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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vilket stöd klasslärare kan få i arbetet med barn i 

socioemotionella svårigheter, om det finns någon form av handledning att tillgå samt hur 

man arbetar med barn- och ungdomspsykiatrin. Studien genomfördes med bakgrund att 

det finns många barn i socioemotionella svårigheter i skolan och få vet hur man ska 

bemöta dessa barn. Dessa socioemotionella svårigheter visar sig ofta som en 

beteendeproblematik som kan skapa problem i samspelet med andra, det här leder sällan 

till en diagnos och barnen får då sällan det stöd de behöver. Studien genomfördes genom 

kvalitativa intervjuer och antalet informanter är fyra specialpedagoger och en 

speciallärare som arbetar på olika skolor i samma kommun. Resultatet visar på att arbetet 

med barn i svårigheter är komplext och åsikterna skiljer sig mellan informanterna hur 

man ska bedriva det arbetet. De flesta hade en gemensam åsikt kring handledning och det 

var att handledningen måste vara önskad av den som ska bli handledd. Samarbete med 

Barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten finns inte för tillfället på berörda skolor, 

men efterfrågas i vissa fall. Det här arbetet är svårt och på skolorna så behöver man ha en 

tydlig plan för att underlätta för de personer som möter elever i socioemotionella 

svårigheter.  

Nyckelord: Barn i socioemotionella svårigheter, handledning, specialpedagoger, speciallärare 
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Inledning  
Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga 

rättigheter1 står det i Barnkonventionen. Det är en väldig viktig del av lärarens arbete. Skolan 

ska vara en plats där alla barn ska vara välkomna och känna sig trygga, men vad händer när 

barnet inte har en trygg bas att stå på? Många barn kommer från en instabil bakgrund där de 

grundläggande anknytningsbanden har missats. Dessa barn som kan vara oroliga och är 

koncentrationssvårigheter men saknar en diagnos eftersom de inte är något medicinskt fel på 

dem blir också utan stöd. Jag har valt att kalla dessa barn för barn i socioemotionella 

svårigheter, alltså barn som uppvisar tydliga symtom på problem men eftersom det inte går att 

fastställa en medicinskdiagnos. Skolan är idag en verksamhet som saknar pengar och därmed 

inte kan ge resurser i den utsträckning de kanske önskar.  

Jag väljer att skriva barn i socioemotionella svårigheter istället för barn med socioemotionella 

svårigheter för att jag anser att det är ett tillstånd som är övergående och bara visar sig vid 

vissa tillfällen. Dessa barn hamnar lätt i kläm då de inte får de resurser som kanske behövs 

och att då lärarna saknar kunskaper om hur de ska kunna hantera dessa. Jag kommer även i 

vissa fall tala allmänt om barn i svårigheter.  

Under tiden jag har genomgått lärarutbildningen med tillhörande verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) så har jag insett hur stort behovet är av att ha ett fungerande samarbete på 

skolan i arbetet med barn i svårigheter. Det är viktigt att kunna lyssna på varandra och ha en 

rektor som förstår och stödjer läraren i svåra beslut. Att få hjälp från myndigheter utanför 

skolan är ofta kantat med stora problem och det tycker jag är synd då de faktiskt är experter 

på barn med problem.  

 

                                                 
1 Barnkonventionen http://unicef.se/barnkonventionen Korta versionen punk 25.  

http://unicef.se/barnkonventionen
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Syfte 

Mitt syfte med det här examensarbetet är att studera vilka vilket stöd klasslärare kan få i 

arbetet med barn i socioemotionella svårigheter, både från personal inom skolan och från 

instanser utanför skolan.  

Frågeställningar 

Vilket stöd kan klasslärare få från personal på skolan?  

Hur använder sig skolan av handledning?  

Hur samarbetar skolan med andra verksamheter som kan ge stöd åt barn i socioemotionella 

svårigheter, exempelvis Barn och Ungdomspsykiatrin och hur påverkar sekretessen detta 

arbete? 

Bakgrund  

Definition 

Barn i socioemotionella svårigheter kommer vi någon gång att stöta på ute i skolans värld, 

men vad finns det för hjälp att få när kunskaperna brister? Jag börjar med att definiera vilka 

barn jag menar i enlighet med Eva Johannessen som beskriver att deras problem ofta visar si 

som oro, koncentrationssvårigheter, bristande förmåga att sätta sig in i andras situation, 

tillbakadragenhet osv.2 Även Emilie Klinge skriver att dessa barn har en beteendeproblematik 

som blir ett samspelsproblem och måste ses i ett sammanhang där det hela tiden krävs 

observation och reflektion.3 Klinge skriver också att de här barnen sällan får en diagnos vilket 

resulterar i att de sällan får den hjälp de behöver, de prioriteras alltså lägre än barn med ett 

specifikt funktionshinder.4 Den här låga prioriteringen kan alltså i vissa fall komma att strida 

mot grundskolans läroplan som anger att elever har rätt till särskilt stöd och att skolan ska 

vara en god miljö för lärande och utveckling.5  

                                                 
2 Johannessen, Eva (1997) Barn med socio-emotionella problem. Lund: Studentlitteratur 
3 Klinge, Emilie (2000) Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. Lund: Studentlitteratur   
4 Ibid. 
5 Skolverket (2011) . Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket  
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Begreppsbeskrivning Alla punkter är ändrade  

Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP): är en medicinsk specialitet som omfattar diagnostik och 

behandling vid psykiska störningar hos barn och ungdomar. Läkare samverkar med 

psykologer, psykoterapeuter, kuratorer m.fl. yrkesgrupper, ofta också med socialtjänst och 

skola. Behandlingen utformas i samråd med familjen. Inom svensk barn- och 

ungdomspsykiatri finns en inriktning, neuropsykiatri, som betonar den orsakande rollen av 

hjärnskador (påvisad eller förmodad).6 Hädanefter förkortat BUP.  

Socialtjänsten: Är en social verksamhet i kommunal regi enligt socialtjänstlagen.7 

Speciallärare: Har en undervisande roll och en handledande roll.8  

Specialpedagog: Har en handledande, rådgivande och utredande roll.9  

Skola: Det här examensarbetet avser grundskola med fokus på förskoleklass till årskurs 6.   

Projektet Lots - är ett projekt som drivits i berörd kommun och som ska bidra med stöd vid 

elevvårdsarbete. Personalen i Lots ska tillsammans med elevvårdsteamet vara en hjälp vid 

samtal som samtalsledare och vara den som kallar till möten.10 

 

Barn i socioemotionella svårigheter 

May Britt Drugli skriver i boken Barn vi bekymrar oss om att det är lätt att man utvecklar en 

negativ syn på barn som är krävande och det kan utveckla en negativ syn på den egna 

yrkesutövningen.11 I enlighet med Klinge så visar det på att det är viktigt att man då kan prata 

om sina känslor.12 De förväntningar man får för dessa barn påverkar beteendet i olika 

situationer. Om man som pedagog har negativa förväntningar så kan det i vissa fall utlösa just 

det negativa beteendet hos barnet.13 

                                                 
6 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/kort/barn-och-ungdomspsykiatri Hämtad 2014-01-02 
7 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/kort/socialtj%C3%A4nst Hämtad 2014-01-02 
8 Lärarförbundet 

http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/bilagor/0E1DAD10CF453E6AC1257A0E004DC955/$FILE/specpedra

pport_april_12.pdf Hämtad 2014-01-02 
9 Ibid. 
10 Umeå kommun. 

http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsanforochgrundskolan/samverkan

smodelllots.4.6f3b390214107b691a111c68.html Hämtad. 2014-01-02 
11 Drugli, May Britt (2003) Barn vi bekymras oss om. Stockholm: Liber AB 
12 Klinge, Emilie (2000) Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. 
13 Drugli, May Britt (2003) Barn vi bekymras oss om.  

