveckla deras förmåga att hantera och förhålla sig till olika risker. En 

risk är att hamna i narkotikabruk, vilket kan leda till stora problem. Det är därför av 

tradition att erbjuda elever olika former av drogundervisning i skolan (Bremberg, 2008). 

En specifik preventiv insats i skolan är undervisning om narkotika och dess effekter, 

detta har länge använts inom skolan för att förebygga drogproblem. Syftet är helt enkelt 

att öka elevernas kunskap om narkotikans negativa effekter för att på så sätt få dem att 

inte vilja pröva narkotika och även lära sig att avstå om de blir förfrågade. Det visade 

sig dock tidigt att denna undervisning inte minskade elevers bruk av narkotika utan 

vissa studier visar istället på att denna metod leder till ett ökat användande. En 

anledning till att denna metod gett negativa eller inga resultat alls tros vara att de 

skyddsfaktorer som går att påverka under några lektioner förklarar mycket lite av risken 

för bruk av narkotika (Bremberg, 2008). Författaren beskriver dock att skolan bör 

fortsätta undervisa om narkotika och dess effekter, men däremot inte förvänta sig att 

detta ska påverka deras beteenden. Skolverket (2013b) beskriver dock att viss 

undervisning av ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping & Tobak) kan ha positiv 

påverkan. Men inte den undervisning som handlar om drogernas effekter. Skolan kan 

dock tänkas minska risken för drogbruk och kriminalitet, men det är kanske inte genom 

särskilda insatser, utan istället genom ett bra skolklimat med goda relationer, där det 

finns ett pedagogiskt ledarskap bland lärarna, där eleverna känner sig delaktiga, har 

inflytande och att eleverna får det stöd de behöver för att klara målen (Bremberg 2008, 

Håkansson & Sundberg 2012). 

Det finns ett flertal varningssignaler att upptäcka i skolan gällande om ett barn befinner 

sig i riskzon för att fara illa. Dessa varningssignaler kan bland annat vara om eleven 

uppvisar en stor skolfrånvaro, börjar umgås med nya kamrater, får försämrade 

skolresultat eller uppvisar en varaktig trötthet och nedstämdhet. Dessa varningssignaler 

kan naturligtvis även upptäckas av andra i elevens omgivning såsom föräldrar, grannar 

eller syskon, vilket innebär att kommunikation och relation med elevernas föräldrar och 

omgivning är en viktig del i skolans arbete för att kunna fånga upp eleverna tidigt 

(Skolverket, 2015). Skolfrånvaro är ett stort och utbrett problem, orsakerna till 

frånvaron kan finnas både i skolan men också i elevens hemmiljö. Det kan exempelvis 

handla om mobbning, få lärare i klassrummet eller dåliga hemförhållanden. Långvarig 

frånvaro har visat sig vara en stor riskfaktor för att senare hamna i kriminalitet eller 

drogproblem, vilket återigen belyser den viktiga roll skolan har för att motverka denna 

negativa utveckling. En långvarig frånvaro brukar oftast inte dyka upp direkt utan 

utvecklas över tid, därför är tidiga insatser otroligt viktiga. En nära kontakt med 

föräldrar och samverkan med socialtjänst kan både förebygga och lösa problemen. 

Samtidigt är det viktigt att skolan har tydliga rutiner kring frånvaro samt utarbetade 

metoder som följs upp och utvärderas (Skolverket, 2015; Ekberg, 2010). 
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Framgångsrika skolor 

Då dåliga skolresultat och känsla av utanförskap i skolan är en stor riskfaktor för att 

hamna i olika problem såsom drogproblem eller kriminalitet har skolan en stor och 

viktig roll för att förhindra och förebygga att ungdomar ska hamna där (Brown m.fl. 

2005; Rutter 1983; Sundell & Forster 2008). Bremberg (2008) beskriver att det finns 

omfattande litteratur som visar att framgång i skolan skyddar mot drogbruk och 

kriminalitet samtidigt som det omvända, misslyckande i skolan, ökar risken för 

drogbruk och kriminalitet.  

Skolframgång kan bidra till mindre drogbruk både genom att allmänna 

kompetenser direkt skyddar mot drogbruk och genom att risken för 

utagerade beteenden reduceras (Bremberg, 2008 s. 178-179).  

Det är därför så klart att föredra att så många elever som möjligt klarar sig bra i skolan. 

Skolan har idag väldigt goda kunskaper om vad som krävs av dem för att så många 

elever som möjligt ska klara sig bra, och även vad det är som utmärker sig i de skolor 

där de har en låg förekomst av brottslighet och drogproblem. Dessa så kallade 

framgångsrika skolor kännetecknas av en undervisning med tydliga mål, där lärarna 

ställer höga krav på eleverna och där det ofta ges återkoppling till elevernas prestationer 

(Bremberg 2008; Håkansson & Sundberg 2012; Skolverket 2001). Bremberg (2008) 

och Sundlöf (2008) beskriver att de elever som befinner sig i en framgångsrik skola 

klarar sig bättre i både skolprestationer och social anpassning och därmed så minskas 

riskerna för dessa elever att hamna i drogbruk, kriminalitet eller annan antisocial 

utveckling. Bremberg (2008) säger även att det är viktigt med tydliga regler mot 

skolfrånvaro, mobbning och andra antisociala beteenden. Samtidigt som pedagogerna 

ska ge stöd till föräldrarna och skapa en god klassrumsmiljö med arbetsro för eleverna.  

I en rapport av Skolverket (2001) beskrivs kriterier för vad som karaktäriserar 

framgångsrika skolor i utanförskapsområden. Framgångsrika skolor beskrivs då som 

skolor med en helhetssyn gällande lärande och undervisning där elevinflytande och 

variation kring arbetsmetoder är viktiga aspekter samtidigt som utvecklingen av barnens 

och ungdomarnas demokratiska kompetenser är nödvändigt. Det är även viktigt att satsa 

på en integrering av modersmål och svenska som andraspråk där det för 

modersmålslärare erbjuds kompetensutveckling. Detta styrks även av Håkansson och 

Sundberg (2012) som beskriver att det för elever som har undervisning i svenska som 

andraspråk, ges ökade möjligheter för att kunna ta till sig de kunskaper som motsvarar 

förstaspråket. Författarna belyser även att modersmålsundervisning främjar både 

identitetsutveckling, svenskinlärning och andra ämneskunskaper. En annan viktigt 

aspekt är att lärarna bör ha positiva förväntningar på eleverna och sträva efter goda 

relationer mellan både lärare och elever men även elever emellan. Dessa relationer bör 

även präglas av tillit och respekt (Skolverket, 2001). Håkansson och Sundberg (2012) 

tar också upp detta och beskriver att det snarare är samspelet mellan lärare och elev än 

specifika faktorer kring lärarens arbetssätt som bidrar till skolframgång. Skolan bör 

enligt Skolverket (2001) även ha nära kontakt med vårdnadshavare och näringslivet i 

området för att på så sätt involvera föräldrarna mer i deras barns skolgång och 

kunskapsutveckling. När det gäller klasstorleken så har den enligt Håkansson och 

Sundberg (2012) samt Bunar (2011) en generellt mindre betydelse för elevernas 

skolprestationer. De beskriver fortsättningsvis att det däremot har visat sig att elever 
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med utländsk bakgrund och elever med en mer socioekonomisk utsatt bakgrund 

presterar bättre i mindre klasser.  

Utifrån senare forskning och analyser finns dock indikationer på att 

framförallt yngre barn, elever med utländsk bakgrund och elever som är 

socioekonomiskt missgynnade presterar bättre i mindre klasser 

(Håkansson & Sundberg, 2012 s. 96). 

Skolverket (2001) och Ekberg (2010) beskriver som sagt att lärarna, för att främja en 

framgångsrik skola, bör ha positiva förväntningar på eleverna. Detta fenomen brukar i 

pedagogisk forskning benämnas som Pygmalioneffekten. Författarna menar då att 

lärarens förväntningar kan påverka elevernas beteende. Lärarnas positiva förväntningar 

leder alltså till positiva resultat medan det omvända till negativa resultat (Jenner, 1992). 

När Pygmalion i klassrummet undersöks är klasstorleken en intressant aspekt, ju större 

klasser desto större chans att läraren favoriserar de bättre och mer skötsamma eleverna 

och större risk att läraren väljer bort en del elever och ser dem som hopplösa fall 

(Jenner, 1992). Pedagoger inom skolan bör därför ha kunskaper om Pygmalioneffekten 

då det annars kan finnas en risk att de hamnar i en ond cirkel där elever och ungdomar 

ständigt möts av låga förväntningar och på så sätt tappar tilltron till sin egen förmåga 

både i och utanför skolan, vilket i sin tur kan tänkas anta öka risken för en antisocial 

beteendeutveckling.  

Det finns många påverkande faktorer och aspekter att ta hänsyn till men skolans största 

roll är att bidra till att alla ungdomar klarar undervisningen och att de genom detta 

utvecklar sina kompetenser. För att en skola ska klara av detta krävs det en enad, 

engagerad och deltagande lärargrupp där de arbetar förbyggande, har gemensamma mål 

och arbetar utifrån samma grundprinciper (Bremberg 2008; Håkansson & Sundberg 

2012). Det måste i skolan systematiskt strävas mot att förbättra skolans kvalitet. Vilket i 

sin tur kräver att verksamheten ständigt prövas, detta genom att man ständig för en 

dokumentation och kommunikation med eleverna om deras prestationer och försöker bli 

medveten om hur eleverna upplever arbetsmiljön i skolan, sin egen hälsa och 

hälsovanor. Resultaten bör följas upp och utvärderas för att på så sätt kunna utveckla 

skolan (Dewey, 1999).  Utifrån denna dokumentation samt egna erfarenheter och 

kunskaper om effektiva metoder, kan fler elever klara skolan och därigenom skyddas 

mot drogbruk, kriminalitet och andra antisociala beteenden (Bremberg, 2008).  

Forskningen visar alltså att det går att göra skillnad för alla elever, 

oavsett social bakgrund. Skolan och skolans sätt att fungera har därmed 

en enorm betydelse när det gäller att förhindra skolmisslyckanden och 

en negativ utveckling hos de unga. I skolan ska alla elever få lov att 

lyckas utifrån sina förutsättningar! (Ekberg, 2010 s. 153) 

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger på skolor i socioekonomiskt 

och etniskt segregerade områden beskriver att de gör för att få alla elever att klara 

kunskapsmålen. Vi vill även undersöka vad pedagogerna anser vara de största 

utmaningarna och vad som sker för de elever som hamnar efter. Detta anser vi vara ett 
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viktigt område att undersöka då skolan många gånger ses som den största skyddsfaktorn 

för ungdomar till att inte hamna i kriminalitet, utanförskap eller drogbruk.  

- Hur beskriver pedagogerna på dessa skolor att de arbetar för att alla elever ska 

klara kunskapsmålen och för att ingen elev ska hamna efter? 

- Vad anser pedagogerna på dessa skolor vara de största utmaningarna i arbetet 

för att få alla elever att klara kunskapsmålen? 

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer de teoretiska perspektiv som utgör utgångspunkterna för vår 

analys och tolkning att presenteras. De teorier som valts ut anser vi vara ytterst 

pedagogiskt relevanta då de berör socialisation, utveckling och lärande. Utifrån vårt 

valda problemområde så har socialisation, utveckling och lärande en viktig roll som 

vi vill belysa. Att inte socialiseras in i samhället kan vara en starkt bidragande faktor 

till varför vissa hamnar utanför samhället. Skolan har därför en stor roll och kan tänkas 

vara den viktigaste institutionen för barn och ungdomar i deras socialisationsprocess. 

Speciellt för barn och ungdomar i våra mer segregerade och socioekonomiskt utsatta 

områden vars samhällsstruktur, normer, krav och värderingar ofta kan skilja sig från det 

ordinära samhällets. Skolan i dessa områden kanske då är den enda institution som kan 

bidra till att barn och ungdomar socialiseras in i samhället. Även utveckling och lärande 

kan kopplas till detta då exempelvis Vygotskij (1978) menar att den miljö och de 

samhällsvillkor människan lever under har en stor betydelse för människans utveckling. 

Socialisation 

Johansson (2012) förklarar att socialisation som begrepp kan beskrivas som den 

process som äger rum då människor tar till sig de normer, värderingar och krav som 

finns i det sammanhang individen befinner sig i. Detta sammanhang kan 

exempelvis utgöras av samhället eller en grupp inom det. Det är alltså processen där 

människan försöker anpassa sig till sin omgivning, som kan kallas för socialisation.   

Johansson (2012) förklarar att socialisationsprocessen vanligtvis brukar delas in i 

två faser: den primära socialisationen och den sekundära socialisationen. Den 

primära socialisationen handlar om barndomen då barnet lär sig språket och andra 

grundläggande färdigheter, här har ofta familjen en stor del. Den sekundära 

socialisationen innebär att individen tillskriver sig färdigheter och fungerar i 

enlighet med samhällets normer, krav och värderingar. Denna process uppstår 

senare under barndomen och sträcker sig fram till vuxenlivet, här har utöver 

familjen även skola, vänner och arbete en stor del i processen. Socialisation 

beskrivs av Johansson (2012) handla om hur man som människa blir en socialt 

integrerad sådan. Det fokuseras mycket på vad som händer i övergångarna mellan 

barndom, tonår och vuxenliv samtidigt som sociala faktorer såsom arbete, familj 

och livsstil betonas. Detta är förstås processer som pågår hela livet. Författaren 

förklarar även att det sociala samspelet i dessa sammanhang bidrar till att 

människor lär sig de normer och värderingar som finns i samhället och därefter kan 

förhålla sig till dem. Med andra ord är det alltså den exponering vi möts av, i olika 

sociala sammanhang under livet, som socialiserar oss in i vem vi blir. Inom 

socialisationsteorin så tänker man att människan formas i specifika miljöer och att 



 

 10 

faktorer som klasstillhörighet, kön, etnicitet och ålder påverkar människans 

uppväxtvillkor. Enligt Dewey (1999) så utgör skolan en miljö där vuxna medvetet 

styr de unga. Skolan som institution har på ett medvetet sätt utformats för att 

influera ungas socialisation och för att uppnå vissa mål. Andersson (2001) och 

Frønes (1994) beskriver att skolan inte enbart består av undervisning utan att skolan 

till stor del är en viktig mötesplats för barn och unga från olika delar av samhället. 

En mötesplats där elever utvecklar sina identiteter och tillskriver sig olika 

förmågor.  

Utveckling och lärande 

Vygotskijs utvecklingsteori handlar om både utveckling och undervisning. 

Undervisning innebär enligt honom en speciell form av dialog som skapar 

utvecklingsmöjligheter för nya former av tänkande. Därför kan skolan och andra 

undervisningstyper ses som sociala sammanhang som är speciellt anpassade till att 

omforma tänkandet. Även Dewey (1999) ansåg att alla sociala institutioner har ett 

fostrande och utvecklande uppdrag, vilket i särskilt hög grad gäller för skolan. 

Vygotskij ägnade sig också speciellt åt undervisningens sociala organisation. Rent 

generellt riktade Vygotskij intresset mot samarbetet mellan vuxna och barn vilket han 

såg som själva kärnan i undervisningsprocessen. Han försökte även förklara hur detta 

samarbete bidrog till barns kunskapsutveckling. Han pratar om ”den närmaste 

utvecklingszonen” vilket kan beskrivas som skillnaden mellan det barnet kan klara på 

egen hand och det barnet kan klara med hjälp av en vuxen. Denna zon befinner sig 

utanför den egna kunskapen och barnet behöver därför stimulans från någon annan i 

omgivningen för att nå den närmaste utvecklingszonen. Vygotskij beskriver att ett 

samarbete som äger rum mellan ett barn och vuxna eller mer kompetenta kamrater kan 

bidra till en ökad prestation där barnet kan prestera mer än vad det hade kunnat utan 

hjälp. Det barnet nu lärt sig och klarat av med hjälp, kommer det också senare att klara 

av själv. Genom sådana samarbeten och samspel styrs barnet mot högre nivåer i sin 

egen utveckling. Med hänsyn till detta ansåg Vygotskij att utveckling sker genom 

lärande och att det därför många gånger är lärandet som styr utvecklingen (Vygotskij, 

1978).  

Grunden i Vygotskijs (1978) utvecklingsteori är det dialektiska förhållandet mellan 

människa och kultur; mellan utveckling på både det individuella och samhälleliga. 

Teorin inkluderar mänsklighetens, samhällets och historiens utveckling. Utveckling ses 

av Vygotskij som något som sker i en sociohistorisk process vilket innebär att det inte 

är individen i sig som det fokuseras på utan istället individen som en del i en historisk 

och kulturell kontext. Han menar att samspelet mellan människor är viktigt för att man 

utvecklas i nära samspel med andra. Kunskap i sin tur konstrueras av att man får imitera 

någon modell, man ser saker man vill ta efter, modellerna är alltså någon som vet lite 

mer och agerar på så sätt som en lärare. Vygotskij skiljer på biologiskt betingad 

utveckling och kulturellt betingad utveckling. Där den kulturellt betingade utvecklingen 

kan kopplas till utvecklingen av högre mentala processer, exempelvis 

problemlösningsstrategier. Denna utveckling kan uppfattas som beroende av den miljö 

och samhällsvillkor barnet lever under och därför som en del av dess sociokulturella 

utveckling (Vygotskij, 1978).  

