
2007:085 

E X A M E N S A R B E T E

Pedagogers tankar och handlande kring
elever med skolrelaterad problematik

 Ann-Sofie Felth
 Maria Isaksson
 Ingela Lampa

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Utbildningsvetenskap

2007:085  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--07/085--SE



 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogers tankar och handlande kring elever med 
skolrelaterad problematik  

 
 
 

Ann-Sofie Felth 
Maria Isaksson 
Ingela Lampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete    Examinator: Ingmarie Munkhammar 
Lärarexamen 180 poäng   Handledare: Dennis Groth 
Svenska och samhällsorienterande ämnen  
Vårterminen 2007



 2

FÖRORD 
 
Vi upplever att det har varit stimulerande, intressant och utvecklande att fördjupa oss i detta 
komplexa ämne. Många av de tankar och funderingar som väckts kommer vi att bära med oss 
i vår framtida yrkesroll som pedagoger. Vi vill rikta ett stort och varmt tack till vår handledare 
Dennis Groth. Samtidigt vill vi även passa på att tacka de lärare vid Luleå tekniska universitet 
som under utbildningens gång har gett oss en god grund att stå på. Ett stort tack också till de 
pedagoger som har ställt upp i vår undersökning, samt till våra familjer som har stått ut med 
oss under denna intensiva vår.  
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Abstract 
This essay explores how teachers think and act in their meetings with pupils who seem to 
have school-related problems. All governing documents regarding the Swedish school 
emphasize the importance of the fact that a school that is designed to meet the needs of every 
pupil is able to fulfil its ambition. This means that the education must cater to each pupil’s 
individual needs. To get an insight into how teachers think and act, we have interviewed three 
teachers and we have also made a questionnaire which has been filled in by thirty teachers. 
The results suggest that the teachers think that it is vital to tailor education to suit individual 
pupils, but in their experience of the present day school it is not possible to offer all the pupils 
the help they require, and therefore the pupils can’t acquire the education they are entitled to. 
 
 
Sammanfattning 
Den här uppsatsen undersöker hur pedagoger tänker och handlar i mötet med elever som 
bedöms ha skolrelaterad problematik. Alla styrdokument som reglerar den svenska skolan 
framhåller vikten av att en skola för alla uppnås. Detta innebär att undervisningen skall utgå 
från elevernas förutsättningar och att de skall få sina behov tillgodosedda. För att få inblick i 
hur pedagogerna tänker och handlar har vi intervjuat tre pedagoger och genomfört en 
enkätundersökning med trettio pedagoger. Resultaten visade på att pedagogerna upplever att 
individanpassning är en viktig faktor, men att man i dagens skola inte lyckas erbjuda alla 
elever det stöd de är i behov av och att de därför inte kan tillgodogöra sig undervisningen.  
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1. INLEDNING 
 
Under vår lärarutbildning har vi i mötet med pedagoger och elever uppmärksammat att många 
elever är föremål för olika utredningar och åtgärder. Åtgärderna varierar mellan skolorna och 
elevernas mottagande av dessa åtgärder är också mycket varierande. Detta har väckt vår 
nyfikenhet och vi tror att vi i vår kommande profession kan ha stor fördel av att känna till i 
vilken utsträckning pedagogerna intresserar sig för att elevernas åsikter och önskemål kring 
stödåtgärder tillgodoses, samt hur de handlar i mötet med dessa elever. En förhoppning med 
vår undersökning är även att få ta del av hur pedagogerna tänker kring stödåtgärder och via 
dem få en bild av hur de berörda eleverna uppfattar situationen. Detta tror vi kommer att öka 
vår medvetenhet och vår förståelse för elevernas skiftande behov och önskemål, vilket är en 
förutsättning för att kunna anpassa undervisningen.  

 Begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” är vanligt förekommande i den pedagogiska 
vardagen. Detta begrepp är mycket komplext och har olika innebörd för olika pedagoger, 
något som bidrar till att stödåtgärderna varierar och riktas mot olika elevgrupper. Den redan 
ansträngda ekonomin som många skolor verkar i, bidrar till att resurserna måste fördelas på 
rätt sätt. Det kan många gånger uppfattas som att stödet fokuseras på elever som i egentlig 
mening inte har några kunskapsrelaterade problem, men som kan vara svåra att hantera i 
klassrummet. Vi har i vår undersökning valt att sammanföra alla de elever som av olika 
anledningar blir föremål för varierande stödåtgärder under begreppet ”elever med 
skolrelaterad problematik”. Med detta syftar vi på alla elever som av olika anledningar har 
problem med att tillgodogöra sig undervisningen i grundskolans senare år. I skollagen 4 kap. 
1§ står att läsa att särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet 
(Lärarförbundet 2002). Detta innebär att ingen skillnad skall göras på elevernas problematik. I 
författningstexter kan man se begreppen elever med särskilda behov och elever som har 
svårigheter i skolarbetet, men ingen tydlig definition ges på vad begreppet egentligen står för 
(Skolverket 1998).  

För att få en inblick i hur pedagoger i grundskolans senare år ser på och bemöter elever 
med skolrelaterad problematik, har vi valt att göra en kvalitativ undersökning där vi avser att 
analysera och tolka pedagogernas förhållningssätt. Enligt läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) är det skolans skyldighet att ta 
hänsyn till varje individs förutsättningar och behov, samt att kunna möta dem där de befinner 
sig i sin kunskapsutveckling. Ett eftersträvansvärt mål i dagens skola, för samtliga pedagoger, 
bör rimligtvis vara att arbeta för att skapa en skola för alla.  
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2. SYFTE 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger tänker och handlar i möten med elever som 
upplevs ha skolrelaterad problematik, samt deras attityder kring detta.  
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3. BAKGRUND 

 
3.1 Elever med skolrelaterad problematik ur ett historiskt perspektiv 
Särskiljning av elever har förekommit i skolan sedan folkskolans införande 1842 då 
folkskolestadgan antogs. Skolan var vid denna tidpunkt inte avsedd för alla barn. Elever som 
ansågs vara avvikande särskildes och hänvisades i stället till fattigskolor (Skolverket 1998). 
De fattigaste barnen erbjöds ingen undervisning alls och de som hade det bättre ställt valde 
privata skolor. Antalet elever ökade stadigt och i början av 1900-talet gick nästan alla barn i 
folkskolan. Man började under denna period skilja på normalt och icke normalt och barnen 
delades in i två kategorier, de gravt avvikande vilka hamnade på institutioner, och de gravt 
handikappade som inte erhöll någon plats i skolan förrän i modernare tid. Efter 
folkskoleinspektionens införande i mitten av 1800-talet började skolplikten tas på allvar. Nu 
började man även fundera över vilka barn skolan var ämnad för och vilka som inte hörde dit 
och som måste omhändertas på annat sätt (Ahlström, Emanuelsson & Wallin 1986).   

Vid 1900-talets början infördes de så kallade ”svagklasserna”, vilket främst skedde i de 
större städerna. Barnen delades in i olika kategorier, där nämnas kan; de efterblivna, de lata 
och tröga, de fysiskt och psykiskt svaga, samt de fysiskt och psykiskt normala. Syftet med 
indelningen var att undervisningen för de normala barnen skulle underlättas. I och med detta 
började dock pedagogerna ifrågasätta systemet, då de ansåg att det ledde till en sortering av 
vad som ansågs normalt när det gäller barns begåvning, något som skulle kunna resultera i 
segregering (Skolverket 1998). 

1942 införde lektor Fritz Wigfors de första svenska skolmognadsundersökningarna och 
dessa ägde rum på våren innan skolstarten. Ett så kallat skolmognadsprov, vilket på många 
sätt kan jämföras med ett intelligenstest, inrättades. Resultatet av detta utgjorde tillsammans 
med en läkarundersökning och pedagogens omdöme underlag för bedömningen av elevens 
skolmognad. Detta föranledde de så kallade skolmognadsklasserna, vilka tillkom under 1950-
talet. Här placerades de barn som uppnått skolålder, men som inte ansågs vara skolmogna 
(Ahlström, Emanuelsson & Wallin 1986).  