http://www.ne.se/kort/socialtj%C3%A4nst
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Det är viktigt att våga erkänna för sig själv vilka känslor som barnet väcker. Om man känner 

en stor ilska eller ledsamhet så måste man få känna så för att sedan kunna hantera situationen 

på ett bättre sätt, annars så kommer de dolda känslorna komma fram på andra sätt. Vi 

människor använder oss hela tiden av försvarsmekanismer som skyddar oss från jobbiga 

situationer och när vi gör oss medvetna om dessa mekanismer så blir vi också medvetna om 

hur vi reagerar i olika situationer. 14 

Känslomässig inlevelse är en grundläggande del i arbetet med barn och framförallt med barn i 

svårigheter.15 Dock så skriver Klinge att det är viktigt att ha en professionell distans och hålla 

ett avstånd till de elever man möter och inte alltid visa de känslor som uppstår. Det kan dock 

medföra brist på känslomässig närhet.16  

Stödet till handledaren kan ske genom arbetslag, elevvård, speciallärare och annan 

skolpersonal men att man ska se över vilken policy skolan har gällande elevvård där det även 

framgår vilka resurser skolan har att tillgå. Det är viktigt med ett starkt samarbete i 

arbetslaget. Samarbetet bör präglas av arbetsglädje och att skolledningen har en tydlig 

utarbetad roll som står nära arbetslaget. 17  Alla har olika syn på en händelse eller en elev och 

det är svårt att hålla sig objektiv skriver Andersson. Även Lars Löwenborg och Björn 

Gíslason skriver i boken Lärarens arbete om hur viktigt det är att i arbetslaget ha tydliga mål, 

roller och regler som en förutsättning för god samverkan.18 Arbetslaget ska vara en trygghet 

som man vet att man har bakom sig i svåra situationer och beskrivs så här av Löwenborg och 

Gíslason ”Ett arbetslag är en formell grupp som har bildats för att utföra vissa bestämda 

uppgifter i enlighet med organisationens övergripande mål.”19 I enlighet med Andersson 

skriver Löwenborg och Gíslason att arbetslaget ska ha en gemensam grund att stå på och man 

ska stötta och bekräfta varandra.  

Att det är fler barn nu än tidigare som får en diagnos eller hamnar utan för ”normalområdet” 

ser Jesper Juuls som både en nackdel och en fördel. Idag är grunden för diagnos enligt Juuls 

                                                 
14 Klinge, Emilie (2000) Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. 
15 Andersson, Inga (1999). Samverkan för barn som behöver. Stockholm: Stockholm universitets förlag  
16 Klinge, Emilie (2000) Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. 
17 Anderson, Inga (1999). Samverkan för barn som behöver. 
18 Löwenborg, Lars och Gíslason, Björn (2002). Lärarens arbete. 
19 Löwenborg, Lars och Gíslason, Björn (2002). Lärarens arbete. Sidan 58    
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inte lika saklig men det är fler som får hjälp nu än förr.20 Andersson skriver att det kanske är 

så att alla barn är i behov av särskilt stöd någon gång under sin skoltid?21 

Förväntningar och roller 

Läraren har ofta stora förväntningar på sig från elever men även från föräldrar. Lärare har 

också ofta en roll av att vara den som ”kan allt” och är även den som bedömer eleven enligt 

Löwenborg och Gíslason. Läraren får en stor tillskriven makt och även ett stort ansvar. 

Löwenborg och Gíslason menar vidare att många lärare har en rädsla för att möta kritik från 

både elever, föräldrar och kolleger. De uppmuntrar till att man ska reflektera tillsammans och 

våga ta upp misstag utan att gå till attack. 22  De menar att det är viktigt att man stöttar 

varandra i arbetslaget. Också Johanessen skriver att det är viktigt med en trygghet och en 

öppen stämning i gruppen. För att tillsammans kunna diskutera vilka olika observationer man 

gjort, för att upptäcka olika synsätt. Det är viktigt att kunna prova nya saker och inte vara rädd 

för att göra fel.23  

Det är enligt Andersson också viktigt att pedagogen sätter upp positiva mål för eleven och att 

man utgår från att alla elever gör sitt bästa. Utgångspunkten ska vara att alla vill väl med det 

man gör men samtidigt så ska man inte acceptera om någon gör något orätt. Utveckling sker i 

samspel och berör hela skolan och dess verksamhet. 24  Britt Liljegren skriver att det är viktigt 

att all personal på skolan vet hur och när man kan få kontakt med elevvården. Hon skriver 

även att det är bra att ha tydlig samverkan mellan skolledning och utomstående institutioner 

exempelvis BUP där det ska framgå vem som har vilket ansvar.25 

Olika problem i skolan kan även tillskrivas vissa roller och vissa roller medför att man även 

förväntas lösa dessa problem. Andersson skriver att en utomstående handledare kan hjälpa till 

att visa vems problem det egentligen är. Den personen kan även avskriva vissa roller som inte 

är önskvärda exempelvis en pedagog som fått en föräldraroll.26 Rektor har ett stort och viktigt 

ansvar i sin roll som den med slutlig beslutsrätt och den som ofta har kontakterna utåt.27 

Enligt skollagen är rektor skyldig att skyndsamt utreda en elev som visar sig vara i behov av 

                                                 
20 Juul, Jesper och Jensen, Helle (2002). Relationskompetens – i pedagogernas värld. Stockholm: Liber AB  
21 Andersson, Inga (1999). Samverkan för barn som behöver. 
22 Löwenborg, Lars och Gíslason, Björn (2002). Lärarens arbete.  
23 Johannessen, Eva (1997) Barn med socio-emotionella problem.  
24 Andersson, Inga (1999). Samverkan för barn som behöver. 
25 Liljegren, Britta (1991). Elever i svårigheter.  
26 Andersson, Inga (1999). Samverkan för barn som behöver. 
27 Skolverket (2011) . Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  
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särskilt stöd.  Det gäller både om kunskapskraven riskeras att inte nås och om eleven har 

andra svårigheter i sin skolsituation.28 

Arbete med andra informanter och sekretess 

Något som tycks ställa till stora problem i arbetet med informanter utanför skolans väggar är 

sekretessen enligt Andersson. Andersson menar att lärare ofta upplever att när de lyckats 

övertala föräldrarna till att ta kontakt med exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin så 

upphör kommunikationen och läraren får inte veta vad som händer. Det blir därför ett stort 

glapp i kommunikationen när inte föräldrarna självmant informerar läraren om vad som gäller 

och hur det går. Även om sekretesslagen är till för att skydda individen så kan det blir så att 

eleven istället tar skada av den tystnad som uppstår.29 I sekretesslagen kapitel 23 2§ står just 

att en verksamhet som skolan inte får sprida uppgifter om en person om det innebär att 

personen ifråga kommer att lida men av det.30  

Klinge hävdar dock att man inte ska behöva söka insatser utanför skolan utan att arbetet bör 

ske som en del av det dagliga arbetet inom skolan. Barnen behöver enligt Klinge hjälp med att 

få ordning på vardagen och det känslomässiga kaos som kan uppstå. Hon menar att lärare kan 

hjälpa till med att sätta ord på känslorna som uppstår. Det har dock visat sig att många lärare 

har ett motstånd mot arbetet och hävdar att de inte har tid eller att det inte är dennes uppgift. 31 

Handledning och kommunikation 

I arbetet med elever i svårigheter behöver klasslärare stöttning och stöd för att inte bli 

utbrända och känna misslyckande. Det kan uppstå stora svårigheter när kollegor har olika 

synsätt och det gör att man väntar med att söka hjälp hos andra. Många upplever det som ett 

misslyckande att inte kunna ha eleven i klassen och väntar väldigt länge tills krafterna är slut 

för att då först söka hjälp. Den hjälp man kan få från utomstående instanser tar lång tid och 

uppfyller inte alltid de förväntningar man har. 32 

Handledning är något som många lärare upplever är väldigt viktigt och givande. En 

regelbunden handledning av elevvården eller en utomstående kan ge det stöd man behöver för 

att kunna möta elever i svårigheter. Andersson skriver att det även underlättar för pedagogen 

                                                 
28  SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet  
29 Andersson, Inga (1999). Samverkan för barn som behöver. 
30 SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag.  Stockholm: Justitiedepartementet  
31  Klinge, Emilie (2000) Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. 
32 Anderson, Inga (1999). Samverkan för barn som behöver.  
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att kunna ge struktur på problemet och se sin egen roll i detta. Ska läraren ge tid åt de 

resurskrävande eller ge alla den utbildning de har rätt till, frågar Andersson. 33 

Hela tiden så sker någon form av kommunikation när vi interagerar med andra människor, allt 

påverkar de människor som finns runt omkring.34 Johannessen tar upp samspel som en 

grundsten i arbetet med andra. Det är inte bara de individuella egenskaperna som spelar någon 

roll utan vid de tillfällen som exempelvis i klassrummet eller vid middagsbordet med familjen 

man sätter dessa i samspel med andra. Detta är även beroende på vilket sammanhang och 

vilken relation man har till den som man interagerar med.35  

Det är lättare att ge barnet en möjlighet till en nyanserad beteenderepertoar om man tidigt 

upptäcker tecken på sociala och emotionella problem. Pedagogen definierar vad som är 

koncentration utifrån sitt eget perspektiv, många barn kan vara koncentrerade under lång tid 

men inte på till exempel de uppgifter som läraren tycker är relevanta. Många inåtvända barn 

som är ofta svåra att nå skriver Johanessen att man bör utgå från deras intresse för att locka ut 

dem ur sina skal.36 

Föräldrar 

Magne Raundalen berättar i boken Empati och aggression att familjen är ”den första sociala 

kontexten” och att det är familjen som hämmar eller befrämjar ett prosocialt beteende. 