Dewey (1999) säger att skolan inte ska fungera som en enskild del utanför samhället 

utan istället bör förstås som ett ”samhälle i miniatyrform”, där lärarna har förtur 
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gällande vad som ska ingå i detta samhällsliv. Enligt Dewey (1999) riskerar därför en 

alltför stark fokusering mot ämnesstudier eller för starkt reglerande av undervisningen, 

inte bara att pressa bort individuell kreativitet och social utveckling utan flyttar även 

isär skolans verksamhet från elevernas egna erfarenheter och kunskaper och ställer på så 

sätt skolan utanför samhället. Han menar att vi istället måste se skolan som en 

demokratisk arena där det finns möjlighet till att dela erfarenheter, möta och respektera 

olikheter och lära av varandra. Lärande och utveckling, i både en skola och i ett 

samhälle, handlar om att ingå i ett socialt sammanhang. Att vara en demokratisk 

medborgare handlar om att vara delaktig i ett socialt sammanhang (Dewey, 1999). 

Metod 

I detta avsnitt kommer studiens metodologiska val att redovisas. Metodologiska 

utgångspunkter samt planering och genomförande tas upp och därmed även urval, 

förberedelser, insamlingsmetod, bearbetnings- och analysmetod, kvalitetskriterier samt 

forskningsetiska riktlinjer.  

Metodologiska utgångspunkter 

Bryman (2011) och Thurèn (2007) beskriver två av de vanligaste skilda metodologiska 

utgångspunkter som forskare kan välja bland när de utför en forskningsstudie, den 

positivistiska utgångspunkten och den hermeneutiska utgångspunkten.  

Inom den positivistiska utgångspunkten finns det två kunskapskällor, den ena är det vi 

kan räkna ut med vår logik och den andra det vi kan uppfatta med våra sinnen. 

Positivismen har sin grund i den naturvetenskapliga teorin och har ett kvantitativt 

förhållningssätt. Detta innebär att man inom positivismen försöker mäta samband 

mellan olika företeelser för att på så sätt kunna få fram ett exakt resultat. Därför 

fungerar denna metod bra i de forskningssammanhang där man vill ha en logisk 

förklaring. Detta blir därför en förklaring som baseras på statistik och mätningar. När 

forskare gör en kvantitativ studie är det viktigt att ha god kännedom i statistik samtidigt 

är det av stor vikt att inte blanda in sina egna värderingar och synpunkter i studien 

(Bryman, 2011; Thurèn, 2007).  

Inom hermeneutiken utgår forskaren ifrån individen och försöker tolka och förstå 

människor utifrån deras beteende (Thurén, 2007). Man är alltså inom hermeneutiken 

inte intresserad av att förklara företeelser, utan de använder sig av sin subjektiva 

uppfattning för att tolka och förstå andra människor. Därav kan man påstå att 

hermeneutikerna har ett mer relativistiskt tankesätt gentemot positivisterna (Thurén, 

2007). Hermeneutikern fokuserar mer på de känslor och uttryck som tolkas hos 

respondenterna. Vid insamling av fakta använder sig forskaren ofta av kvalitativa 

intervjuer och på så sätt blir det ens subjektiva uppfattningar och tolkningar av svaren i 

exempelvis intervjun det som präglar de fakta som fås fram. Denna metod fungerar 

därför bättre i de undersökningar där man vill framföra en djupare och mer personlig 

förståelse. Thurèn (2007) menar att hermeneutiken vill bygga en förståelse om varför 

människor agerar som de gör. Forskare som använder sig av en kvalitativ metod får 

svårare att undersöka stora grupper av respondenter på sam 
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ma sätt som en positivistisk forskare, eftersom det blir alldeles för omfattande då man 

ska få en djupare förståelse. (Bryman, 2011). 

Val av ansats 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats för att få en fördjupad kunskap och 

förståelse kring hur de yrkesverksamma på skolor i socioekonomiskt och etniskt 

segregerade områden beskriver att de gör för att få alla elever att klara kunskapsmålen. 

Detta i enlighet med Bryman (2011) som beskriver att en kvalitativ ansats kan ge en 

fördjupad kunskap och förståelse kring ett ämne. Vi anser att intervjuer med 

yrkesverksamma pedagoger kan ge en mer djupgående och nyanserad bild av hur 

pedagoger upplever skolan än vad en enkätstudie skulle gjort. Detta ställer dock höga 

krav på oss som genomför studien, då vi måste ha ett fördomsfritt synsätt på 

respondenterna för att studien ska vara kvalitetssäker. I början av en kvalitativ 

undersökning, bör det första steget vara att läsa igenom tidigare forskning inom det 

valda området och välja ut vad som ska redovisas i bakgrunden. Detta för att skaffa sig 

en förståelse och kunskap kring det området. Det är inte heller ovanligt att forskare har 

egna erfarenheter inom det valda området. Dessa erfarenheter kan vara att man har 

arbetat inom området tidigare eller utifrån egna upplevelser har någon koppling till 

området (Bryman, 2011).  

Planering och genomförande 

Urval 

Inför vårt urval så var en del avgränsningar tvungna att göras, detta eftersom att studien 

var av en viss omfattning och tidsbegränsad. Vi undersökte två skolor och fokuserade 

på skolor i södra Sverige placerade i socioekonomiskt och etniskt segregerade områden. 

Den ena skolan bedrev undervisning för årskurs 4-9 och den andra i årskurs 7-9. I 

sökandet efter skolor användes Skolverkets sökmotor Valjaskola.se som listar Sveriges 

alla skolor och även redovisar skolornas resultat. När potentiella skolor hittats så 

skickades ett informationsbrev ut till rektorerna på dessa skolor, sammanlagt 

kontaktades sju skolor i tre olika städer. Vi rangordnade de sju skolorna efter vilka som 

ansågs lämpligast för vår studie. Denna rangordning baserades på skolornas resultat och 

status men även utifrån vår personliga nyfikenhet. När det var dags att kontakta 

skolorna användes den rangordnade listan och skolorna kontaktades i den turordningen. 

Kontaktuppgifterna till skolorna hittades på skolornas webbsidor. Vi fick snabbt positiv 

respons från skolorna och fick möjlighet att besöka de två skolorna vi hoppats på. Det 

bokades in tre intervjuer på respektive skola. Kravet i valet av respondenter var att de 

skulle vara yrkesverksamma pedagoger på en erkänd socioekonomiskt och etniskt 

segregerad skola i en medelstor svensk stad. Vi hade som önskemål att få intervjua 

rektor, specialpedagog och klasslärare vilket vi även fick göra på vår ena skola, på den 

andra skolan intervjuades istället biträdande rektor och två klasslärare då det inte fanns 

tid för skolans specialpedagog eller rektor att ställa upp. De skolor som kontaktats, men 

inte valts ut, tackades för visat intresse via mail. Denna urvalsmetod kallar Bryman 

(2011) för målinriktat urval och vi anser att denna metod är mest lämpad för att besvara 

våra forskningsfrågor. 
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Förberedelser 

Förberedelserna inför undersökningen bestod av att vi genomförde en pilotintervju med 

en legitimerad lärare som vid intervjutillfället var yrkesverksam på en skola. Intervjun 

spelades in för att efteråt kunna analyseras. Vi kunde sedan med hjälp av inspelningen 

redigera vissa av våra frågor vilket förbättrade intervjuguiden och gjorde frågorna mer 

adekvata. Bryman (2011) beskriver att pilotundersökningar kan göra det möjligt för 

forskare att avgöra hur lämpliga frågorna är och om ordningsföljden på frågorna är 

passande. För att kunna svara på våra frågeställningar och syfte så valdes en 

semistrukturerad intervjumetod, vi hade därför inte förberett så många strukturerade 

frågor utan utgick istället från olika teman som kunde talas omkring. De teman som 

valdes till intervjuerna var kunskapsmålen, relationer, skolmiljö, skolnärvaro samt 

delaktighet och inflytande. Dessa teman valdes då de i tidigare forskning har beskrivits 

som framgångsfaktorer i skolan. Vissa frågor och teman fick vi fram genom att läsa 

liknande undersökningar, detta då Bryman (2011) nämner att frågor som använts i andra 

forskningssammanhang kan vara ett komplement till de egna frågorna som ska 

användas i undersökningen.  

Insamling 

Empiriinsamlingen för denna studie gjordes genom semistrukturerade interjuver med 

sex stycken pedagoger inom skolan. Bryman (2011) beskriver att semistrukturerade 

intervjuer ger respondenten en större möjlighet att på ett eget sätt utforma svaren, och 

att frågorna från intervjuaren inte behöver följa en viss ordning utan att intervjuaren kan 

anpassa frågorna utifrån hur intervjuaren tolkar svaren från respondenten. Författaren 

nämner även att följdfrågor som inte finns i intervjuguiden kan ställas om intervjuaren 

kan sammankoppla dem till något som intervjupersonen sagt, detta kände vi var en 

viktig del för att kunna fånga upp information som visade sig viktig i vår studie. Vi 

använde oss mestadels av öppna frågor i intervjuerna och frågorna anpassades efter vad 

respondenterna svarade under själva intervjuerna. Detta för att som Bryman (2011) 

beskriver få fram svar baserade på egna ord och inte önskvärda svar. Intervjuerna 

spelades in via våra mobiltelefoners diktafonfunktion för att sedan transkriberas i text. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att inspelning av en intervju utförs för att 

intervjun ska vara tillförlitlig samt att det underlättar analysen av intervjun för de 

ansvariga av studien. 

Bearbetning och analys 

Första steget i bearbetningen av den insamlade empirin var att transkribera de inspelade 

intervjuerna. Detta gjordes genom att skriva ut intervjuerna ordagrant, det vill säga att 

exakt det som sagts skrivs ner. Detta är enligt Bryman (2011) samt Kvale och 

Brinkmann (2009) betydelsefullt för en god kvalitet. Samtidigt säger Kvale och 

Brinkmann (2009) att en ordagrann utskrift kan ge en orättvis bild av vad som sagts. 

Därför transkriberades intervjuerna så snart som möjligt efter intervjun för att på så sätt 

ha minnet färsk och undvika missförstånd i respondenternas utsagor. 

 

Den första analysen av textmaterialet skedde under själva transkriberingen då texten 

direkt kunda fördelas in under våra olika teman. Därefter analyserades textmaterialet ett 
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flertal gånger för att skapa en helhetsbild av vad respondenterna sagt. Denna helhetsbild 

kodades och koncentrades för att enklare kunna organisera texterna, detta i enlighet med 

Kvale och Brinkmanns (2009) analysmetod. I vår analys användes en tematisk analys, 

vilket innebär att det fokuserades mer på vad respondenterna sa och inte hur 

respondenterna sa det. Bryman (2011) nämner att ett sätt att analysera vad respondenten 

säger är att notera om respondenten upprepar ett visst ord vid intervjutillfället. Men 

även att det går att undersöka om det finns skillnader eller likheter mellan vad de olika 

respondenterna har sagt inom ett visst tema. detta bekräftar även Kvale och Brinkmann 

(2009) som skriver att meningskoncentrering gör det möjligt att analysera om det finns 

några skillnader i de svar som kommer från respondenterna. Författaren beskriver att 

meningskoncentrering i vanliga fall bygger på själva kodningen av data, och det betyder 

att respondentens utsaga förkortas men att huvudinnebörden av det som sagts 

formuleras om. I denna studie har därför meningskoncentrering använts.  
 

Kvalitetskriterier 

För att säkerställa att de resultat som framställs ur en kvalitativ studie är tillförlitliga, så 

bör särskilda kvalitetskriterier vara uppfyllda. Bryman (2011) talar om tillförlitlighet 

och äkthet, där tillförlitlighet delas upp i trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att kunna styrka och konfirmera.  

Trovärdighet innebär att det som i studien beskrivs som vetenskap ska vara tillförlitligt 

samt att studien har utförts korrekt enligt de regler som finns. Överförbarhet innebär att 

studien ska presenteras på ett utförligt sätt. Detta för att resultaten ska kunnas appliceras 

på en liknande miljö. För att studiens pålitlighet ska kunna avgöras så krävs det att 

forskningsprocessens olika stadier finns presenterade och disponibla. Detta ger också 

läsaren en chans att studera och granska studien. För att studien ska kunna styrkas och 

konfirmeras så krävs det att forskarna är medvetna om sina personliga åsikter och 

värderingar. Detta för att åsikter och värderingar inte ska påverka studiens resultat 

(Bryman, 2011). 

Vi har i vår studie tagit hänsyn till de kvalitetskriterier som Bryman (2011) nämner. 

Kvaliteten i vår undersökning har säkerställts genom att vi noggrant redogjort för vårt 

tillvägagångssätt i forskningsprocessen. Vi har också varit uppmärksamma på våra egna 

värderingar och åsikter kring det aktuella ämnet och försökt försäkra oss om att detta 

inte låtit påverka vår studie.  

Forskningsetiska riktlinjer  

I en kvalitativ studie med intervjuer är det viktigt att forskaren känner till de 

forskningsetiska riktlinjer som förklarar vilka rättigheter som respondenten har, dessa 

riktlinjer är fastställda av Vetenskapsrådet (2011). Som forskare är man skyldig att vara 

tydlig med sin information om vilka rättigheter respondenten har. Forsman (1997) 

nämner att forskare har vissa krav att följa när det gäller de etiska riktlinjerna, när 

respondenterna ska intervjuas skall de delges om den övergripande planen för 

forskningen som bedrivs, helst både skriftligt och muntligt. Informationen ska vara sann 

och den får inte vara för omfattande. Informationen ska vara formulerad på ett sätt så att 
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respondenterna enkelt kan läsa den och ta till sig informationen och förstå den. För att 

försäkra sig om att personen har förstått informationen kan det vara fördelaktigt att även 

ge informationen muntligt (Forsman, 1997). De forskningsetiska riktlinjerna innefattar 

fyra grundläggande krav som forskare inom den svenska forskningen ska förhålla sig 

till. Dessa principer tar upp frågor som berör frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet (Bryman, 2011). 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna för undersökningen 

vad som ska undersökas och att undersökningen är frivillig. Forskaren ska även 

informera respondenterna om vilka rättigheter de har och att de när som helst har rätt att 

avbryta eller att välja att inte delta. Den som genomför studien ska även berätta vilka 

metoder som kommer att användas för att genomföra studien. Bryman (2011) nämner 

att forskare ska vara införstådda i att respondenterna kan ta illa upp av att dem spelas in, 

därför är det viktigt att fråga respondenten om det går bra och att personen ger 

samtyckte till detta innan intervjutillfället. Det är även av stor vikt att delge syftet om 

varför intervjun spelas och inspelningen bara kommer att användas i detta 

forskningssyfte.  

Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva kan välja om de vill medverka i 

studien eller inte samt att allt deltagande bygger på respondentens samtycke. Är 

deltagarna under 15 år så måste forskaren ha vårdnadshavaren samtyckte och 

godkännande. Innan respondenterna samtycker måste de få aktuell information om 

studien. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att all data som forskaren får som handlar om 

respondenterna ska behandlas med yttersta säkerhet och konfidentialitet. 

Personuppgifter ska hållas hemliga och får inte göras tillgängliga till obehöriga. De 

behöriga till uppgifterna är oftast forskarna och den eller de som handleder forskarna i 

undersökningen. Alla uppgifter om personerna i undersökningen ska förstöras när 

undersökningarna är slutförda.   

Nyttjandekravet 

Bryman (2011) beskriver att det bara är forskaren som ska ha tillgång till den 

information som framkommer i intervjun, men även att det som kommit fram i intervjun 

inte får användas i några andra syften än den aktuella undersökningen. 

I vår studie tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer genom att noggrant 

informera respondenterna om vad varje krav innebär. I ett utskick informerade vi tydligt 

om vårt syfte med studien och hur alla uppgifter hanteras. Inför varje intervju ställdes 

frågan om vi fick spela in intervjun. Vi informerade dem sedan att de har rätt att avbryta 
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intervjun när som helst. Samtyckeskravet uppfylldes genom att vi, från direktiv av vår 

handledare, inte intervjuade någon under 15 år utan enbart intervjuade yrkesverksamma 

pedagoger inom skolan. Vi tog hänsyn till konfidentialitetskravet genom att hantera all 

information om respondenterna med yttersta säkerhet, inspelning genomfördes via egna 

personliga mobiltelefoner med lösenord som ingen annan har tillgång till och skrivandet 

genomfördes på egna personliga datorer med lösenord som ingen annan hade tillträde 

till. När inspelningarna var överförda till datorn så raderades de från mobiltelefonerna. 

När vårt arbete är klart så kommer inspelningarna även raderas från datorerna. 

Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten som innefattar samtliga respondenters uppgifter 

gällande de egna uppfattningarna kring problemområdet. Materialet har strukturerats 

under olika rubriker och teman för att läsaren enkelt ska kunna navigera sig i texten. 

