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Förord 

Nu är vår utbildningstid till specialpedagoger snart gjord. Det har varit en ynnest och 

en förmån att få avsluta studietiden med möjligheten att göra examensarbetet 

tillsammans. Lärandet om det specialpedagogiska uppdraget och förhållningssättet har 

fortsatt i det gemensamma studiearbetet, genom otaliga och ibland dagliga utbyten av 

tankar och idéer. Vilken styrka det är att ha någon att samtala MED! När vi får 

möjlighet att tillsammans med någon vrida och vända på infallsvinklar och 

formuleringar, så prövas och fördjupas kunskaper och tanken vässas. Det har varit till 

stor hjälp att ha den andres stöd när ens eget hopp om att ”ro studien i land” har sviktat. 

Samarbetet och insikten om det gemensamma lärandets värde, går i linje med den roll 

vi får i vårt kommande yrke där vi ska kunna lyssna in, handleda, vara bollplank till 

och stötta elever och pedagoger. Vi riktar ett tack till personal vid Umeå universitet där 

vi genomfört vår utbildning. Tack för intressanta föreläsningar, till engagerade lärare 

som försökt ge utrymme i undervisningen utifrån våra frågor och önskemål. Ett stort 

tack till alla våra kurskamrater, för intressanta seminarier, utbyte av erfarenheter och 

tankar och även trevliga stunder med skratt, mat och dryck. Tack till de skolor som 

välkomnat oss och som på så vis gjort denna studie möjlig. Varmaste tack till de 

pedagoger som har gett oss av sin dyrbara arbetstid och delgett oss sina föreställningar 

och tankar kring svåra och utmanande situationer som de möter. Stort tack till vår 

handledare Anders Holmgren som tålmodigt svarat på alla våra frågor både en och två 

gånger. Med lugn, entusiasm och ett oräkneligt antal hejarop har du stöttat och handlett 

oss i vårt arbete med att färdigställa uppsatsen. Sist men inte minst riktar vi ett innerligt 

tack till våra familjer för den stöttning ni gett och att ni accepterat att vi allt som oftast 

försjunkit in i våra studier. 

 

 
Sofia Falk  Helén Lycksell 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
To talk about, talk to or with children. A conversation between a child and its teacher 

should be more than the teacher telling the child what to do, how to act. It should be 

more like a respectful and reverent meeting between two people where the adult sets 

the tone. The purpose of this research is to investigate teachers' experiences of 

conversations with children in need of special assistance. Our issues: What do teachers 

say about how they meet children in need of support? How do teachers response to 

students who are in difficulty? What ability have teachers and their school's to meet 

children in need of support and what appear to be particularly important or problematic 

issues for them in that work? In order to find some answers to our questions we 

interviewed ten teachers at two schools. Some of the teachers told us that they would 

really like to have more of relationship building, empathetic conversations with 

children, but felt that the school structure, form, and the working conditions prevented 

them. Other teachers felt that it was not their job to take the time to converse with 

individual children. Good relations between teachers and children may be crucial for 

the child´s ability to succeed and to thrive in school. Especially when a child is in any 

kind of difficulty, it is important that there is someone who listens and tries to 

understand how to customize something for the better. 
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1. Inledning 

- Står du här alldeles ensam? Ska du inte gå och leka med de andra i klassen? 

Passa på att röra på dig nu när det är rast, säger läraren till Annie.  

När hon kommer in i personalrummet möter hon sin kollega:  

- Annie ser ut att vara så ensam på rasterna.  

Kollegan svarar: 

-  Jo, jag har också sett det… Jag frågade henne om det och då sa hon att hon 

helst ville vara ensam. 

 

- Jag har ju sagt till dig att du inte ska springa runt i klassrummet och störa de 

andra! Hur många gånger ska jag behöva säga till dig? HÖRDE du vad jag sa!? 

Nu får du gå ut härifrån! Du kan inte vara med här inne! säger läraren till Albin. 

- När jag ska berätta så vill jag att du ska vara tyst och lyssna. Om inte du klarar 

det så får du gå ut! Har du något att säga om det?  

På eftermiddagens handledning säger läraren till specialpedagogen:  

- Jag har pratat med Albin tusen gånger och ändå fortsätter han att störa och 

springa runt. Han kan inte skärpa sig! Hur många gånger ska jag behöva säga 

till honom?! Han bara stör, han vill inte lära sig…  

 

Exemplen här ovan är påhittade och inspirerade från våra egna verksamma år som 

lärare. Den här typen av ”samtal” mellan lärare och elever och mellan lärare och lärare, 

har nog de flesta lärare både hört och kanske till och med själva varit en del av. Samtal 

där läraren säger TILL elever, talar om vad de ska göra och klara av. Samtal mellan 

lärare där man talar OM elever. Som lärare har vi även erfarenhet av och många 

exempel på goda, engagerade samtal mellan lärare och elev och samtal mellan 

lärarkollegor, där man sökt stöd i varandra för att få reda på hur man ska möta elever i 

behov av någon typ av stöd. Samtal där lärare ödmjukt försökt ta reda på vad eleven 

upplever, samtal där läraren samtalat MED eleven. Exempelvis: 

- Annie, jag ser att du har gått för dig själv och varit ensam på rasterna den 

senaste veckan. Jag skulle vilja höra vad du tänker om det. Kan vi prata lite? 

- Albin, jag ser att du ofta går omkring i klassrummet och pratar med kompisarna 

och att du inte riktigt kommer igång med ditt jobb. Jag skulle vilja att vi 
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tillsammans pratar om hur vi kan göra för att du ska få bättre arbetsro i 

klassrummet. Är det okej för dig? 

Läraren till specialpedagogen: 

- Jag behöver verkligen fundera på vad jag kan göra för att få fler elever att 

lyckas och må bra i klassrummet. Du kanske kan hjälpa mig att hitta en 

lösning? 

 

Vad är det då som avgör vilken typ av samtal som förs? Är det en viss typ av 

situationer som framkallar de olika typerna av samtal eller har det med andra faktorer 

att göra? 

 

Vad du säger om mig, det du tror om mig, sådan du är mot mig, 

hur du ser på mig, vad du gör mot mig, 

hur du lyssnar på mig… SÅDAN BLIR JAG!! 

(Niss & Söderström, 2006)  

 

Skolan har ett tydligt uppdrag i att se och möta alla elever utifrån enskilda behov och 

förutsättningar. I läroplanen (Skolverket, 2011) framgår att skolan ska stärka elevernas 

vilja att lära och även stärka elevens tillit till den egna förmågan. 

Salamancadeklarationen (2006) som Sverige i likhet med många andra länder skrivit 

under, beskriver att målet för skolor världen över bör vara att ta reda på och arbeta 

utifrån varje barns unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov. Här 

framhålls att utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen 

genomföras på sådant sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov 

tillvaratas (Salamanca, 2006). I Skollagen (SFS, 2010:800) framhålls att utbildningen 

inom skolväsendet syftar till att alla barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Vidare att den skall främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära (SFS, 2010:800). Se, möta, stärka, ta reda på. 

Dessa ord talar om vad lärare utifrån styrdokumenten bland annat förväntas göra. 

Aspelin och Persson (2011) skriver om att detta sammantaget ställer höga krav på den 

svenska skolan och lärarna när det gäller att se och lära känna varje enskild individ för 

att sedan kunna utforma arbetssätt, bemötande och undervisning som kan ge eleven 

just detta. I den senaste lärarutbildningsutredningen går att läsa att undervisning i 

grunden handlar om möten mellan människor och att det viktigaste är att läraren 

förmår utveckla en nära och varm relation till sina elever (SOU, 2008:109). Närhet och 
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relation är alltså nyckelord för en skola som ser och möter varje enskild individ. Som 

människa är det svårt att omedelbart känna samma närhet och värme för alla man 

möter. Vissa relationer tar lång tid att bygga upp och det kan krävas många samtal och 

möten innan man bättre förstår och ”hittar varandra”.  

 

En lärare står varje dag inför uppgiften att kommunicera med en större grupp 

barn/elever, ibland uppemot trettio stycken. Olika elever kräver också olika grad av 

ledning och kontroll från den vuxnes sida, vilket kräver variation i sättet att 

kommunicera. Ett led i detta borde självklart vara att lärare utbildas i att klara detta 

uppdrag, utvecklar verktyg för att se, upptäcka och möta elever. Vidare att lärares 

arbetsbeskrivning ger utrymme för den typen av möten. I en rapport från Skolverket 

(2006) om vad som påverkar elevers lust till lärande så framstår lärarens engagemang 

och bemötande som en mycket betydande faktor.  

 

I en artikel i Arbetsvärlden (2013, april) beskriver Karin Bromander att lärare stressar 

mer än andra. Utifrån en stressbarometer av hur olika yrkesgrupper uppfattar sin 

arbetssituation och i vilken omfattning olika yrkesgrupper upplever stress så hamnade 

resultatet för samtliga yrkesgrupper på stressindexet 31. Lärarnas situation sticker ut 

med ett index på 46. Barometern visar att en stor del av lärarna upplever stor psykisk 

stress och frånvaro av personligt stöd. Många känner också att de lägger mycket 

tid på sådant som inte hör till deras yrkesuppgifter och som skulle kunna utföras 

av någon annan (Bromander, 2013, april). 

 

Vid en Google-sökning (2014-12-17) på ”hur mår svenska elever” blir det 388 000 

träffar. Ämnet engagerar och diskuteras. När det gäller barns psykiska hälsa är det lite 

oklart om den blivit bättre eller sämre. Det beror på vad forskaren har för utgångspunkt 

och perspektiv. Professor Marianne Cederblad (2013, september) menar att det man 

kan säga är att det skett en ökning av vissa typer av psykisk ohälsa hos ungdomar, till 

exempel nedstämdhet och oro, att fler sjukhusvårdas för depression och att fler söker 

den öppna vården för ångest/depression. I Sveriges skolor finns barn som utsätts för 

mobbning eller annan kränkande behandling, barn som inte upplever sig bli sedda och 

lyssnade på. BRIS-rapporten 2012 fokuserade på barns hälsa. Där beskriver barn att de 

har försökt att berätta om saker som tynger dem för en vuxen på till exempel 

socialtjänsten eller i skolan, men att de inte blivit trodda eller att barnet upplevt att 
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deras bekymmer inte blivit tagna på allvar, vilket resulterar i att de fått ännu svårare att 

berätta (Barnens Rätt i Samhället, 2012). 

 

Goda relationer tillhör ett område där många känner sig kompetenta. Men hur gör 

lärare då för att barn/elever ska uppfatta att de vuxna bryr sig, ser dem och tror på 

dem? När en lärare säger att de pratar med sina elever, vad avses då? Det är skillnad på 

att prata till, prata om och att prata med. Hur möts lärare och elever? Vilka samtal har 

lärare med elever och är det någon skillnad på vilka samtal som förs beroende på 

situation? Vad behövs för att lärare ska kunna skapa närhet, förtroende och relation till 

sina elever? Det är dessa funderingar som ligger till grund för denna studie. I nästa 

stycke vill vi tydliggöra studiens syfte, dess frågeställningar, inriktning och 

avgränsning.    

 

2. Syfte och frågeställningar   

Syftet med detta arbete är att undersöka lärares erfarenheter av att möta och samtala 

med barn i behov av särskilt stöd.  

 Vad säger lärare om hur de möter barn i behov av stöd? 

 Vad uttrycker lärare för synsätt på elever som befinner sig i svårigheter?  

 Hur upplever lärare sin och skolans förmåga att möta barn i behov av stöd och 

vad framstår som särskilt viktiga eller problematiska frågor för dem i det 

arbetet?  

 

3. Rapportens begreppsliga byggstenar 

Här ämnar vi förtydliga en del av de centrala begrepp som vi använder oss av i rapporten. 

Hur vi förstår ord och begrepp är alltid en fråga om tolkning och det är inte alltid det 

som sändaren tror sig säga överensstämmer med det som förstås av mottagaren. För att 

minska utrymmet för tolkning av ordens innebörd förtydligas här vad dessa betyder för 

oss i just detta sammanhang, vad vi lägger in i dess innebörd. 

 

Relation: En social relation är inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap det 

utbyte som finns mellan två eller flera parter, eller mellan grupper av personer (NE, 

2014). Med begreppet relation intar vi även en socialpsykologisk utgångspunkt, ett 

relationellt perspektiv, vilket innebär att vi anser att svårigheter aldrig existerar hos 
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individen eller i den sociala gemenskapen, utan uppstår i mötet - relationen mellan dem 

(von Wright, 2000; Aspelin, 2012; Nilholm, 2005). 

 

Samtal: Eftersom skolan på många vis utgör en social och kulturell mötesplats där 

kommunikation är en central komponent, kan verksamheten förstås som en arena för 

samtal. Ordet samtal beskrivs i NE (2014) som ett muntligt utbyte av synpunkter på 

informellt sätt. När samtal nämns i denna rapport syftar vi på något som sker i mötet 

mellan två eller fler personer, SAM-tal, jämförbart med innebörden av ordet dialog. 

Dialog kommer från grekiskan och betyder “genom samtal”, i motsats till monolog som 

betyder “längre tal från en person” (Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Barn i behov av särskilt stöd: Att definiera begreppet är inte helt oproblematiskt, 

eftersom det är ett vitt begrepp som saknar en entydig definition. Begreppet har 

kommit att ersätta begrepp som elever med svårigheter, eller barn med särskilda 

behov, för att markera ”en förskjutning av fokus från att se problemen som individuella 

till kontextuella” (Skolverket, 1999). Även bland forskare, i media och litteratur 

förekommer olika benämningar delvis beroende på när en skrift utgivits, vilket kan 

bidra till att det kan vara svårt att alltid veta vad man menar när man pratar om det, 

exempelvis Barn och elever i svårigheter (Nilholm, 2012), Barn med särskilda behov 

(Kinge, 2008), Barn i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2002, 2006). Vi har valt att 

använda oss av den definition av begreppet som Persson (2001) hämtat från 

Organisation for Economic Co-operation and Developments, OECD. Begreppet 

uppdelas i tre kategorier. 

 

1) Elever vars behov av särskilt stöd har medicinskt/biologiska orsaker. 

2) Elever som har problem i sitt lärande vilket inte primärt kan hänföras 

till kategori 1 eller 3 (se ovan och under). Hit hänförs också elever med 

beteendeproblem som inte bedöms ha medicinskt/biologiska orsaker. 

3) Elever vars behov av särskilt stöd primärt hör samman med 

socioekonomiska, kulturella och/eller språkliga faktorer. 

(Persson, 2001) 
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4. Bakgrund 

Avsikten med följande avsnitt är att ge en översiktlig bild av en del av den forskning 

som finns gällande svensk skola, dess lärare och elever. Inledningsvis presenteras en 

del statistik och siffror gällande elevers skolprestationer och hur dessa resultat 

utvecklats de senaste åren. Därefter beskrivs barns levnadsförhållanden utifrån 

forskning som gjorts inom området. Detta för att ytterligare motivera värdet av vår 

studie samt belysa skolpersonalens viktiga funktion att se och finnas för alla barn. 

Skolans och lärares uppdrag beskrivs i efterföljande text med tyngdpunkt på relation 

och samtal. Avsnittet avslutas med en beskrivning av skolans elevhälsa, dess funktion 

och uppdrag. För alla barn spelar skolan en stor och betydande roll i deras liv. För 

vissa barn kan dess betydelse och de personer som agerar där vara helt livsavgörande.  

 

4.1 Resultat och prestationer 

I en rapport från Skolverket (2013) sammanfattas resultaten av PISA, som är en 

internationell studie, omfattande 65 länder, som genomförs vart tredje år. I studien 

undersöks i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade 

att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: 

matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Vid undersökningen år 2009 kunde man 

se att svenska elever som inte når upp till en grundläggande läsförståelse har blivit allt 

fler och att resultaten i matematik försämrats. Studien visade även på att den svenska 

skolan tappat sin topp-position i att erbjuda en likvärdig skola till alla elever. Den 

senaste undersökningen från år 2012 visar att svenska elevers resultat försämrats inom 

samtliga tre undersökta områden (Skolverket, 2013). I ett pressmeddelande från 

Skolverket (2014) kommenterar överdirektör Helén Ängmo resultaten: 

 

Uthållighet och motivation är viktigt för att kunna lösa problem. Det kan handla om 

vilket stöd som ges i undervisningen men också om elevers attityder. Det samlade 

resultatet från PISA är allvarligt. Vi behöver mer kunskap om orsaker men skolan 

måste också ges allt stöd för att stärka elevernas breda kunskaper och förmågor 

(Skolverket 2014, Svaga resultat i ny Pisa-rapport. Pressmeddelande). 

 

En annan återkommande internationell studie av elevers kunskaper är TIMSS.  Studien 

undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8 

och genomförs vart fjärde år, senast 2011. Sverige är ett av få länder som visar en 



7 
 

kontinuerlig försämring i matematik och naturvetenskap. I Skolverkets rapport (2009) 

om vad som påverkar resultaten i den svenska grundskolan beskrivs hur den svenska 

skolan har förändrats under de senaste två decennierna. Vidare hur dessa förändringar 

är relaterade till forskning på olika faktorer av betydelse för att förstå elevernas 

resultat. De viktigaste trenderna och förklaringarna till förändringarna, indelas i fyra 

teman: segregation, decentralisering, differentiering och individualisering. 