37Föräldrarna har stor inverkan över sina barn och är i enlighet med Johannessen de personer 

som i många fall har störst inverkan på barnen. Om det tidigt blir samspelstörningar inom 

familjen så kan det komma att visa sig senare i livet.38 John Bowlby skriver om 

anknytningsteorin där han hävdar att grunden för våra relationer grundläggs tidigt. Om det 

blir några störningar i uppväxtmiljön så kan det komma att påverka oss på ett eller annat sätt 

långt upp i livet.39 Därför är det av stor vikt att se över uppväxtmiljön och ha en god kontakt 

med föräldrarna menar Bowlby. 

I Läroplanen står det att läraren ska: 

                                                 
33 Andersson, Inga (1999). Samverkan för barn som behöver. 
34 Ibid. 
35 Johannessen, Eva (1997) Barn med socio-emotionella problem. 
36 Johannessen, Eva (1997) Barn med socio-emotionella problem.  
37 Magne Raundalen (1997) Empati och aggression – Om det viktigaste i barnuppfostran. Lund: Studentlitteratur  
38 Johannessen, Eva (1997) Barn med socio-emotionella problem.  
39 Bowbly, John (1988) En trygg bas. Stockholm: Natur och Kultur 
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 samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel 

och kunskapsutveckling, och  

hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för 

elevens integritet.40 

Här framkommer det tydligt hur viktigt det är hålla en bra kontakt med föräldrarna men det 

framkommer inte hur den här kontakten ska skötas.  Andersson föreslår bl. a att lärare ska 

bjuda in föräldrar till klassrummet och att man ska vara noga med rollerna man har kring 

barnet, dvs. att förälder är förälder och lärare är lärare. Det här arbetet med föräldrarna ska gå 

ut på att skaffa ett bra samarbete runt barnet. För som Andersson skriver ”Utan föräldrarnas 

medverkan kommer man ingen vart”41  

Har man ett gott samarbete med föräldrarna så underlättar det för alla inblandade om det 

uppstår någon form av svårigheter enligt Andersson. Om samarbete är etablerat så känner 

förhoppningsvis inte föräldrarna sig hjälplösa när läraren berättar om sina farhågor utan är 

villiga att söka stöd och hjälp, föreslår Andersson vidare. Eftersom BUP är frivilligt så kan det 

uppstå ett stort dilemma om föräldrarna motsätter sig att söka hjälp där. Det kan ibland krävas 

mycket motivation för att få föräldrarna att söka hjälp hos BUP, enligt Anderssons 

erfarenheter.42 

Många lärare kan uppleva det jobbigt att meddela föräldrarna om barnets beteende i skolan 

om man är orolig för att barnet för hårda bestraffningar hemma. I socialtjänstlagen kapitel 5 

1§ står det att ”Socialnämnden ska- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga 

och goda förhållanden,”43det betyder att de ska arbeta tillsammans med hem och andra 

instanser för att aktivt motverka att barn far illa och får en ogynnsam utveckling. Därför är 

alla vuxna som arbetar på skolan skyldiga att anmäla om de misstänker att ett barn far illa, 

men Andersson uppmanar att man ska meddela föräldrarna innan man gör en anmälan. 44 

Lärarens förväntas ha många olika kompetenser för att kunna utföra sitt arbete. Enligt 

Andersson så är en av dessa kompetenser självkännedom och att man har kontakt med sina 

egna känslor. Hon hävdar att pedagogen ska kunna känna sig trött, ledsen och misslyckad 

                                                 
40 Skolverket (2011) . Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Sida 39.  
41 Anderson, Inga (1999). Samverkan för barn som behöver. Sidan 112  
42 Ibid. 
43 SFS 2001:453 Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet  
44  Andersson, Inga (1999). Samverkan för barn som behöver. 
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men att medvetenheten om dessa känslor skapar en trygghet och en stabilitet. 

Självkännedomen underlättar även i arbetet med andra då det är lättare att känna av sina egna 

gränser och våga säga nej.45 Klinge skriver att det är även viktigt med så kallad EQ 

(emotionell kompetens) och att utan känslor så är vårt förnuft inte mycket värt.46 

 

Metod  

Metodval  

Jag har valt att i det här examensarbetet använda kvalitativ intervju för att få svar på studiens 

frågeställningar. Det som gör den kvalitativa intervjun lämplig i det här sammanhanget är att 

den bygger på intervjuområden och inte enkla frågor, vilket innebär att intervjun kan sägas 

vara halvstrukturerad. Jan Trost skriver om detta i boken Kvalitativa intervjuer att det är av 

stor vikt vid att frågorna ska vara ett svar på ett svar.47 Bo Johansson och Per Olov Svedner 

skriver i boken Examensarbetet i lärarutbildningen och att det är viktigt i en kvalitativ 

intervju är lyhörd som intervjuare och verkligen lyssnar på vad den intervjuade säger.48 Det 

var därför viktigt i den här studien att intervjuerna skulle vara som ett samtal då ämnet kring 

hur skolan hanterar elever i svårigheter kan vara någonting som man är rädd att en 

utomstående ska döma på ett eller annat sätt.  

Urval  

Jag valde att intervjua specialpedagoger/speciallärare som finns på olika skolor, i tanken att 

de skulle ingår i det elevvårdsteam som brukar finnas på skolor. Eftersom jag ville undersöka 

vilken typ av samverkan som finns mellan elevvård och skola, men även elevvård och andra 

instanser. Jag kontaktade specialpedagoger/speciallärare som skulle kunna ha bra inblick i det 

arbetet. Det var svårt att få tag på informanter och många angav att de inte hade tid. Jag gick 

in på Umeå kommunshemsida för att få tag på skolornas hemsidor där jag kunde få tag på de 

personer jag eftersökte. När jag fått många nej efter att jag frågat flera personer som lät mest 

intressanta så samlade jag ihop alla som stod som speciallärare eller specialpedagog och 

skickade ett gemensamt mail till dessa. Det visade sig att i många fall så stämde inte listan 

                                                 
45 Ibid. 
46Klinge, Emilie (2000) Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. 
47 Trost, Jan (1993) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur  
48 Johansson, Bo och Svedner, Per Olov (2001) Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder 

och språklig utformning Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB 
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och att personen slutat eller hade fått andra arbetsuppgifter. Många tackade nej på grund av 

tidsbrist. De informanter som till slut var villiga att delta varr en man och fyra kvinnor som 

arbetar på olika skolor.  

Forskningsetiska principer 

I enlighet med forskningsrådets etiska principer så blev alla informanter informerade om sin 

rätt att avsluta sitt deltagande. De informerades också om att deras uppgifter kommer att 

avpersonifieras så att det inte kan spåras tillbaka till dem. När texten är skriver så har de också 

rätt att kräva att få läsa den eftersom det är en offentligt handling.49   

Genomförande  

Trost skriver att det är viktigt att intervjun flyter på bra och de första frågorna kan vara 

avgörande för hur resten av intervjun kommer att flyta på. Han rekommenderar därför att man 

ska börja med att låta den intervjuade berätta om någon allmänt.50 Johansson och Svedner 

skriver även att det kan vara svårt att avgöra om den intervjuade talar sanning eller endast 

säger det som personen bör säga. Därför är det även mycket viktigt att visa att man inte dömer 

svaren eller antyder sina egna åsikter utan skapa en trygg relation under intervjun.51 

Trost menar också att det kan vara svårt att ställa öppna frågor och inte vara ledande för att få 

fram önskat svar eller leda in personen i det spår man vill. Jag har även märkt i enlighet med 

Trost så är det även mycket som sägs när inspelaren är avstängd och intervjun är officiellt 

avslutad som också är värt att reflektera över.52  

Tillförlitlighet    

Då urvalet vid en kortare studie är begränsat går det inte att veta om resultatet skulle ha blivit 

annorlunda om man skulle ha fler informanter. Det som också är värt att ta i beaktande är att 

skolor skiljer sig väldigt mycket åt och framförallt är det stor skillnad mellan kommuner så 

det som visat sig i den här kommunen jag gjort min studie behöver inte visa sig på samma sätt 

som i en annan.  