Varje tema baseras på vad som i tidigare forskning beskrivits som framgångsfaktorer i 

skolan. Vi har därför delat in resultatdelen i dessa rubriker för att på så sätt redovisa vad 

våra respondenter, under varje tema, beskrivit att de gör på just deras skola. Vi har sex 

deltagande respondenter från två olika skolor i vår studie, alla respondenter är 

yrkesverksamma pedagoger på skolor i socioekonomiskt och etniskt segregerade 

områden. Arbetslivserfarenheten skiljer sig en del bland respondenterna och 

utbildningarna varierar från grundskollärare, ämneslärare till specialpedagog och rektor. 

I texten kommer de intervjuade beskrivas som respondent och pedagog. 

För att referera våra citat så har vi valt att benämna de olika respondenterna utifrån 

yrkestitlarna lärare och rektor. Under yrkestiteln lärare ingår 3 klasslärare och 1 

specialpedagog och under yrkestiteln rektor ingår rektor och biträdande rektor. Lärarna 

benämns som lärare A, B, C och D och rektorerna som rektor E och F. Citaten i 

resultatet har försökts redovisas med så jämn fördelning som möjligt, men då vissa 

respondenter haft mer utförliga och beskrivande citat så har en helt jämn födelning ej 

kunnat genomföras. Fördelningen ser ut som följer: Rektor E (7st), Rektor F (8st), 

Lärare A (11st), Lärare B (7st), Lärare C (5st) och Lärare D (9st). 

Skolmiljö 

Skolmiljön anses av samtliga respondenter ha en betydande roll för eleverna och deras 

skolgång och de anser att skolmiljön kan påverka elevernas trygghet, välmående och 

lärande. När respondenterna beskriver skolmiljön delar de in den i fysisk och 

psykosocial skolmiljö. Den fysiska skolmiljön innefattar skolans byggnader, lokaler och 

mer materiella struktur men även vad som finns i och runtomkring skolan. Den 

psykosociala miljön innefattar bemötande, språkbruk, trygghet, relationer och trivsel.  

När respondenterna beskriver vad de anser känneteckna en god skolmiljö så varierar 

svaren en del. Det finns ändå en röd tråd och ord som återkommer är bland annat 

trygghet, arbetsro, goda relationer och att som elev bli sedd. Respondenterna beskriver 

att en god skolmiljö innefattar en känsla av trygghet där eleverna känner sig sedda, 

trygga, glada och nöjda över skolan. Det ska vara goda relationer mellan lärare och 

elever, ingen ska behöva vara rädd och inga platser på skolan ska kännas mer otrygga 

än andra.  
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…det är ju det som vi lägger mest fokus på i början, att se till att alla 

trivs och mår bra, för om man trivs och mår bra, då lär man sig 

automatiskt. Men om man känner sig otrygg och osäker eller rädd eller 

inte sedd som vi sa innan, så spelar det ingen roll hur ambitiös man är, 

det är svårt att lära sig saker då (Lärare D) 

Fysiska skolmiljön 

Den fysiska skolmiljön anses ha en positiv påverkan för eleverna ifall den uppmuntrar 

till aktivitet genom exempelvis idrottsanläggningar och lekplatser, men också om det 

inne på skolan känns städat och lokalerna är pedagogiska.  

Sen i anslutning till skolan finns det hur mycket som helst för eleverna 

att göra och det kan man ju tacka området för egentligen, det 

engagemanget som finns i vårt område, för det finns ju såna jätte 

möjligheter här med simhall och bibliotek, biograf, idrottshallar och 

idrottsanläggningar. Allt finns ju liksom och det är ju fantastiskt. Det 

använder vi ju i skolan hela tiden… Jag tror att det är bra att man har 

någonting att göra, det blir inte så destruktivt då (Rektor E). 

Vid det omvända beskrivs den fysiska skolmiljön påverka eleverna negativt. En del av 

respondenterna anser att det finns mycket att utveckla på deras skola och några av 

respondenterna beskriver den fysiska miljön på deras skola som undermålig och 

opersonlig, vilket beskrivs som ett problem som kan påverka elevernas utveckling, 

lärande och välmående.  

Jag tycker ju att skolmiljön här ser väldig tråkig ut, dyster. Om man 

tittar på skolgården, det finns inte mycket för dom att göra på rasterna, 

det är bara en asfalterad yta, det är ingen rolig miljö. Första gången jag 

var här så kände jag att, jag förstår varför dom inte lär sig något det är 

väldig tråkiga lokaler… man gör inte så mycket i klassrummen, dom ser 

väldigt tråkiga ut, det är kalt på väggarna och trist, (Lärare B) 

Att det ser trist och tråkigt ut på väggarna beskrivs bero på tidsbrist och en av 

respondenterna tar upp att antalet klasser som pedagogen undervisar i påverkar om 

pedagogen hinner sätta upp saker, som eleverna gjort eller andra saker som gör 

klassrumsmiljön bättre, på väggarna i klassrummen. En del i problemet menar 

respondenten är att alla lärare ska vara behöriga i de ämnena som de undervisar, vilket 

leder till att en lärare kan ha upp till 6 klasser att undervisa. Respondenten menar att 

pedagoger som undervisar i många klasser inte har tid att göra det lilla extra i 

klassrummet. Samtidigt säger respondenten att skolan har tänkt om och att de idag har 

satsat mer kring dessa frågor.   

Skolan har anställt lärare med en bredare behörighet, som kan vara mer 

i sina mentorsklasser, för det tycker jag skapar en större trygghet och en 

större kontinuitet för eleverna… Bara det att jag har eleverna två 

timmar per dag, gör att jag känner att jag kan göra lite mer av de 

grejerna som eleverna efterfrågar (Lärare A) 
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På den ena skolan vi undersökt så har det tänkts till ordentligt kring den fysiska 

skolmiljön och för bara några år sedan gjordes där en ombyggnation. Anledningen 

beskrivs vara att de ville skapa en större trygghet för eleverna då de ansåg att vissa delar 

på skolan var otrygga och därmed påverkade eleverna negativt. De har nu delat upp de 

olika årskurserna och byggt så kallade “hemvister” för varje årskurs. I hemvisterna finns 

elevernas skåp och hemklassrum där man har de teoretiska ämnena. De håller sig därför 

mestadels inom sin egen hemvist. De upplever att ombyggnationen gett effekt men att 

det fortfarande finns vissa trygghetsproblem kvar. Speciellt då i den, för alla årskurser, 

gemensamma korridor man behöver ta sig igenom för att exempelvis ta sig till matsalen. 

Psykosociala skolmiljön 

Att den psykosociala miljön påverkar elevernas skolgång är respondenterna eniga om. 

De trycker då mycket på att trivsel och trygghet är A och O för att för det första ens få 

eleverna att ta sig till skolan. Men även för att i exempelvis klassrummet kunna få 

eleverna att känna sig avslappnade och trygga för att på så sätt kunna koncentrera sig 

eller våga ställa frågor till läraren. De arbetar därför på skolorna väldigt hårt för att 

upprätthålla och förbättra den psykosociala skolmiljön, detta genom att exempelvis 

försöka skapa goda relationer med eleverna samt få eleverna att känna sig trygga och 

omtyckta. Samtidigt måste de kunna säga ifrån som vuxen när eleverna uppvisar ett 

antisocialt beteende. 

Vi utgår lite från med det med tryggheten, och vi har ju varit, dom gör ju 

studier varje år, vi har ju legat högst i kommunen när det gäller trivsel 

på skolan då, och det är nog en av de bidragande orsakerna till att vi 

har ganska bra resultat gentemot med vad vi har för förväntade resultat. 

(Lärare D) 

Vi har, det är så sköna elever, dom är väldig så här, rättfram… Väldigt 

starka personligheter upplever jag det som, och där tror jag också det 

med relationer är så enormt viktigt, att elever känner att vi lärare tycker 

om er, vi tycker inte om det ni gör alla gånger, men DIG tycker jag om. 

det här är en käpphäst för mig, eleverna ska alltid känna att dom är 

omtyckta, sen behöver inte jag alltid gilla det dom gör och jag kan vara 

riktigt förbannad för det dom gör, men du som person är alltid bra. 

(Lärare A) 

Trots den generellt höga trivseln så beskrivs det av samtliga respondenter även finnas en 

grupp elever som stökar extra mycket och bidrar till ett mer otryggt klimat på skolan. 

Detta beskrivs som väldigt påfrestande för både elever och pedagoger. Det kan då 

handla om att de fysiskt går på varandra men till största delen handlar det om ett hårt 

språkbruk, kränkningar och tuff attityd mot både elever och vuxna. Skolan jobbar därför 

mycket mot detta både genom direkta insatser mot dem som stökar men även genom att 

försöka stärka de andra eleverna som kan känna sig otrygga av den lite hårdare miljön.  

Insatser till de stökiga eleverna handlar först och främst om att arbeta med relationen till 

eleven och hemmet. Det är då mycket samtal och möten med både eleven och dennes 

familj men även bland pedagogerna på skolan där de tillsammans försöker diskutera om 

hur vissa problem kan lösas. I vissa fall kopplas även socialtjänst eller polis in. Några av 
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respondenterna beskriver att skolan på senare tid haft ganska mycket problem med vissa 

elever att de fått göra den drastiska åtgärden att stänga av elever från skolan. 

Sen är det tyvärr så att vissa eller någon av eleverna har misskött sig så 

grovt så att vi har vart tvungna att stänga av nån elev, någon har fått 

hemundervisning. Alltså man får ju ta till såna disciplinära åtgärder 

vilket inte är kul för då får man ju det här motståndet mot skolan och det 

vill vi ju inte men det måste man ju, för att visa och markera mot de 

andra eleverna att man gör nånting. (Rektor E) 

Förbättrad psykosocial miljö och trygghet 

Mer generella insatser som görs för att få bukt med problemen och öka tryggheten på 

skolorna kan vara att de veckovis låter eleverna göra utvärderingar där eleverna får 

beskriva hur de mår, hur det känns i klassen och hur det känns i korridorerna. Detta för 

att både som personal visa omtanke men även för att få upp ögonen för nya orosmoment 

eller elever som mår sämre. Några av respondenterna beskriver även att skolan arbetar 

mycket med likabehandlingsdagar och att skolans värdegrundsgrupp arbetar flitigt mot 

den likabehandlingsplan som eleverna har varit med och tagit fram. På ledningsnivå kan 

det handla om att det anställs mer personal eller att det ändras om i klasserna. 

Nu är det ju det att jag anställer mer personal helt enkelt, man får ju 

överskrida sin budget så är det, för att bryta det här då, att ha mer 

personal ute. Sen kommer vi göra en omorganisation här för det har 

varit för stökigt. Och för många “svansar” som hänger på, så vi ska 

faktiskt göra från 4 klasser till 5 klasser i en årskurs, dela upp det då. 

Och det klarar vi rent resursmässigt nu, så det är en process som är 

igång... Sen har vi faktiskt nu i dagarna anställt en fritidspedagog, för vi 

har inte haft det tidigare, som ska vara ute på rasterna och va med lite 

på vissa lektioner o så…så vi hoppas ju att han ska kunna fungera som 

en länk då mellan skolan och idrottsföreningar och kanske få in lite fler 

idrotter. (Rektor E) 

En av respondenterna tar upp vikten av att pedagogerna som arbetar med samma 

årskurser har en nära arbetsrelation och att de sitter i samma personalrum, för att på ett 

bättre sätt kunna samarbeta och även hålla sig aktualiserad på vad som händer i deras 

gemensamma klasser. Det nämns också att kompentent och engagerad personal är en 

viktig del i både trygghetsskapandet och kunskapsskapande hos eleverna. En respondent 

anser att man som pedagog bör vara lösningsfokuserad och på sin skola ha en 

skolledning som stöttar pedagogerna i sitt arbete. Och anser att detta är en viktig del för 

att eleverna ska lyckas. Respondenten menar också att det är viktigt att ha en 

grundstruktur som genomsyrar arbetet inom skolan och att alla som arbetar på skolan 

drar mot samma mål. 

Jag tänker engagerad personal som vill nånting, som inte bara ser 

problemen utan okey, vi har ett problem, hur löser vi det? (Lärare A) 

Ett välfungerande samarbete med elevhälsoteamet beskrivs av flera respondenter 

underlätta mycket i deras arbete. Detta eftersom att vissa situationer ibland kan bli lite 
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för komplexa eller tidskrävande för pedagogerna på skolan. Att elevhälsoteamet då 

finns där och är tillgänglig upplevs som en stor styrka.  

Vi har två kuratorer, en skolpsykolog som är på skolan en gång i 

veckan, en skolsköterska på heltid, vi har en specialpedagog på heltid… 

de kan jag uppleva är en enorm styrka, och jag upplever det som att dom 

resurserna eller personerna är väldigt tillgängliga, jag kan springa in 

till kuratorerna och “jag vet inte vad jag ska göra här, någon är ledsen, 

jag har lektion nu, kan du hjälpa mig?” Visst svarar kuratorerna och 

har dom möjlighet så hjälper dom till. Jag har bollat många elever med 

skolpsykologen och specialpedagogen, och det kan jag uppleva som en 

styrka verkligen, jag har arbetat på skolor där det har funnits en 

skolsköterska som har kommit till skolan en gång i månaden, så det är 

stor skillnad (Lärare A) 

Delaktighet och inflytande 

En stor del av respondenterna anser att det är viktigt att eleverna får vara med och känna 

sig delaktiga i skolan samt att alla får vara med att tycka till och göra sin röst hörd. Det 

beskrivs av flera respondenter dock vara ett ganska svårt område att tillfredsställa då 

pedagogernas tidsbrist och bekvämlighet många gånger kan hämma elevernas 

delaktighet och inflytande. Samtidigt menar alla respondenter att de på något sätt i 

någon form faktiskt tillämpar och försöker få eleverna att vara mer delaktiga och att de 

även då försöker återkoppla till eleverna för att visa vad de faktiskt fått vara med och 

besluta. Även elevråden på skolorna nämns som utmärkta sammanslutningar som har en 

stor del i skolans arbete för delaktighet och inflytande. Pedagogerna beskriver att det 

kan betyda väldigt mycket för eleverna att få ha lite inflytande eller ibland få vara med 

och bestämma. Just att de har någon vuxen som lyssnar på en och tar ens idéer på allvar. 

Delaktighet är när alla kan vara med och tycka till, sen är det inte säkert 

att det blir precis så som eleverna vill. Men att man har en röst med i 

alla fall… Det är väldigt viktigt. Det räcker med en liten sak som 

eleverna får göra så tycker dom att dom får vara med att bestämma 

jättemycket. Sen har vi ett jättebra elevråd i skolan.  Och dom är 

verkligen otroligt delaktiga. Och dom bestämmer väldigt mycket, så det 

funkar jättebra här, och alla deras möten är bestämda, vilka dagar dom 

har det.  Och det är väldigt kontinuerligt. Alla vet vad det är som gäller.   

(Lärare B) 

Respondenterna beskriver olika sätt för att få eleverna mer delaktiga och få mer 

inflytande över sin skolgång. Ett sätt för eleverna att själva få mer inflytande över sin 

arbetsmiljö kan exempelvis vara genom klassråd, där eleverna bland annat kan få vara 

med och bestämma över de reglerna som de ska ha under lektionerna. Det kan också 

handla om på vilket sätt eleven vill ha sin examination, skriftligt, muntligt eller som ett 

grupparbete. Eleverna kan även få vara med och påverka hur undervisningen ska se ut 

och pedagogerna kan då komma med olika förslag som eleverna sedan får välja mellan.  
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När jag undervisar här får ju eleverna va med och tänka till. Sen får 

man ju hjälpa dem lite för man är ofta inkörd på katedersystemet, läsa 

text och uppgifter, så hur skulle vi kunna göra annars, ska vi gå ut och 

ha ute engelska eller kan vi göra på något annat sätt? (Rektor F) 

Flera av respondenterna nämner också att det är viktigt att belysa när elever har varit 

med och påverkat något och återkoppla till eleverna om vad som har hänt med de 

förslag som de lämnat till elevrådet, kanske främst för att belysa och uppmärksamma att 

eleven faktiskt fått vara delaktig.  

Sen är det alltid så att skulle man gå rätt ut i korridoren och fråga en 

elev om vad får du vara med om att bestämma? Så skulle nästan alla 

svara nej, när en vuxen tar olika exempel så, så säger de just det, det är 

vi med på, och det är vi med på, så dom är inte alltid medvetna om att 

dom har inflytande över olika saker… Ja, vi försöker ju just för att dom 

ska förstå att dom är med och bestämmer, och helst skulle man vilja att 

dom förstår det själva. Men det har nog med en mognad att göra. Att 

man blir äldre och så (Lärare D) 

Det är ganska roligt när man påpekar att elever har fått vara med och 

bestämma, jaha säger eleverna då. Det är också viktigt, jag tror vi är för 

dåliga på att tala om när eleverna faktiskt har fått vara med och 

bestämma. (Lärare B) 

Vidare beskriver en av respondenterna att inflytande och delaktighet ibland kan ses lite 

som ett spel för gallerierna, då det egentligen är väldigt lärarstyrt och eleverna kanske 

inte får bestämma så mycket som de tror. Samtidigt menar hon att detta kanske inte 

spelar någon roll då det viktigaste är att eleven tycker och tror att de får vara med och 

bestämma. 