Individualisering, till exempel, beskrivs som en tendens som förstärktes av reformen av 

det svenska skolsystemet i början av 1990 och genom läroplaner som antogs vid den 

tidpunkten. Man menar att individuellt arbete visar sig har ökat samtidigt som att 

undervisa hela klassen har minskat och att eleverna alltmer förväntas att ta ansvar för 

sitt eget lärande. I sin artikel utgår Aspelin (2012) från denna bakgrund och betonar en 

faktor med särskild betydelse för att främja elevernas resultat, nämligen lärare-elev 

relationen. Aspelin menar att när vi talar om elevernas resultat så borde vi erkänna 

existensen och betydelsen av relationer. Se prestationerna som produkter eller 

biprodukter av de relationer eleven är en del av.   

 

I Hatties (2009) uppmärksammade studie Visible Learning finns den hittills största 

översikten av hur olika faktorer påverkar elevers studieresultat. Studien har fått ett 

positivt internationellt mottagande bland forskare och i utbildningspolitiska 

sammanhang samt påverkat den politiska debatten. Studien är en så kallad meta-meta-

analys och analyserar 800 meta-analyser, innehållande 56 637 studier. I studien 

sammanställs och redovisas 138 faktorer som kan tänkas ha betydelse för 

elevprestationer. Några av de frågor som debatterats mest angående skolors 

möjligheter eller misslyckande i att nå goda resultat har handlat om bland annat 

skolområde, klasstorlek, skolstorlek, möjlighet att välja skola, programstruktur och 

finansieringsform (Hattie, 2009). En viktig anledning till att denna studie fått så stor 

uppmärksamhet är att den visar att dessa faktorer har liten effekt för elevers 

prestationer. Hatties viktigaste slutsats är att inget slår en skicklig lärare, med särskild 

betoning på samspelet mellan lärare och elev. I en sammanfattande kommentar skriver 

han att betydelsen av relationer, tillit, omtanke och trygghet är genomgående i denna 

bok (Hattie, 2009). 

 

En skandinavisk studie från 2008, genomförd vid The Danish Clearinghouse for 

educational research, inleds med att poängtera att en majoritet av studier gjorda inom 
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fältet visar att lärare är den viktigaste faktorn gällande elevers lärande. Studien 

innehåller en genomgång av 70 internationella och nationella studier mellan år 1998 

och 2007. Utifrån dessa konstateras att det som utmärker framgångsrika lärare är att de 

besitter så kallad relationskompetens. Studiens resultat beskrivs som ett bevis på att 

lärares förmåga att skapa vänskapliga, respektfulla och positiva relationer med elever 

genererar bättre elevresultat (Brørup Dyssegaard & Søgaard Larsen 2013). 

  

I en annan studie från Skolverket (2005) undersöktes skillnaden mellan skolor och 

deras inverkan på studieframgång. I rapporten konstateras att en av de tydligaste 

likheterna mellan skolor med högst elevresultat gäller lärares förmåga att bygga 

förtroendefulla relationer med eleverna. I en senare studie om vad som påverkar 

resultaten i den svenska grundskolan (Skolverket, 2009) påpekas igen lärarens 

betydelse för elevprestationer.  

 

4.2 Barns levnadsförhållanden   

Kunskapsmålen betonas tydligt i skolans verksamhet. I läroplanen framgår att 

undervisningen ska anpassas efter elevernas förutsättningar och de elever som har 

svårt att nå målen skall speciellt uppmärksammas (Skolverket, 2011). Men skolans 

uppgift är mer omfattande än så. Skolan har även ansvar för att skapa en god 

lärandemiljö, där man ska se till både elevernas kunskapsutveckling och personliga 

utveckling (Prop. 2001/02:14). Detta styrks av Arbetsmiljölagen och dess 

bestämmelser, som sedan 1991 även omfattar alla elever. Också där påpekas att för att 

förebygga ohälsa och nå en god arbetsmiljö ska arbetsförhållanden anpassas till 

människors olika fysiska och psykiska förutsättningar (AML, 1977:1160).  

För att få en bild av hur barns levnadsförhållanden ser ut har vi valt att redovisa en del 

av den statistik som finns inom området. Statistiska centralbyrån, SCB, har 

sammanställt resultat från undersökningar gällande barns levnadsförhållanden- Barn-

ULF, vilket presenteras i Rapport 119 (Statistiska centralbyrån, 2011). 

Undersökningarna är genomförda år 2008-2009 och bygger på intervjuer av barn i 

åldrarna 10-18 år. I rapporten framkommer att 28 procent av flickorna och 22 procent 

av pojkarna anser att det finns någon i deras klass som är mobbad. Ett barn av tio 

uppger att andra barn minst en gång i månaden retar, skämtar eller viskar om dem och 
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3 procent uppger att de minst en gång i månaden blir slagna eller på annat vis görs illa 

av en eller flera andra elever (SCB, 2011).  

 

På frågor om elevers kontakt och förtroende för sina lärare svarar nästan en av tio att 

de brukar prata med en lärare då något oroar eller tynger dem. Det vanligaste svaret är 

att de talar med sin mamma i sådana situationer, vilket sju av tio barn säger att de gör. 

I de yngre åldrarna är det än vanligare, då är siffran nio av tio barn, men det avtar i takt 

med stigande ålder (SCB, 2011).    

 

Att bruka alkohol är en socialt accepterat del av vår kultur, vilket gör det problematiskt 

att skatta vad som är bruk och missbruk. Det är inte något som bör utvecklas mer inom 

ramen för denna rapport. Vad som däremot är relevant i detta sammanhang är att var 

femte barn i Sverige växer upp i en familj där minst en vuxen har en riskfylld 

alkoholkonsumtion. Därmed inget sagt om vad det får för följder eller hur det påverkar 

barnen. Vad som däremot är känt är att sådan alkoholkonsumtion påverkar den vuxnes 

förmåga att tillgodose barnets behov. En förälder med missbruksproblem kan bli 

mindre lyhörd för barnet, agera mer avvisande eller inkonsekvent och bli mer lättretlig. 

Det finns tydliga samband mellan hög alkoholkonsumtion och ökad risk för psykisk 

ohälsa, vilket också påverkar den vuxnes förmåga att tillgodose barnets behov. Även 

samband mellan hög alkoholkonsumtion och ökad risk för fysiska övergrepp finns. Det 

innebär att barn riskerar att bevittna våld i hemmet eller själv bli utsatta 

(Socialstyrelsen, 2009). En sammanställning av två stora undersökningar gällande 

förekomsten av fysisk barnmisshandel har publicerats av Rädda Barnen. Där 

framkommer att 14-15 procent av de tillfrågade eleverna uppger att de blivit slagna av 

en vuxen i familjen (Rädda Barnen, 2012).  

 

Skolverket gjorde 2011 en utvärdering av metoder mot mobbning, publicerad i 

Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling - lagens krav och 

huvudmannens ansvar. I denna konstateras att barn som utsätts för mobbning och 

kränkningar utvecklar sjunkande självkänsla och självförtroende. Dessa barn har färre 

nära vänner än icke-mobbade elever och litar sällan på sina lärare. De upplever i 

mindre utsträckning än andra elever sin skolsituation som begriplig, hanterbar och 

meningsfull (Skolverket, 2011). Se avsnitt 5:4 Det salutogena perspektivet.  
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Utöver de faktorer som redovisats ovan finns barn som växer upp i familjer där det 

förekommer sexuella övergrepp, psykiska sjukdomar, barn som växer upp i fattigdom 

och barn som växer upp under hög stressnivå. Bilden över barns uppväxtvillkor kan 

upplevas ganska dyster. Trots det uppger 87 procent i åldersgruppen 10-12 år att de 

mår bra eller till och med mycket bra (SCB, 2014).  

 

4.3 Identitet  

För elevernas trygghet och självuppfattning är det viktigt att de har god 

kommunikation och relation med lärarna (Prop, 2001). Annelise Schibbye (2006) 

menar att vi är beroende av andra för att bli självständiga och att utan bejakande sker 

ingen förändring. Självet skapas och kan utvecklas i samspel med andra. Relationen 

avgör hur självet utvecklas och har betydelse för människans förmåga till 

självreflektion och självdefinition, till erkännande och intersubjektiva möten. Hon 

fastslår därmed relationens viktiga roll i identitetsskapandet och att mötet är avgörande 

för dess utveckling (Schibbye, 2006). Att bejakas och att bli sedd anses vara avgörande 

för en positiv självuppfattning och självutveckling. Men att bli sedd och att uppleva sig 

sedd är inte alltid detsamma, och vad är det då vi ska se? Kinge (2008) framhåller att 

vi måste gå ner på ett djupare plan där “att bli sedd” handlar om att bli bejakad, 

förstådd, bekräftad och accepterad för vad man innerst inne är. Vidare menar hon att 

när vuxna bekräftar barnets initiativ och förstår vad det kommunicerar, så medför det 

att barnets syn på sitt eget värde ökar. Däremot förhindras en utvidgning av 

kommunikationen och en fortsatt samverkan om den vuxne inte svarar på eller förstår 

barnets initiativ och barnet upplever sig då inte heller bejakat. 

 

Många av de barn som har det besvärligt i samvaron med andra känner sig med all sannolikhet 

inte sedda även om vi insisterar att vi hela tiden håller ett öga på dem. Detsamma gäller de 

blyga barnen även om vi gör välmenta råd att inkludera dem.  

(Kinge, 2008, s.70) 

 

När den vuxne sätter sig ner med barnet, vågar se förtvivlan, rädsla och maktlöshet så 

är sannolikheten större att barnet upplever sig sedd (Kinge, 2008).  
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4.4 Betydelsen av samtal och relation i skolan 

Petter Iwarsson, psykolog på BRIS, menar att såväl pedagogisk och psykologisk 

forskning pekar på att samtal och relation är centrala faktorer för både god hälsa och 

lärande (Iwarsson, 2013). Även Regeringspropositionen (2001) skriver att flera 

rapporter indikerar att hälsa och lärande påverkas av samma faktorer. Iwarson (2013) 

beskriver hur han i skolan stött på åsikten att samtal och relation är något som 

möjligen är relevant för skolans kurator och psykolog, men inte i samma grad för 

lärare och annan skolpersonal. Iwarsson poängterar att lärare och elever är människor 

som lever livet i relation till andra människor, vilket han menar är en grundläggande 

utgångspunkt som klargör vikten av samtal och relation. Lust och vilja att lyssna på en 

medmänniska ökar dramatiskt om den personen först visat oss ett genuint intresse. 

Lärarens förmåga att skapa och bygga relation till sina elever ökar alltså sannolikheten 

för att eleverna ska vilja lyssna till det läraren har att säga. Därför är det så oerhört 

viktigt att elever känner att lärare ser dem, vill lära känna dem och ta reda på vilka de 

är (Iwarsson, 2013). Också det vi förmedlar och uttrycker med ögon och kroppsspråk 

kan påverka både kommunikationen och relationen i positiv eller negativ riktning. 

Holmgren (2006) upptäckte då han studerat etiska moment i klassrummet att det 

framför allt var några aspekter av den pedagogiska relationen som visade sig särskilt 

tydligt. Det var ömsesidigt beroende, förtroende, tillit, ansvarighet samt ansiktets och 

blickars betydelse. 

 

Det finns en potential… i kommunikationen mellan lärare och elev, som har större 

effekter på själva undervisningssituationen än vi kanske anar. En lärare som är medveten 

om detta bidrar med att underlätta lärandet för eleven, genom sitt sätt att vara och 

kommunicera med eleven och klassen i sin helhet.  

(Holmgren, 2006, s. 217)  

 

För att utveckla vår förmåga att förstå andra behöver vi tänka på samtal som något 

ömsesidigt, mer som dialog än monolog. Det är viktigt att lärare tar sig tid att 

verkligen möta sina elever, komma varandra närmare och förstå varandra bättre genom 

att verkligen lyssna (Kinge, 2008; Iwarsson, 2013). Att vuxna ska lyssna och ta hänsyn 

till barns åsikter i förhållande till barns ålder och mognad befästs i FN:s 

Barnkonvention artikel 12 (UNICEF, 2009) som handlar om att barnet har rätt att få 

säga vad han/hon tycker och framföra sina åsikter i alla frågor som handlar om barnet 

själv. Lärare behöver bli bättre på att föra samtal med och inte bara till barn (Kinge, 
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2008). I sin bok berör hon frågor om elever som bråkar, protesterar och överträder 

gränser. Kinge menar att dessa barn behöver vuxna som ser dem och att skolan mer 

och bättre bör arbeta medvetet med barnsamtal för att i den goda dialogen finna 

nyckeln till barnets samarbetsvilja, kapacitet och resurser. 

 

Det kan visa sig att ett närmande till den enskilde eleven, där man inriktar sig på 

bejakande och aktiv närvaro, kan komma att vända ogynnsamma 

utvecklingstendenser både i vuxenvärldens relation till eleven och inom eleven 

själv… det handlar inte nödvändigtvis om att “göra mer”, utan om att använda tiden 

annorlunda. 

(Kinge, 2008, s. 17) 

 

Iwarsson (2013) beskriver i sin bok när han började sitt arbete i skolan som kurator och 

vilken typ av samtal han upptäckte i skolvärlden. 

 

En av de saker som överrumplade mig när jag började arbeta i skolan var det höga 

tempo som rådde. Många av samtalen skedde i farten och sällan hade någon tid att 

prata till punkt. Det tog ett tag innan jag märkte att man ofta kompenserade 

brådskan med att istället prata om samma saker vid flera tillfällen. 

(Iwarsson, 2014, s. 108) 

 

Som lärare kan det vara lockande att snabbt vara den som vet bäst, har kontroll, 

föreslår åtgärder och ger goda råd. Men det är i mötet med barnet själv som de goda 

åtgärderna finns (Kinge, 2008). 

 

I vår jäktiga vardag kan det vara svårt att motstå frestelsen att välja de snabba, 

effektiva åtgärderna framför det mer krävande arbetet att lägga tid på kontakt och 

dialog, funderingar och reflektion. 

(Kinge 2006, s. 8). 

 

Funktionen att få ventilera frustration över ett problem är viktig för att återfå lust och 

kraft. Problemet är bara att det är lätt hänt att vi blir kvar där, att vi har lättare att mötas 

i det som inte fungerar så länge vi betraktar någon eller något som ligger utanför oss 

själva. Och om vi endast talar om ett problem kommer vi inte närmre dess lösning. 

Lärare behöver hjälpa sig själva och sina kollegor att förflytta samtalet från att 

beskriva det som har hänt och det som inte fungerar till det som skapar begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Iwarsson, 2013). 
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4.5 Läraruppdrag och lärarutbildning 

Wedin (2007) kallar undervisning för en “social aktivitet i komplex miljö”. I hennes 

studie framkommer en bild av lärararbetet som omedelbart, oförutsägbart, intensivt 

och handlingsorienterat. Ett arbete som tycks karaktäriseras av ständig interaktion, 

ideliga revideringar och variation. Vidare menar Wedin att arbetets sociala karaktär är 

mest framträdande. Att det är kontakter med elever som dominerar vardagen. I sin 

studie synliggör hon en bild av läraren i ett nätverk av sociala relationer.  

 

Alla barn och ungdomar ska ha lika tillgång till utbildning oberoende av kön, 

geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden. Detta innebär att 

utbildningen måste göras tillgänglig för alla och att hänsyn måste tas till det enskilda 

barnets behov av stöd för att klara av sin skolgång (Skollagen, 1995:1100). Skolan ska 

kunna identifiera och sätta in lämpliga åtgärder för barnets bästa. I regeringens 

proposition (2001) påpekas att för att skolan skall kunna lyckas med uppdraget att 

skapa fungerande och anpassade skolsituationer måste där finnas tillräcklig kompetens 

och resurser. Skolan ska också, enligt läroplanen Lgr11, arbeta för att utveckla och ta 

till vara elevers lust att lära (Skolverket, 2011). Lusten att vara lärare ger eleverna lust 

att lära. Lärarnas egen tilltro till sin metodiska och didaktiska kompetens och 

upplevelsen att det är roligt att undervisa är de faktorer som oberoende av elevens kön, 

socioekonomiska bakgrund och prestationsnivå samvarierar positivt med elevernas 

bedömning av vem som är en bra lärare och vad som karaktäriserar en bra lärandemiljö 

(Skolverket, 2006).   

 

En avgörande faktor är vilken relation läraren har till eleverna och vilka relationer 

elever har till varandra i klassrummet (Holmgren, 2006; Aspelin & Persson, 2011). 