                                                 
49 Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf hämtad 2013-12-28 

 
50 Trost, Jan (1993) Kvalitativa intervjuer  
51 Johansson, Bo och Svedner, Per Olov (2001) Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder 

och språklig utformning Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB 
52 Trost, Jan (1993) Kvalitativa intervjuer 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Ett problem med intervjuer är att den som intervjuar i en lätt pressad situation glömmer bort 

att lyssna ordentligt och följa upp svaren på ett mer utförligt sätt.53   

 

Resultat  

Inledningsvis redovisas informanterna. De svar informanterna har gett är sammanställda 

utifrån det som var gemensamt i deras svar. Efter resultatredovisningen så följer en 

sammanfattning som svarar på forskningsfrågorna. Avslutningsvis så följer en diskussion.  

Informanter 

Informant 1: ”Signe” är lågstadielärare i grunden och har läst kurser om läsinlärning och 

specialpedagogik. Hon har arbetat på skolan i ca 20 år. Skolan har ca 150 elever från förskola 

till år 5. På skolan arbetar hon som klasslärare och speciallärare.  

Informant 2: ”Uno” är mellanstadielärare i grunden och har läst speciallärare med inriktning 

särskola. Han har arbetat på skolan ca 15 år. Skolan har ca 200 elever från förskola till årskurs 

6. Han arbetar som speciallärare med inriktning matematik.  

Informant 3: ”Isabel” är lågstadielärare och har läst till specialpedagog och även lärarlyftet för 

svenska II. Hon har arbetat på skolan i 20 år och 10 av dom åren som specialpedagog. På 

skolan arbetar hon som specialpedagog i årskurs 1-3 i svenska.  

Informant 4: ”Anneli” är lågstadielärare och har läst till specialpedagog och kurser i att möta 

elever med socioemotionella svårigheter. Hon har jobbat på skolan i ca 15 och de senaste 10 

som specialpedagog. Hennes uppgift på skolan är att ha hand om elever i svårigheter.  

Informant 5: ”Lisen” är förskollärare och har läst till specialpedagog med påbyggnad tal och 

språk. Hon har arbetat på skolan sedan hösten 2013. Hennes uppgift på skolan är att vara 

pedagogiskt stöd och vara resurs i klassen.  

 

Skolans kontakt med föräldrar  

En av de intervjuade Signe, säger på frågan om hur de på hennes skola arbetar med föräldrar 

att de är oftare att fritidspersonalen har regelbunden kontakt med barnen på lågstadiet då de 

                                                 
53 Ibid. 
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blir lämnade och hämtade under fritidstid.54 Signe säger även att de på hennes skola har ett 

råd där föräldrarna har möjlighet att diskutera exempelvis betygssystem och de 

värdegrundsfrågor som berör hela skolan. I det här rådet så sitter föräldrar från alla klasser, 

lärare och rektor i, detta för att det ska bli en så snabb och bra kanal som möjligt.  

Ett gott samarbete med föräldrarna är viktigt, menar Isabel och framlägger att det underlättar i 

arbetet om föräldrarna är delaktiga. Hon säger vidare att det är sällan hon stött på föräldrar 

som helt motsätter sig att barnen får hjälp, de kan dock ha andra åsikter än skolan gällande 

hur hjälpen ska utformas.55 Anneli berättar även hon att många föräldrar är positiva till att 

deras barn får hjälp men att det kan ha stor betydelse om det handlar om läs- och 

skrivinlärning eller om sociala svårigheter. Hon upplever att en del föräldrar kan känna sig 

hotade och slå bakut när läraren lyfter problematiken som en relationsproblematik56.  

En av speciallärarna säger att ett problem som kan uppstå är när föräldrarna är i skilsmässa 

och inte har kommit överens med varandra. Uno säger då att det kan blir så att de inte vill 

säga något utan sitter och väntar ut varandra.57 Vid dessa tillfällen säger han att man som 

klasslärare hamnar i en svår situation. Det kan också uppstå problem när föräldrarna kommer 

med mindre barn och de ska passas under tiden som man har ett möte. Föräldrarna är ett 

måste att ha med säger han och att det kan vara svårt för en förälder att hantera att ett barn 

inte lär det som önskas. ”Ja, då får man ingjuta hopp och mot att det finns en möjlighet till 

utveckling för det barnet”, säger han.  

Isabel säger att om föräldrarna har ett förtroende för skolan och hur personalen på skolan 

arbetar så har man kommit mycket långt när man stöter på svårigheter.58 Föräldrarna vill ofta 

lägga problemet i skolan och att det är barnet det är fel på, inte att de är någonting de själva 

gör berättar Anneli. Man kan behöva titta på vad det är föräldrarna gör.59   

Lisen säger att föräldrasamverkan handlar mycket om hur man är själv och att ”Alltså att man 

inte sätter sig på höga hästar utan man försöker bjuda in och försöker få dom att förstå att dom 

också är viktiga. Och att det är viktigt att dom också förstår att skolan är viktig för deras 

barn.” Hon uttrycker även att man vid kontakt med föräldrarna ska var positiv så att man inte 

                                                 
54 ”Signe”, Specialpedagog, 2013, enskild intervju 11 december.  
55 ”Isabel” Specialpedagog, 2013. Enskild intervju 13 december.  
56 ”Anneli” Specialpedagog, 2013. Enskild intervju 13 december.  
57 ”Uno” Speciallärare, 2013. Enskild intervju 12 december.  
58 ”Isabel” Specialpedagog, 2013.  
59 ”Anneli” Speciallpedagog, 2013.  
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får som emot sig. För att ytterligare få med föräldrarna så tror hon att lärarna på föräldramöten 

har pratat om att det är viktigt hur föräldrarna pratar om skolan hemma.60 

Många föräldrar är väldigt duktiga på att berätta hur det står till hemma och hur barnen 

upplever skolan, då kan man tillsammans lösa saker säger Signe. De hör av sig både via 

telefon, mail eller så kommer de till skolan. En del föräldrar kan ha starka åsikter då de själva 

har gått i skolan och har en bild av hur det ska vara. Det kan visa sig i en stark otacksamhet 

även om lärarna arbetar hårt säger hon. Föräldrarna måste ha ett förtroende på skolan och lita 

på att de kommer att lösa problemet. Skolan tar också upp hur föräldrarna pratar om skolan 

och barnets kamrater hemma. Signe säger att det är viktigt att sätta upp tydliga ramar för 

föräldrarna när de exempelvis kommer och besöker skolan.  