Sen är det ganska mycket i mitt tycke, som rent undervisningsmässigt, 

kanske ett spel för gallerian, elevernas inflytande i undervisningen. Jag 

kan låta dom vara med och bestämma hur de vill ha förhör om vi ska 

förhör på det här eller dom kan vara med och välja vad dom vill arbeta 

med av dom här sakerna, men jag bestämmer vilka saker dom kan välja 

mellan. (Lärare A) 

Kunskapsmålen 

Att få alla elever att uppnå kunskapsmålen beskrivs av våra respondenter vara skolans 

främsta uppgift och kanske även den svåraste då det är många faktorer som kan påverka 

eleverna och deras studieresultat. Att stödja och hjälpa de mest utsatta eleverna och 

samtidigt motivera de andra redan godkända eleverna till att prestera ännu bättre är en, 

av flera respondenter beskrivet, tidskrävande uppgift som kräver resurser som ofta 

kanske inte finns tillgängliga. Flera av respondenterna uttrycker en frustration över att 

de känner sig underbemannade och att de önskar de kunde göra mer. Men ofta blir det 

tyvärr istället att många i klasserna inte når upp till målen. Flera respondenter beskriver 

att en hel del elever som kommer till deras skola i årskurs 7 inte nått kunskapsmålen för 
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årskurs 6, vilket gör att arbetet blir extra viktigt kring dessa elever då de redan från 

början befinner sig i en uppförsbacke. Pedagogerna beskriver även att kunskapskraven 

inte är anpassade för den egna skolans elever och att kunskapskraven många gånger kan 

vara helt orimliga för eleverna att uppnå. Detta trots att eleven kanske arbetat bäst av 

alla.  

…Och det är ju ett, ibland kan man ju tycka tröstlöst arbete, eller det 

kan kännas jobbigt och svårt att förklara för eleven att du gör ett 

framsteg och det är jättebra men tyvärr du når inte ett E… Så man kan 

ju säga att det systemet vi har är inte anpassat för den elevgrupp vi har 

här eller vad man ska säga. Och det kan jag ju tycka är grymt. Att man 

under en ganska stor del av sitt ungdomsår, när man är väldigt känslig, 

ställs inför krav som man inte har en rimlig chans att nå upp till. 

(Lärare C) 

Man kan ju ha elever som kanske har jobbat bäst av alla men dom har 

ändå F liksom. Att förklara det för både eleven och föräldrarna är svårt. 

Det är jobbigt också. Som lärare att veta att eleven har kämpat stenhårt. 

Men dom har inte haft möjlighet att nå upp till det godkända betyget. 

Eftersom man bedöms ju inte för insatsen man gör utan mot 

kunskapskravet då. Det är tufft (Lärare D) 

Insatser till de som hamnar efter  

Det beskrivs att det görs mycket för att eleverna inte ska hamna efter i skolan och att 

pedagogerna för de elever som trots allt inte når målen och hamnar efter, arbetar extra 

hårt. Det bedrivs på skolorna insatser på både lednings- och individnivå där det på 

ledningsnivå kan handla om klasstorlekar och lärartäthet.  

Ja jag vet inte hur det är på andra skolor, men vi har ju alltid varit bra 

på att sikta mot de eleverna som har det tufft och jobbar ganska hårt 

mot dom och kört två lärare i många ämnen, där det var kanske 

inriktning på de här eleverna som kanske har det lite tuffare… Så man 

kan säga att den stora satsningen som vi gör nu är att vi har väldigt små 

grupper (Lärare D) 

Specifika insatser och anpassningar till de elever som hamnar efter i skolan är enligt 

samtliga respondenter en mycket viktig del i dessa skolors arbete. För att ge stöd till 

elever som hamnar efter beskriver respondenterna bland annat att de gör individuella 

pedagogiska utredningar för att på så sätt få fram precis vad just denna elev behöver för 

stöd. I samband med de pedagogiska utredningarna så ska läraren själv fylla i en 

blankett där de beskriver vad som görs och vilka anpassningar som gjorts för eleven. 

Denna form av dokumentation beskrivs viktig för både lärare och elev, då dem som 

lärare kan få upp ögonen för vad som egentligen görs för eleven, samtidigt som eleven 

svart på vitt får se vad eleven behöver och vad som görs. 

Jag satt och skulle fylla i en sån här blankett och tänkte först ”men jag 

gör ju ingenting” men sen när man väl sitter där och fyller i vad man 
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egentligen gör för anpassningar så ser man liksom att wow vad mycket 

jag faktiskt gör, även om jag inte alltid är medveten om det. (Lärare B) 

Anpassningarna i sig beskrivs vara väldigt individuella och kan variera stort från elev 

till elev. Det kan vara att vid sin bänk varje lektion få en liten påminnelselapp om vad 

som ska göras inför, under och vid avslut av lektionen. Det kan vara anpassade 

läroböcker, att eleven behöver en enskild kortare genomgång eller att pedagogen spelar 

in lektionen. Det kan även vara lite större insatser som att eleven har en special- eller 

hemspråkstalande pedagog som stöd vid sin sida under hela lektionen. Den röda tråden i 

det hela är i alla fall att pedagogerna försöker anpassa undervisningen utifrån varje elev, 

för att alla elever på så sätt ska kunna ha en chans att klara kunskapsmålen. Just 

anpassade läromedel eller inläsningstjänster används för att göra det enklare för 

eleverna när det kommer till att arbeta med texter.  

Om man då skulle jobba med en text, så kan eleverna få den uppläst och 

så med, istället för att behöva läsa det själva. Det är ju ett hjälpmedel 

som kan vara bra och som många använder sig av. Det behöver ju inte 

bero på att eleven har en invandrarbakgrund, utan det kan vara elever 

med svensk bakgrund som har läs- och skrivsvårigheter. Det är många 

som använder den tjänsten. (Lärare D) 

Andra anpassningar kan vara att pedagogerna spelar in lektionen för att på så sätt möta 

de elever som har större behov av repetition, då kan eleven kolla igenom den lektionen 

om och om igen. Respondenterna beskriver även att de på flera lektioner försöker arbeta 

mer laborativt och praktiskt för att på så sätt få eleverna att bli mer intresserade men 

även på grund av att det praktiska arbetet kan passa vissa elever mer. En annan stor 

satsning på skolorna är att de arbetar mycket med någonting de kallar för 

studiehandledning, då kommer det lärare som har elevens hemspråk som sitter med på 

lektionen och ger stöd till eleven. 

Så det kan sitta, två vuxna har jag på NO lektionen som sitter och pratar 

med den eleven, ofta när det blir paus så förklaras vissa ord och 

begrepp, och de hjälper eleven, och i matten så brukar eleverna gå i väg 

och få en till en undervisning. För att få hjälp med språket då. Det är ju 

en tjänst som vi betalar för så det är ju en satsning som görs också. 

(Lärare D) 

Men trots att vissa anpassningar utåt sett kan verka simpla så är de resurskrävande och 

ställer höga krav på pedagogernas kommunikation mellan varandra. En kommunikation 

som kanske inte alltid fungerar perfekt. 

Jag upplever att jag har ganska bra koll på min mentorsgrupp och vad 

det behövs för stöd i de grupperna jag jobbar, men det är en grej att 

mentorn sitter och gör den här pedagogiska utredningen men sen ska 

nästa lärare också följa de här anpassningarna. Och undervisar man 

100 elever, där vi har ganska många som har behov av någon form av 

anpassning, då kan jag tycka det är jättesvårt. (Lärare A) 
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Hur gör man skolan mer intressant? 

Respondenternas utsagor om vad de gör för att få eleverna att intressera sig mer för 

skolan skiljer sig. Vilket blir naturligt då varje pedagog har sin egen filosofi kring 

lärandet och personlighet i klassrummet. Men en röd tråd som finns i respondenternas 

svar är att de bör vara positiva, skapa nyfikenhet och sträva efter goda relationer. Det 

handlar mycket om att få eleverna att tycka det är kul och det beskrivs att det kan räcka 

med att försöka avsätta en liten stund till detta varje lektion. En respondent nämner att 

de på hans lektioner ofta kan titta på något roligt Youtube klipp, ha en musiktävling 

eller bara skämta lite grann, försöka få eleverna att tycka det är kul på lektionen trots att 

det kanske är svårt. En annan respondent beskriver hur hon försöker vara en positiv 

inspiratör och att hon på hennes lektioner ofta använder sig av olika ingångar för att 

skapa intresse och nyfikenhet. Gärna genom att få eleverna att använda sig av flera 

sinnen. 

Jag använder mig mycket av att titta på bilder, filmsnuttar och musik… 

Jag kanske i historian har en introduktionslåt när eleverna kommer in i 

klassrummet exempelvis att jag spelar Bellman. Då får man ofta frågor” 

vem är det här” så då växer nyfikenheten direkt. (Lärare A) 

Andra sätt som beskrivs är att läsa högt tillsammans, få eleverna att känna sig delaktiga 

och försöka ge lite extra tid åt de mest uttråkade eleverna. 

Man får försöka vara så positiv som möjligt och sprida positivitet då 

många elever är” ååh det är så tråkigt” då blir jag istället” neej det här 

är jätte kul” …Vi har 2st riktiga butterkakor i min klass, där det räcker 

med att de går in i ett klassrum för att dö av tristess. Så dem får man 

jobba extra mycket med. Jag får ofta sitta bredvid dem, gör jag inte det 

så muttrar dom och tjurar och det händer ingenting, och det sprider sig 

över hela klassen. (Lärare B) 

Då det för många kan vara svårt med ord och begrepp kan vissa lektioner kännas helt 

meningslösa för eleverna. Att som elev inte förstå bidrar ofta enligt vissa respondenter 

till att de blir irriterade eller ointresserade av skolan. Respondenterna beskriver sig 

därför ha en viktig roll i att öka elevernas känsla av meningsfullhet.  

Jag tror att det handlar mycket om att få dom att hänga med på tåget, 

synlig göra det hela…Sen försöker vi jobba lite mer tematiskt, 

exempelvis så om man har samhällskunskap så jobbar dom ihop med 

svenskan just för att hitta den där röda tråden så att det inte blir bara 

moment. Som när jag då, jag undervisade i svenska och jobbade ihop 

med en fysiklärare. Då jobbade vi ihop med begrepp och läsa texter, så 

förklarade fysikläraren själva fenomenet friktion då. Alltså det måste 

kännas meningsfullt för eleverna, annars funkar det inte. Det är väldigt 

viktigt och särskilt för våra elever här. (Rektor F) 

Skolornas största utmaningar 

Som tidigare nämnts i bakgrunden så består skolor i socioekonomiskt och etniskt 

segregerade områden till stor del av elever med invandrarbakgrund. Vilket även 
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stämmer in på de skolor vi undersökt i vår studie. Språkutmaningen på dessa skolor 

beskrivs av samtliga respondenter vara mycket stor och ställer därför höga krav på 

pedagogerna i deras undervisande och bemötande. Att leva och bo i ett socioekonomiskt 

och etniskt segregerat område där den sociala sammansättningen till majoritet består av 

människor med utländsk bakgrund beskrivs av en respondent bidra till en låg 

språkutveckling hos befolkningen. Det beskrivs att invånarna i dessa områden ibland 

kan vandra runt i flera dagar utan att ens behöva använda sig av det svenska språket och 

oftast har även butiker och restauranger menyer och produktbeskrivningar på flera 

språk. Skolan blir därför för många den enda arenan där ungdomarnas svenskkunskaper 

på riktigt utmanas och ställs krav på. Vilket av våra respondenter beskrivs bli väldigt 

tydligt när de möter eleverna. Det kan ofta vara ganska vardagliga ord som av 

pedagogerna kan uppfattas som självklara, som eleverna inte har med i sitt ordförråd. 

Något jag upplever vara väldigt tydligt på vår skola är att elever saknar 

begrepp och omvärldsförståelse, även om man kanske har bott i Sverige 

i många år, eller hela sitt liv så vet kanske inte eleverna skillnaden 

mellan en bäck och en å eller en sjö och ett hav. Man får därför jobba 

väldigt mycket med begrepp och den typen av förståelse, det är verkligen 

en utmaning tycker jag. (Lärare A) 

De flesta respondenterna är överens om är att språket är den största utmaningen på 

skolorna och då språket ligger som grund i alla ämnen anser pedagogerna att det är 

viktigt att övergripande arbeta med detta. Det beskrivs av pedagogerna att mycket 

handlar om att förbereda eleverna på vad som komma skall, om eleverna ska se en film 

eller läsa en text behövs det ofta ges lite förförståelse om vad det kommer att handla om 

och diskutera kring vilka ord och begrepp som kan förekomma.  

…och just nu jobbar vi med ett läsprojekt. Allt det här hör ju ihop, att 

eleverna ska få bättre förståelse i alla ämnen, och språket har vi ju 

problem med eller problem ska jag inte säga men många från andra 

bakgrunder har svårigheter med språket då. Mycket nya ord och 

begrepp…Språket är ju en av de svårare grejerna. Jag jobbar ju med 

NO till exempel, där det är väldigt många nya begrepp. Många nya 

svåra ord. Vi försöker vara noga med att förklara varje ord, nu jobbar vi 

inte mycket med böcker, men när vi läser så, så kan man kanske, istället 

för att för att eleverna ska sitta och läsa själva, så får man läsa lite mera 

i grupp och förklara vissa saker. Om de läser själv så får man går runt 

och titta till eleverna. Språket är ju tufft för många av eleverna, det är 

nog tuffare i ämnena NO, SO än vad det är i matematik. Så det är alltid 

en utmaning, även att vi kanske lyckas ganska bra där så är det ju alltid 

en utmaning. (Lärare D) 

Pedagogerna arbetar ständigt med att försöka underlätta och göra skolan mer begriplig. 

Skolorna lägger mycket resurser på svenska som andraspråk samt modersmål och flera 

elever beskrivs ha studievägledare som arbetar tillsammans med dem. Studievägledaren 

talar då elevens hemspråk och kan på så sätt stötta och göra vissa lektioner mer 

begripliga. En av skolorna vi undersökte blev 1 av 10 skolor i landet som fick vara med 

i en 3årig satsning från Skolverkets NCS (Nationellt centrum för språk-, läs- och 

skrivutveckling). Samtliga skolor som ingick i satsningen hade låga resultat och var 
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placerade i socioekonomiskt utsatta områden. De försökte då implementera den 

forskning som setts som framgångsrik och utbildade skolans personal i 

språkutvecklande arbetssätt. Satsningar som dessa upplevs som positiva men samtidigt 

krävs det, för att på sikt nå resultat, att lärarna stannar kvar på skolan. Ifall en lärare 

slutar så kommer det kanske en ny lärare som inte fått samma utbildning. Det beskrivs 

att det på skolor med en hög personalomsättning därför blir svårt att hålla kvar dessa 

arbetssätt.  

Vi är flera som ej gått utbildningen, men det finns fortfarande kompetens 

kvar på skolan och målet är att det ska spridas… Så det finns ju 

satsningar som görs men det är någonting som vi hela tiden måste hålla 

levande, och ahh det är klurigt. (Lärare B) 

Några av respondenterna beskriver att de arbetar mycket med olika läs- och 

skrivstrategier på skolan, bland annat så nämns den omtalade ”cirkelmodellen”1. En 

modell skapad av Pauline Gibbons som är anpassad för lärare som undervisar 

flerspråkiga elever. Gibbons har även skrivit om hur man som lärare ska arbeta för att 

nå alla elever i ett heterogent och mångkulturellt klassrum samt hur man kan arbeta så 

att undervisningen blir både språk- och kunskapsutvecklande. Några respondenter 

beskriver att skolan även arbetar med ”en läsande klass”2 en strategi skapad av Martin 

Wildmark som växte fram efter en PISA undersökning som visade på en generellt dålig 

läsförståelse bland svenska elever. De olika materialen syftar till att ge eleverna nya 

strategier på hur de ska handskas med en text, vilket beskrivs av respondenterna har gett 

resultat. 

Jag har trots allt en ganska lång lärarbakgrund men när jag började 

här så fick jag verkligen tänka efter, hur ska jag göra för att kunna 

synliggöra texten eller språket mera. Jag kan inte bara sätta en bok i 

handen och säga läs det här och gör en redovisning, utan måste jobba 

med texten på ett helt annat sätt… Då kan det ju vara såhär att när man 

får en text, vad ska man titta på? Hur tacklar man den här texten? Du 

tittar på rubriken, du tittar på bilder, hittar stödord och sen efter det så 

blir det mer begripligt. (Rektor F) 

                                                 

1 Cirkelmodellen handlar om att synliggöra olika texttypers syfte, struktur och språkliga drag men det kan 

även handla om att synliggöra hur man använder sitt språk i olika sammanhang. Cirkelmodellen består av 

4 steg där man i första steget bygger upp en kunskap om ämnesområdet, sedan studerar man texter inom 

genren för att få förebilder, därefter skriver man en gemensam text med sina klasskamrater för att tillslut 

skriva en individuell text. 