Brist på tillit och förtroende mellan lärare och elev påverkar relationen och får 

konsekvenser för undervisningssituationen (Holmgren, 2006). Just värde och vinst av 

goda lärar-elevrelationer poängteras i fler studier (Lilja, 2013; Wedin, 2007). De sätt 

lärare vanligen använder sig av för att skapa och upprätthålla relationer kallar Wedin 

(2007) för allmänt småprat. Detta innebär att läraren pratar och uppmärksammar 

eleverna på olika sätt, exempelvis genom att fråga hur det gått på senaste provet, 

uppmärksamma en ny ryggsäck eller en speciell penna som eleven har. Lilja (2013) 

kommer fram till samma resultat gällande lärares metod för relationsbygge i sin studie 

och ger liknande exempel. Båda menar att det är ett sätt att se eleven som 
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medmänniska och visa intresse för dess person, och att läraren genom att vara trevlig 

och personlig lättare kan vinna elevers förtroende (Lilja, 2013; Wedin, 2007). I den 

senaste lärarutbildningsutredningen uttrycks att ”Undervisning är i grunden fråga om 

möten mellan människor” och att “Ingenting är egentligen viktigare än att läraren 

förmår utveckla en nära och varm relation till sina elever” (SOU, 2008). Hägg och 

Kuoppa (2007) anser att många lärare är experter på att undervisa och informera 

elever, dock inte på att samtala. De menar att kunskap, erfarenhet och träning behövs 

för att kunna leda och hålla i goda samtal. Vidare beskriver de att för att dessa goda 

samtal ska kunna äga rum i skolan är det väsentligt att lärare får redskap för att kunna 

lyssna och leda samtal. ”Lärarutbildningen har hittills innehållit alltför lite träning i att 

leda samtal” (Hägg & Kuoppa, 2007, s. 99).  

 

I september 2004 gjorde BRIS en kartläggning av vilken utbildning och hur mycket 

undervisning de blivande lärarna får på olika högskolor inom följande ämnen: 

Ledarskap, Konflikthantering, Mobbning, Grupprocesser och Barn- och 

ungdomspsykologi. 28 högskolor på 29 utbildningsorter tillfrågades och 21 svarade. 

Av de tillfrågade lärarutbildningarna så var det endast två högskolor som nådde upp till 

den av högsta av BRIS satta kriterienivåer, att ge tillräcklig utbildning i ämnena. Sju 

högskolor ansågs enligt BRIS bedömning få för lite utbildning i de efterfrågade 

ämnena och tolv skolor bedömdes i stort sett inte alls ge studenterna någon utbildning i 

de efterfrågade ämnena. Hösten 2008 presenterade regeringen en ny lärarutbildning 

som introducerades i Sverige 2011. Åtgärden ingick i det utbildningspolitiska paket 

som den borgerliga alliansen gick till val på 2006 och sågs som en av de viktigaste 

åtgärderna för att höja kvaliteten i den svenska skolan (SOU, 2008:109). Persson och 

Persson (2012) poängterar att det är odiskutabelt att lärarutbildningen har en viktig roll 

i formandet av framtidens skola, men att det problematiska är den långsamma 

förändringstakten. Vilket de menar innebär att den nya lärarutbildningen knappast 

kommer att få ordentligt genomslag förrän om ett par decennier (Persson & Persson, 

2012). Vid en genomgång av landets lärarutbildningar där speciellt 

Grundlärarutbildning F-3 granskats, anger samtliga högskolor att utbildningarna 

innehåller kurser som bearbetar ledarskap, konflikthantering, grupprocesser och sociala 

relationer. På de flesta utbildningsorter framhålls även att området specialpedagogik 

behandlas inom ramen för grundlärarutbildningen. Däremot är det svårare att avläsa 

huruvida utbildningarna ger någon kompetens inom områdena mobbning eller barn- 
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och ungdomspsykologi (Universitetens hemsidor, 2014-12-04). Persson och Persson 

(2012) vidhåller att kompetensutveckling för redan utbildade och nu verksamma lärare 

ger en större direkt effekt i formandet av framtidens skola. Inte minst om dessa insatser 

genomförs på lokal nivå i kommuner och skolor. 

 

4.6 Elevhälsa 

Av Lgr11 (Skolverket, 2011) framgår att alla som verkar inom skolan ska 

uppmärksamma elever i behov av stöd och samverka för att göra skolan till en god 

miljö för utveckling och lärande. I regeringens proposition (2001/02:14) framhålls att 

för att skolan skall kunna lyckas i uppdraget att skapa fungerande och anpassade 

skolsituationer, spelar elevhälsan en betydande roll. Arbetet med elevhälsa förutsätter 

en hög grad av samverkan mellan skolans olika delar och personalgrupper samt att det 

finns allsidig kompetens för detta arbete på skolan (Prop. 2001/02:14). Enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) ska det för alla elever finnas elevhälsa innefattande 

skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Även tillgång till specialpedagogisk 

kompetens ska finnas. Man menar att arbetet i stor utsträckning bör vara förebyggande 

och ha en hälsofrämjande inriktning. Elevhälsan ska bland annat verka för att skapa 

miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling och god hälsa hos varje elev, med 

särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd.  I Lgr11 (Skolverket, 2011) framgår 

att rektor har det övergripande ansvaret för att elevhälsans verksamhet utformas så att 

elever får det stöd de behöver. Detta stöd och resursfördelning ska anpassas till den 

värdering av elevernas utveckling som lärare gör (Skolverket, 2011). Resultat ska 

utvärderas och följas upp i förhållande till de nationella målen. Det ingår också i 

rektors uppdrag att se till att elevers behov om särskilt stöd skyndsamt utreds, oavsett 

var i skolsvårigheterna består. Elevhälsan ska då tillfrågas och rådfrågas om det inte är 

alldeles obehövligt. Om en utredning kommer fram till att en elev är i behov av stöd 

ska denne ges det. I de fall där åtgärderna innebär exempelvis placering i särskild 

undervisningsgrupp eller enskild undervisning ska elevhälsan alltid involveras. Beslut 

kring dessa åtgärder ligger dock på rektors ansvar och går inte att delegera till annan 

personal. Skolans strävan ska hela tiden vara att eleven snarast ska återgå till den 

ordinarie gruppen (Skolverket, 2011). Professor Julie Allan (2012, 2014) menar att en 

av skolans största utmaningar just verkar vara att klara av mångfalden. Elever är olika i 

en mängd avseenden och många lärare upplever det som en stor utmaning att 

undervisa alla elever (Allan, 2012; Allan, 2014). 
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Alla skolor ska driva ett systematiskt arbete mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. Kravet på detta skärptes upp 2006 genom Barn- och 

elevskyddslagen och finns även med i Skollagen (2010:800, kap 6) och 

Diskrimineringslagen (kap 3). Elevers arbetsmiljö regleras även i Arbetsmiljölagen, 

där fokus ligger på att alla som arbetar i skolan ska ha god fysisk, psykisk och social 

arbetsmiljö. Som stöd för arbetet med likabehandling och mot diskriminering och 

kränkningar ska verksamheten utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. Planen kan kallas olika, i Skollagen talar man om en årlig plan och i 

Diskrimineringslagen kallas den Likabehandlingsplan. Skolverkets rekommendation är 

att utforma en samlad plan innefattande både arbetsmiljöplan och plan mot 

diskriminering och kränkande behandling. Planen kan ses som en dokumentation av 

det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska 

kvalitetsarbetet inom området. Planen ska upprättas årligen för varje verksamhet inom 

förskolan och skolan. Det betyder att separata enheter inom förskolan eller 

fritidsverksamheten i skolan ska ha egna planer som bygger på kartläggningar inom 

den verksamheten. I planen ska det finnas mål för de främjande och förebyggande 

insatserna som bygger på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års 

arbete. Där ska finnas en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner 

som gäller. Planen ska också beskriva hur barn och elever medverkar i det främjande 

och förebyggande arbetet. Planen ska vara känd hos alla i verksamheten och hos barns 

och elevers vårdnadshavare (Skolverket, 2014). 

 

5. Teoretiska perspektiv  

Perspektivtagning handlar om människors värderingar och sätt att tänka om och kring 

olika sammanhang. I detta avsnitt presenterar vi studiens teoretiska utgångspunkter i 

form av perspektiv som relaterar till elever i behov av stöd. Lärares syn på barn, deras 

tolkningar och förklaringar av svårigheter som uppstått, är beroende av vilket 

perspektiv de intar (Nilholm, 2005). Avsikten här är både att ge en bakgrund till 

forskningsfältet och att positionera studien i förhållande till forskningsfältet. 

Specialpedagogisk forskning brukar delas in i två grundläggande perspektiv. Dels det 

traditionella med positivistiska utgångspunkter som har rötter inom medicin och 

psykologi, dels ett alternativt perspektiv där skolproblem förklaras med sociala 
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faktorer. Perspektiven har olika syn på hur skolproblem kan förstås, vad som betraktas 

som orsak och hur de bäst kan lösas. Utöver dessa har det vuxit fram ytterligare ett 

perspektiv, dilemmaperspektivet, vilket också förklaras här. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av det salutogena perspektivet och innebörden av resiliens. Traditionellt 

sett har forskning inom psykologi, medicin och pedagogik fokuserat på det som inte 

fungerar. Detta perspektiv vänder på det och fokuserar istället på styrkor och 

möjligheter, belyser det som gör att barn mår bra trots hårda livsvillkor och utmaningar 

av olika slag.   

5.1 Kategoriskt perspektiv 

Det traditionella perspektivet ser eleven som problembärare och fokuserar på att finna 

rätt undervisningsmetoder, gärna i segregerade former och betonar specialpedagogisk 

expertis. Perspektivet benämns olika av olika forskare.  

 

Tabell 1: Olika forskares benämning av det traditionella perspektivet (Nilholm, 2005) 

 

Skric Ainskow Haug Clark m.fl. Emanuelsson 

m.fl. 

Funktionalistiskt Individualistiskt Kompensatoriskt Medicin- 

psykologiskt 

Kategoriskt 

 

Då vi i denna rapport åsyftar perspektivet har vi valt att använda oss av termen 

kategoriskt perspektiv.  Ur det kategoriska perspektivet betraktas människan som en 

individ med vissa egenskaper. Individens personlighet och anlag betraktas som 

förankrade i hennes inre och sociala aspekter tycks oviktiga. Människan betraktas som 

en fristående varelse, oberoende av sammanhang (von Wright, 2000). I en pedagogisk 

kontext beträffande elever i behov av särskilt stöd innebär det att pedagogen börjar 

med att fastställa problemets art med fokus på den enskilda eleven. Bakomliggande 

orsaker och förklaringar till elevens beteende undersöks, tester gällande exempelvis 

anlag och prestationer genomförs, i syfte att fastställa elevens behov. Behovet betraktas 

som individuellt och tidsbegränsat, i och med att det kan upphöra då det är 

tillfredsställt. Ordet ”behov” tyder på en avsaknad eller brist hos eleven, vilken bör 

finnas för att kunna åtgärdas. Behov kan även anges som orsak till beteenden, 

exempelvis så att pedagoger kan förklara elevers beteende i termer av behov. Ur 

perspektivet ligger fokus på frågor som: Vad kan eleven? Vilka är elevens 

utvecklingsmöjligheter? Utifrån denna information identifieras eleven och dennes 
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behov utifrån ”bedömarens” egna tolkningar och kategoriseringar. Moira von Wright 

(2000) anser att en risk med kategoriseringar och diagnoser är att elever riskerar att bli 

sin ADHD/dyslexi/allergi och så vidare, att betraktas som ett vad istället för ett vem.   

 

Ytterligare en konsekvens av det kategoriska perspektivet som beskrivs av von Wright 

är att en elevs skolsvårigheter kan analyseras och åtgärdas helt utan att den berörda 

eleven ens behöver göras delaktig i processen. Vissa hävdar att detta perspektiv inte 

öppnar upp för de kommunikativa möjligheter som det relationella perspektivet gör. 

Ändå är det kategoriska perspektivet inte helt ointresserat av relationer, utan kan både 

intressera sig för och betona betydelsen av interaktion och samtal (von Wright, 2000). 

 

5.2 Relationellt perspektiv 

De nyare perspektiven har gemensamt sin kritiska hållning mot det traditionella, samt 

att de lyfter problemen från individen. Skolsvårigheter betraktas som sociala 

konstruktioner, inte som individuella tillkortakommanden och brister. Här finns flera 

riktningar, exempelvis det relationella, vilket ligger till grund för denna studie. Dessa 

riktningar har ändå så mycket gemensamt att det är rimligt att betrakta dem som ett 

(Nilholm, 2005).  

 

Tabell 2: Olika forskares benämning av de kritiska perspektiven (Nilholm, 2005) 

 

Skrtic Ainskow Haug Clark m.fl. Emanuelsson 

m.fl. 

Samhällskritiskt 

perspektiv 

Curriculum- 

perspektiv 

Demokratiskt 

deltagarperspektiv 

Post- 

positivistiskt  

Relationellt 

 

Studier gällande relation och utbildning har vuxit de senaste två decennierna. I 

antologin No education without relation (2004) har internationella forskare inom fältet 

kommit överens om begreppet relationell pedagogik. Även i Skandinavien har 

utbildningsteorier som fokuserar på relationer vuxit fram hos forskare. Moira von 

Wright (2000) använder sig av George H. Meads teorier om intersubjektivitet i synen 

på mötet mellan lärare och elev. Hennes huvudtes är att de möten som äger rum mellan 

människor, särskilt i en utbildningssituation, skulle vinna på att perspektivet inte är 

kategoriskt utan relationellt. Då stannar vi inte upp vid att den vi möter är ett vad, utan 

istället låter vi människan träda fram genom samtalet. Vi får veta vem människan är 
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genom att utgå från en diskussion där båda parter framför sina åsikter och 

kommentarer. På detta sätt träder också människans individualitet fram i relationen. 

 

Att knyta an till det personliga omfattar en förväntan på att kunna veta vem den 

andra är. Lärares och blivande lärares förväntan på att kunna möta varje elev som 

någon särskild, som en unik människa som är annorlunda alla andra elever innebär 

en förhoppning om att knyta an till varje enskild elevs erfarenhetsvärld. 

(von Wright, 2000, s.199) 

 

Jonas Aspelin (2005) ser på lärandeprocessen och lärar-elevrelationen utifrån Martin 

Bubers relationella struktur. Gergen (2009) skriver om hur kunskapsutveckling 

påverkas av relationer och kan förstås ur ett socialpsykologiskt relationellt perspektiv. 

Han menar att vi kan inte tala om individuella framsteg utan att prata om relationer. 

Gergen talar också om att eleven har flera relationer i skolan att förhålla sig till. Frågan 

blir då inte om relationer har betydelse för barns inlärning utan hur viktiga de är och 

hur mycket inflytande de har (Gergen, 2009). 

Det relationella perspektivet utgår bland annat från socialfilosofen Georg Herbert 

Meads (1863-1931) föreställning av människan som relationell varelse. Centrala 

begrepp är relation, kommunikation, interaktion, dialog och mänskliga möten. Fokus 

ligger på mötet mellan människor och har som utgångspunkt att alla individer är 

tvåsidiga. Människan ses som föränderlig och agerar olika i olika konstellationer. Vi 

formas i mötet med varandra och beroende på kontext och relation uppvisar vi olika 

sidor och beteenden. För att få förståelse för en människas handlingar måste 

sammanhang och relation till andra betraktas. Eventuella problem eller svårigheter kan 

därmed inte kopplas till enskilda individer, utan ses istället på i relation till det aktuella 

sammanhanget (Aspelin, 2013). I en pedagogisk kontext innebär perspektivet att lärare 

vänder sig till eleven med frågor som vem hon är och vad hon skulle kunna vara, 

istället för att fråga sig varför eleven blev som hon blev eller vad hon har 

förutsättningar att bli (Aspelin, 2013). Enskilda elevers individualitet blir synlig i 

mellanmänskliga möten istället för i mätbara egenskaper och förmågor. Att utgå från 

den enskilda eleven handlar då inte om att bestämma kunskapsmängd eller 

personlighetsegenskaper, utan om att inta elevens perspektiv. Inte i mening att överta 

elevens roll, utan att ana sig till elevens perspektiv och se sina egna, som en dialektisk 

process. Det handlar om delaktighet, om att sätta sig in i elevens situation och ana sig 
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till vem hon kan vara, istället för att läsa av eleven. En viktig aspekt är att läraren inte 

sitter inne med lösningar, utan att dessa bara växer fram i samförstånd med eleven, i 

relationen lärare-elev. Också inom det relationella perspektivet kan det talas om behov. 

Då med föreställningen om att dessa är beroende av situation och sammanhang, inte 

bundna till elevens person. Det gör behoven föränderliga och relevanta för alla 

deltagare (Skolverket, 2002). 

 

5.3 Dilemmaperspektivet 

Nilholm (2005) redogör för ytterligare ett perspektiv på specialpedagogik som område, 

dilemmaperspektivet. Det här är socialkonstruktivistiskt på så vis att det inte tillskriver 

individen speciella egenskaper, men ändå utgår från att skolan har att möta elevers 

olikheter vilka framträder i sociala processer. Dilemma syftar just på att skolan ställs 

för målkonflikter där det inte finns något säkert och egentligt svar. Det kan ha både 

politisk och etisk karaktär. De kan handla om tolkningsbara värderingar som social 

rättvisa och individens frihet, vilka dessutom kan stå i konflikt med varandra. 