En gemensam syn på barn 

På den skola som Lisen arbetar så är det en träff varje vecka i arbetslaget där de har möjligt att 

diskutera saker som rör alla i arbetslaget. Hon säger att det oftast är praktiska frågor och kan 

tänka sig att det skulle vara intressant att diskutera mer pedagogiska frågor över en längre 

tid.61 En annan speciallärare säger att på hennes skola så träffas lärare, förskollärare, 

klassläraren och specialläraren två gånger i veckan men då är inte fritids med. Fritids får de 

träffa en gång i månaden men Signe uttrycker en önskan om att de skulle vara med mer för att 

de ofta ser saker som klassläraren missar. Detta var någonting som gjordes tidigare men det 

avslutades på grund av tidsbrist. 62   

Att specialpedagogen ska kunna driva ett arbete om hur man ser på läromiljön och inte bara 

göra punktinsatser är något som Lisen berättar. Hon säger att speciallärarna och 

specialpedagogerna borde ha möjlighet till att tänka runt lärande, se möjligheter och hela 

skolmiljön. Det hinner de dock inte med för tillfället då de på hennes skola endast har 50 % 

tjänst. Någon som hon säger är bra är att alla på skolan tar tag i problemen och försöker lösa 

en eventuell konflikt eller problematik. Hon upplever att det finns en stark vilja att hjälpa barn 

med problematik.63  

Uno säger att han önskar att det skulle finnas mer tid för pedagogiska diskussioner i 

arbetslagen under de arbetslagsträffar som är en gång i veckan men att det oftast blir prat om 

                                                 
60 ”Lisen” Specialpedagog, 2013. Enskild intervju 16 december.  
61Ibid.  
62 ”Signe” Specialpedagog, 2013.  
63 ”Lisen” Specialpedagog, 2013.   
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praktiska saker även här. Han säger vidare att han tror att det skulle vara svårt att få alla 

engagerade i att diskutera hur man ska lägga upp undervisningen. Det skulle vara stora 

svårigheter att få en slöjdlärare delaktig i en diskussion om hur svenskundervisningen ska 

läggas upp. Vidare så säger Uno att vid klassdiskussioner tillsammans med lärare och 

speciallärare som har kontakt med de här eleverna så blir det en möjlighet till helt andra 

diskussioner. Man kan i dessa frågor finna styrka i sitt arbetslag.64  

Att all personal på skolan är eniga kring föräldrakontakten på fritiden är väldigt viktigt säger 

Signe. De har som regel på skolan att föräldrar inte får ringa senare än 20 på kvällen och inte 

på helger. ”Ja, det tycker jag man skulle kunna respektera för att man är ju inte lärare dygnet 

runt” säger hon. Det är trevligt att arbeta i ett arbetslag och försöka ha en gemensamsyn på 

barn säger hon. 65 

På den skola som Anneli arbetar på berättar hon att många har arbetat under många år och det 

aktiva arbetet med att prata om en gemensam syn på barn går i vågor. Nu med den nya 

läroplanen har den typen av diskussioner inte varit så frekventa säger hon. Anneli säger att 

hon hoppas att hennes kollegor känner att de vet vart de kan vända sig om de behöver hjälp 

och stöd. Efter det att en lärare har kontaktat henne så tar hon upp det i en elevhälsogrupp de 

har på skolan och där har de en utarbetad plan för vem som gör vad.66 

Handledning av lärare  

För tillfället så har inte Uno i sitt uppdrag att handleda de lärare han möter men han säger att 

det i framtiden nog är tänkt så. Han säger även att kvalitén kommer att bero på hur den som 

får handledning upplever handledningen, det vill säga om personen är mottaglig eller inte. 

Uno berättar att han inte är fylld av självförtroende och om han möter en person som är säker 

på sin sak så kommer han inte ha så mycket att erbjuda. Om de lärare han möter frågar om 

hjälp så säger han att han ställer upp som ”bollplank”.67  

På frågan om hur hon ser på handledning säger Isabel att handledning kan ha sina poänger 

men är väldigt behovsstyrt så att den personen som ska få handledningen känner att denne 

behöver det. Sedan så säger hon att man inte ska ha någon övertro till handledning och att det 

inte är någon nyckel till att lösa eventuella problem. Hon säger även att man pratar ute på 

                                                 
64 ”Uno” Speciallärare, 2013.  
65 ”Signe” Specialpedagog, 2013. 
66 ”Anneli” Specialpedagog, 2013. 
67 ”Uno” Speciallärare, 2013.  
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skolorna utan att man behöver ha en formell handledare.68 Handledning är en stor och viktig 

del av specialpedagogens arbete säger Anneli, att man ska ha en handledande relation till 

kollegorna. 69 

Om skolledningen tänker att det ska ingå i specialpedagogens arbetsuppgifter så tror Lisen att 

det skulle fungera och att det är väldigt viktigt att få handledning som lärare, men hon säger 

att hon inte tror att det är så vanligt. Hon fortsätter berätta att hon upplever att de flesta lärarna 

besitter själv den kunskaps som behövs och att man genom handledningssamtal kan få hjälp 

att lyfta fram den kunskapen. Tillsammans kan man hjälpas åt att sätta ord på vad problemet 

egentligen är, detta föreslår hon skulle kunna ske både i grupp och enskilt.70  

Lisen berättar att när skolan har tagit kontakt med elevhälsan kring en elev så kommer du ut 

på skolan och har möten. På dessa möten tror hon att det skulle ha gett mer om det varit mer 

renodlade handledningsmöten där man ställt frågor som ”När jag går så här, reagerar eleven 

på det här viset” eller ”Hur ska jag tänka?”. Nu upplever Lisen att det ofta är mer fokus på 

barnets problematik. Det ska vara läraren som ska vara spindeln i nätet och behöver stödet 

säger hon. Hon tror även att många lärare skulle känna sig påfyllda med nya idéer och känna 

att de fått ventilera om dessa möten hade sätt ut på ett mer handledandesätt. 71 

För att få hjälp med handledning och stöd så berättar Signe om Projektet Lots som kan vara 

samtalsstöd när behov finns på skolan. Där bestäms en person som är samtalsledare och det är 

också den personen som bokar alla möten och tar kontakt med berörda personer exempelvis 

föräldrar, BUP och lärare.72 

Förändring genom åren  

Isabel säger att det har skett en förändring framförallt på mellanstadienivå då man är inne i 

varandras klasser och inte enbart har undervisning i sin egen klass längre. Hon tycker dock att 

man ska akta sig för att ha för många personer som går in och ut i de olika ämnena allt för 

tidigt i åldrarna då hon säger att man tappar helheten. Hon säger även att hon upplever att 

antalet barn med särskilda behov har ökat under tiden hon varit verksam. En annan stor 

                                                 
68 ”Isabel” Specialpedagog, 2013.  
69 ”Anneli” Specialpedagog, 2013.  
70 ”Lisen” Specialpedagog, 2013.  
71 ”Lisen” Specialpedagog, 2013.  
72 ”Signe” Specialpedagog, 2013.  
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skillnad är att förut fanns det inga planer eller åtgärdsprogram. Antalet elever med särskilda 

behov tycker hon har ökat.73  

Någonting om Lisen uppmärksammat är att det är fler elever som påtalar en större stress när 

de börjar fyran som en efterföljd av prov och betyg i sexan. Hon tror även att många föräldrar 

känner en större stress över huruvida deras barn kommer klara sig eller inte. Betygen i årskurs 

sex är även det någonting hon säger har påverkat lärarnas tid och gör att det blir mindre tid till 

reflekterande.74  

Genom åren så berättar Signe att det blivit mer vanligt att man anmäler när någon på skolan 

misstänker att ett barn far illa. Hon säger även att om hon tittar tillbaka på sin tid som lärare 

så tycker hon att anmälningarna varit för få och att många elever kanske har ramlat mellan 

stolarna. Idag tycker hon att man gör en anmälan vid minsta misstanke även om det gör att 

föräldrarna blir upprörda. Hon beskriver skolan som en bild av samhället och man får de barn 

man förtjänar, samhället har mer bekymmer nu och då blir det mer barn med särskilda behov i 

skolan. Eleverna har inte samma respekt längre och kan säga saker som ”Du bestämmer inte 

över mig!” ”Jag får göra som jag vill!” eller ”Jag vill inte!” vilket Signe säger att hon inte 

upplevde förr. Hon är väldigt upprörd över att politikerna kallar skolan för en ”flummigskola” 

och att det inte alls är så. 75 

Det är viktigt att kunna bolla med någon och att det är ett team-tänk istället för att lärarna ska 

ro allt i hamn själva. Anneli berättar att traditionellt så har läraryrket varit mycket 

ensamarbete men att det nästan är omöjligt idag och att man måste arbeta tillsammans 

numera. Hon säger att hon tycker att det just nu är en medvind för läraryrket och att det 

förhoppningsvis kan leda till bättre förutsättningar.76 Sedan början på 90-talet har arbetslagen 

blivit en möjlighet till avlastning och att man där kan diskutera barn istället för att alltid ta upp 

det i elevvårdsteamet berättar Signe.77  

                                                 
73 ”Isabel” Specialpedagog, 2013. 
74 ”Lisen” Specialpedagog, 2013.   
75 ”Signe” Specialpedagog, 2013.  
76 ”Anneli” Specialpedagog, 2013.  
77 ”Signe” Specialpedagog, 2013.  
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Motivation och kompetens hos lärare och elever 