2 Syftet med ”en läsande klass” är att föra upp vikten av läsförståelse på agendan. Det ska tillhandahålla 

verktyg för att underlätta för lärare att arbeta med läsförståelsestrategier och bidra till bättre läsförståelse 

hos svenska låg- och mellanstadieelever. Man vill bidra till att fler elever går ut nionde klass med 

fullständiga betyg och därmed får bättre förutsättningar att delta i det demokratiska samhället.  År 2014 

skickade man kostnadsfritt ut en bok till samtliga låg- och mellanstadieskolor i landet. Boken är skriven 

av fem idag yrkesverksamma pedagoger som aktivt jobbar med lässtrategier, med goda resultat, på sina 

respektive skolor. I boken hänvisas ett stort antal övningstexter, skönlitterära och faktatexter. Texterna 

finns även i digital form på projektets hemsida. 
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Pygmalioneffekten  

Flera respondenter upplever att många elever, efter upprepade misslyckanden både i 

skolan och på fritiden, har en dålig självkänsla. Pedagogerna försöker därför stötta och 

anpassa förhållningssättet till dessa elever. De beskriver att de försöker visa att de vill 

att eleverna ska lyckas och att de tror på eleverna.  

Största anledningen till att det blivit bättre är allt vårt hårda arbete, när 

jag började här var det mycket att eleverna hade låga självförtroenden.” 

Det fattar du väl, det är ingen idé vi är invandrare vi kan ingenting”. 

Och den attityden har vi jobbat mycket kring, att öka självinsikten och 

försöka sudda bort stämpeln som de ofta sätter på sig själva. Stärka dem 

i deras självbild.”Bara för att ni är invandrare så är det inte så att ni 

inte kan”. Många var inställda på att” vi är invandrare vi är dumma i 

huvudet”. Vi har även jobbat mycket på språket och sättet, jargongen 

(Rektor F). 

Våra respondenter är också eniga kring hur pedagogernas och föräldrarnas 

förväntningar kan påverka elevernas resultat. Det beskrivs att förväntningar påverkar 

elevernas prestationer jättemycket och att det då är höga positiva förväntningar som bör 

vara eftersträvansvärt. Förväntningarna måste dock vara rimliga för eleven för att ge en 

positiv effekt.  

Det är från individ till individ man får prova sig fram och se vad som 

funkar. Och att bygga relation, att hitta liksom åtminstone någon vuxen, 

nån av lärarna i arbetslaget som den här eleven kan knyta an till och 

känna förtroende för. Och jag tror att det blir viktigt för har man ingen 

hemma, där man känner att det är viktigt att jag kommer hem och säger 

att jag har lyckats i skolan så får man försöka hitta en sån person i 

skolan istället. Att det då blir viktigt att visa för ”Pelle” att jag lyckades 

på den här lektionen för då blir han glad och då blir jag också glad, som 

barn eller ungdom. För jag tror det fungerar så enkelt man behöver 

liksom ha förväntningar hos vuxna på att man ska lyckas och göra bra 

ifrån sig (Lärare C) 

Relationer 

Samtliga respondenter betonar vikten av att i skolan ha goda relationer. Det gäller då 

mellan både lärare och elev, elevernas vårdnadshavare och mellan de yrkesverksamma 

på skolan. En god relation beskrivs bygga på förtroende, respekt och acceptans. 

Samtidigt anses goda relationer leda till en ökad känsla av delaktighet samt vara en stor 

bidragande faktor till elevers skolprestationer. 

Det är jätteviktigt att man har en god relation, för har man ingen god 

relation så spelar det ingen det ingen roll hur duktig du är som pedagog. 

Du kan vara super grym men ha en elev som det inte alls fungerar med 

och då sker det ingen inlärning, så är det bara.  (Rektor F) 
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Relationen lärare-elev 

Elevernas relation till mentorerna beskrivs av flera respondenter som oerhört 

betydelsefull. Mentorn ses många gånger som en trygghet för eleven och det beskrivs 

att eleverna ofta lyssnar mer på mentorn än på de andra pedagogerna. Detta beskrivs 

vara på grund av att mentorn är den pedagog som eleven träffar mest på skolan och 

därmed den pedagog som eleven oftast får bäst relation med. Relationsskapandet 

beskrivs av en respondent vara någonting som byggs på sikt och att desto djupare och 

bättre relationen blir med en elev, desto enklare blir inlärningen för eleven och 

undervisningen för läraren. 

Jag håller med att eleverna lägger väldigt stor vikt vid mentorerna och 

mentors ord är lag, men också när man bygger relationer på sikt, ju mer 

relation man får desto mer accepterad blir man, desto lättare blir det, 

jag tror verkligen att det blir nyckeln. (Lärare A) 

Flera av respondenterna berättar att det vid intervjutillfället är ett extra tufft klimat i 

korridorerna på deras skola, en situation som skolan inte är van vid då det i regel har 

varit en god stämning på skolan och i korridorerna. Relationsskapandet beskrivs därför 

som ett prioriterat arbete just nu. En satsning skolan gjort är bland annat att de nyligen 

anställt en fritidspedagog för att öka tryggheten på skolan men även för att de eleverna 

som rör sig i korridoren ska få fler vuxna förebilder utanför klassrummet. Vidare 

berättar respondenterna att satsningen blir ett bra komplement till skolans arbete för att 

få bättre relationer med eleverna samt till att öka tryggheten på skolan.  

Just nu har vi ju en ganska eller har haft en stökig situation i 

korridorerna med ett antal elever som har gjort att det kan kännas 

otryggt för många Men rent generellt om man bortser från det, för jag 

tycker det är en situation som vi inte är vana vid!... Det är ju tufft just 

nu, nu kommer fritidspedagogen får en stor funktion, att skapa kontakt 

med dessa elever och ha ett bra förhållande till dom och kunna bemöta 

dessa elever på ett bra sätt. (Rektor E) 

Relation till vårdnadshavare 

Det är ett vinnande koncept, våra vårdnadshavare här, när man ringer 

dom är dom väldigt måna om att deras barn ska lyssna på lärarna, att 

man ska sköta skolan och väldigt måna om att deras barn ska lyckas. 

Det är en stor skillnad jämfört med mina tidigare skolor. Det märks att 

det påverkar positivt, absolut definitivt! (Rektor F) 

Några respondenter beskriver att en bra relation med elevers vårdnadshavare är en 

bidragande faktor till elevers skolframgångar. Och att om vårdnadshavarna är 

engagerade i sitt barns skolarbete så underlättar detta också kontakten med lärarna på 

skolan. En av respondenterna nämner att engagemanget hos föräldrarna ser olika ut, 

men att samarbetet med majoriteten av föräldrarna på deras skola fungerar bra. Hos de 

vårdnadshavarna där engagemanget inte är lika stort, får pedagogerna istället stötta 

vårdnadshavarna i föräldraskapet.  
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Om man inte får föräldrarna att förstå deras insats i skolan, så är det 

svårt, det enda som behövs är att ni visar intresse för era barns 

skolgång brukar jag säga till föräldrarna, det är nyckeln till framgång 

om man säger så. (Lärare D)  

Kontakten med föräldrar och vårdnadshavare beskrivs av samtliga respondenter vara 

ytterst viktig men den beskrivs variera och det är tydligt att lärarna har mer kontakt med 

vårdnadshavare till de elever där det uppstår olika typer av problem. Det kan då vara 

incidenter som att eleven inte har gjort sina läxor, frånvarat från en lektion eller om 

läraren uppmärksammat något som inte stämmer med elevens beteende.  

Det är helt fantastiskt och det är därför jag jobbar här. Man får 

verkligen vara lärare här, jag blir inte ifrågasatt om varför jag gör som 

jag gör utan dom har väldigt stor tilltro till att vi kan det här. Jag 

upplever att jag får vara professionell…Jag upplever att relationer är 

viktiga på alla de skolor där jag undervisat, men kanske är relationerna 

ännu viktigare här, och inte bara med eleverna utan även med 

föräldrarna… Jag har som ambition att föräldrarna ska prata gott om 

skolan hemma, märker jag att föräldrarna snackar skit så pratar jag 

enskilt med dem, det man pratar om hemma tar barnen med sig till 

skolan… Jag upplever att det är väldigt bra föräldrar, när man ringer 

om något så är det alltid positivt och dom tackar nästan varje gång man 

ringer. Man är ju inte riktigt van vid det. Vissa föräldrar har jag 

jättemycket kontakt med, vissa har jag bara utvecklingssamtal med två 

gånger på år. Och föräldramöten. (Lärare A) 

Det råder delade meningar bland respondenterna om de ser den lilla kontakten de har 

med vissa vårdnadshavare som ett problem eller inte. En del av respondenterna anser att 

det är beklagligt med den lilla kontakten och att de är dåliga på att kontakta de föräldrar 

vars barn det fungerar bra för. Medan andra inte ser det som ett större problem då en 

icke kontakt kan ses som att det fungerar bra för eleven. Respondenterna anser att det är 

på grund av tidsbrist och bristen på resurser som lärarna måste göra dessa prioriteringar. 

Jag tycker inte det är ett jättestort problem. För om det uppstår ett 

problem så är det inte så svårt att höra av sig till föräldrarna. det är 

också så att vi lärare har begränsat med tid, vi måste lägga fokus på de 

elever en kontakt med vårdnadshavarna kan vara bra deras utveckling, 

de vi inte hör av oss till är ju dom det fungerar bra för… men jag 

upplever de inte som ett problem som sagt, men visst hade det varit bra 

med en tätare kontakt. Med då får vi arbeta 24 timmar och dom timmar 

har vi inte. (Lärare A) 

Det är lite tråkigt att bara ha den lilla kontakten, för det är viktigt att 

man har en relation med föräldrarna också… vi är väl lite dåliga på att 

höra  av oss till de  föräldrarna där det faktiskt funkar väldigt bra med 

eleven (Lärare B) 

En av respondenterna nämner dock att de arbetar med ett projekt med en grupp elever 

där tanken är lyfta fram det positiva hos eleverna till föräldrarna. Pedagogen menar att 
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skolan har varit dålig på att kontakta föräldrarna efter elevernas framgångar, och detta 

är en medveten satsning för att få föräldrarna att motivera sitt barn till fler 

skolframgångar.   

Vi försöker faktiskt med en årskurs 8 då där en av strategierna är att vi 

ska höra av oss när det går bra för eleven, det är ju jobbigt som förälder 

att bara få höra det här negativa och tillslut så tappar man ju tilltro till 

skolan. Så föräldrarna kan peppa sina barn när de kommer hem från 

skolan, och säga att nu har du gjort en jätte bra skoldag här. Men har vi 

kanske varit lite dåliga på det och borde bli lite bättre på det (Rektor E) 

Vissa respondenter upplever att det finns föräldrar som känner sig osäkra på det svenska 

språket och att detta kan hindra relationen och kommunikationen mellan skolan och 

föräldrarna. Vidare beskrivs det att föräldrar som är osäkra på det svenska språket har 

en större benägenhet att stanna hemma ifrån informationsmöten och föräldramöten för 

att de är rädda för inte förstå vad som sägs på mötet. Och att skolan därför behöver vara 

tydligare med informationen till föräldrarna. En pedagog beskriver att de därför 

försöker anpassa vissa föräldramöten med tolk eller hemspråkslärare för att på så sätt nå 

en högre andel föräldrar.  

Samarbetet med andra yrkesverksamma på området 

Flera respondenter nämner att samarbetet med områdets olika förvaltningar, föreningar 

och samfund är viktiga och beskriver att samarbetet med både socialtjänsten, 

områdespoliserna och det lokala föreningslivet bidrar till en meningsfull fritid för 

ungdomarna i området, vilket i sin tur avspeglar sig i hur ungdomar både presterar och 

agerar i skolan. Respondenten lyfter också fram de olika föreningarna som finns i 

området som bidrar med en meningsfull fritid för ungdomarna i området genom att 

exempelvis anordna dansgrupper för tjejer. Hon lyfter även fram den lokala 

fotbollsföreningen som en god samarbetspartner som bidrar till en trygghetshöjande 

miljö då många av eleverna är aktiva i föreningen, tränarna är ibland i skolan och ser 

efter sina medlemmar. De samarbetar även mycket med fritidsgården som ligger i 

anslutning till skolan och fritidspersonalen ses som ett stöd skolan kan ta hjälp av ifall 

det är lite extra stökigt i korridorerna. 

Det finns en tradition av samarbete mellan olika instanser på olika sätt, 

både socialtjänst, närpolis men även föreningsliv... Och sen fritid och 

fält då, kyrka, moské och dansgrupper till tjejer framförallt för att fånga 

upp tjejer på området. (Lärare C) 

En av pedagogerna tar upp den lokala samverkansgruppen, där alla förvaltningarna, 

kyrkorna och moskén ingår, som en stor tillgång för skolan. De träffas månadsvis och 

diskuterar om vad som händer i området och alla parter kan tillsammans kraftsamlas om 

det exempelvis skulle vara lite bråkigt på någon av gårdarna, för att på så sätt kunna 

lugna ner ungdomarna i ett tidigt skede.  

 Sen har vi på området då, har vi en lokal samverkansgrupp, där alla 

förvaltningar på området samverkar. Vi träffas en gång i månaden och 

då är det allt från barnavårdscentralen till socialtjänst, bibliotek de 
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olika kyrkorna, moskén alltså alla samlas och så pratar man om 

området, ”nu är det lite stökigt på den gården” kan vi göra någonting 

nu, och liksom samla ihop det så. (Rektor E) 

En av pedagogerna säger att samarbetet med andra professioner som polis och 

socialtjänst överlag fungerar bra. Men att en stor personalomsättning inom 

socialförvaltningen och områdespolisen gör att det blir svårt att skapa bra relationer 

med dem. 

Man vet inte riktigt vem det är som svarar eller vem man ska fråga efter. 

Man lär inte känna den människan man ska samarbeta med eftersom det 

är så hög personalomsättning. Nu har vi haft områdespoliser under en 

period som också, dom är här ett par gånger i veckan bara kikar in har 

det hänt något nytt, nu kommer det två nya och jag tror dom är jättebra 

men det tar ju ett tag innan man har lärt känna varandra. (Lärare C) 

Skolfrånvaro 

Våra respondenter är väl medvetna om vilka konsekvenser skolfrånvaro kan medföra. 

Konsekvenser som nämns är bland annat utanförskap, kriminalitet och drogbruk. Skolan 

arbetar därför ständigt med att förbättra närvaron, detta med hjälp av digitala 

registreringsprogram och en nära kontakt med vårdnadshavare och elev. Varje lektion 

registreras och vid frånvaro är det lärarnas uppgift att ringa eller skicka sms för att 

kontrollera var eleven är, når läraren inte eleven rapporteras detta direkt till kuratorerna 

på skolan, då är det kuratorernas och elevhälsoteamets uppgift att få tag på eleven och 

de använder då alla medel som krävs.   

…och är det då elever som inte är frånvaroanmälda då har vi ju vår ena 

kurator, han ringer ju hem och får vi inte tag på dem då, då gör vi helt 

enkelt hembesök… då står dem där o skäms lite, sen händer det aldrig 

mer igen (Rektor F) 

De digitala system skolorna använder är till för både lärare och vårdnadshavare. 

Vårdnadshavarna kan alltså ansluta sig till tjänsten för att på så sätt få en större inblick i 

sitt barns skolnärvaro. Tjänsten i sig fungerar som så att pedagogerna registrerar varje 

lektion och vid en ogiltig frånvaro meddelas vårdnadshavare direkt via ett sms. 

Skolorna arbetar aktivt med att få alla vårdnadshavare att bli registrerade på tjänsten, 

men vid intervjutillfället så var långt ifrån alla vårdnadshavare registrerade  

Tyvärr så är inte alla vårdnadshavare kopplade till tjänsten, så det 

jobbar vi jätte mycket på… Så där har vi mycket kvar att göra, men när 

vi började så hade ingen det men nu är det på god väg (Rektor F) 

Elevhälsoteamets samarbete med skolans övriga pedagoger anses vara viktigt, detta för 

att både lärare och elevhälsoteamet ska kunna fånga upp elever där skolfrånvaro är ett 

problem, men samtidigt för att arbeta förebyggande mot skolfrånvaro. Det är skolans 

rektor som är ytterst ansvarig, men det är oftast skolans kurator i samarbete med 

klassmentorerna som pratar med eleven och vårdnadshavarna för att ta reda på vad 

frånvaron kan bero på.  
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…sen har vi möten var tredje vecka, där dom från elevhälsoteamet är 

med, som också är involverade när det gäller närvaro, där kurator, 

skolsköterska och specialpedagog är med. Och där kommer de där 

eleverna upp som har lite mycket frånvaro och vad beror det på? och 

vem ska ta tag i det? Mentorn får ta den kontakten med föräldrarna och 

kuratorn får ha ett möte med den eleven och se vad det beror på.” 