Perspektivet tar sin utgångspunkt i att skolan har till uppgift att erbjuda alla elever en 

likvärdig utbildning, samtidigt som den ska möta alla som individer med olika 

erfarenheter, förmågor och egenskaper och anpassa undervisningen efter dessa 

olikheter. Vidare att alla ska bedömas utifrån sina egna förutsättningar, men jämförelse 

är en del av vår kultur och bedömning av elever en del av skolans uppdrag. Nilholm 

(2005) beskriver hur skolan vill att elever ska betraktas som individer, men samtidigt 

försöker kategorisera och urskilja vissa grupper, de som är i behov av stöd. En annan 

fråga som ofta berörs i specialpedagogiska sammanhang gäller huruvida elever ska 

kompenseras och göra annorlunda eller vara en del i den vanliga undervisningen. 

Dessa frågor är just dilemman och saknar enkla lösningar och svar. Nilholm påpekar 

att forskning visar att det kategoriska perspektivet fortfarande är det mest dominerande 

inom svensk skola och specialpedagogisk verksamhet. Det urskiljs dock en glidning 

mot grenar av kritiska och relationella perspektiv. Däremot är renodlade 

dilemmaperspektiv ovanliga (Nilholm, 2005).  
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5.4 Det salutogena perspektivet  

Kännetecknande för det salutogena perspektivet är att man flyttar fokus från det som 

inte fungerar till det som fungerar. Salutogen består av två ord. Salus som är latin och 

betyder hälsa och genesis som kommer från grekiskan och betyder ursprung (NE, 

2014). Hälsans ursprung alltså. Vi fokuserar alltför ofta på det som INTE fungerar, det 

ett barn inte klarar av. Genom detta perspektiv uppmanas vi att se barns och elevers 

styrkor och möjligheter, alltså snarare en funktionsuppsättning än en eventuell 

funktionsnedsättning. Aron Antonovskys (1923-1994) forskade om hur det kommer sig 

att människors hälsa påverkas olika av livets motgångar. Antonovsky var en medicinsk 

sociolog som istället för att söka svar på frågan varför vissa blir sjuka och mår dåligt, 

funderade över varför vissa inte blev det – skyddsfaktorer. Ur sin forskning utvecklade 

Antonovsky en salutogen förklaringsmodell där SOC (Sence of Coherness), KASAM 

(Känsla av sammanhang), blev svaret på frågan vad som skyddar mot ohälsa. SOC 

innefattar en persons känsla av begriplighet (förmåga att hantera stimuli), hanterbarhet 

(tillgång till sociala resurser) och meningsfullhet (motivation). Dessa tre står i relation 

till varandra. Stark SOC förknippas med positiv upplevd hälsa, psykisk hälsa och 

livskvalité. Omvänt är motsatsen relaterat till bland annat ångest och depression. 

Antonovskys tankar återfinns även i regeringens proposition (2001) där det poängteras 

att hälsa, välbefinnande och lust att lära gynnas av samma faktorer – SOC. En 

bidragande del till en persons SOC rör upplevelsen av socialt stöd från exempelvis 

vänner, lärare och familj (Eriksson & Lindström, 2006). 

 

Ovanstående perspektiv gällande skyddsfaktorer återfinns även i barnpsykolog 

Michael Rutters beskrivning av resiliens. Han beskriver att resiliens är processer som 

gör att utvecklingen når ett tillfredsställande resultat, trots att barnet har haft 

erfarenheter av situationer som innebär en relativt stor risk att utveckla problem eller 

avvikelse (Rutter, 2012). Detta sätt att tänka är förhållandevis nytt inom psykologin, 

och tog en vändning 1980. Den medicinska och psykologiska forskningen sätt att 

betrakta barn som växer upp under svåra förhållanden fokuserade i 1900-talets början 

på elände och sorg, de barn som växte upp under dessa förhållanden ansågs utveckla 

psykiska störningar. Vid 1950 fokuserades det på barns erfarenheter av svåra 

upplevelser. Dessa ansågs generellt tillfoga barnen skador av sådana slag som varken 

gick att reparera eller bota. Så 1980 fick forskningen upp ögonen för att det för 50 

procent av alla barn som växt upp under elände och sorg, faktiskt går ganska bra för. 
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Strax efter myntades begreppet “maskrosbarn” åsyftandes de barn som har det svårt 

hemma men som klarar sig ändå, likt en maskros kan växa upp ur asfalt. Runt år 2000 

tog forskningen ytterligare ett steg och började intressera sig för vilka mekanismer och 

processer som ligger bakom fenomenet resiliens (Rutter, 2012).          

 

5.5 Positionering och användning av perspektiven 

Som nämndes inledningsvis var avsikten med detta kapitel att presentera en 

övergripande bild av teoretiska perspektiv som finns på skolsvårigheter. Perspektiven 

fungerar som studiens ramverk angående hur skolsvårigheter kan förstås och när det 

kommer till att tolka det empiriska materialet. Perspektiven har varit vägledande i 

analysen av det insamlade. De har använts som verktyg för analys av intervjuerna i 

syfte att identifiera vilka perspektiv som kommer till uttryck i samtal om elever i 

behov av stöd.   

    

6. Metod  

I denna del avser vi redovisa hur vi gått till väga vid insamlingen av studiens empiriska 

material och hur vi gått till väga vid analys av materialet. Vi beskriver hur vi resonerat 

oss fram till val av metod, hur kontakt togs med forskningsfältet och hur 

genomförandet av intervjuerna gått till. Slutligen diskuteras studiens reliabilitet och 

validitet. 

  

6.1 Metodval 

Före valet av metod läste vi en mängd litteratur, rapporter, avhandlingar och artiklar i 

ämnet för att bygga på våra kunskaper, komma förbi våra förkunskaper och få en färsk 

bild av den forskning som gjorts inom området. 

 

Själva produktionen av data i den kvalitativa intervjun går utöver det mekaniska följandet av 

regler och bygger på intervjuarens färdigheter och personliga omdöme när det gäller ställandet 

av frågor. Kunskap om ämnet för intervjun krävs särskilt för konsten att ställa andrafrågor, att 

följa upp intervjupersonens svar. 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.98). 

 

Att ha en förförståelse för det man undersöker, det vill säga att man som forskare sätter 

sig in i ämnet man valt att studera, krävs alltså för att man ska kunna ställa relevanta 
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frågor. Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi valt att genomföra en 

kvalitativ studie. Kvalitet kommer av det latinska ordet "qualitas" som betyder 

beskaffenhet, egenskap, sort (NE, 2014). Kvale och Brinkmann (2009) anser att den 

kvalitativa forskningsintervjun är lämplig när man vill försöka förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter. Vår 

förståelse och våra tolkningar är alltid färgade av vilka vi är och av våra erfarenheter. 

Vi har försökt synliggöra dessa värderingar. Det vill säga lägga våra personliga åsikter 

och känslor på bordet genom hela forskningsprocessen, exempelvis i val av 

forskningsområde, utformning av frågeställningar, datainsamling, analys och tolkning 

av data och våra slutsatser (Bryman, 2013).  

 

Den vanligaste metoden i kvalitativ forskning är intervju och det är den typen av 

datainsamling vår studie bygger på. De genomförda intervjuerna var explorativa och 

semistrukturerade. De berörde alltså teman och frågor som vi var intresserade av att få 

tillgång till respondentens tankar kring. Processen präglas av flexibilitet vilket gör att 

formen väl passar för att få fram respondenternas egna redogörelser, vilka forskaren 

sedan tolkar för att beskriva fenomenet (Kvale & Brinkman, 2009; Bryman, 2013). 

Studien begränsas således till respondenternas upplevelse av praktiken och gör heller 

inga andra anspråk. Vi har genomfört intervjuerna enskilt, transkriberat enskilt och 

därefter gjort en gemensam analys. 

 

6.2 Urval 

Denna studie har ett målstyrt urval, eftersom vi utifrån studiens syfte sökte lärare i just 

grundskolans år 1-5. Men studien har även inneburit urval på fler nivåer, vilket är 

vanligt då det i kvalitativ forskning blir tal om målstyrt urval (Bryman, 2013). Efter att 

vi valt undersökningsgrupp, kategori av personer, skickade vi en förfrågan via mail till 

ett antal rektorer på skolor i närkommuner gällande möjlighet att delta i studien (Bilaga 

1). I förfrågan uttrycktes att vi önskar intervjua lärare angående olika 

problematiska/komplexa situationer de kan möta i sitt arbete. De två rektorer i 

respektive kommun som svarade först att de hade möjlighet att delta blev det! Rektorn 

ombads då att återkomma med förslag på fem av respektive skolas lärare vilka kunde 

tänka sig att delta. I båda fallen kunde enbart fyra lärare tänka sig att ställa upp som 

respondenter. Dessa åtta personer genomfördes intervjuerna med. Det innebar fyra 

lärare från en skola i norr och fyra från en annan i söder. För att få ihop de antal 
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respondenter som krävs för denna typ av studie tillfrågades också en specialpedagog 

vid respektive skola. Det resulterade alltså i tio intervjuer tillsammans.  

 

6.3 Studiens avgränsningar 

Vi har i denna studie valt att inte jämföra resultaten norr/söder, skola/skola. Inte heller 

jämför vi kontexter som kommunstorlek, elevresultat med mera. Vi har heller inte tagit 

hänsyn till respondenternas ålder, kön, antal år i yrket eftersom det inte var relevant i 

studiens syfte.  

 

6.4 Genomförande 

Kvale och Brinkmann (2009) understryker att en intervju bör anordnas på ett sådant 

sätt att den som blir intervjuad uppmuntras till att ge synpunkter på sitt liv och sin 

värld (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna inleddes med att respondenten delgavs 

information om studiens och intervjuns syfte. Därefter gjorde vi upp ett kontrakt där vi 

kom överens om intervjuns längd på ca 45-60 min samt de forskningsetiska 

principerna: tillåtelse att spela in intervjun, garanterande av respondentens anonymitet, 

dennes möjlighet att kunna avsluta intervjun om så önskas och att ljudinspelningen 

kommer raderas efter att rapporten examinerats (Vetenskapsrådet, 2002 ). För att 

uppfylla anonymitetskravet nämns i rapporten varken kommunens, skolans eller 

respondenternas namn (Bryman, 2013). Redan i inledningen av intervjun bad vi även 

om tillåtelse om att återkomma för eventuella kompletteringsfrågor om vi så skulle 

behöva. 

 

Intervjuerna utgick från en av oss gemensamt utformad intervjuguide bestående av fyra 

A4 ark med varsin rubrik: Mobbning, Barn som drar sig undan, Beteenden som hindrar 

lärande och undervisning, Måluppfyllelse (Bilaga 2). Varje rubrik gestaltas av en bild. 

Till varje bild har vi formulerat förslag på intervjufrågor utifrån teman: Hantering av 

situation, Ansvarsfördelning, Kompetens/trygghet, Värdering/reflektion av skolans 

insatser (Stake, 1995). Eftersom kvalitativa intervjuer är följsamma och flexibla kom 

frågorna i de olika intervjuerna i olika ordningsföljd och förändrades även något i 

formulering (Kvale & Brinkmann, 2009). Fokus låg på att behandla varje tema och få 

respondenten att utveckla sina svar. Vi valde därför att låta respondenterna prata fritt 

utifrån våra teman och använda oss av de samtalstekniker som förespråkas av Hägg 

och Kouppa (2007) där vi antog en lyssnande position, använde probes och promts, 
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sonderingsfrågor, empatiska svar och sammanfattningar för att få till ett 

Rogersinspirerat klientcentrerat samtal (Bryman, 2013; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Frågorna vi ställde var övervägande öppna, vi försökte formulera dem korta och varken 

dubbla eller ledande. Efter att ha samtalat kring de fyra bilderna ställdes fem 

uppföljningsfrågor (Bilaga 3). Dessa ställdes i form liknande en strukturerad intervju, i 

syfte att få fram ganska korta, jämförbara svar/resultat. Frågorna formulerades lika och 

ställdes i lika ordning i alla intervjuer. Därefter avslutades alla intervjuer med en fråga 

om respondenten önskade tillägga något.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att den kvalitativa forskningsintervjun är lämplig 

när man vill försöka förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla 

mening ur deras erfarenheter. De tio intervjuerna har ägt rum på respondenternas 

arbetsplatser. Allt ifrån ett trångt samtalsrum på skolan till skolsysters 

mottagningsrum. Helt enkelt ett rum som respondenten tillsammans med sina kollegor 

kommit överens om att de kunnat avvara 60 min så vi kunnat sitta ostörda under hela 

intervjun. Orsak till att vi valde låta respondenterna föreslå lokal var för att de skulle 

känna sig trygga i miljön och att villkoren för att intervjuerna skulle bli så lika som 

möjligt (Bryman, 2013). Under intervjuerna antecknade vi sådant som inte syns i en 

ljudupptagning, exempelvis ansiktsuttryck, kroppsspråk och så vidare. Dessa 

anteckningar kan innehålla viktig information för vår gemensamma analys av 

intervjuerna och innebar också fördelen att respondenten stundtals fick tid för 

reflektion och eftertanke i tysthet.  

 

6.5 Bearbetning och analys 

När det gäller utskriftens giltighet så menar Kvale och Brinkmann (2009) att det inte 

finns någon sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. Det är mer 

konstruktivt att fråga sig hur den utskrift ser ut som lämpar sig för mitt forskningssyfte 

(Kvale & Brinkmann 2009). Bearbetning av intervjuerna påbörjades med att i samband 

med avslutad intervju skriva anteckningar kring våra iakttagelser och upplevelser av 

intervjun (Bryman, 2013). Därefter lyssnade vi igenom vår egen ljudupptagning och 

skrev ner dess innehåll, meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009). De partier 

med extra relevans för studien, som verkligen berörde studiens kärna, valde vi att 

transkribera och skriva ut i sin helhet. Det genererade i cirka 3-4 A4 sidor utskrift per 

intervju. Dessa tio texter kring intervjuerna är den data som tillsammans med 
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anteckningarna gällande kroppsspråk med mera, legat till grund för studiens analys och 

tolkningsarbete. Stake (1995) menar visserligen att inspelning och transkribering ofta 

är alltför tidskrävande. Men eftersom vi är två forskare och har valt att delat upp 

intervjuerna mellan oss ansåg vi det avgörande för vår gemensamma analys att båda 

hade så lika tillgång till studiens samtliga data som möjligt. Detta sätt att bearbeta 

intervjuerna ansåg vi lämpligt då vi ville ha de exakta orden och kunna gå tillbaka och 

lyssna igen och igen för att komma fram till vad det egentligen är som sägs. På så vis 

kunde vi också fokusera på att lyssna på vad respondenterna sa och försöka få fram vad 

de menade. 

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är det viktigt att i kvalitativa intervjuer både lyssna 

till vad respondenten säger, men också att lyssna efter sådant som hon möjligen inte 

kan eller vill säga. Detta försökte vi ha i minnet både under intervjuerna och då vi 

senare tolkade och analyserade dem. Intervjuernas innehåll sorterade vi utifrån hur de 

berörde intervjuernas tidigare nämnda tema: Hantering av situation, 

Ansvarsfördelning, Kompetens/trygghet, Värdering/reflektion av skolans insatser. 

Utifrån dessa teman försökte vi finna mönster och se teoretiska resonemang.  

 

6.6 Verifiering 

Kvale och Brinkmann (2009) behandlar den externa kritik som finns mot kvalitativa 

forskningsintervjuer och listar tio av de vanligaste kritiska invändningarna. Bland dem 

nämns bland annat att en kvalitativ forskningsintervju varken är tillförlitlig, giltig eller 

generaliserbar. Vad kritikerna menar är att den inte kan anses vara tillförlitlig om 

forskaren i sina intervjuer ställer ledande frågor, den är heller inte giltig eftersom den 

är beroende av forskarens subjektiva intryck, och slutligen kan den inte anses vara 

generaliserbar eftersom det finns för få intervjupersoner. Kvale och Brinkmann (2009) 

bemöter denna kritik genom att förklara att det kan finnas ett syfte även med att ställa 

ledande frågor i en kvalitativ analys, eftersom man på så sätt kan pröva 

tillförlitligheten i den intervjuades svar. Kvaliteten på en intervjustudie beror på 

forskarens hantverksskicklighet, vilket innebär att valideringen alltså blir en fråga om i 

vilken grad forskaren har förmåga att kontrollera, ifrågasätta och tolka resultaten. Hur 

många personer man behöver intervjua beror, enligt Kvale och Brinkmann (2009) på 

vad syftet med studien är. De poängterar att möjligheten att överföra kunskap från en 

situation till en annan ersätter målet med generaliserbarhet i en kvalitativ 
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intervjustudie. En undersöknings giltighet genomsyrar hela forskningsprocessen. Det 

är detta som benämns som forskarens hantverksskicklighet. För att utveckla den har vi 

valt att försöka följa de olika stadier i undersökningen som Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver. Validering sker då på sju olika stadier i undersökningen: 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering samt rapportering (Kvale 

& Brinkmann, 2009). 