Motivation hos läraren  

Det uppkommer en fråga om hur viktigt det är att läraren är motiverad. Isabel berättar att det 

är viktigt att läraren inte tappar lusten när denne möter elever som kan vara krävande är 

viktigt men inte lätt.78  

Lisen säger att många lärare upplever en frustration över att inte få eleverna att nå målen och 

att läraren inte känner att denne har gjort tillräckligt mycket. Det är viktigt att lärare hela tiden 

tänker ”jag gör mitt bästa” och att man inte kan trolla. Om man hela tiden bara blir arg på 

barnet så kommer man bli motsatser tillvarandra och det försvårar ett samarbete. Samtidigt är 

det ett väldigt svårt arbete och att det här skulle kunna vara en underlättande faktor att få stöd 

utifrån. Hon tror att om en lärare hela tiden möter motstånd så kommer man tillslut inte orka 

mer. Det är även viktigt att man skiljer på vad barnets handlingar och på själva barnet. För att 

utveckla nya lärare så tycker Lisen att man ska ha tillgång till duktiga handledare då man ofta 

har svaren inom sig men kan behöva hjälp att få fram dem. 79 

Kompetens hos läraren 

Det är de vuxna som har ett ansvar för relationens betydelse. Det är också viktigt med att 

förstå skillnaden mellan självförtroende och självkänsla och hur man talar till kollegor och 

elever. ”Vi måste ha tittat på oss själva i vår vuxenvärld och ställt oss frågan Vad är det vi 

gör? Som gör att det här barnet är i obalans?” säger Anneli80. Det är relationen som ska bära 

oss vidare och det är ett svek mot barnen att lägga problemet hos dem.  Den vuxne måste ta på 

sig ansvaret för barnets misslyckande. Det finns även en medvetenhet på hennes skola att inte 

utsätta elever för onödiga saker och finnas tillhands när man vet att det kan bli 

problematiskt.81  

Det är viktigt att inte ikläda sig en roll som lärare och det är viktigt att arbeta med sin 

yrkespersonliga utveckling för att inte slita på en som person. Man ska vara personlig men 

inte privat och hela tiden kunna ösa ur sig själv utan att ta slut på energi. Det är viktigt att 

tänka att man aldrig blir färdig som pedagog och se arbetslivet som en resa där man får 

möjlighet att utvecklas på både ett personligt och professionellt plan.82  

                                                 
78 ”Isabel” Specialpedagog, 2013. 
79 ”Lisen” Specialpedagog, 2013.  
80 ”Anneli” Specialpedagog, 2013. Citat.  
81 ”Anneli” Specialpedagog, 2013.  
82 Ibid. 
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Uno berättar om en händelse då några lärarstudenter hade varit med på en mattelektion och 

inte förstått vad läraren hade gått igenom på tavlan. Efteråt hade de pratat om händelsen och 

konstaterat att de lärt sig räkna på ett helt annat sätt och därför inte förstått det läraren hade 

gjort. Han hade då uppmuntrat de här studenterna att bära med sig den där känslan att vara 

elev och sitta i klassrummet utan att förstå. 83 

Motivation hos eleven 

Ett åtgärdsprogram med små mål som eleven kan uppnå under en inte så lång tid tycker Lisen 

är ett bra sätt för att få eleven att känna självkänsla. För att om man misslyckas med allt så 

kommer man tillslut att tappa allt och det är viktigt att de får beröm för det som de kan 

åstadkomma.84 Uno säger att han inte låter sina elever säga att de ”inte kan” utan att det ska 

lägga till ”ännu” så att det blir ”Jag kan det inte ännu” för att eleven ska vara beredd att sträva 

mot det målet. 85Om man får en elev att se poängen med att lära sig att läsa så underlättar det 

väldigt mycket. De yngre barnen så blir de ofta väldigt stolta när de lärt sig någonting men 

ibland kan det vara svårare att få fram motivationen.86  

Många barn har det jobbigt när de kommer till skolan och inte är vana att göra saker de inte 

har lust till berättar Anneli. Det beror på att vuxenvärlden inte har låtit barnen möta 

svårigheter och det är ett stort kollektivt svek säger hon. De här barnen har svårt att ta 

motgångar och svårare att hantera de situationer där de inte får som de vill.87  

Elevhälsoteam  

På berörda skolor i den här studien så finns det ett elevhälsoteam där skolsköterska, rektor, 

kurator och speciallärare ingår. Där lyfter man problemen som uppstår och som klassläraren 

behöver hjälp med. Utifrån detta tar man beslut om vilka åtgärder som ska göras och vem som 

ska göra vad. Signe berättar att hon har dåliga erfarenheter av att klasslärare har gjort 

anmälningar och att hon tycker att det är bra att sådant går via rektor. På hennes skola så tar 

man kontakt med elevhälsoteamet när det är en situation som man känner att man inte mäktar 

med. De kan titta på både hela gruppen och individen när de gör sina utredningar. Teamet kan 

                                                 
83 ”Uno” Speciallärare, 2013. 
84 ”Lisen” Specialpedagog, 2013.  
85 ”Uno” Speciallärare, 2013.  
86 ”Signe” Specialpedagog, 2013.  
87 ”Anneli” Specialpedagog, 2013.  
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även ha en handledande roll. Det är även de som bestämmer hur man ska gå vidare och vilka 

andra man ska ta kontakt med exempelvis BUP eller socialtjänsten.88  

Isabel arbetar på en mindre skola där hon tror att det är svårt för elever att hamna mellan 

stolarna. Om en lärare misstänker att en elev har sociala problem ska denne vända sig till 

rektor i första hand som varje vecka träffar arbetslagen tillsammans med kurator, 

skolsköterska och speciallärare. ”Det finns gott om mötesplatser egentligen” säger hon89. Den 

centrala elevhälsan som finns i kommunen har bidragit till att man har en större 

specialistkompetens att tillgå. Det här är väldigt nytt och Isabel säger att hon ännu inte har 

märkt av skillnaden men tror att det kan ha positiv effekt. 90 

Föräldrarna måste godkänna att skolan gör en anmälan till elevhälsan. Sedan tittar de på vad 

elevhälsan tror behöver göras men det kan bli många möten och det händer inte så mycket. 

Elevhälsan ska tillhandahålla handledning men det är sällan som det har gett så mycket till 

den berörda läraren.91 

Elevhälsoteamet på skolan består av skolsköterska, kurator och psykolog och de har flera 

skolor de ansvarar för. Specialpedagogerna som tidigare ingick i det teamet har blivit 

utplacerade på skolorna berättar Anneli. Den kurator som finns på skolan har tidigare arbetat 

på socialtjänsten och har därför stora kunskaper om deras arbetsgång vilket kan underlätta vid 

kontakt med dem. Det förebyggande arbetet har dock fått ta stryk i den flod av arbete som vi 

stått inför med nya läroplanen.92  

Samarbete med andra intuitioner utanför skolan och Sekretess  

När en anmälan har gjorts så säger Anneli att det inte finns så mycket att göra. Det är bara att 

vänta på att man får svar från den instans som är berörd. Hon säger även att hon tycker att 

skolan inte behöver veta så mycket om familjens angelägenheter utan ska fokusera på det som 

rör eleven i skolan. I vissa fall skulle det vara önskvärt med återkoppling för att få veta hur 

eleven har det och så att skolan får veta vilka insatser som har gjorts, säger hon. Tidigare har 

skolan haft träffar med Socialtjänsten och BUP där de har diskuterat fall avidentifierat för att 

få rådgivning. På dessa träffar har även mer generella frågor diskuterats.93   

                                                 
88 ”Signe” Specialpedagog, 2013.  
89 ”Isabel” Specialpedagog, 2013. Citat  
90 ”Isabel” Specialpedagog, 2013. 
91 ”Lisen” Specialpedagog, 2013 
92 ”Anneli” Specialpedagog, 2013.  
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Anneli kan ibland uppleva att det blir väldigt mycket fokus på barnet under utredningar hos 

exempelvis BUP och hon kan ibland fråga sig om någon har undersökt föräldrarnas inverkan 