(Lärare C) 

En respondent säger att det kan finnas många anledningar till skolfrånvaro, en av 

anledningarna kan vara att eleven upplever svårigheter i undervisningen. Då menar 

respondenten att detta måste uppmärksammas av elevens mentor så eleven får tillgång 

till en anpassad undervisning.  

Det beror lite på varför man inte är i skolan kan jag tänka och det är 

klart om man inte är i skolan för att man tycker det är för svårt då måste 

man ju anpassa undervisningen (Rektor E) 

Sammanfattning av resultat 

Våra respondenter är tydligt överens om ett flertal påverkande faktorer kring elevers 

skolframgång. Gemensamma uppfattningar om vad som leder till skolframgång är bland 

annat en god skolmiljö, trygghet, goda relationer, delaktighet, individanpassade insatser 

och höga positiva förväntningar från både pedagoger och föräldrar. Respondenterna 

beskriver att de därför ständigt försöker bli bättre kring dessa teman. Flera av dessa 

begrepp går lite in i varandra och det ena ger ofta det andra. Exempelvis så kan höga 

positiva förväntningar leda till goda relationer som i sin tur kan leda till en större 

trygghet vilket slutligen gör att eleverna på ett enklare sätt kan nå skolframgång.  

Skolmiljön anses av samtliga respondenter ha en betydande roll för elevernas skolgång 

då den kan påverka elevernas känsla av trygghet, välmående och lärande. Det beskrivs 

att pedagogerna lägger mycket vikt på att få eleverna att känna sig trygga och sedda, då 

en otrygghet, rädsla eller ohälsa gör det svårare för eleverna att lära sig någonting. Den 

fysiska skolmiljön anses ha en positiv påverkan om den uppmuntrar till aktivitet och om 

det på skolan är städat och lokalerna är pedagogiska medan den anses ha en negativ 

påverkan vid det omvända. Trots en generellt hög trivsel så beskrivs det av samtliga 

respondenter finnas en utmärkande grupp elever på skolorna som stökar och bidrar till 

ett mer otryggt klimat. Skolorna har därför fått stänga av vissa elever och anställa mer 

personal för att komma tillrätta med situationen. Respondenterna beskriver att de 

försöker förbättra den psykosociala miljön genom att skapa goda relationer med 

eleverna samt få eleverna att känna sig trygga och omtyckta. Ett nära samarbete med 

elevhälsoteamet beskrivs också vara ett vinnande koncept för att förbättra den 

psykosociala miljön samt tryggheten.  

Respondenterna beskriver att det är viktigt att eleverna får vara med och känna sig 

delaktiga i skolan, att få sin röst hörd. Ett sätt för att främja elevinflytande beskrivs vara 

genom klassråd och elevråd samt att eleverna kan få vara med och bestämma hur de vill 

examinera vissa uppgifter. Vidare beskrivs det att eleverna många gånger inte tycks 

vara medvetna om när de fått vara med och bestämma, vilket ger pedagogerna ett stort 
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ansvar för att belysa och uppmärksamma när eleverna faktiskt fått vara med och 

bestämma. En respondent nämner även att delaktighet ibland kan ses som ett spel för 

gallerierna, då det egentligen är läraren som står för de slutgiltiga besluten och att 

alternativen eleverna får välja bland är förutbestämda av läraren. 

Kunskapsmålen beskrivs vara en tuff del i arbetet och kunskapskraven kan många 

gånger vara helt orimliga för eleverna att uppnå, någonting som ibland upplevs som ett 

tröstlöst arbete. En pedagog beskriver att kunskapskraven inte alls är anpassade till den 

elevgrupp de har på skolan och att elever som kanske arbetat hårdast av alla trots allt 

inte når upp till målen för ett godkänt betyg. Det beskrivs att det på både lednings- och 

individnivå görs mycket för att eleverna inte ska hamna efter i skolan men även för att 

möta de elever som väl hamnar efter. På ledningsnivå kan det handla om att minska 

klasstorlekarna eller anställa mer personal. På individnivå handlar det mycket om 

specifika anpassningar som exempelvis stödlappar, anpassade läroböcker eller en ökad 

repetition. För att göra skolan mer intressant för eleverna beskrivs det att pedagogerna 

strävar efter att vara positiva, skapa goda relationer och genom olika knep försöker 

skapa nyfikenhet bland eleverna. En viktig del beskrivs även vara att få eleverna att 

känna att det som undervisas känns meningsfullt.  

Respondenterna är eniga om vad de anser vara skolornas största utmaning, vilket 

beskrivs vara språket. Den låga språkutvecklingen hos eleverna tycks snarare bero på 

områdesstrukturen än på en ovilja att lära sig. Detta då områdesstrukturen i dessa 

socioekonomiskt och etniskt segregerade områdena många gånger inte ger utrymme 

eller möjlighet för ett utvecklande av det svenska språket. Skolan kan ofta vara den enda 

arenan där ungdomarna på något sätt utmanas i det svenska språket vilket i sin tur ger 

en naturlig förklaring på varför många elever upplevs ha det svårt med ord och begrepp. 

Skolorna arbetar därför mycket med anpassade läromedel och satsningar kring svenska 

som andraspråk. Pedagogerna beskriver sig även använda sig av så kallade 

studievägledare, alltså lärare som talar elevens hemspråk, som ett tillgängligt stöd i 

undervisningen. 

Goda relationer beskrivs vara en grundpelare i pedagogernas arbete och vara en stor 

bidragande faktor till elevers skolprestationer. Det beskrivs att det ibland inte spelar 

någon roll hur duktig du är som pedagog, för har du ingen god relation så sker ingen 

inlärning. Respondenterna beskriver att de samarbetar mycket med vårdnadshavare och 

föreningsliv då detta anses vara ett vinnande koncept för att nå skolframgång. 

Respondenterna beskriver att de arbetar mycket för att förbättra skolnärvaron. De 

använder sig bland annat av digitala system för att registrera frånvaro. Ett nära 

samarbete med vårdnadshavarna samt elevhälsoteamet beskrivs vara nyckeln till ökad 

skolnärvaro.  

Teoretisk problematisering 

I detta avsnitt kommer resultatet jämföras och kopplas till de teoretiska 

utgångspunkterna utveckling och lärande samt socialisation.  
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Utveckling och lärande 

I resultatet framkommer det av respondenterna att en god skolmiljö är en förutsättning 

för elevernas trygghet, välmående och lärande. En god skolmiljö beskrivs bestå av att 

eleverna  känner sig trygga, respekterar varandra och upplever att de blir sedda och 

omtyckta. Känner eleverna sig otrygga, osäkra, rädda eller inte sedda beskrivs det inte 

spela någon roll hur ambitiös eleven är, de kommer ha väldigt svårt att lära sig 

någonting. Skolorna arbetar därför ständigt med att försöka lära eleverna att ingå i ett 

socialt sammanhang där eleverna är snälla mot varandra och möter varandra med 

respekt. På samma sätt menar Dewey (1999) att vi måste se skolan som en demokratisk 

plats och arena där det finns en möjlighet till att utbyta erfarenheter, möta och 

respektera olikheter och lära av varandra. Lärande och utveckling, i både en skola och i 

ett samhälle, handlar om att ingå i ett socialt sammanhang. Följer eleverna inte de regler 

och krav som skolan ställer, kring exempelvis bemötande, så beskrivs skolan kunna ta 

till disciplinära åtgärder som att stänga av elever från skolan. Följer ungdomar inte de 

regler och krav som finns i samhället kan de på samma sätt bli dömda eller straffade. 

Detta kan kopplas till Dewey (1999) som säger att skolan inte ska fungera som en 

enskild del utanför samhället utan istället bör förstås som ett ”samhälle i miniatyrform”, 

där lärarna har förtur gällande vad som ska ingå i detta samhällsliv. De regler och krav 

skolan ställer bör därför vara likvärdiga med samhällets regler och krav. 

 

När det gäller utveckling och lärande så beskrev respondenterna att de hela tiden 

försöker anpassa undervisningen för att på så sätt få alla elever att hänga med. En 

anledning till skolfrånvaron kan exempelvis vara att eleven upplever svårigheter i 

undervisningen. Pedagogerna försöker i så hög grad som möjligt att individanpassa 

lektionerna för att sedan utgå från elevens nivå. Därefter sätter de upp mål utifrån var 

eleven befinner sig kunskapsmässigt och försöker få eleven att utvecklas genom att som 

pedagog ha höga positiva förväntningar, ställa rimliga krav och visa att de tror på att 

eleven kommer klara det. Att ha för höga förväntningar kan bidra till att det känns 

alldeles för svårt för eleven och att de därför lätt kan tappa intresset medan för låga 

förväntningar kan bidra till en känsla av att bli förlöjligad eller förminskad, vilket också 

stör relationen och utvecklingen. Detta arbetssätt kan kopplas till Jenners (1992) tankar 

kring Pygmalioneffektens påverkan men även jämföras med vad Vygotskij (1978) 

kallar för ”den närmaste utvecklingszonen” vilket kan beskrivas som skillnaden mellan 

det barnet kan klara på egen hand och det barnet kan klara med hjälp av en vuxen. 

Vygotskij menade på att ett samarbete som äger rum mellan ett barn och vuxna eller 

mer kompetenta kamrater kan bidra till en ökad prestation där barnet kan prestera mer 

än vad det hade kunnat utan hjälp. Respondenterna beskrev även att de arbetar mycket 

med att försöka stärka relationen med eleverna då de menade att inlärning och 

utveckling aldrig kan ske utan ett samarbete eller relation. Detta stämmer bra överens 

med Vygotskijs tankar kring utveckling och lärande där han menar att samarbetet 

mellan vuxna och barn är själva kärnan i utvecklingsarbetet (Vygotskij, 1978).  

 

Resultaten visar att kunskapskraven ibland är helt orimliga för eleverna att uppnå. Här 

kan man då tänka sig att pedagogerna bör arbeta och tänka utifrån ”den närmaste 

utvecklingszonen”. För trots att skolans kunskapsmål kanske inte är rimliga för eleven 

att uppnå så bör elevens personliga utveckling trots allt vara av stor vikt. Det är såklart 

väldigt grymt att vissa elever inte har en rimlig chans att nå upp till målen. Men som 
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pedagog i skolan kan man åtminstone göra sitt bästa för att utveckla eleven i högst 

möjliga mån.  

 

Några respondenter menade att den låga språkutvecklingen och ibland tuffa jargongen 

och attityden bland eleverna inte bara hämmar deras skolprestationer utan även bidrar 

till ett ökat utanförskap och segregation. Detta eftersom att språket och jargongen som 

beskrivs inte stämmer överens med samhällets normer och krav kring språk och 

uppförande. Därför arbetar skolorna mycket med att försöka förbättra språket, attityden 

och den tuffa jargongen för att på så sätt kunna utveckla och lära eleverna att prata och 

föra sig i mer enlighet med samhällets normer och krav. Denna attityd och jargong 

beskrivs av respondenterna ha mycket med områdesmiljön att göra då det finns flera 

förebilder utanför skolan som ungdomarna ser upp till, förebilder som ofta själva har en 

hård jargong och tufft språk. Detta menar våra respondenter smittar av sig på de yngre 

och när de yngre sedan kommer till skolan och möts av andra vuxna så blir det en stor 

kontrast. Skolan har därför en viktig uppgift att utveckla och uppfostra eleverna till 

godare medborgare, som passar in mer i samhället. Det gäller för pedagogerna att få 

eleverna förstå vad deras attityd och språk kan få för konsekvenser, för det finns ofta 

ingen annan som kan berätta det för eleverna. För att dra en parallell till Vygotskij 

(1978) så menar han på att samspelet mellan människor är viktigt för att man utvecklas i 

nära samspel med andra, kunskap i sin tur konstrueras av att man får imitera någon 

modell, man ser saker man vill ta efter, modellerna är alltså någon som vet lite mer och 

agerar på så sätt som lärare. För ungdomarna i dessa områden kan man därför tänkas 

anta att skolans pedagoger får en ytterst betydande roll och behöver definitivt agera 

goda förebilder åt eleverna. Speciellt till de elever som inte har några goda förebilder 

utanför skolan. 

 

Socialisation 

Skolan har en viktig roll och kan tänkas vara den viktigaste institutionen för barn 

och ungdomar i deras socialisationsprocess. Pedagogerna pratar om vikten av en 

god skolmiljö, en miljö där eleverna möter varandra med respekt och accepterar 

varandras olikheter, detta beskrivs vara en viktig del i skolan men även i övriga 

samhället. Det beskrivs dock att det ibland kan vara ett ganska hårt språk och tuff 

jargong bland vissa elever, vilket pedagogerna oroas över då de förstår att detta 

beteende kommer hämma eleverna i deras socialisation. En respondent beskriver 

dock att den hårda jargongen ofta grundar sig i en osäkerhet och låg självkänsla hos 

eleverna och att skolorna därför arbetar mycket med att försöka stärka elevernas 

självkänsla genom en god relation med höga positiva förväntningar. Detta går att 

koppla till Andersson (2001) och Frønes (1994) som beskriver att skolan inte enbart 

består av undervisning utan att skolan till stor del är en viktig mötesplats för barn 

och unga från olika delar av samhället, en mötesplats där elever utvecklar sina 

identiteter och tillskriver sig olika förmågor. 

Goda relationer är någonting som samtliga respondenter beskrivit att de strävar efter. 

Det handlar då mycket om att få tillit och respekt. Kan pedagogerna skapa goda 

relationer i skolan blir det även lättare för eleverna att senare i livet lita på vuxna, vilket 

kommer att underlätta eleverna i deras utveckling och socialisation. Goda relationer 

beskrivs av samtliga respondenter vara en grund för att få elever att lyckas i skolan. 
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Det beskrivs av några respondenter att de tror att det är av extra vikt för många av 

deras elever att ha en vuxen förebild de kan lita på och som visar att den bryr sig. 

Detta eftersom att eleverna många gånger kan ha lågt förtroende och tillit till  

vuxna. Det eleverna möts av i skolan kommer också forma dem, så möts eleverna då av 

pedagoger som försöker förstå eleven och visar på att de tror på eleven så beskrivs det 

kunna påverka eleven positivt i deras socialisationsprocess. Detta går koppla till 

Johansson (2012) som beskriver den sekundära socialisationen som innebär att 

individen tillskriver sig färdigheter och fungerar i enlighet med samhällets normer, 

krav och värderingar. Det är alltså den exponering vi möts av, i olika sociala 

sammanhang under livet, som socialiserar oss in i vem vi blir. Inom 

socialisationsteorin så tänker man att människan formas i specifika miljöer, och att 

faktorer som klasstillhörighet, kön, etnicitet och ålder påverkar människans 

uppväxtvillkor. 

Att inte klara målen eller känna sig delaktig i skolan, som kanske är den enda 

socialiserade arenan ungdomarna befinner sig i, medför enligt respondenterna en 

ökad känsla av utanförskap. Möts de redan som unga under skoltiden av motgångar 

och misslyckanden där de inte kan nå upp till samhällets krav är det stor risk att de 

helt enkelt inte socialiseras in i samhället. Vilket ger en ökad risk för att senare 

hamna i missbruk, kriminalitet eller ökat utanförskap.   

 

Diskussion 

I följande avsnitt kommer metoden och resultatet att diskuteras. I metoddiskussionen 

kommer metodologiska utgångspunkter att diskuteras samt vilka hinder vi stött på och 

hur det kan ha påverkat studien. I resultatdiskussionen kommer tidigare forskning och 

studiens teoretiska utgångspunkter jämföras med studiens resultat. Därefter beskrivs 

studiens slutsatser och pedagogiska implikationer. 

Metoddiskussion 

Eftersom syftet med studien var att lyfta fram pedagogers uppfattningar om vad det på 

skolor i socioekonomiskt och etniskt segregerade områden görs för att få alla elever att 

klara kunskapsmålen, så valdes en hermeneutisk utgångspunkt som ansats med 

kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod. Valet menar vi har varit passande för vårt 

syfte då vi sökte pedagogernas egna uppfattningar och erfarenheter. Den kvalitativa 

ansatsen gav en beskrivande och en bred förståelse för frågeställningen. Vi har varit 

medvetna om att resultaten i en kvalitativ undersökning inte går att generalisera, men då 

vi inte sökt en generalisering utan mer en förståelse för pedagogernas subjektiva 

uppfattningar och tankar så anser vi att en kvalitativ ansats var det bästa valet för 

studien. Med en kvantitativ metod hade en större grupp respondenter kunnat undersökas 

och på så sätt bidragit till en mer generaliserbar studie. Då hade vi däremot inte kunnat 

undersöka och tolka respondenternas upplevelser eller subjektiva erfarenheter och då 

skulle inte syftet uppnås. 
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Att välja teoretiska perspektiv var inte enkelt och inte heller självklart. Men trots 

svårigheter kring de specifika teoretiska perspektiven stod vi fast vid valen då vi ansåg 

att de var av stort intresse och relevans för vår studie. En liknande studie med andra 

perspektiv hade kunnat ge andra resultat. Denna studie fokuserar på det positiva som 

sker i dessa skolor och syftar till att belysa vad som görs för att få alla elever att klara 

skolan. Hade det istället fokuserats på det negativa eller varför så få elever uppnår 

kunskapsmålen på skolor i dessa områden, så skulle det förmodligen ges en annan mer 

negativ bild kring problemområdet.  