 

Reliabilitet handlar om hur hållbart en studies resultat är, hur korrekt och tillförlitligt 

studien är genomförd. Hög reliabilitet är positivt, eftersom det motverkar subjektivitet, 

men läggs alltför stor vikt på reliabilitet kan det motverka den flexibilitet som är 

värdefull i kvalitativa intervjuer (Bryman, 2013; Kvale & Brinkmann, 2013). Då flera 

forskare genomför intervjuer på olika håll till samma studie innebär det alltid att 

skillnader i intervjuer kan uppstå. För att öka reliabiliteten använde vi oss därför av en 

gemensam intervjuguide, gjorde ljudupptagning av intervjuerna samt antecknade 

ansiktsuttryck och så vidare under intervjun. På så vis berördes samma teman, 

intervjuaren kunde fokusera på att lyssna och möjlighet gavs att delge forskarkollegan 

förändringar av exempelvis stämning och röstläge (Kvale & Brinkmann, 2013).  

 

Validitet handlar om hur väl en metod undersöker det som den är tänkt att undersöka. 

Vi upplever att vi genom intervjuguiden och våra frågor till respondenterna lyckades få 

svar på våra frågeställningar. Vi använde oss av sammanfattningar, omformuleringar 

och empatiska svar för att säkerställa vår förståelse av det sagda. För att öka en studies 

validitet kan respondentvalidering användas (Kvale & Brinkmann, 2013). Vi har dock 

valt att inte använda oss av det, eftersom det även innebär en risk att respondenterna 

ändar sina svar då de haft tid att fundera och samtala kring intervjun, samt önskan av 

politiskt korrekthet (Bryman, 2013).  

 

Studiens generaliserbarhet ser vi som låg. I kvalitativ forskning är det dock inte centralt 

att resultatet ska kunna generaliseras, utan resultatet bör ses som ett stickprov som sätts 

i relation till teorier. Det är kvalitén på de teoretiska slutsatserna i förhållande till det 

insamlade materialet som istället blir betydande för generaliserbarheten (Bryman, 

2013).  
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7. Resultatredovisning och analys  

Att välja hur en studies insamlade data ska presenteras är inte alldeles oproblematiskt. 

Vi har valt att redovisa vårt material utifrån hur det berör studiens intresseområden. I 

kvalitativa studier är det ovanligt att materialet presenteras i exempelvis tabeller, då 

datamaterialet oftast inte är mätbart på samma vis som vid en kvantitativ studie (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Vi har trots detta valt att presentera delar av resultatet i 

tabellform, eftersom vi anser att det hjälper till att skapa en tydlig och sammanfattande 

bild av vårt resultat. Bryman (2011) menar att en kombination av det kvalitativa och 

det kvantitativa kan göra att forskaren kompenserar svagheterna med båda metodernas 

starka sidor. Att forskarna genom att kombinera metoderna, kan få fram en mer 

heltäckande redogörelse av det område som studeras och att den ena metoden kan bidra 

till att förklara den andra, vilket kan stärka och bidra till att få ut mer av resultaten 

(Bryman, 2011). Denna sammanställning är således vår tolkning av data. Vi beskriver 

hur lärarna säger att de möter barn i behov av stöd, hur de upplever förekomsten av de 

fyra situationer intervjuerna utgick ifrån, vilka samtal de har kring situationerna och 

vilket synsätt deras bemötande ger uttryck för. Resultatet presenteras utifrån våra 

forskningsfrågor, fråga ett och två redovisas tillsammans, fråga tre under en egen 

rubrik. En kontextanalys av de två skolor som varit föremål för studien inleder 

avsnittet. I texten är de tio respondenternas namn fingerade med begynnelsebokstav i 

bokstavsordning från A till J för enkelhetens skull. 

 

7.1 Kontextanalys 

De två skolor där våra respondenter arbetar ligger båda i mindre kuststäder, en i norra 

Sverige och en i södra. De är kommunala F-5 respektive F-6 skolor med två klasser per 

årskurs. På respektive skola går 200-250 elever. Flera i personalgrupperna har jobbat 

mer än tio år i yrket. De båda skolorna skiljer sig åt gällande lärartäthet. På SVT Pejl 

kan läsas att den norra skolans lärartäthet skattas hög jämfört med andra skolor i 

Sverige med fler än 10 lärare per 100 elever. Andelen behöriga lärare skattas också hög 

jämfört med andra skolor i Sverige (svt.se/pejl). Enligt statistiken från SVT Pejl är 

lärartätheten på den södra skolan färre än 10 lärare per 100 elever, vilket beskrivs som 

lågt i jämförelse med övriga landet och andelen behöriga lärare beskrivs som 

medelhögt jämfört med övriga landet. Andel elever som uppnått kravnivån på de 

Nationella proven i svenska i år 3 värderas på båda skolorna som medel i förhållande 
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till övriga landet. Det samma gäller andel elever som uppnått kravnivån på de 

Nationella proven i matematik i år 3 (svt.se/pejl). Båda skolorna har i år reviderat sina 

likabehandlingsplaner och de nya trädde kraft höstterminen 2014. De har tillgång till 

vardera elevhälsoteam (EHT) där förutom rektor även skolsköterska, kurator, 

psykolog, speciallärare och specialpedagog ingår. Teamet anlitas i första hand på 

uppdrag av rektor och erbjuder stöd, handledning och konsultation/rådgivning. 

Skolorna har dessutom tillgång till kommunala stödfunktioner bestående av bland 

annat skolläkare, psykologer, logoped och specialpedagoger.   

 

7.2 Vad säger lärare om hur de möter barn i behov av stöd utifrån ett kategoriskt 

förhållningssätt? 

En av respondenterna beskriver att många av de samtal hon har med barn i behov av 

stöd, främst är av tillrättavisande och lösningsinriktad karaktär. De föräldrasamtal hon 

beskriver handlar om att överföra information, återge händelser och så vidare. Fem av 

lärarna säger att de ofta säger till elever, både i klassrummet där tillsägelsen riktas till 

en eller flera elever och även tillrättavisningar enskilt riktat till en elev. De ger exempel 

på situationer där lärare tar ut elever från klassrummet för att ytterligare förtydliga 

förhållningssätt. Några av lärarna säger att de ofta pratar med klassen om hur man ska 

bete sig. Två av dem berättar att de har många barn i klassen som stökar runt och stör 

undervisningen. En av dem talar om “stökiga perioder” och säger att hon då känner sig 

som en “argmaskin”. Lärarna uttrycker att det är jobbigt och frustrerande att känna sig 

arga. Att de, som de säger, måste upprepa önskvärt förhållningssätt om och om igen. 

“Det är jobbigt att känna sig arg hela tiden”. Nästan alla respondenter tycker det är 

svårt att hantera situationer där elever uppvisar beteende som stör undervisning. En av 

lärarna menar: ”Jag upplever att barn vill göra så gott de kan, men ibland fixar dom det 

inte för impulskontrollen är inte som den ska. Eller som den är hos de flesta barn. Alla 

har inte förmåga att nå målen”.  

 

En annan lärare berättar om två elever i sin klass som hon upplever gör att hela klassen 

är kaosartad. “Den ena mår jättedåligt psykiskt och den andra är inte utredd, men 

föräldrarna vill ha en utredning. Han är helt impulsstyrd!" En av respondenterna 

reflekterar över sitt läraruppdrag och säger att hennes jobb är att hjälpa barnen att bli 

godkända inte att uppfostra dem. Att “skolan borde vara frivillig … så att alla skulle 

sitta ner och förstå att det är en förmån att vara där". Flera uppger att de samtal de har i 
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samband med elever i behov av stöd framförallt sker tillsammans med övriga 

pedagoger och EHT, där man samtalar om barnet. Någon av lärarna berättar att hon fått 

tips om att läsa böcker eller på annat sätt förkovra sig i hur man samtalar med barn 

men hon menar att det inte är hennes jobb. Hon berättar att vid samma tillfälle 

rekommenderades att barnet skulle ha någon att prata med återkommande. “Men med 

vem då, undrar hon? Är det med mig eller?” När lärarna upptäcker att elever riskerar 

att inte nå målen så uttrycker flera av dem att de när de upptäcker sådant oftast direkt 

tar kontakt med speciallärare eller specialpedagog. Någon menar att skolans arbete 

riskerar att stoppas upp på grund av att utredningar tar lång tid att vänta in och att utan 

dem kan man inte gå vidare. Det stöd några av lärarna talar om som relevant för att 

anpassa för barn i behov av stöd handlar om individuella scheman, placering i 

klassrummet, stödundervisning, arbete i avskildhet. En av lärarna, Irene, uttrycker sig 

så här: 

 

För min uppgift är ju att ha undervisningen och det är ju likadant för alla barn. 

Sen är det inte alltid det är mottagliga för det man ska göra på grund av olika 

saker… Måste sortera i vad som är undervisning och vad som är annat. Det 

andra får annan personal ta. 

 

Några av lärarna beskriver att när barn drar sig undan så tänker de att det ofta beror på 

ett självvalt beteende. Att de här barnen trivs att vara ensamma. De menar att när en 

elev drar sig undan så beror det på att barnet inte klarar av de sociala spelreglerna, 

vilket ofta har sitt ursprung i en diagnos inom autismspektrat.  

 

7.2.1 Analys  

Att de förtroendefulla relationerna mellan lärare och elev utmanas under skoldagen 

menar Lilja (2013) är oundvikligt. Hon framhåller att eleverna är i skolan för att göra 

ett arbete och uppnå vissa bestämda mål oavsett om de vill det eller inte, men att det är 

läraren som ska se till att eleven får möjligheter att göra det som krävs för att lära. När 

en svårighet uppstår är lärarens lösning utifrån det kategoriska perspektivet att säga till 

eleven, försöka rätta till elevens brist. Med ett sådant handlande och förhållningssätt 

riskerar läraren att frånta eleverna möjligheten till goda relationer både till läraren och 

till kamrater i klassrummet. Moira von Wright (2000) framhåller att läraren i detta 

perspektiv, ser det behov som eleven uttrycker närmast som en avsaknad, som något 

som fattas eleven. Läraren behöver finna bristen för att kunna åtgärda problemet, 
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tillfredsställa behovet. Moira von Wright menar att om läraren vill lära känna individen 

är frågan vem, inte vad som skall vara vägledande (von Wright, 2000). Kinge (2008) 

menar att om barn upprepade gånger upplever att de vuxna inte förstår vad som ligger 

bakom ett öppet, spontant och uppriktigt beteende eller en reaktion så är risken att 

barnet lär sig att inte förvänta sig något stöd av vuxna. Barnet kanske sluter det svåra 

inom sig eller utvecklar ett allmänt upproriskt beteende. Några av lärarna menar att de 

inte kan ta tid för att samtala med barnen, att det inte ryms inom läraruppdraget. 

Iwarsson (2014) menar att samtal är underskattade, inte minst i skolan. Han påminner 

om artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som 

beskriver barns rätt att komma till tals och bli lyssnade på. Vidare påpekar han att utan 

samtal och relation är uppdraget om inte ogenomförbart så åtminstone onödigt svårt. 

 

7.3 Vad säger lärare om hur de möter barn i behov av stöd utifrån ett 

relationsorienterat förhållningssätt?  

Flera respondenter betonar vikten av att samtala med barnen. Lärarna ger exempel på 

olika sorters samtal som de har med sina elever. Samtal där läraren bättre försöker 

förstå hur eleven tänker och resonerar samt samtal i syfte att skapa relation, uppmuntra 

och ta reda på hur eleverna har det. Fem av lärarna säger att de ofta småpratar med 

eleverna. Alma kallar det att hon “kollar av läget”. Fyra av lärarna pratar 

återkommande om behov av samtal och relation med barnen, vikten av att kunna gå 

ifrån för att prata och lyssna. Betty nämner att “för att lära känna en elev behöver jag 

kunna sitta och prata med eleven, vilket jag bara hinner ibland. Fast det gäller att ta sig 

tid”. Just ömsesidighet och lyssnande beskrivs av dessa respondenter, som de 

viktigaste delarna i samtalen. En av lärarna säger att hon tror att hennes elever vet att 

hon är öppen för alla typer av samtal. Hon beskriver att hon ofta har samtal med 

enskilda elever och att det då mest handlar om att “vara en go fröken” och att lyssna. 

En lärare, Hilma, ger uttryck för eget behov av samtal, bekräftelse och att bli lyssnad 

på.  

 

Då är det skönt att i första hand kunna prata av sig med sin kollega. Att kunna 

berätta vad som hänt och hur man känner. Så kan hon bara säga ”Jag förstår!” 

Eller ”Du kan prova så här istället!” Sen har jag andra kollegor som ligger mig 

nära, man går till dom som man har extra förtroende för. En go relation till. 
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En av lärarna uttrycker att hon då ett barn är i behov av stöd alltid utgår från barnets 

upplevelse och önskan och stöttar utifrån det. Flera respondenter talar återkommande 

om barns olikheter, elevers rätt att vilja och tycka olika samt att hänsyn tas till 

individuella behov och önskningar. Flera av lärarna anser att det mesta i ett klassrum 

handlar om relationer och att en av lärarens viktigaste uppgifter är att skapa goda 

relationer för att barnen ska utvecklas psykiskt, socialt och kunskapsmässigt. Någon av 

lärarna berättar med engagemang om vikten av goda relationer i skolan för barns 

lärande och utveckling. Att barnen alltid ska känna sig välkomna och känna att läraren 

tycker om dem. Att de blir sedda och bekräftade som personer. Jag tänker så här, säger 

Jane: “Den här fröken ser och hör mig oavsett vad jag gör. Det handlar om att bry sig, 

att visa intresse, vara glad och öppen, se och hjälpa. Det är det viktigaste lärare har att 

göra”. En annan lärare uttrycker att hon ser som sin viktigaste uppgift att bekräfta alla 

barn och särskilt uppmärksamma de som för tillfället är i extra behov av stöd. Hon 

beskriver barns behov som föränderliga och beroende av situation och sammanhang.  

 

7.3.1 Analys   

Några av lärarna visar tydligt på en medvetenhet om vikten av att den vuxne ser och 

bekräftar barnen. De talar återkommande om behovet av samtal och relation med 

barnen, vikten av att kunna gå ifrån för att prata och lyssna i syfte att bättre se och 

förstå. De anser att det ingår i lärarens uppdrag att hjälpa till vid konfliktlösning, att 

samtala och lyssna till barnen. Kinge (2008) menar att för att vi vuxna ska få insikter i 

barns logiska beteende och reaktioner på en för dem ohanterlig situation, så bör vi ge 

barnen vår positiva uppmärksamhet och invitera dem till dialog om deras tankar och 

upplevelser. Enligt Iwarsson (2014) är förmågan till dialog något av det allra viktigaste 

vi behöver hjälpas åt med att utveckla tillsammans med barn. I dialog med barnen ger 

vi dem bland annat verktyg för att överbrygga motsättningar av olika slag. Wedin 

(2007) menar att relationsbyggandet i mångt och mycket är ett individuellt arbete från 

lärarnas sida som inbegriper en personlig medvetenhet, ansträngning och vilja. 

 

Mitt intryck är att lärarpersonligheten kan ses som ett redskap som kan förfinas 

genom en personlig insikt om dess betydelse. Lärarens egen person kan aktivt bidra 

till kvaliteten på den interpersonella relationen mellan lärare och elev.  

(Wedin, 2007, s.150) 
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Lilja (2013) framhåller att när läraren och eleverna har förtroende för varandra så 

möjliggör relationen att varje elev möts på det sätt som är bäst för honom eller henne, 

det vill säga i enlighet med vad varje elev behöver. I sin avhandling Förtroendefulla 

relationer mellan lärare och elev skriver Lilja (2013) om värde och vinst av att lärare-

elevrelationer är goda. Flera av lärarna i studien verkar ömma för att se eleven som 

medmänniska, som en person som intresserar, som en väg i relationsbyggandet med 

eleverna. Det kan vara att exempelvis fråga om en katt som man vet ska få ungar snart, 

ett litet syskon som anlänt, en helgsutflykt med familjen eller att komma ihåg att 

uppmärksamma en ny frisyr. Flera av respondenterna beskriver just detta och visar 

också på insikten om värdet av det.  

 

7.4 Hur upplever lärare sin och skolans förmåga att möta barn i behov av stöd 

och vad framstår som särskilt viktiga eller problematiska frågor för dem i det 

arbetet?  

Samtliga lärare uttrycker att arbetsbelastning och yrkets komplexitet och krav ökat. En 

av lärarna menar att hon innan hon började arbeta som lärare, aldrig kunnat ana hur 

krävande lärarjobbet är. Flera av lärarna säger att de känner sig ensamma i sitt uppdrag 

och två uttrycker att de ofta känner att de inte orkar med. Några respondenter uttrycker 

osäkerhet i möte med barn i behov av särskilt stöd. Utifrån de svar vi fått från 

respondenterna, finner vi att det verkar som att lärarna upplever att förekomsten av de 

olika situationerna nämnvärt skiljer sig åt. 
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Figur 1: Vår tolkning av hur respondenterna upplever förekomsten av de fyra situationerna 

som intervjuerna utgick ifrån. 