på barnet. Vad har de sagt och gjort för att få barnet i sådan obalans? Skolan måste även titta 

på sig själv och fundera på vad de kan göra annorlunda. 94  

När det görs en anmälan så kopplas socialtjänsten in och i vissa fall så kan både Socialtjänsten 

och BUP vara inkopplade men Signe är inte säker på om de sinsemellan får prata eller att det 

gäller tystnadsplikt även där. Hon tycker dock att det skulle underlätta om man kunde få 

information kring de pedagogiska frågorna. Det är viktigt att man inte försöker bli en 

amatörpsykolog utan det är lärare man ska vara. Det har blivit lite lättare nu när även 

socialtjänsten ingår i elevhälsan.95 

När sekretessen berördes under intervjun så sa Signe att lärare har en moralisk sekretess som 

blivit strängare men att man inom skolans väggar så kan man prata ganska fritt, mycket beror 

på ärendet. Skolsköterskan har en helt annan sekretess som är mycket mer hård men har rätt 

att när det anses behövas, berätta en liten del för att ge en större helhet för de inbladade. Alla 

som är nya på skolan får skriva på ett sekretesspapper.96 ”Man vet aldrig vem som kan sitta 

bakom en på bussen” säger Signe.97  

Analys och Diskussion 

Resultatanalys 

Det alla de intervjuade har gemensamt är att de hävdar att föräldrarna i många fall är väldigt 

viktiga och ibland avgörande i arbetet med barnen. De säger också att det är viktigt att man 

ska ha god kontakt med alla föräldrar oavsett om barnen är i svårigheter eller inte. Det är 

sällan som man möter motstånd från föräldrarna när deras barn ska få hjälp, dock så kan det 

uppstå problem när det är en relationsproblematik det handlar om.98  

Ett annat hinder är när föräldrarna inte är tillgängliga genom att de kanske är i skilsmässa eller 

inte har möjlighet att lämna bort mindre barn utan tar med sig dessa till eventuella möten. 

Detta gör att man som lärare kan ha svårigheter att få den önskande kontakten för att hjälpa 

                                                 
94 Ibid.  
95 ”Signe” Specialpedagog, 2013.  
96 Ibid.  
97 ”Signe” Specialpedagog, 2013. Citat. 
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barnet. De flesta säger att man måste ha en bra föräldrakontakt och visa på att man vill barnets 

bästa. Både Lisen99 och Anneli100 säger att det är viktigt att dela med sig av sig själv som 

lärare och att man håller en god kontakt. Några säger även att det är viktigt att man samtalar 

om hur man pratar om skolan hemma.  

De flesta skolor har någon gång i veckan en möjlighet att träffas i arbetslagen för att kunna 

prata om både pedagogiska- och praktiska frågor. Det har dock på senare tid blivit mindre tid 

för pedagogiska frågor i och med den nya läroplanen. Dessa pedagogiska diskussioner är 

någonting som de flesta önskar att det vore mer av.  

Åsikten om handledning går i väldigt delade meningar men att det är väldigt behovsstyrt. Det 

är ofta som Signe säger att man pratar och stödjer varandra utan att kalla det för officiellt för 

handledning.101 Lisen hoppas på att de möten de har med elevhälsan skulle kunna vara av en 

mer handledande karaktär.102 Signes och Lisen åsikter kan vävas in i Annelis tanke om att det 

ska vara specialpedagogens uppgift att ha en handledande relation till kollegorna på skolan.  

Det har skett en stor förändring genom åren, både till det bättre och till det sämre. Det 

negativa är att det har blivit mycket nytt att lära sig i och med nya läroplanen, skriftliga 

omdömen och betyg i årskurs. Dessa förändringar har dock lett till att många lärare måste 

kliva ur sina klassrum och arbeta tillsammans för att kunna hinna med.  

Samhället har också förändrats och många av informanterna påtalar att det har blivit fler barn 

med svårigheter. Men Signe upplever att det har blivit fler anmälningar, vilket kan vara ett 

resultat av den större andelen elever i svårigheter.  

Det finns dock en risk att man inte orkar mer om man hela tiden möter motstånd. Som Lisen 

säger så är det viktigt att hela tiden tänka att ”jag gör mitt bästa”, annars så är risken att man 

blir utbränd103. Anneli säger att man inte ska ikläda sig en roll och alltid ta på sig ansvaret 

över barnet vilken kan leda till att man känner en stor skuld när man tycker att man 

”misslyckas”104 men om det går att förena med Lisen tanke om att man alltid gör sitt bästa så 

går det nog bra.105  

                                                 
99 ”Lisen” Specialpedagog, 2013..  
100 ”Anneli” Specialpedagog, 2013.   
101 ”Signe” Specialpedagog, 2013.  
102 ”Lisen” Specialpedagogik 2013.   
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104 ”Anneli” Specialpedagog, 2013.    
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Att hålla eleverna motiverade tycker de flesta är A och O. Att hjälpa dem nå små mål och låta 

dem möta världen ordentligt. Uno har en bra hållning till elever som säger att de inte kan när 

de måste lägga till ”ännu”. Det gör att det blir ett mål istället för ett hinder. 106 

På skolorna finns elevhälsoteam där det ingår en skolsköterska, kurator, rektor och 

speciallärare/specialpedagog. I den berörda kommunen så har det den undersökta terminen 

skett omorganisationer i kommunens elevhälsa. Läraren tar kontakt med elevhälsan på skolan 

när det uppstår en situation där de inte mäktar med och det teamet tar sedan beslut om 

eventuella åtgärder. Det är alltid rektor som anmäler om det är behövligt till socialtjänsten 

istället för att läraren ska göra det som då hamnar i en väldigt utsatt situation. Huruvida 

föräldrarna ska informeras om en anmälan till elevvården eller ej är olika men när en anmälan 

till socialtjänsten är gjord så berättar de flesta att de informerar föräldrarna. Detta gör man då 

för att visa respekt och för att förklara att det är ens skyldighet.  

När den anmälan är gjord så finns det inte så mycket mer att göra än att vänta. De intervjuade 

säger att det oftast blir väldigt tyst och önskar i de flesta fall att man skulle få veta mer av de 

arbete de gör när en anmälan är gjord. Tidigare berättar Anneli att de haft träffar med BUP 

och Socialtjänsten där de har kunnat diskutera elevfall avidentifierat och det har gett gott 

resultat. Hon säger även att i de fall det har behövts så har man fått veta vad som gäller kring 

en elev, oklart om det har varit så för alla. Det är inte klart vilka insatser och vilken 

arbetsgång de olika instanserna har men på en skola så har kuratorn tidigare arbetat på 

socialtjänsten vilket den berörda specialpedagogen tyckte var en stor fördel.107 

Sammanfattat resultat utifrån forskningsfrågorna  

Vilket stöd kan klasslärare få från personal på skolan? 

På skolan ska det finnas ett elevhälsoteam och i kommunen så finns det också en central 

elevhälsa som kan vara till stöd när det lokala teamet behöver hjälp. Det är till arbetslag och 

elevhälsoteamet man ska vända sig till om man behöver hjälp kring en elev. I vissa fall så har 

man möjlighet att lyfta den typen av frågor under veckokonferenser.  

Använder sig skolan av handledning? 

Synen på handledning skiljer sig från person till person. En av de intervjuade tycker att det är 

väldigt bra medan en annan tycker det inte skulle lösa mycket. Det de har gemensamt är att 

                                                 
106 ”Uno” Speciallärare, 2013.   
107 ”Anneli” Specialpedagog, 2013.   
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handledningen är behovsstyrd och om den som ska bli handled inte önskar det så har 

handledningen ingen mening. Det finns inget uttalat arbetssätt på skolorna om 

specialpedagogen/specialläraren ska handleda eller inte utan det blir enligt efterfrågan.  

Hur arbetar skolan tillsammans med exempelvis BUP och hur påverkar sekretessen det 

arbetet?  

Det fanns vid tidpunkten för studien inget samarbete med utomstående instanser på skolorna 

informanterna arbetar på. Samarbete med andra blir inom deras yrkeskategorier och ibland på 

frivilligbasis. Tidigare har det i enstaka fall funnits ett forum där de tillsammans med BUP 

kunnat lyfta problem. Någonting som önskas är att det skulle bli lättare sekretess så att 

personalen på skolan skulle få veta om insatser är insatta eller inte.  