Urval  

Urvalet bestod av sex respondenter från två skolor lokaliserade i socioekonomiskt och 

etniskt segregerade områden. Vi började i ett tidigt skede av studien diskutera kring 

vilka områden som skulle kunna tänkas vara lämpliga att undersöka för att uppnå syftet. 

Med hjälp av Skolverkets sökmotor Valjaskola.se som listar Sveriges alla skolor och 

även redovisar skolornas resultat, kunde vi enklare navigeras mot potentiella skolor. De 

två skolorna som valdes befann sig båda under det genomsnittliga värdet i riket för 

elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen. Vi bestämde oss även för att 

undersöka skolor i olika kommuner för att på så sätt inte kommunala beslut eller 

satsningar skulle ge för stora likheter mellan respondenternas utsagor. Målsättningen 

var från början att få intervjua en rektor, en specialpedagog och en klasslärare på 

vardera skola, vilket kunde genomföras på ena skolan, på den andra skolan intervjuades 

istället den biträdande rektorn och två klasslärare. Detta på grund av att rektorn och 

specialpedagogen inte hade möjlighet att medverka vid avtalat intervjutillfälle. Vi blev 

erbjudna att genomföra intervjuerna i två omgångar men då skolan inte låg i vårt 

närområde och studien var tidsbegränsad så valde vi att göra de tre intervjuerna vid ett 

och samma tillfälle. Vi blev även erbjudna en telefonintervju med de saknade 

respondenterna men även detta valdes bort då Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

att respondenternas kroppsspråk och mimik försvinner i en telefonintervju. Samtidigt 

ansåg vi att både den biträdande rektorn och klasslärarna skulle vara tillräckligt insatta i 

hur skolan arbetar för att kunna ge en nyanserad bild av skolans förhållningssätt och 

målsättningar och därav kunna få oss att uppnå vårt syfte. 

Efter uppbokade intervjutillfällen med valda skolor så upptäcktes det att en av 

rektorerna varit biträdande rektor på den skola en av författarna under tidigare studier 

gått på, men detta ansågs inte påverka studien nämnvärt då författaren bara hade rektorn 

i ett år. Det påverkade inte heller urvalet då detta inte visstes om förrän efter den 

inbokade intervjun. För att ta hänsyn till detta ytterligare så valde vi dock i intervjun att 

den författare som inte haft rektorn tidigare fick agera samtalsledare i den specifika 

intervjun.  

Studiens resultat hade kanske kunnat bli mer utförligt med fler skolor och fler 

respondenter, dock är det ytterst tveksamt då våra sex respondenter från två olika skolor 

svarade väldigt likvärdigt. 

Intervju och datainsamling 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer där intervjuguiden bestod av 

olika teman. Under varje tema fanns öppna frågor som skulle utgöra en grund för 
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intervjuerna. För att testa intervjuguiden så genomfördes en pilotintervju med en 

yrkesverksam pedagog på en skola. Pilotintervjun spelades in och kunde efteråt lyssnas 

igenom och analyseras för att se om frågorna var lämpliga och om svaren som gavs 

besvarade vårt syfte. Vi bearbetade och kompletterade vår intervjuguide ytterligare och 

ansåg oss därefter vara redo för studiens egentliga intervjuer. Det som kunde gjorts 

annorlunda var att välja en pilotrespondent som arbetade på en skola i ett 

socioekonomiskt och etniskt segregerat område, men vi ansåg att den valda  

pilotrespondenten ändå kunde svara på våra frågor på ett adekvat sätt. Trots att vi hade 

en del förbestämda frågor och teman så var det mestadels följdfrågorna som ställdes 

som gav oss mest material att arbeta med. Det var därför en fördel att vara två personer 

vid intervjuerna, då den ena kunde agera samtalsledare och den andra fokusera på 

följdfrågor. Under intervjuerna så agerade vi samtalsledare varannan gång. Intervjuerna 

följde lite av en MI- (motiverande samtal) struktur där respondenternas utsagor 

repeterades och vi genom ett aktivt lyssnande kunde ställa relevanta följdfrågor. 

Repetitioner av vad respondenterna sagt kunde också ge naturliga övergångar mellan 

våra teman vilket upplevdes som positivt för insamlingen. Vid vissa intervjuer övergavs 

MI strukturen för att gå på lite hårdare kring ämnen eller begrepp som respondenterna 

kanske inte ville prata så mycket om. Ämnen som tycktes vara svårare att prata om var 

skolans brister och största utmaningar. När intervjuerna kändes klara frågade vi alltid 

om respondenten hade någonting att tillägga eller om de tyckte att någonting fattades, 

men flera respondenter berömde oss för våra frågor och tyckte vi hade en gedigen 

intervjuguide och tyckte vi fått med allt väsentligt.  

Vid intervjutillfällena så spelades intervjuerna, med hjälp av våra mobiltelefoner, in. 

Detta för att efteråt kunna analysera och transkribera intervjuerna. Vi hade vetskap om 

att respondenternas utsagor kan ha påverkas när de visste om att de spelades in, men 

ansåg ändå att inspelning var en nödvändighet för att kunna bearbeta resultatet efteråt. 

Vid förfrågan om inspelning var okej så verkade ingen respondent bekymrad. 

Inspelningarna underlättade transkriberingen och vi kunde flera gånger lyssna igenom 

intervjuerna för att inte missa någonting viktigt. 

Det som kunde gjorts annorlunda är att vi kunnat skicka frågorna till respondenterna i 

förväg, då hade kanske vissa svar ibland varit mer utvecklade och genomtänkta. Men 

samtidigt ansåg vi att det skulle bli ärligare och mer äkta svar om frågorna inte 

skickades i förväg. I början kändes det också tveksamt att intervjua rektorer, då rektorer 

på grund av sin befattning kan tänkas ge mer politiska svar än de andra pedagogerna på 

skolan. Vi är dock glada över att vi bestämde oss för att göra det då en blandning av 

rektorernas och lärarnas svar gav spridning i form av att liknande saker sas men 

formulerades på olika sätt.  

Resultatdiskussion 

Skolmiljö 

På Skolverkets hemsida går det läsa om hur pedagogiska miljöer med hög kvalitet är bra 

och kan skydda mot både beteendeproblem och skolmisslyckanden. Där beskrivs även 
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trygghet, närvarande vuxna och en god arbetsmiljö som viktiga skyddsfaktorer. Dessa 

faktorer anses vara särskilt viktiga för de elever som lever i utanförskap och utsatthet. 

Även respondenterna beskriver att en god skolmiljö är en grundläggande förutsättning 

för att deras elever ska kunna nå goda skolresultat. En god skolmiljö beskrivs bestå av 

att eleverna känner sig trygga, sedda och omtyckta. Respondenterna menar att eleverna 

måste trivas och må bra i skolan för att kunna lära sig. De arbetar därför ständigt med 

att försöka förbättra skolmiljön. Bremberg (2008) nämner att det är viktigt med tydliga 

regler mot skolfrånvaro, mobbning och andra antisociala beteenden. Av resultatet 

framgår det att tydliga regler förekommer på skolorna, både i form av att skolan vid 

grövre fall av misskötsel stängt av elever från skolan men också då det beskrivs att 

pedagogerna aldrig ”sopar någonting under mattan” utan alltid lyfter upp de problem 

som uppstår. Dewey (1999) beskriver att det är viktigt att skolan ständigt för en 

dokumentation och kommunikation med eleverna om deras prestationer och försöker bli 

medveten om hur eleverna upplever arbetsmiljön i skolan, sin egen hälsa och 

hälsovanor. Detta beskriver flera respondenter att de gör genom att exempelvis veckovis 

låta eleverna göra utvärderingar där de får beskriva hur de mår, hur det känns i klassen 

och hur det känns i korridorerna. Pedagogerna kan på så sätt upptäcka nya orosmoment 

eller otrygga platser på skolan. Ett tydligt exempel på utvärderingarnas betydelse är att 

de på den ena skolan har tagit skolmiljön på största allvar och nyligen genomfört en 

ombyggnation. Detta efter att både elever och lärare uttryckt en otrygghet kring vissa 

delar på skolan. Insatser likt dessa visar verkligen på att pedagogerna är medveten om 

skolmiljöns påverkan och att de tar den på allvar. Det blir därför väldigt beklagligt att 

höra när en annan respondent beskriver den fysiska miljön på deras skola som väldigt 

dålig och tråkig och att hen vid sitt första besök slogs av tanken att den trista miljön 

mycket väl kan vara en stor anledning till varför så många elever har svårt att lära sig. 

Samtidigt är detta frågor som kräver stora ekonomiska resurser och extra stöd från 

kommunerna att genomföra. Man kan därför tänkas anta att det krävs en väldigt 

engagerad skolledning som driver på för att sådana beslut ska fattas. 

Om vi ser till områdesmiljön så är den ofta uppbyggd på det sättet att medborgarna i 

området egentligen aldrig behöver ta sig ur det för att få ärenden gjorda. Postkontor, 

bank, frisör, matvaruhus, idrottsanläggningar och dylikt finns redan på plats. Det är 

naturligtvis positivt med en närhet till detta, samtidigt kan det tänkas stärka 

utanförskapet. Du kan födas, leva och dö på området utan att någon gång ha behövt röra 

dig utanför. Vilket givetvis påverkar socialisationsprocessen negativt. Medborgarna här 

tar då inte del av det ”vanliga samhället” och det ”vanliga samhället” får inte ta del av 

dessa medborgares erfarenheter och kunskaper. Om människor från olika 

samhällsklasser inte möts och kommunicerar med varandra så skapas istället fördomar 

och förutfattade meningar, vilket i sin tur kan öka segregationen och utanförskapet ännu 

mer.  

I vissa fall har det gått så långt att elever misskött sig så grovt så att de blivit avstängda 

från skolorna. Detta är ett sätt att markera för övriga elever att skolan gör någonting åt 

det upplevda problemet. Att stänga av en elev ger förmodligen stora konsekvenser för 

eleven. Motståndet till skolan och utanförskapet till samhället ökar. Samtidigt tror vi det 

kan bli svårt att motivera eleven att återgå till skolan när avstängningen tas bort. Att 

stänga av en elev från skolan tänker vi bör vara det absolut sista alternativet, efter att 
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samtliga övriga insatser testats. En omplacering av eleven till en annan skola tänker vi 

kan vara ett bättre alternativ. Eller kanske en reducerad skolgång där bara vissa 

lektioner prioriteras och en extra lärare kan finnas på plats för att bistå med hjälp för 

eleven. Vi förstår att en avstängning i vissa fall är av behov, framförallt vid 

lagöverträdelser eller grövre brott. Men pedagogerna bör också vara medvetna om 

konsekvenserna detta kan få för eleven och därav göra sitt yttersta för att en avstängning 

inte sker i första taget.  

Delaktighet och inflytande 

Samtliga respondenter beskriver vikten av att eleverna får ha inflytande och känna sig 

delaktiga i skolan. De beskriver att det kan betyda väldigt mycket för eleverna att få ha 

inflytande eller ibland få vara med och bestämma. Just att det finns någon vuxen som 

lyssnar på en och tar ens idéer på allvar. Skolverket (2001) belyser elevinflytande som 

en viktig del i arbetet för framgångsrika skolor i utanförskapsområden. Bremberg 

(2008) samt Håkansson och Sundberg (2012) beskriver att skolan kan tänkas minska 

risken för drogbruk och kriminalitet genom bland annat ett bra skolklimat och goda 

relationer där eleverna känner sig delaktiga och har inflytande över sin skolgång. 

Pedagogerna beskriver att de försöker tillämpa delaktighet och inflytande genom att 

exempelvis låta eleverna vara med och bestämma hur de ska examinera en uppgift. Det 

kan också vara genom att få vara med och bestämma hur det ska se ut på väggarna i 

klassrummet. Vidare beskriver en av respondenterna att inflytande och delaktighet 

ibland kan ses lite som ett spel för gallerierna, då det egentligen är väldigt lärarstyrt och 

eleverna kanske inte får bestämma så mycket som de tror. Det är läraren som styr vilka 

alternativ eleverna har att välja mellan och de har även sista ordet i alla beslut.  

Samtidigt kanske det är bättre för en elev att tro att den får vara med och bestämma mer 

än den egentligen får. Det kan också tänkas vara viktigare för en elev att få bestämma 

färg på gardinerna i klassrummet än att bestämma på vilket sätt undervisningen ska ske. 

Det kan vara svårt för en elev att komma på ett nytt sätt att tänka kring hur 

undervisningen ska bedrivas jämfört med att komma på vilken färg de önskas ha på 

gardinerna eller vilken tavla de vill ha på väggen. Eleven är begränsad och pedagogerna 

kan inte förvänta sig att eleverna ska förstå vad som är bäst för dem i deras utveckling. 

Därför är det bara bra om läraren ger olika förbestämda alternativ, där samtliga 

alternativ gynnar eleven. Sen får ju trots allt eleven välja mellan alternativen och på så 

sätt känna sig delaktig. 

Delaktighet och inflytande beskrivs alltså av både forskningen och pedagogerna 

vara av stor vikt för att främja elevernas skolgång. Som en respondent antyder så är 

kanske delaktigheten för eleverna, på skolor i socioekonomiskt och etniskt utsatta 

områden, extra viktig. Skolan här är många gånger den enda socialiserande arena 

ungdomarna befinner sig i. Lyckas eleven då inte socialiseras in i samhället via 

skolan när de redan befinner sig i ett utanförskapsområde, så kan avståndet till 

samhället antas bli längre än tidigare. Att som ungdom inte få känna sig delaktig i 

skolan kan leda till att de söker en delaktighet någon annanstans. Då kanske de 

istället söker detta bland kriminella ungdomsgäng eller andra subgrupper, vilket så 

klart inte är bra. Visst, alla har ett val men att som 14-15 åring göra ”rätt” val är 

inte lätt. Alla har inte samma förutsättningar och det är enklare att göra rätt val 
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under rätt omständigheter. Bor du under din uppväxt i ett mer priviligierat område 

kanske du väljer ”fel” inriktning på gymnasiet eller ”fel” sport. Medan det i de mer 

socioekonomiskt och etniskt segregerade områdena kanske står mellan att satsa på 

en karriär genom skolan eller en karriär via kriminalitet. Om skolan känns omöjlig 

och utanförskapet stort så är det kanske inte lätt att välja ”rätt”. Skillnaden är dock 

att de valen som då görs i högre grad präglar resten av ens framtid.  

Kunskapsmålen 

Dåliga skolresultat och en känsla av utanförskap i skolan beskrivs i flera studier vara 

den starkaste riskfaktorn för att senare hamna i kriminalitet, drogproblem eller andra 

antisociala problem (Brown m.fl. 2005; Rutter 1983; Skolverket 2013b; Sundell & 

Forster 2008). Därför har skolan en viktig roll för att förhindra och förebygga att 

ungdomar ska hamna där. Av resultaten framkommer det att pedagogerna är medvetna 

om skolans betydelse för elevernas framtida utveckling och att de därför arbetar hårt för 

att få eleverna att klara kunskapsmålen. Av Bremberg (2008), Håkansson och Sundberg 

(2012) och Skolverket (2001) kännetecknas framgångsrika skolor av en undervisning 

med tydliga mål, där lärarna ställer höga krav på eleverna och där det ofta ges 

återkoppling till elevernas prestationer. För att en skola ska klara av detta krävs det en 

enad, engagerad och deltagande lärargrupp där de arbetar förbyggande, har 

gemensamma mål och arbetar utifrån samma grundprinciper (Bremberg 2008; 

Håkansson & Sundberg 2012). Respondenterna vi möter beskriver just detta, en 

engagerad personal, som ett vinnande koncept för att nå skolframgång. En av rektorerna 

beskriver att det kanske ställs lite högre krav på pedagogernas engagemang i dessa 

skolor och att pedagogerna ofta söker sig till skolorna på grund av detta. Så trots att 

pedagogerna kanske får lägga lite mer tid på arbetet varje vecka så väljer de att göra det. 

En av respondenterna beskriver att anledningen till detta är att de får så mycket tillbaka 

av eleverna och att det många gånger kan vara de där extra timmarna du som pedagog 

offrat, som bidragit till att en elev kanske klarat skolan. Vilket kan tänkas stärka 

pedagogerna i deras arbete. 

Respondenterna beskriver att det görs mycket för att eleverna inte ska hamna efter i 

skolan och att de för de elever som trots allt inte når målen och hamnar efter, arbetar 

extra hårt. Pedagogerna beskriver exempelvis att individanpassade insatser och 

variation är av yttersta vikt för att få eleverna, som hamnat efter, att klara skolan. Detta 

styrks även av Skolverket (2001) som bland annat beskriver att en variation kring 

arbetsmetoderna är viktiga aspekter för att nå skolframgång. Pedagogerna beskriver 

också att de satsar på lärartäthet och mindre klasser genom att försöka ha två lärare och 

små grupper på lektionerna. När det gäller pedagogernas tankesätt kring klasstorleken 

så styrks detta av Håkansson och Sundberg (2012) samt Bunar (2011) som menar att det 

visat sig att elever med utländsk bakgrund och elever med en mer socioekonomisk utsatt 

bakgrund presterar bättre i mindre klasser.  