 

 

Flera poängterar att det i deras lärarutbildning inte ingick något speciellt kring att möta 

elever, men däremot didaktik, hur de kan undervisa. Gällande elever som riskerar att 

inte nå målen så uttrycker en av dem att hon känner sig osäker “jag upplever att jag blir 

bättre på det med åren.” En annan av lärarna uttrycker att hon upplever att det behövs 

tydligare planering av åtgärder för elever, “en process så att man ser att det händer 

något!”. Samtliga lärare nämner i någon grad att de upplever sig ha ständig tidsbrist 

och att de därför menar att de inte kan utföra jobbet på det sätt som de vill. Flera 
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nämner att det känns frustrerande att “inte hinna möta eleverna”. En menar att det inte 

finns tid att prata klart och att känslan av otillräcklighet följer med in i klassrummet. 

En annan säger att hon ofta har dåligt samvete för att hon är “på fel ställe”. Hon säger 

att många barn uttrycker att de vill prata “men hur ska man få till det?”  

 

Flera av lärarna upplever sig trygga och kompetenta i att möta olika situationer och 

barn, men uppger att elever många gånger är i behov av samtal som de inte är 

kompetenta att hålla. Samtliga lärare poängterar att de känner stöd i skolans 

likabehandlingsplan och i elevvårdens funktion. Flera säger att de söker stöd kring 

elever i olika svårigheter hos kollegan bredvid, hos rektorn och hos skolans 

specialpedagog alltså i varandra och i EHT. En av lärarna tror att extra insatser i form 

av exempelvis samtal som ibland krävs bör göras av den vuxne som känner klassen 

och eleverna väl men att tid och ekonomi stoppar den möjligheten.  

 

Tabell 3: Vår tolkning av vilka samtal respondenterna uppger att de har kring de olika 

situationerna intervjuerna utgick ifrån. 
 

 

Talar OM eleven med: Talar TILL 

eleven 

Talar 

MED 

eleven Föräldrar Kollegor EHT 
(elev-

hälso 
team) 

Andra 

elever 

Mobbning 10 9 10 10 0 10 

Barn som  

drar sig undan 

6 8 9 8 6 4 

Beteende  

som hindrar  

lärande och 

undervisning 

10 10 9 4 7 3 

Måluppfyllelse 10 4 10 0 6 4 

 

Lärarna upplever att de elever som halkat efter i undervisningen inte får stöd i den 

omfattning som skulle behövas. En respondent menar att de anpassningar som krävs tar 

alltför mycket tid. En annan menar att skolans möjlighet att se och möta elever är 

tillräckliga men säger sedan: “Man kan alltid göra bättre”. En annan respondent tycker 

att skolans insatser är tillräckliga i de flesta fall där barn är i behov av stöd, dock inte 



36 
 

gällande måluppfyllelse. Flera respondenter anser att skolan behöver mer resurser för 

barn i de yngre åldrarna i syfte att ge fler elever chans att lyckas.  

 

 
Figur 2: Vår tolkning av vilka hinder respondenterna identifierar för möjlighet till samtal och 

dialog med elever.  

 

7.4.1 Analys 

Samtliga lärare uttrycker att de värdesätter det kollegiala samarbetet och stödet. Några 

menar att de upplever att de har gott stöd i alla typer av svårigheter som barn kan vara i 

utom när det gäller socioemotionella svårigheter. Lärarna visar på osäkerhet i 

hanterandet, både i hur bemötandet ska ske men också vem som ska ta tag i frågan. När 

lärarna känner sig ensamma i svåra situationer och frågor känner några att de kräver av 

sig själv att de borde klara det bättre, vilket ger en känsla av oförmåga, otillräcklighet 

och frustration. Lärarna nämner att tiden är en styrande faktor och att lärartäthet och 

lärarkompetens påverkar möjligheterna till att stötta på det sätt man skulle vilja och 

som man tror skulle behövas. Wedin (2007) framhåller att lärare sannerligen lever upp 

till klichén ”att ha många bollar i luften” samtidigt. Hon uttrycker att arbetet är oerhört 

intensivt och att i detta intensiva arbete dominerar lärarnas kontakter med eleverna. 

Vidare menar hon att relationsarbetet inte är något som medvetandegjorts för läraren i 

dennes arbetsbeskrivning, vilket innebär att en ny oerfaren lärare då heller inte kan 

förväntas inse värdet av det. Kinge (2008) menar att lärare ibland tycker att de gjort 

allt för att se och förstå ett barn men att de sällan gjort det. Att de snarare gjort mer och 

mer av sådant som inte fungerar. “Jag tror att detta kan vara orsaken till att de här 

barnen ofta gör oss trötta. Vi blir uppgivna när vi inte når önskade resultat trots att vi 
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tycker oss ha prövat allt” (Kinge, 2008). De flesta lärarna uttrycker någon typ av 

frustration över svårigheter med att kunna utföra det uppdraget kräver. Lärarna nämner 

olika faktorer som hindrar och står i vägen, framförallt bristen på tid och att läraren står 

ensam med gruppen elever.  

 

Vår tolkning är att lärarna anger att mobbing knappt förkommer på de båda skolorna 

och att om det skulle förekomma så menar de att det finns genomtänkta planer för hur 

skolan ska bemöta situationen. Däremot anger hälften av lärarna situationer där barn 

drar sig undan, som vanligt förekommande medan andra hälften menar att dessa 

situationen sällan förekommer. De fem som angav det ena eller det andra arbetade inte 

på samma skola. Lärarna har här lite olika tolkningar av vad ett sådant beteende kan 

betyda och menar att det är svårt att riktigt veta hur de ska förhålla sig. Tankarna 

kretsade dels kring att situationen kanske handlar om barn som inte känner sig 

bekväma i samspelet med andra och som därför föredrar att gå själva.  

 

Lärarna menade också att det är svårt att åtgärda situationen eftersom barn som inte 

samspelar så bra inte är någon lätt kompis, vilket skulle innebära att det därför är svårt 

för lärarna att inspirera eller pressa skolkompisarna till att gå dit. Moira von Wright 

(2000) beskriver hur den relationellt perspektiviserande läraren vänder sig till en elev 

och bejakar svårigheten. Läraren intresserar sig således för hur eleven gör och 

kommunicerar med denne om möjliga sätt att hantera en situation. Hon menar att detta 

kräver kreativitet, handlingsutrymme och talutrymme och att den gemensamma 

uppmärksamheten i samtalet riktas mot elevens möjliga handlingar. Genom att göra 

detta menar von Wright (2000) att läraren bekräftar att eleven är någon och att läraren 

visar på det som inte eleven kan se själv. Läraren fokuserar alltså på att visa eleven på 

vem denne kan vara och eleven ser lärarens intresse, vilket även väcker elevens 

intresse för läraren. Hon poängterar att läraren inte sitter inne med lösningen utan att 

den endast kan finnas i samförståndet, i relationen vilket bekräftas efteråt (von Wright, 

2000). Samtliga lärare angav att det i skolan är vanligt eller mycket vanligt 

förekommande med beteende som hindrar undervisning. I dessa situationer uppgav 

flera av lärarna att de känner stor frustration och att de ofta upplever sig ensamma i 

hanterandet. I dessa situationer uppgav även samtliga lärare att de i första hand talar 

TILL eleven, vilket kan handla om att läraren avstyr en farlig situation, markerar en 

gräns. Samtalen MED eleven i dessa situationer var inte lika förekommande. Lilja 



38 
 

(2013) menar att för att läraren ska kunna hantera elevernas motstånd också krävs en 

tro på eleven, vilket innebär att läraren vet vad eleven kan bli och inte bara ser honom 

eller henne i situationen de är i just nu. Även här, precis som von Wright (2000) gör, så 

beskrivs att eleverna då kan känna förtroende för och lita på sina lärare. Vidare påtalar 

Lilja (2013) att sociala relationer handlar om möten mellan människor vilket skoldagen 

är full av och att naturligtvis även en situation då lärare och elev inte är överens utgör 

ett möte. Hon menar att precis som eleverna kan se när läraren är äkta och engagerad 

så kan eleven känna vilken lärarens ambition är. Lilja (2013) menar att det för läraren 

handlar om att inte bara driva igenom sin egen vilja utan att också elevens vilja ska ges 

utrymme för att nå en gemensam lösning.       

     

8. Diskussion  

I detta avsnitt ämnar vi att knyta samman studiens syfte, metod och resultat samt 

diskutera dessa i relation till den teoretiska bakgrunden. Inledningsvis diskuteras 

resultaten och vi försöker svara på frågor som: Hur kan resultaten tolkas och vad 

betyder de? Är resultaten rimliga och pekar de i någon bestämd riktning? Vad kan 

resultaten få för konsekvenser och varför är de viktiga? Därefter för vi en diskussion 

kring val av metod och metodens eventuella inverkan på resultatet. Sedan förs en 

forskningsdiskussion beträffande vad studien bidragit med inom forskningsfältet, hur 

resultaten relaterar till andra studier, dess begränsningar och specialpedagogiska 

implikationer. Vi avslutar avsnittet med förslag på vidare forskning.  

 

8.1 Resultatdiskussion  

Resultaten visar att lärare och elever ofta är i samtal och interaktion med varandra. 

Men det verkar som att lärare i större utsträckning talar TILL elever, OM elever 

snarare än MED eleven. Lärarna uppger att de oftast inte har tid till djupare enskilda 

samtal med elever och någon menar att det ligger utanför deras arbetsbeskrivning, 

vilket även Iwarsson (2014) kommit fram till. Han stötte på att många lärare talade om 

att samtal med elever enbart är relevant för kurator, skolsköterska och psykolog men 

inte för lärare. Många gånger känner sig lärarna i vår studie ensamma i de svårigheter 

som uppstår och uttrycker då behov av att samtala med någon om det för att hitta vägar 
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vidare. Ibland handlar behovet om att helt enkelt få uttrycka frustration, att läraren kan 

få tala med någon om hur svår situationen upplevs. 

De lärare som uttrycker att de har samtal MED elever ger en bild av att dessa samtal 

sker “utanför ramen” för lärarens omedelbara uppdrag och arbetstid. När läraren skapar 

tid för dessa genuina möten med enskilda elever så sker de oftast på bekostnad av 

något annat. Det kan till exempel vara att en klass får vänta lite längre innan lektionen 

börjar eller att läraren tar tid för samtalet under sin egen planeringstid eller rast. Det 

som avgör om läraren har den här typen av samtal verkar till mångt och mycket bero 

på medvetenhet om värdet av dem, lärarens ork och personlighet men också 

uppfinningsrikedom i ett uppdrag som inte riktigt ger direkt utrymme för det.  

Våra tankar går till skolans uppdrag i förhållande till dess organisation och form. Vi 

reflekterar över hur uppdraget ser ut, vad som krävs för att dess anmodan ska kunna 

verkställas och uppfyllas och hur skolors möjligheter till uppdragsuppfyllelse ser ut. 

Skolans styrdokument lyfter fram det relationella perspektivet med en skola för alla. 

En skola som ska kunna se och möta varje enskild elev utifrån barnets förutsättningar 

och behov kräver mycket av relationsbygge och tid. Har lärarna utrymme för det i sitt 

uppdrag och finns medvetenhet och redskap för det? Uppenbarligen verkar det inte 

vara så. Flera av lärarna i studien uttrycker att de känner sig otillräckliga, stressade 

eller osäkra i bemötandet av elever i svåra situationer, vilket kan visa på att lärarna 

varken har tillräckliga yttre eller inre förutsättningar för att bemöta elever i svårigheter, 

elever i behov av stöd. Kanhända lärarna helt enkelt har med sig för knappa resurser 

från lärarutbildningen i form av kompetens och medvetenhet. Det skulle i så fall 

innebära att lärare egentligen har ett “mission impossible-uppdrag”, vilket i sin tur 

skulle kunna förklara den känsla av otillräcklighet och trötthet som flera lärare ger 

uttryck för. 

 

8.1.1 En skola med fokus på prestationer  

Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) ska skolan möta varje enskild individ och utifrån 

elevens förutsättningar anpassa undervisningen. Skolor ska ständigt arbeta för att finna 

lösningar som kan bidra till utvecklade arbetssätt och arbetsformer som leder till 

förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse. Mycket av debatten kring svensk skola 
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har handlat om elevers sjunkande resultat och prestationer i nationella mätningar som 

PISA och TIMMS och fokus har legat på att höja resultaten. Men skolans uppdrag är 

mer omfattande än så. Skolan ska dessutom präglas av omsorg om individen, omtanke 

och generositet, delaktighet och elevdemokrati betonas i läroplanen (Skolverket, 2011). 

Detta upplevs inte alltid som förenligt, vilket flera av lärarna i studien ger uttryck för. 

De menar att de ofta känner sig stressade av skolans uppnåendemål, av att driva 

undervisningen framåt, och att de inte upplever sig ha tillräckligt med tid och utrymme 

för att se och möta varje elev. I vår studie fick vi indikationer på att flera lärare 

dessutom är av uppfattningen att det enbart är undervisning av eleverna som är deras 

jobb. De uttryckte att det är väsentligt att göra skillnad i vad som är undervisning och 

vad som är annat, och detta andra är upp till andra professioner att hantera. Detta tyder 

på liknande resultat som de Iwarsson (2013) publicerar.  

Skolans utveckling har de senaste åren gått mot ökad individualisering och 

differentiering, vilket har satts i relation till och ansetts påverka de sjunkande resultaten 

(Skolverket, 2006). Andra frågor som debatterats mycket beträffande skolors 

möjligheter att nå goda resultat har handlat om bland annat skolområde, klasstorlek, 

skolstorlek och möjlighet att välja skola. Just synen på klasstorlek som en av flera 

avgörande faktorer för goda resultat, framkom även i vår studie. Många av lärarna ansåg 

att klasserna borde vara mindre och att mer undervisning med fördel skulle utövas i 

mindre grupper. Andra studier visar dock att detta är mindre relevant. Dessa pekar 

istället på läraren som den viktigaste faktorn gällande elevers lärande. Och då inte på 

det vis som eleverna ger uttryck för i Skolverkets studie (2006) där de framhåller 

lärarens ämneskunskaper och didaktiska förmåga som kännetecknande för en god 

lärare, utan beträffande förmågan att skapa vänskapliga, respektfulla och positiva 

relationer med elever – så kallad relationskompetens (Aspelin, 2005; Gergen, 2009; 

Hattie, 2009; Brørup Dyssegaard & Søgaard Larsen, 2013; Skolverket, 2005).  

Elever har många relationer att förhålla sig till. Gergen (2009), Aspelin (2005) och 

Holmgren (2006) menar att relationer har så pass stort inflytande och påverkan på barns 

inlärning, att om vi inte jobbar med relationer i skolan så ger vi inte heller eleverna rätt 

förutsättningar. Det finns ett tydligt samband mellan elevernas skolprestationer, 

välbefinnande på skolan och klasskamratrelationer (Brørup Dyssegaard &Søgaard 

Larsen, 2013). I vårt resultat kan vi utläsa att alla tio respondenter håller med om att 
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goda relationer hör ihop med god kunskapsutveckling. Dock verkar deras kunskap, 

medvetenhet och deras arbete med att bygga och upprätthålla goda relationer skilja sig 

åt sinsemellan. De flesta av dem småpratar med eleverna dagligen, vilket kan medföra 

att eleven känner sig sedd och uppmärksammad. Detta går i linje med Liljas (2013) 

resultat. Dock är det endast fyra av de tio som under intervjuerna återkommer till 

betydelsen av djupare samtal med barnen. Även om dessa fyra verkar ha förstått 

betydelsen av goda relationer och samtal, verkar det ändå inte vara alla fyra som faktiskt 

tar sig tiden att skapa dessa möten. 

Det relationella perspektivet har i en mängd olika studier (Holmgren, 2006; Aspelin & 

Persson, 2011; Lilja, 2013; Wedin; 2007) visat sig vara det mest framgångsrika för 

såväl elevers kunskapsutveckling som deras identitetsskapande och hälsa. Vi funderar, 

som vi tidigare nämnt, över huruvida skolans faktiska form och struktur egentligen är 

förenlig med det relationella förhållningssätt som ofta uttrycks i läroplanen 

(Skolverket, 2011). Utifrån vårt resultat verkar det som att lärarna i studien, med något 

undantag, jobbar mycket med att ”läsa av” elever. De genomför test och 

kartläggningar, prövar saker och ser om de fungerar och ”håller ett öga på” barn. 

Många gånger utan att eleven ifråga görs delaktig i processen. Denna information om 

eleven använder de sedan och utgår ifrån för att planera vidare och besluta om 

eventuella åtgärder. Kanske är det istället så att då det i Lgr11 (Skolverket, 2011) 

uttrycks att lärare ska ”utgå från eleven”, menas att lärare ska försöka inta elevens 

perspektiv. Försöka att se vem hon/han kan vara (Aspelin, 2013; von Wright, 2000).  