Diskussion 

Så som Andersson skriver att stödet till läraren ska ske genom arbetslag, elevvård, 

speciallärare och annan skolpersonal och följa policyn som finns på skolan så arbetar de flesta 

skolor som är med i undersökningen så. Författaren skriver att arbetslaget ska bygga på 

samarbete vilket också gällde vid de skolor som berördes i den här undersökningen.108. I 

enlighet med vad Löwenborg och Gíslason skriver så menar också studiens informanter att det 

är viktigt att stötta varandra och tillsammans hitta nya lösningar109 En av informanterna, 

Anneli anser att huvudansvaret för detta ligger hos specialpedagogen.110  

När det handlar om att sätta upp små mål och åtgärdsprogram betonar Lisen och Signe, i 

likhet med Andersson, vikten av att hitta elevens motivation och sätta upp positiva mål för 

eleven som jag också tror är mycket viktigt för den enskilde eleven.  Även det som Signe 

anser att om läraren kan stötta eleven att hitta sin egen motivation att exempelvis förstå varför 

man ska kunna läsa. Det blir då lättare att sedan göra det.111  

En intressant iakttagelse är att Anneli tyckte det var så viktigt att man som lärare inte ska 

ikläda sig en roll som lärare eller tala i termer om roller.112 Andersson skriver med ett annat 

synsätt om roller som någonting som man både kan avskriva sig och även skriva till sig. Hon 

talar även om vilken stor och viktig roll rektorn har. Enligt Anneli är en roll någonting man 

                                                 
108 Andersson, Inga (1999). Samverkan för barn som behöver.  
109 Löwenborg, Lars och Gíslason, Björn (2002). Lärarens arbete.  
110 ”Anneli” Specialpedagog, 2013.   
111 ”Anneli” Specialpedagog, 2013.   
112 ”Anneli” Specialpedagog, 2013.  
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tar på sig för att dölja sig själv113 medan Andersson menar att det är någonting alla har hela 

tiden beroende på vilken situation man är i. De olika synsätten på ”roller ”betyder, menar jag, 

att begreppet roller är någonting som i olika sammanhang måste definiera utifrån situation och 

person.114  

Andersson skriver att många väntar med att söka hjälp då det kan skilja sig mellan kollegor i 

ett arbetslag vilket syns sätt man har på barn. Ute på skolorna så visar det sig att man sällan 

eller aldrig arbetar aktivt med att få en gemensam grund att stå på i arbetslaget. I de fall som 

det förekommer eller förekommit så har det fått stryka på foten till förmånför den nya 

strukturen som man fått i skolan.115 

Våra individuella egenskaper får en stor inverkan när vi sätter dessa i samspel med andra, 

skriver Johanessen116. Detta samspel kräver kommunikation och enligt Andersson så sker den 

ständigt och påverkar de människor som finns runt oss117. Det kan man sätta i relation till det 

Anneli säger att det är den vuxna som ska ta ansvaret för relationen och att man alltså måste 

tänka på hur man interagerar med barnet. Hon ställer sig frågan ”Vad är det som vi gör, som 

gör att det här barnet är i obalans?” 118och det tycker jag är en mycket relevant fråga som 

kan innefatta väldigt mycket beroende på i vilket sammanhang och till vem man ställer 

frågan.   

För att kunna nå de barn som är mer inåtvända, men även enligt mig de utåtagerande, så 

skriver Johanessen att man ska utgå från elevens intresse.119 Så som Signe säger så kan det 

kanske räcka med att man förklarar varför det är en vits med att lära sig att läsa för att locka 

fram motivationen. Vikten av motivation är någonting som återkommer gång på gång under 

intervjuerna och är även den en grundsten i elevernas utveckling.120  

Att man samverkar med föräldrarna går inte att trycka på för mycket då det är en del av 

läraryrket som både litteratur och intervjuer visar är otroligt viktigt. För att om man har 

föräldrarna med sig så underlättar det mycket av arbetet kring eleven. Ibland kan man tyvärr 

förstå att ett barn far illa och man måste göra en anmälan till socialtjänsten och då är det bra 

                                                 
113 ”Anneli” Specialpedagog, 2013.  
114 Andersson, Inga (1999). Samverkan för barn som behöver.  
115 Andersson, Inga (1999). Samverkan för barn som behöver.  
116 Johannessen, Eva (1997) Barn med socio-emotionella problem.  
117 Andersson, Inga (1999). Samverkan för barn som behöver.  
118 ”Anneli” Specialpedagog, 2013.  
119 Johannessen, Eva (1997) Barn med socio-emotionella problem.  
120 ”Signe” Specialpedagog, 2013.   
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att man på de flesta skolor gör den anmälan via rektor för att skydda läraren. Man har även 

mycket stöd från det elevvårdsteam som finns på skolan.  

Jag har genom den här undersökningen kommit att inse att det är en stor skillnad på 

specialpedagoger och speciallärare. Det har visat sig att speciallärarna har större fokus på 

elevers lärande i matematik eller svenska till skillnad från specialpedagogerna som har ett mer 

övergripande arbete med fördelning och samordning av resurser. Om denna skillnad stått klar 

hade jag sökt fler specialpedagoger. Det är också så att den här skillnaden sällan framgår på 

skolornas hemsidor utan där står det ofta bara ”spec”. En fråga personalen på skolan kan ställa 

sig är om uppdraget som specialpedagog och speciallärare skiljer sig åt eller om de två 

yrkesgrupperna själva definierar sina arbetsuppgifter. Ytterligare en fråga är om skolledaren 

som har det övergripande ansvaret för skolan är medveten om yrkesgruppernas olika 

kompentens som kan få stor betydelse i praktiken.   

Vidareforskning  
För vidare studier om stöd för klasslärare i arbetet med barn i svårigheter skulle det kunna 

vara givande att göra jämförelser med andra yrkesgrupper. Men även som Johansson och 

Svedner skriver så kan en kvalitativ intervju med fördel kopplas samman med observationer 

för att få en fördjupad bild.121 Men inom ramen för det här begränsade examensarbetet fanns 

inte utrymmet till att genomföra observationer under den korta tid som stod till godo, då 

arbetet med barn i svårigheter kan vara en mycket långdragen process.  

Avslutande reflektioner  

Den skilda synen på huruvida roller finns eller inte, som framkommer i Andersson och av 

informanten Anneli, tyckte jag var intressant och någonting jag kommer att ta med mig. För 

min egen del så kommer jag att fundera på vad skillnaden mellan att vara en roll eller inte och 

när dessa roller kan visa sig. Möjligtvis kan det vara så att kliva in i en viss roll kan leda till 

den brist känslomässiga närhet som Klinge skriver om122, samtidigt som det kan bli ett skydd 

för att inte slita ut sig själv.  

Alla elever har rätt att få den bästa utbildningen utifrån deras behov. När en elev som är i 

svårigheter tar upp mycket av lärarens tid resulterar i att andra elever istället inte får mindre 

utrymme. Denna fråga är ett problem som inte tycks gå att få ett konkret svar på. Den är 

                                                 
121 Johansson, Bo och Svedner, Per Olov (2001) Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder 

och språklig utformning 
122 Klinge, Emilie (2000) Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. 
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studien visar att skolorna behöver utvärdera de resurser man har och vilka arbetsuppgifter 

man lagt på berörda personer. Har specialpedagogen möjligheten att kunna överblicka 

verksamheten och stötta lärare? Jag tror att i många fall fokuserar lärarna på skolorna väldigt 

mycket på kunskapsmålen och de sociala svårigheterna tappas bort. Sammanfattningsvis visar 

den här studien påvisar hur komplex skolans värld är. Alla som arbetar i skolan är människor 

med olika syn på världen. Alla dessa människor ska möta elever som även de har en egen syn 

på världen. Det är kanske balansen, eller obalansen, mellan allt detta som innebär att 

läraryrket kan vara ett väldigt utvecklande arbete som förhoppningsvis aldrig kommer att bli 

tråkigt! 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  
 

Utbildning? Grundutbildning och vidareutbildning 

Tid på skolan?  

Vilken är den huvudsakliga uppgiften just nu?  

Samverkan i arbetslaget eller på skolan 

Handledning  

Föräldrar  

Andra informatörer (exempelvis BUP och Soc) 

Sekretessen  