En annan viktig aspekt som pedagogerna beskriver är att ha höga positiva förväntningar 

på eleven, då detta främjar kunskapsutvecklingen. Detta fenomen benämns i pedagogisk 

forskning som Pygmalioneffekten och beskrivs av Skolverket (2001) och Jenner (1992) 

kunna leda till positiva resultat. Att ha höga positiva förväntningar på eleverna på just 

dessa skolor kan tänkas vara extra viktigt. Många gånger har eleverna här tidigare mötts 
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av flera misslyckandeförsök och därav kanske utvecklat en låg självkänsla och låg tilltro 

till sin egen förmåga. Detta blir tydligt när en respondent beskriver elevernas låga 

självförtroenden och deras känsla av hopplöshet. ”Det fattar du väl, det är ingen idé, vi 

är invandrare vi kan ingenting” och ”Vi är invandrare vi är dumma i huvudet” är två 

citat som nämns och kan vara värda att stanna upp och tänka lite kring. Hur har eleverna 

fått denna självbild och vilka konsekvenser kan det få? Hur suddar man bort denna 

stämpel de sätter på sig själva? Respondenterna beskriver att de bör uppmuntra eleverna 

och genom höga positiva förväntningar visa för eleverna att de tror på dem. Som en 

respondent nämner måste de försöka se eleven bakom handlingen och alltid visa att de 

tycker om eleven men kanske inte accepterar handlingen.  

Att få eleverna att klara kunskapsmålen tycks vara ett tids- och resurskrävande arbete 

speciellt då flera elever beskrivs komma till årskurs 7 utan att ha uppfyllt 

kunskapskraven för årskurs 6. Detta ställer givetvis höga krav på pedagogerna i deras 

arbete. Flera respondenter beskriver att kunskapskraven många gånger kan vara helt 

orimliga för deras elever. Det kan vara en elev som kanske arbetat bäst av alla i klassen 

men trots detta inte lyckats nå upp till målen. Att motivera dessa elever till att fortsätta 

kämpa och fortsätta komma till skolan måste vara en otroligt svår uppgift. Att förklara 

för en elev som gett allt, arbetat bäst i klassen och kanske utvecklats väldigt mycket, att 

den trots detta inte når upp till målen känns helt orimligt. Kunskapskraven kan därför 

tänkas vara grymma och orättvisa och bör kanske därför kompletteras med hänsyn till 

landets mer utsatta elever. Vi anser att mer individanpassade kunskapsmål där 

individens utveckling beaktas hade varit mycket mer rättvist och positivt i skolan. På så 

sätt hade alla elever haft större chans att inkluderas i skolan.  

Skolans största utmaningar 

Samtliga pedagoger var överens om att en av skolornas största utmaningar var 

språkutmaningen, då eleverna många gånger besitter låga språkkunskaper i svenska. 

Därför arbetar skolorna ständigt kring detta och försöker stärka eleverna i det svenska 

språket. Mycket av arbetet beskrevs vara individanpassat med exempelvis anpassade 

läromedel eller inläsningsprogram. Men det handlade också om stora satsningar kring 

svenska som andraspråkslärare och studievägledare för att mer övergripande arbeta 

kring språket. Den låga språkutvecklingen beskrevs till stor del bero på den 

områdesstruktur ungdomarna växt upp inom och att områdets socioekonomiskt och 

etniskt segregerade karaktär har en betydande roll för ungdomarnas utveckling. 

Skolverket (2001) och Håkansson och Sundberg (2012) beskriver vikten av att satsa på 

en integrering av modersmål och svenska som andraspråk. De menar att det för de 

elever som har undervisning i svenska som andraspråk ges ökade möjligheter för att 

kunna ta till sig de kunskaper som motsvarar förstaspråket. Modersmålsundervisning 

beskrivs även främja elevernas identitetsutveckling, svenskinlärning och andra 

ämneskunskaper.  

Då språket kanske är det viktigaste redskapet för att socialiseras in i samhället är det 

naturligtvis av stor vikt att skolorna arbetar hårt för en förbättring av detta. Att 

pedagogerna nämner språket som en utmaning snarare än en svårighet upplever vi vara 

positivt då det visar att de tror på att det går förbättra. En respondent beskriver att de 

arbetar mycket kring att försöka förbättra jargongen och attityden hos flera elever då de 
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menar att den kan upplevas som stötande och inte passa in i samhället. Man kan tänka 

sig att en jargong eller attityd som förknippas med förortsmiljön kan hämma 

ungdomarna i deras socialisationsprocess. Detta då den i möten med ”det vanliga 

samhället” kan stärka upplevelsen av utanförskap och känslan av ett ”vi mot dem”. 

Skolan har därför en viktig roll i att förebygga detta och blir samtidigt den viktigaste 

arenan för ungdomarna när det kommer till språkutvecklingen.  

Relationer 

Pedagogerna beskriver relationer som en nyckel till framgång, både när det gäller att 

hantera de mer stökiga eleverna men även när det kommer till att få elever att ta till sig 

kunskap. De beskriver att goda relationer med eleverna leder till en ömsesidig respekt 

och acceptans som gör det lättare för både pedagogen och eleven i undervisningen. 

Goda relationer beskrivs även leda till en ökad känsla av delaktighet samt vara en stor 

bidragande faktor till elevers skolprestationer. Även Skolverket (2001) tar upp 

relationer som en viktig aspekt att ta hänsyn till. De beskriver att skolan bör sträva efter 

goda relationer mellan både lärare och elever men även elever emellan. Dessa relationer 

bör präglas av tillit och respekt. En respondent beskriver att relationen många gånger är 

viktigare än lärarens pedagogiska kunskaper, detta eftersom att lärandet först och främst 

sker efter att en god relation ägt rum. Håkansson och Sundberg (2012) tar också upp 

detta och beskriver att det snarare är samspelet mellan lärare och elev än specifika 

faktorer kring lärarens arbetssätt som bidrar till skolframgång.  

Enligt Skolverket (2001) bör skolan även ha en nära kontakt med vårdnadshavare och 

näringslivet i området för att på så sätt involvera föräldrarna mer i deras barns skolgång 

och kunskapsutveckling. Respondenterna upplever att de generellt sätt har en god 

relation till vårdnadshavare och andra yrkesverksamma på området. Vissa respondenter 

beskriver samarbetet som fantastiskt och ett helt klart vinnande koncept men att det 

samtidigt alltid kan göras mer. Flera respondenter nämner att de är dåliga på att 

kontakta de föräldrar vars barn det fungerar bra för i skolan. Anledningen till detta sägs 

vara tidsbrist men också att en icke kontakt med vårdnadshavaren indirekt betyder att 

det fungerar bra för eleven.  

Om skolan enbart hör av sig till vårdnadshavarna när det går dåligt för eleven kan det 

bli lätt att tappa tilltro till skolan men också till sitt barn. Samtidigt blir det svårt som 

elev att motivera sig själv om de enbart får höra det negativa eller när det går dåligt.  

Det är viktigt med positiv feedback för att prestera bättre. Om man ser till idrott så 

skulle tränaren i det här fallet kunna betraktas som läraren och spelarna som elever. Om 

inte tränaren ger positiv feedback till spelaren kommer det förmodligen inte dröja länge 

innan spelaren byter sport eller slutar helt. Slutsatsen blir alltså att vårdnadshavarna bör 

får reda på när ens barn gjort något bra i skolan, detta för att kunna motivera sina barn 

men också för att barnet ska kunna ha någon vuxen att få känna sig stolt inför.  

Skolfrånvaro 

Pedagogerna tycks förstå konsekvenserna av elevers skolfrånvaro, de beskriver att de av 

den anledningen ständigt arbetar för att förbättra närvaron. Den stora satsningen är att 

de på skolorna använder sig av olika digitala registreringsprogram som även 
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vårdnadshavarna kan ansluta sig till. Att föräldrarna ansluter sig till tjänsten anses vara 

av stor vikt och pedagogerna beskriver att nära relationer och kontakt med 

vårdnadshavarna motverkar skolfrånvaron. Skolverket (2015) beskriver att en nära 

kontakt med föräldrar och samverkan med socialtjänst både kan förebygga och lösa 

problemen. Samtidigt är det viktigt att skolan har tydliga rutiner kring frånvaro samt 

utarbetade metoder som följs upp och utvärderas. Flera respondenter beskriver att de 

måste försöka hitta orsaken till frånvaron. Handlar det exempelvis om att eleven tycker 

skolan är för svår så måste pedagogerna kunna anpassa undervisningen mer till just den 

eleven, för att på så sätt göra skolan mer begriplig och meningsfull.  

Slutsatser och implikationer 

Pedagogernas utsagor stämmer till stor del överens med vad forskningen säger kring 

problemområdet. Respondenterna har koll på forskningsläget men det är trots detta 

fortfarande en stor del elever på skolorna som inte uppnår kunskapskraven och därmed 

inte kan gå ur skolan med fullständiga betyg. Vad detta beror på är svårt att säga men 

resultaten kanske inte märks direkt. Skolframgång är ett långsiktigt arbete som ställer 

höga krav på pedagogerna och deras engagemang. Det känns positivt att respondenterna 

är engagerade och målmedvetna. Dock så möts skolorna ofta av olika hinder då många 

insatser är resurskrävande och kräver stora ekonomiska tillgångar. En sådan insats är 

exempelvis fler lärare i klassrummet eller mindre klasser, som de flesta av 

respondenterna förespråkar. Därför får pedagogerna istället försöka göra det bästa av 

situationen och försöka prioritera det som anses vara av högsta prioritet just för tillfället. 

Vi tycker det är sorgligt och orimligt att det inte läggs mer resurser på skolorna. 

Speciellt i dessa utsatta områden där ungdomarna redan från början löper en stor risk för 

att hamna utanför samhället. Skolan som i många studier anses vara den starkaste 

skyddsfaktorn för barn och ungdomar i deras utveckling, bör rimligen prioriteras 

mycket högre då större satsningar inom detta område i längden kunnat bidra till goda 

resultat och att fler barn och ungdomar får en rimlig chans till att socialiseras in i 

samhället. Ett vinnande koncept för att lyckas på dessa skolor är att ha en engagerad 

personal som genom goda relationer också kan engagera elevernas vårdnadshavare. På 

så vis kan de gemensamt arbeta för att få alla elever att klara skolan.  

Skolan som organisation saknar tyvärr många gånger de ekonomiska tillgångar som 

krävs för att förhålla sig till forskningens resultat, då många av insatserna som 

förespråkas kräver stora ekonomiska resurser. Då både socioekonomisk och etnisk 

segregation är två så pass väletablerade fenomen i vårt samhälle är en snabb 

elimineringsprocess av problematiken en utopi och kan realistiskt sett bara genomföras 

successivt över tid. Politiska organ och beslutsfattare har därför ett stort ansvar när det 

gäller att rikta insatser anpassade för skolor i våra mer socioekonomiskt och etniskt 

segregerade områden. 

Vi tror att vi som behandlingspedagoger hade kunnat tillföra mycket i skolan. Individer 

med vår pedagogiska utbildning hade kunnat fungera som ett bra komplement till 

skolans pedagoger. Våra kunskaper i bemötande, goda relationer samt i att upptäcka 

olika riskfaktorer, tror vi hade kunnat bidra med positiv kompetens till skolan.  
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Vidare forskning 

Det framkom i vår studie att skolan är en av de viktigaste institutionerna för ungdomar i 

deras socialisationsprocess. Därför vore det intressant att undersöka samarbetet mellan 

behandlingshem och skolor för att ta reda på hur behandlingspersonal tänker och gör för 

att främja elevernas skolgång. Efter våra resultat ur pedagogernas aspekt kring 

delaktighet och inflytande så vore det även intressant att undersöka elevers upplevelser 

av sin egen delaktighet i skolan. Samtidigt vore det spännande att undersöka hur 

avstängning av elever påverkar ungdomarna i deras utveckling och hur skolan hanterar 

avstängda elevers återgång till skolan. 
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Bilaga I: Intervjuguide 

• Fråga om samtyckte till inspelning av intervjun  

• Presentation av respondenten, titel, utbildning, arbetslivserfarenhet??  

•Hur arbetar ni för att få alla elever att klara skolan? 

Skolmiljö  
• Vad anser du vara en god skolmiljö?  

• Hur ser skolmiljön ut på er skola?  

• Hur arbetar ni för att upprätthålla en god skolmiljö?  

 

Delaktighet & inflytande 
• Vad anser du vara elevinflytande?  

• Hur får man elever att känna sig delaktiga i skolan? Hur gör ni? 

• Har eleverna något inflytande på hur undervisningen bedrivs? I så fall på vilket sätt? 

•Hur arbetar ni för att upprätthålla ett engamang kring undervisningen? Både lärare och 

elever. 

 

Kunskapsmålen 
• På vilket sätt arbetar ni eller ger stöd till de elever som hamnar efter? 

• Anser du att lärarnas förväntningar på eleven kan påverka resultatet? 

• Vilka är de största svårigheterna på just er skola anser du? 

• Vad gör ni lärare för att få eleverna att intressera sig mer av skolan? 

• Vad hade behövts för att få det bättre? 

• Hur ser återkopplingen till elever vid exempelvis prov och inlämningsuppgifter ut? 

(Konstuktiv kritik) 

• Hos vem anser ni att ansvaret ligger för att eleverna ska klara kunskapsmålen?  

 

Skolfrånvaro  
• Hur arbetar ni för att öka skolnärvaron? Motvation?  

• På vilket sätt kan undervisningen anpassas för att närvaron ska öka? 

• På vilket sätt informeras vårdnashavare om skolfrånvon? 

• Hur ser er dokumention ut kring skolfrånvaro? 

Relationer  
• Hur är relationen och sammarbetet med elevernas vårdnadshavare? 

• Hur arbetar ni med relationer kring lärare-elev? 

• Hur sammarbetar ni med andra prefessioner så som socialtjänst och polis? 

• Hur arbetar ni för att alla elever ska känna sig trygga i skolan?  
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Bilaga II: Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdom- och missbruksvård” 180Hp, vid Linnéuniversitetet i Växjö 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva, om hur skolan 

arbetar förebyggande för att få alla elever att klara kunskapsmålen.  

Vårt intresse rör hur skolor i socioekonomiskt utsatta områden arbetar för att få alla 

elever att klara skolan. Vi vill undersöka vilket arbete som görs på just er skola och 

fokus kommer ligga på att framhäva det positiva i skolans ofta tuffa och omfattande 

arbete. 

För att göra detta vill vi intervjua delar utav ert elevhälsoteam, helst rektor, en 

klasslärare och en specialpedagog. Om ni har andra förslag på lämpliga personer inom 

er verksamhet, som vi bör intervjua, så tar vi gärna emot detta. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen- vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, 

både vad det gäller uppsatsens innehåll samt etiska aspekter.  

Vi kommer att kontakta er per telefon i början på vecka 4 för att bestämma vidare om 

hur ni ser på er medverkan i denna studie.  

                                                    Med vänliga hälsningar 

                                                                                   

                                                                             Nils Frostfeldt, nf222cb@student.lnu.se 

   Rickard Götesson, rg222ct@student.lnu.se 

 

Handledare: Berth Andersson Hagel, berth.andersson@lnu.se  

Examinatorer: Lars Fonseca, examinator, lars.fonseca@lnu.se  

   Mikael Dahlberg, examinator, mikael.dahlberg@lnu.se   

                       Margareta Ekberg, examinator, margareta.ekberg@lnu.se 

Kursansvarig:  Mats Anderberg, kursansvarig, mats.anderberg@lnu.se  
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Bilaga III: Missiv 

Missiv till deltagare i studien ”Socialisation i förortens skolor” 

Inom all samhällsvetenskapliga forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenteras av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem.  

Informationskravet - innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamlingen. Det innebär också att du ska vet vilka 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig ör att 

inte delta längre. 

Samtyckeskravet - innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtyckte. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet - innebär att ingen förutom vi kommer kunna förstå att de är 

just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter.  

Nyttjandekravet- innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien kommer att 

användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. 

Du kommer att få ett exemplar utav uppsatsen om du vill.  

Vi hoppas på att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. 

För oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig utav dina erfarenheter till oss- då 

det är just dem vi intresserar oss för.  

                                                                                 Nils Frostfeldt, 

nf222cb@student.lnu.se 

                                                                                  Rickard Götesson, 

rg222ct@student.lnu.se 

Växjö 

2016-01-19 

Handledare: Berth Andersson Hagel, berth.andersson@lnu.se  

Examinatorer: Lars Fonseca, examinator, lars.fonseca@lnu.se  

   Mikael Dahlberg, examinator, mikael.dahlberg@lnu.se   

                        Margareta Ekberg, examinator, margareta.ekberg@lnu.se  
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