Moira von Wrights (2000) huvudtes är att de möten som äger rum mellan människor 

skulle vinna på det relationella perspektivet. Det låter rimligt att möjligheten skulle bli 

större för fler barn att må bra och lyckas i skolsammanhang om de blev sedda för den 

de är genom ömsesidig dialog, tilläts träda fram genom samtalet. 

Läraryrket är ett yrke som präglas av social aktivitet (Wedin, 2007). Därför är den bild 

av lärarutbildningen som framträder i vår studie förvånande. Resultatet visar på att de 

flesta av respondenterna inte har med sig något från sin lärarutbildning gällande 

exempelvis relationsskapande och samtal med barn i svårigheter. Detta 

uppmärksammas även av Hägg och Kuoppa (2007). BRIS kartläggning 2004 kom fram 

till att endast två av de tillfrågade lärarutbildningarna innehöll tillräcklig utbildning 

inom ämnena ledarskap, konflikthantering, mobbning, grupprocesser och barn- och 
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ungdomspsykologi. Ett resultat som alltså stämmer väl överens med det våra 

respondenter uttrycker. Lärarutbildningen verkar mer ha bidragit till det kategoriska 

perspektivet med fokus på kunskapsinhämtning, metodik och didaktik. 

Dock verkar lärarutbildningsutredningen (SOU, 2008) förstått det olyckliga i detta, då 

de skriver att undervisning handlar om möten mellan människor och att ingenting är 

viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm relation till varje elev. Den 

nya lärarutbildningen trädde i kraft 2011 och då vi studerade landets 

grundlärarutbildningar F-3 verkar det ha skett en förändring i denna riktning. På 

samtliga universitets hemsidor uppges att utbildningen numera innehåller kurser som 

bearbetar ledarskap, konflikthantering, grupprocesser och sociala relationer (Sökning 

på universitetens hemsidor gjordes 2014-12-04). Det verkar lovande för framtidens 

skola! Dock gynnar det kanske inte de elever som redan är på väg genom 

utbildningssystemet. För dem skulle möjligen Perssons och Perssons (2012) idé göra 

skillnad, att satsa på kompetensutveckling av redan verksamma lärare. Skolan är en 

arena som präglas av långsam förändringstakt. Att då satsa på utbildning av lärare, 

parallellt med den nya lärarutbildningen, tror vi skulle påskynda förändringsprocessen 

och ta skolan ett steg närmre en skola för alla.  

Utifrån ett maktperspektiv blir det i intervjuerna tydligt vilken makt lärare har för 

elevers skolupplevelse, deras chans att lyckas och deras identitetsskapande. Som lärare, 

ledare och utövare av ett politiskt uppdrag har läraren ett övertag och genom detta även 

makt. Läraren avgör vilka möten som ska ske, vilka samtal som ska äga rum. Deras 

sätt att bemöta barnen får betydelse för barnens självbild och även deras sätt att i sin 

tur bemöta andra. Lilja (2013) påtalar att möten, då lärare och elever inte kommer 

överens, ofta utspelar sig inför resten av klassen. Hon menar att hur situationen löser 

sig alltså inte bara är viktig för den enskilt inblandade elevens förtroende för läraren, 

utan även för de förtroendefulla relationer läraren har med klassen som en grupp och 

vidare för elevens relationer till sina klasskamrater (Lilja, 2013).  

Ett kategoriskt perspektiv och kategoriskt handlande innebär mer begränsningar för 

eleven, ändå är det detta som historisk och fortfarande är det mest dominerande inom 

svensk skola (Nilholm, 2005). Det relationella perspektivet utgår bland annat från det 

socialkonstruktivistiska och ligger nära det sociokulturella och tanken om att kunskap 

medieras. Det skulle i så fall innebära att barn som möts av ett kategoriskt 
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förhållningssätt lär sig detta, tar det till sig, gör det till sitt eget och för det vidare i 

mötet med andra. Då ges inte alla elever möjligheten till goda relationer i klassrummet. 

Alla elever ges inte möjligheten att lyckas i skolsammanhang. Om läraren inte möter 

eleven, lyssnar och för dialog, hur ska skolan då kunna lyckas med läroplanens 

uppdrag gällande att bidra till att utveckla ansvarsfulla och demokratiska medborgare?  

Flera av lärarna i vår studie uppger ändå att de i många avseenden är nöjda med 

skolans förmåga att hantera svåra situationer och möta barn i behov av stöd. De säger 

att ”Vi gör så gott vi kan!” Med det påståendet ger de möjligen uttryck för att “skolan 

inte kan bättre än så här”. Det vore i så fall mycket olyckligt, eftersom det enda man 

verkligen kan förändra är sig själv och ingen annan. Genom att ändra på oss själva 

ändrar vi dock på hela mötets förutsättningar och något nytt kan ske, det vill säga 

förändring. Men enligt några av lärarna i vår studie så blir det inte bättre än så här, 

vilket skulle betyda att de elever i svårigheter som lärarna möter alltså inte kan 

förvänta sig en ljusning i sin situation. Det ger ju i så fall en ytterst dyster bild både för 

lärarna själva, som upplever frustration och svårigheter i sin yrkesutövning, och för 

de elever de möter. 

 

8.1.2 Diagnosers funktion i skolan  

Professor Allan kopplar ihop vår tids stora fokusering på elevers måluppfyllelse med 

den ökade efterfrågan på diagnoser (Skolverket, 2014). Hon förordar en förändrad 

inställning till elevers svårigheter, som går från att se elevers svårigheter som problem 

till att betrakta dem som en spännande utmaning. I vår studie var det en lärare som 

uttryckte att hon delade denna ståndpunkt. Övriga uttryckte sin uppfattning av 

svårigheten som mer eller mindre problematisk. Resultatet av den dominerande 

uppfattningen bland lärare, tillsammans med den press som finns på lärare och skolor 

att höja resultaten, tänker vi mycket väl kan hänga samman med ökad efterfrågan på 

diagnoser. Professor Allan (2014) menar att lärare upplever att beteendeproblematik 

hos elever är särskilt svår att hantera i samband med de allt högre ställda kraven på 

måluppfyllelse, och att lärarna hellre vill att dessa elever ska undervisas av någon 

annan, någon annanstans än av dem själva i det egna klassrummet. Det visade sig vara 

den dominerande uppfattningen även i vårt resultat. I lärarnas uppdrag ingår att alla 
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elever ska lyckas nå kunskapsmålen. Om så inte blir fallet kan det på sätt och vis 

betraktas som ett misslyckande i yrkesgärningen. Diagnoser skulle då kunna fungera 

som en slags utväg eller ett sätt att få mer resurser för att klara kraven på 

måluppfyllelse, en tanke som utvecklas mer av Allan (Skolverket, 2014).  

Flera av lärarna i vår studie talar om diagnoser. Dessa nämns både som orsak till barns 

beteenden och som förklaringar till varför lärarna själva agerar som de gör i olika 

situationer. Elever testas och bedöms, utredningar efterfrågas. Denna bild är vad von 

Wright (2000) varnar för då hon säger att med det kategoriska perspektivet följer en 

risk att eleven blir ett vad istället för vem. Eleven ses som problembärare och den 

kategoriska traditionen är tydlig. 

Lärarna i studien talar om diagnoser som hindrar och försvårar. De nämner väldigt lite 

under intervjuerna om vad som underlättar, förhindrar, förebygger eller annat som 

skulle kunna passa in i ett salutogent perspektiv. Endast ett par av dem verkar fokusera 

på det som fungerar istället för det som inte fungerar. Eriksson och Lindström (2006) 

menar att detta synsätt är vanligt förekommande. Att frustrationen över det svåra leder 

till valet att fokusera på det som inte fungerar. 

Ändå tog den psykologiska forskningen kring 80-talet en vändning och började 

intressera sig för hur det kommer sig att det ändå går bra för 50 procent av de barn som 

växer upp under svåra förhållanden (Rutter, 2012). Tänk om skolan som verksamhet 

kunde följa den psykologiska forskningens utveckling och tala om 

funktionsuppsättning istället för nedsättning. Den pedagogiska forskningen har 

visserligen följt den, men åter ser vi att skolan är en arena med långsam 

förändringstakt.  

För trots att många barn växer upp under svåra levnadsförhållanden uppger 87 procent 

av dem att de mår bra (SCB, 2014). Vi funderar över om det möjligen är så att barn har 

lättare att fokusera på det som fungerar, än att bli nedslagna av det som inte gör det. 

Som orsak till att barn trots tuffa förhållanden upplever sig må bra anges SOC eller 

KASAM, alltså att eleverna upplever sin värld som begriplig, hanterbar och 

meningsfull (Eriksson & Lindström, 2006).  

Det som den pedagogiska forskningen har kommit fram till kan fungera som reseliens, 

skyddsfaktorer, är framförallt trygga och goda relationer (Hattie, 2009; Brørup, 
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Dyssegaard, Søgaard & Larsen, 2013; Schibbye, 2006; Kinge, 2008; Iwarsson, 2013). 

Också på formuleringsarenan verkar budskapet gått fram, både läroplanen (Skolverket, 

2011) och flera andra skrivelser av Skolverket belyser relationers betydelse. Eftersom 

all denna forskning pekar i samma riktning, känner vi oss lite fundersamma över att det 

inom skolans verksamhet ändå verkar fokuseras så pass lite på relationer.   

 

Gällande barns levnadsförhållanden krockar vårt resultat i ett avseende med befintlig 

forskning och statistik. Lärarna i vår studie upplever nämligen att mobbning är så gott 

som obefintligt ute på skolorna, men statistiskt är det sammanlagt 16 barn som 

regelbundet blir slagna eller på annat vis görs illa av andra elever på dessa två skolor 

(SCB, 2011). Statistik visar vidare att 14-15 procent av alla barn blivit slagna i hemmet 

(Rädda Barnen, 2012). Räknar vi vidare skulle det innebära cirka 82 barn på dessa två 

skolor. Så vilka är dessa barn, hur finner vi dem? Det skulle kunna vara en elev som 

drar sig undan. Det skulle kunna vara en elev som uppvisar beteende som hindrar 

lärande och undervisning. Det skulle kunna vara en elev som riskerar att inte nå målen. 

Det skulle kunna vara en elev som utsätts för mobbning eller som förtrycker andra.  

De flesta lärarna i vår studie säger att då de är med om eller ser situationer som i 

exemplen oftast frågar eleven hur det är. Att de försöker ta reda på vad som hänt, hur 

eleven vill eller känner. Det som bekymrar i sammanhanget är att enligt statistiken är 

det endast ett barn av tio som pratar med en lärare då de är bekymrade eller oroliga 

(SCB, 2011). Det skulle innebära att bara 55 barn på dessa båda skolor vågar eller vill 

prata med en lärare om det som är svårt. Och om barnen inte litar på läraren – hur kan 

då lärare lita på att barn svarar och berättar om det svåra när läraren frågar?   

 

8.1.3 Samtal OM, TILL eller MED 

Vi har funderat mycket över vad lärarnas sätt att samtala om, till eller med elever får 

för pedagogisk implikation. I vår studie ser vi tydligt att samtal OM barn är mycket 

vanligt. Lärarna uppger behov av att samtala och diskutera svårigheter de upplever i 

arbetet, med specifika elever och grupper. Samtalen OM fungerar då som en slags 

ventil. Iwarsson (2013) belyser lärares behov av att ”prata av sig” men menar att det är 

lätt hänt att bli kvar där och inte komma vidare. Vårt resultat tyder på att då lärare 
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endast pratar OM elever med kollegor och EHT, kan svårigheter analyseras och 

åtgärder planeras utan att eleven görs delaktig i processen. Detta fenomen beskriver 

von Wright (2000) som en av riskerna med det kategoriska perspektivet.  

Så länge läraren dessutom är fast i tanken om barnet som problembärare blir det också 

svårt att komma vidare. Intressant i vårt resultat är att alla lärare uttrycker att de 

uppskattar samtal som dialog, att det känns skönt bli sedd, bekräftad och lyssnad på när 

något känns svårt och tungt. Dock är det ett fåtal som applicerar den insikten på elevers 

behov när de upplever liknande känslor och låter de barn som möter svårigheter varje 

dag och som har stort behov av att bli lyssnade på, få samma möjlighet. Att bli lyssnad 

på gör något med oss, vi blir till i mötet (Aspelin, 2013).    

Det framkommer också i studien att lärarna känner sig ganska ensamma i sin 

yrkesutövning. De har tillgång till specialpedagogisk kompetens och kan vid behov 

ansöka om handledning. De ser dock svårigheter i att skapa tillfällen i sina fulla 

scheman att ta emot denna handledning, vilket gör att de ibland väljer bort möjligheten. 

Vi tror att ökad handledning av lärare och arbetslag skulle kunna innebära stora 

förändringar för lärarna. Många av dem verkar behöva hjälp i att skapa begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, något som även bland annat Iwarsson (2013) påtalar. 

Handledning skulle kunna bidra till detta och i förlängningen skulle det kunna medföra 

stora förändringar även för eleverna.  

Att lärare behöver bli bättre på att tala MED elever har vi redan varit inne på. De 

behöver även mer kunskap om samtalen och dess möjligheter. Av vårt resultat kan 

utläsas att många lärare upplever detta som svårt och uppger sig sakna redskap, 

kunskap och förmåga att hålla i samtal. Det överensstämmer med Hägg och Kuoppas 

(2007) uppfattning. Enligt Iwarsson (2013) behöver det dock inte vara så svårt som vi 

många gånger tror. Ofta räcker det att våga vara nära och lyssna, och att det i sig har en 

enormt läkande kraft. Två av lärarna i vår studie är av samma åsikt och säger att de 

ofta har enskilda samtal med elever i svårigheter och att det mest handlar om att lyssna 

och vara en go fröken. Det är också genom att samtala MED eleven som denne kan 

göras delaktig i analys av svårigheter och planering av åtgärder. Det är genom samtal 

MED elever som lärare och elev kan mötas och genom dialogen kan nyckeln finnas till 

barnets samarbetsvilja, kapacitet och resurser (Kinge, 2008; von Wright, 2000; 

Iwarsson, 2013; Aspelin, 2005). 
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Kinge (2008) hävdar att det inte handlar så mycket om att göra mer, men om att 

använda tiden annorlunda, en åsikt vi också möter i vår studie. Enligt SCB (2011) är 

det vanligast att barn talar med sin mamma när något tynger eller oroar dem. Vi fastnar 

i funderingar kring barn som inte har en mamma och barn som har en mamma som på 

grund av orsaker som missbruk och psykisk ohälsa inte går att tala med. Vem talar de 

barnen med? Vem lyssnar? Vem upptäcker dem? Här finns en oerhörd risk. Att inte bli 

sedd kan leda till bristande KASAM, till psykisk ohälsa och låg självkänsla. Schibbye 

(2006) beskriver hur identitet skapas och utvecklas i samspel med andra, att för en 

positiv självuppfattning och självutveckling är känslan av att bli sedd och bejakad 

avgörande. Vi skriver ”känslan av” eftersom att bli sedd och uppleva sig sedd inte 

alltid är detsamma (Kinge, 2008).  

Vårt resultat visar att barn som uppvisar beteende som hindrar lärande och 

undervisning ofta får mycket av lärarens uppmärksamhet. Fler lärare säger sig alltid ha 

ett öga på dessa elever. Därmed är det inte säkert att dessa barn upplever sig sedda och 

bejakade, mest troligt är att de inte gör det. Konsekvenserna av det skulle kunna vara 

att barnens förtroende och tillit till läraren tar skada (Holmgren, 2006). Så även 

barnens självbild (Kinge, 2008). I våra intervjuer hörde vi flera lärare uttrycka 

frustration över att inte bli lyssnade på av eleverna. De upplevde svårigheter i att få det 

tyst i klassrummet och att vissa elever ignorerade dem och deras uppmaningar.  

Sannolikheten att elever lyssnar på läraren hänger nära samman med hur väl de känner 

sig sedda och lyssnade på (Iwarsson, 2013). Det i sin tur kan vi utifrån vårt resultat se 

hänga nära samman med lärarens förhållningssätt, om det är kategoriskt eller 

relationellt. I detta sammanhang är det viktigt att läraren också tänker på och är 

medveten om vad denne uttrycker med ögon och i kroppsspråk (Holmgren, 2006). Det 

räcker inte med att säga TILL eleven, ge uppmaningar eller ställa ledande frågor. Det 

räcker inte heller att säga TILL eleven att vi gärna lyssnar om något bekymrar eller 

känns svårt. Vi måste visa att vi menar det.    
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8.1.4 Specialpedagogiska implikationer 

Alla skolor ska ha en plan för diskriminering och kränkande behandling och en 

arbetsmiljöplan, gärna samlade i en så kallad Likabehandlingsplan, vilken skall 

uppdateras årligen (Skollagen 2010:800, kap 6, Diskrimineringslagen kap 3). Båda de 

skolor som ingick i vår studie har en Likabehandlingsplan som uppdaterats detta läsår. 

Lärarna i studien känner till dess existens och de hänvisade till denna i samtal om 

mobbning. Det var dock ytterst få av de intervjuade lärarna som hänvisade till den i 

något annat sammanhang. Planen ska vara känd hos alla i verksamheten, vilket den 

alltså var. Den ska innehålla mål för de främjande och förebyggande insatserna och 

bygga på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete (Skolverket, 

2014). Dessa mål bör alltså alla lärare i studien känna till och de bör även ha varit en del 

av att utvärdera tidigare års. Planen ska dessutom innehålla en beskrivning av vilket 

arbete som planeras och vilka rutiner som gäller, samt beskriva hur barn och elever 

medverkar i det främjande och förebyggande arbetet (Skolverket, 2014). Då lärarna i 

studien övervägande hänvisade till planen enbart beträffande mobbningssituationer, 

funderar vi över om de möjligen betraktar den som vad som tidigare kallade 

”mobbningsplan”.  

Den enda av de fyra situationer våra intervjuer utgick från, där lärarna kände sig trygga 

och säkra med skolans rutiner och plan för hantering, var situationen mobbning. Vår 

analys av hur lärarna samtalade kring planen är att de inte är fullt förtrogna med dess 

innehåll. Om de varit det tror vi att de skulle ha kopplat till den i alla fyra situationer 

intervjuerna utgick från, eftersom de alla på olika vis berör diskriminering, kränkningar 

och god arbetsmiljö. Likabehandlingsplanen borde således innehålla rutiner kring fler 

situationer än mobbning.  

Just tydliga handlingsplaner och rutiner saknas enligt lärarna i vår studie framförallt 

gällande elever som drar sig undan och elever som uppvisar beteenden som hindrar 

lärande och undervisning. Elever som riskerar att inte nå målen rådde det viss osäkerhet 

kring, även om de alla var överens om att EHT skulle kopplas in i något skede. Vi anser, 

med stöd av Skollagen (2010:800) och Skolverket (2014) att skolans 

Likabehandlingsplan borde vara mer av ett levande verktyg, uppbyggt utifrån 

utvärderingar av tidigare års arbete, vilken alla i verksamheten varit med och utformat. 

En plan för alla verksamma inom skolan att känna stöd i. 
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Utifrån vårt resultat upplever lärare mobbning som den minst förekommande av de fyra 

situationer intervjuerna utgick från. Den mest förkommande uppgav lärarna var elever 

vars beteende hindrar lärande och undervisning. Det känns märkligt att det för den 

situation som upplevs som knappt befintlig finns en tydlig plan för hantering och till 

och med en arbetsgrupp som hanterar och sköter fallen. Medan det för den situation som 

lärarna anger som mest förekommande, saknas en tydlig plan. Där känner flera av 

lärarna stor frustration, ensamhet och oro kring hur de ska bemöta och hantera 

situationerna.  

Den utväg som lärarna då ofta väljer är att ta upp ärendet med elevhälsan. Elevhälsan 

får då en expertroll i sammanhanget. Vissa lärare uppger att de “lämnar över till EHT” 

och andra uppger att de “bollar med” och får råd och tips av. Elevhälsan är skapad och 

konstruerad som en expertgrupp, som ska vara ihopsatt av kompetenser inom medicin, 

psykologi, pedagogik och specialpedagogik (Skollagen, 2 kap. 25 §). I skolors arbete 

med att skapa fungerande och anpassade skolsituationer spelar elevhälsan en betydande 

roll (Prop. 2001). Det är ett stort ansvar som läggs på personalen inom elevhälsan. Och 

frågan är hur bra systemet egentligen fungerar? Fungerande skolsituationer för alla 

verkar inte vara ett faktum, varken med blicken fäst vid vårt resultat eller vid andra 

studier. Trots insatser från EHT och att läroplanen (Skolverket, 2011) säger att då elever 

behöver stöd ska detta ges. Är det möjligen så att systemet med att bygga upp nätverk 

med olika professioner i skolan underbygger lärarnas uppfattning att enbart fokusera på 

kunskapsmål? Har lärare idag snävat åt sitt uppdrag till att gälla en ganska begränsad 

elevgrupp? Som en lärare uttryckte ”Man måste skilja på vad som är undervisning och 

vad som är annat – det andra får någon annan ta.” Eller missbrukas dessa nätverk till att 

omfatta alla elever som befinner sig utanför normen, de som läraren inte har förmåga att 

möta? 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) ska stöd och anpassning göras utifrån den 

bedömning som lärare gör (Skolverket, 2011). Det är ett betydande ansvar som läggs på 

lärarna och som kräver hög kompetens, en kompetens som flera lärare i vår studie inte 

tycker att de besitter.  
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Beträffande exempelvis de elever som uppvisar beteende som hindrande lärande och 

undervisning och de som riskerar att inte nå målen uppfattade vi stor frustration och en 

önskan och strävan att ”få ut” dem, att någon annan tog över exempelvis speciallärare. 

Detta trots att läroplanen säger att i de fall då åtgärder innebär placering i särskild 

undervisningsgrupp eller enskild undervisning ska skolans strävan alltid vara att elevens 

snarast ska återgå till den ordinarie gruppen (Skolverket, 2011).   

I vår kommande yrkesroll som specialpedagoger har vi att förhålla oss till både det 

kategoriska perspektivet och det relationella. Det kategoriska, dels eftersom det är det 

som är det mest dominerande inom skolan (Nilholm, 2005), dels eftersom det dessutom 

är kopplat till delar av elevhälsans professioner, som psykolog och skolläkare, i och 

med diagnoser, tester och kartläggningar av elever. Det relationella perspektivet har vi 

att förhålla oss till i och med att det är det som forskning visat vara det mest 

gynnsamma för elevers hälsa och lärande (Aspelin, 2005; von Wright, 2000; Lilja, 

2013; Hattie, 2009, Iwarsson, 2013). Dessutom är det detta perspektiv som skolans 

styrdokument som Skollag (2010:800) och läroplan (Skolverket, 2011) förordar ska 

råda inom skolans verksamhet.  

Med det i färskt minne är det kanske inte konstigt att det vuxit fram ytterligare ett 

perspektiv – dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005). Förhållningsättet utgår från att 

svårigheten aldrig ligger hos individen eller i gemenskapen, utan i mötet mellan de 

båda, och fokuserar på att skolan har att möta elevers olikheter vilka framträder i mötet 

(Nilholm, 2005). Det stora dilemmat ligger i att vi hamnar i målkonflikter utan egentliga 

svar. Vi vill betrakta alla elever som individer och att alla ska få utvecklas och bedömas 

utifrån egna förutsättningar. Samtidigt ingår det i skolans uppdrag att mäta, jämföra och 

sortera och vi försöker kategorisera och urskilja grupper, exempelvis elever i behov av 

stöd. Nilholm (2005) menar att det kategoriska perspektivet är det mest dominerande, 

men att det pågår en glidning mot de som är kritiska mot detta. Fortfarande är det 

ovanligt med renodlade dilemmaperspektiv. I vår studie kan vi utläsa samma resultat.  

Några av lärarna ville handla relationellt i flera situationer, de ansåg att det vore det 

mest fördelaktiga, men upplever att skolan som organisation försvårar och förhindrar 

sådant bemötande. Så här i slutet av vår studie, med resultatet i hand, känns det som att 

ALLT inom skolans verksamhet handlar om dilemman, och att dilemmaperspektivet 

borde vara det vanligaste inom specialpedagogisk verksamhet. 



51 
 

Men tänk om… Tänk om vi som verksamma specialpedagoger kan möta de lärare som 

varje dag möter de elever som varje dag möter svårigheter. Tänk om vi kan hjälpa dem 

få syn på sig själva och bli medvetna om sitt agerande och dess konsekvenser. Tänk om 

vi kan bidra till deras insikt om hur viktiga de är, hur viktiga relationer är. Inse att de 

som lärare genom att våga möta, se och lyssna till barn kan innebära skillnaden mellan 

barn som vissnar och barn som likt maskrosor blomstrar ur asfalt.     

 

8.2 Metoddiskussion 

Under detta avsnitt resonerar vi kring hur vi upplever att datainsamlingen har fungerat, 

vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra samt diskuterar varför. Här 

granskar vi datainsamlingsmetoden och även analysen av den.  

Utgångspunkten för vårt arbete har varit att utgå ifrån den vardag, den livsvärld, som 

lärare dagligen befinner sig i och som de även uppfattar sig leva i, vilket gjorde att vi 

valde en kvalitativ ansats. Då materialet endast består av informanternas utsagor, hade 

undersökningen med fördel kunnat trianguleras, kompletteras med exempelvis 

observationer av möten mellan lärare och elever för att ytterligare lyfta fram hur lärare 

hanterar olika situationer. Vi hade även kunnat intervjua elever för att höra deras bild av 

hur lärare möter dem.  I detta fall var det dock lärarnas egna upplevelser som var av 

intresse.  

 

Urvalet av skolor och lärare var målstyrt och gjordes utifrån tillgänglighet, intresse och 

tillmötesgående från deras sida. Rektorerna vid de båda skolorna styrde urvalet vid 

respektive skola genom att föreslå lärare för intervjuerna. Huruvida dessa lärare själva 

kände frihet i sitt val att delta vet vi inget om. Vid båda skolorna gavs vi endast förslag 

på fyra respondenter. I examensarbetets riktlinjer rekommenderas att för denna typ av 

arbete skrivet av två studenter, ska studien innehålla minst tio intervjuer. För oss 

innebar det att vi var tvungna att försöka få tag på en femte respondent, vilket 

resulterade i att den femte intervjun vid båda skolorna hölls med en specialpedagog. I 

fall studien hade omfattat fler skolor, andra skolor och lärare hade sannolikt resultatet 

blivit ett annat.  
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Vi har i denna studie valt att inte jämföra resultaten norr/söder, skola/skola, inte heller 

jämför vi kontexter som kommunstorlek, elevresultat med mera. En sådan jämförelse 

hade sannolikt kunnat tillföra ytterligare relevant information inom området. Hänsyn 

har inte heller tagits till respondenternas ålder, kön, antal år i yrket. Så här i efterhand 

kan vi se att det kanske kunde ha haft ett värde. Det kunde exempelvis varit av värde att 

göra en jämförelse mellan manliga och kvinnliga lärare, yngre och äldre lärare, 

nyutbildade och mer erfarna lärare. Framförallt med tanke på att lärarutbildningen 

förändrats över tid. Vidare hur lärarna getts eller skapat möjligheter för att fortbilda sig 

inom relation och samtal på respektive skolor, samt att undersöka rektorernas 

medvetenhet och inställning i dessa frågor med mera. 

 

Vi funderade kring intervjuernas genomförande och hur hänsyn tagits till de 

forskningsetiska principerna. För även om respondenterna gav samtycke till inspelning 

så är det möjligt att det påverkat respondentens möjlighet att känna sig fri och 

avslappnad i intervjusituationen, vilket kan ha påverkat svar och därmed resultat. 

Anonymitetskravet i kombination med den enorma textmängd som intervjuerna 

resulterat i, innebar att värdefull data valdes bort då vi avidentifierade lärare och skolor 

och minskade ner textmängden. 

 

Intervjuerna utgick från en av oss gemensamt utformad intervjuguide bestående av fyra 

bilder med varsin rubrik: mobbning, barn som drar sig undan, beteende som hindrar 

lärande och undervisning samt måluppfyllelse (Bilaga 2). Bilder såväl som rubriker kan 

sannolikt ha påverkat respondenternas svar i någon riktning och därmed studiens 

resultat. Vår ambition var ändå att med dessa bilder och rubriker försöka ge lärarna en 

grund att utgå från i samtalen utan att för den skull styra eller färga deras svar. Att 

samtalen utgick ifrån teman gjorde att vi upplevde intervjuerna följsamma och flexibla. 

Respondenterna tilläts tala fritt och så här i efterhand kan vi konstatera att varje tema 

berördes i samtliga intervjuer. Vi kände oss trygga i utövandet i de samtalstekniker vi 

valt. De fem uppföljningsfrågor som avslutade intervjuerna kändes relevanta och bidrog 

till ytterligare djup av det sagda. Vid intervjuerna antecknade vi sådant som inte hörs i 

en ljudupptagning, som ansiktsuttryck och kroppsspråk. Om vi gett informationen från 

dessa anteckningar större utrymme i resultatredovisning och analys, skulle det kunnat 

tillföra ytterligare en dimension av respondenternas svar. 
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Vi genomförde intervjuerna var för sig och lyssnade på våra egna ljudupptagningar. 

Dess innehåll skrevs ner och för att så tydligt som möjligt kunna återge den genomförda 

intervjun för den andre forskaren transkriberade vi det som speciellt berörde studiens 

kärna. Om vi genomfört de tio intervjuerna tillsammans är det möjligt att den 

gemensamma bilden av respondenternas svar sett annorlunda ut. Det är också möjligt 

den gemensamma förståelsen ökat om vi lyssnat på varandras ljudupptagningar och 

kanske transkriberat dem i sin helhet.  

 

Begreppen validitet och reliabilitet är egentligen främst tillämpbara på kvantitativa 

studier. Vi ser dock vikten av en god validitet, det vill säga att vi har undersökt det vi 

har velat undersöka, samt en god reliabilitet, att det har gjorts på ett tillförlitligt sätt. 

Bryman (2008) menar att ett alternativt sätt att närma sig dessa fenomen i kvalitativ 

forskning är genom begreppen trovärdighet och äkthet (Bryman, 2008). Trovärdigheten 

anser vi har stärkts genom att många citat har redovisats, något som vi tänker gör det 

möjligt för läsaren att avgöra hur överförbara resultaten är. Studiens tillförlitlighet hade 

möjligen kunnat stärkas ytterligare om vi hade träffat informanterna en andra gång för 

att få återkoppling på våra tolkningar. För att möjliggöra en granskning av pålitligheten 

har vi redovisat hur datainsamlingen har gått till. En ytterligare trovärdighetsaspekt är 

möjligheten att styrka studiens resultat, vilket vi försökt göra genom att sträva efter att 

undvika så väl egna värderingar som skulle kunna påverka studiens utförande eller de 

slutsatser vi dragit. Äktheten hos en studie handlar enligt Bryman (2008) exempelvis 

om det ges en rättvis bild av informanternas uppfattningar, samt om undersökningen 

hjälper dem att förstå sin egen eller andras situation bättre och hjälper dem att förändra 

sin situation (Bryman, 2008). Vi upplevde att flera av lärarna gav uttryck för att 

intervjun varit givande även för dem och att de tyckte att de fick syn på eller lärde sig 

något av den. 

 

8.3 Vidare forskning 

Nilholm (2005) gör skillnad i specialpedagogisk forskning som berör den 

specialpedagogiska praktiken och forskning som rör talet om specialpedagogiska frågor. 

Han hävdar att det framförallt är praktiken som varit fokus för forskning och avslutar 

med att understryka betydelsen av forskning riktad mot talet om för att få syn på 

perspektiv som kommer fram i samtal och vad de får för konsekvenser. Vår studie kan 
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bidra med sådan forskning. Vi upplever att vi lyckats få fram hur talet om 

specialpedagogiska områden ger uttryck för de perspektiv lärare har. Vår förhoppning är 

att denna studie väcker lärares intresse och förståelse för behovet av samtal och 

relationer i skolan. Vi ser att det behövs ytterligare forskning kring huruvida 

läraruppdraget tillåter och ger utrymme för detta. Vidare hur den senaste 

lärarutbildningen lyckas i att forma lärare som står stadigare i det relationella 

perspektivet - med relationskompetens.   
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Bilaga 1  

 

Hej! 

Mitt namn är XX. Jag läser min tredje och sista termin på specialpedagogprogrammet vid 
Umeå universitet. Programmet ges på distans, jag bor i X, där jag arbetat som lärare både 
inom förskola och skola.  

Denna sista termin ägnar jag åt en studie med fokus på hur lärare ser på och hanterar olika 
situationer de möter i sitt arbete. Forskningen bedrivs gemensamt med en studiekamrat – 
XX. För att samla data till vår empiri behöver vi prata med lärare och det är av den 
anledningen jag skriver till Dig!   

Jag önskar genomföra fem intervjuer med fem olika lärare på Er skola om ca 45 minuter 
vardera. Önskvärt om de kunde äga rum snarast – gärna med start redan vecka 39.  

Hur ser möjligheterna ut för Er att kunna hjälpa mig? 

Vänliga hälsningar / XX 

Telefon: X 

Mailadress: X 
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Bilaga 2 

   

  

 

 

 

  

 

 

Bild 1: Mobbning 

Bild 2: Barn som 
drar sig undan 

Bild 3: Beteende som 
hindrar lärande och 
undervisning 

Bild 4: Måluppfyllelse 
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Bilaga 3 

Uppföljningsfrågor 

1. Berätta vilken typ av samtal du har med dina elever i dessa situationer. 

2. Berätta vad du tänker om påståendet: “Trygga relationer skapar grund för 

lärande”. 

3. Hur gör du för att bygga förtroendefulla relationer med alla elever? 

4. Hur stor del av ditt dagliga arbete handlar om att bygga relationer? 

5. Hur stor del av ditt dagliga arbete handlar om att leda elevernas 

kunskapsutveckling?  

 