I och med införandet av 1962 års läroplan ökade specialundervisningen dramatiskt. Under 
en tioårsperiod fördubblades resurserna för detta ändamål, vilket resulterade i att antalet 
elever med specialundervisning uppgick till en tredjedel av alla skolbarn (Skolverket 1998). 
Under detta år startades även speciallärarutbildningen vid lärarhögskolorna i Stockholm och 
Göteborg. Syftet med denna var att utbilda speciallärare som skulle samordna 
specialundervisning i den vanliga klassen med enskilda elever eller grupper. Elever kunde 
även plockas ut i särskilda grupper, den så kallade klinikundervisningen (Ahlström, 
Emanuelsson & Wallin 1986).  

Under 1970-talet började man se på begreppet handikapp på ett nytt sätt. Tidigare sågs en 
elev som inte passade in i skolan och inte uppfyllde de krav som skolan ställde, som 
handikappad. Med andra ord var det omgivningen och dess förutsättningar som skapade ett 
handikapp. Detta föranledde att den så kallade SIA- utredningen kom att genomföras i 
skolorna. Utredningen förespråkade allmängiltiga åtgärder i skolan, jämfört med de tidigare 
specifika och individuella. Skolan skulle anpassas efter eleverna och i utredningen valde man 
att tala om att skolan hade undervisningssvårigheter istället för att tala om elever i svårigheter. 
Detta innebar att skolan skulle anpassas efter eleverna behov (Skolverket 1998). SIA-
utredningens slutsatser om specialundervisning kom att påverka utformningen 1980 års 
läroplan för grundskolan (Lgr 80).  

1983 fick Skolöverstyrelsen (SÖ) och Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) på 
uppdrag från regeringen utforma en analys av behoven och ge förslag på åtgärder för elever i 
behov av stöd. I anslutning till detta såg de även över behovet av utbildning av pedagoger. 
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Tanken var att behovet av specialundervisning skulle minska påtagligt då utbildningen av 
pedagoger förbättrades. Ett förslag lades fram där lärarutbildningen skulle innehålla 
omfattande inslag av specialpedagogik (Skolverket 1998). I Lgr 80 tonades skillnaden 
ytterligare ner mellan specialundervisning och traditionell undervisning och 
specialundervisningens väsentligaste mål blev att motverka att barn fick svårigheter i skolan. 
Samtidigt infördes begreppet ”en skola för alla”. Specialklassorganisationen upphörde nästan 
helt under 1980-talet och i Lgr 80 betonades skolans ansvar för ”elever med särskilda behov” 
och ett material Hjälp till elever med svårigheter utarbetades. Uppmärksamheten riktades mot 
skolans möjligheter och skyldigheter att motverka att problem uppstod och samtliga 
pedagoger skulle nu arbeta förebyggande (Vernersson 2002). En annan viktig aspekt som 
också framhölls var att elever som segregerades från klassen och fick specialpedagogiskt stöd 
så fort som möjligt skulle återgå till den ordinarie klassrumsundervisningen. Enligt Lgr 80 
fick inte den specialpedagogiska verksamheten verka som en speciell undervisningsform i 
skolan. Denna verksamhet skulle inte heller användas som en organisatorisk 
differentieringsform, utan ses som en flexibel resurs i det dagliga skolarbetet (Persson 2005). 

Den traditionella speciallärarutbildningen kom under 1990-talet att ersättas av en 
specialpedagogutbildning, vilket innebar ett förändrat uppdrag för specialpedagogen. Ett 
samarbete mellan arbetslag och specialpedagog skulle ge bättre förutsättningar att lösa 
problem hos elever med skolrelaterade problem (Persson 2005). För att skolan skall kunna 
erbjuda dessa elever den undervisning som de är i behov av är det viktigt att 
specialistkompetensen är av högsta kvalitet. Dock skall principen om att elever med särskilda 
behov skall få den hjälp som de behöver i sin vanliga klass av sin ordinarie pedagog, kvarstå. 
Detta ställer krav på att samtliga pedagoger bör ha en hög specialpedagogisk 
grundkompetens. Denna kompetens måste ha ett innehåll som stödjer idealet om en skola för 
alla (Haug 2000).  

1991 kommunaliserades skolan, vilket gav kommunerna ansvaret för resursfördelningen, 
anställandet av pedagoger och ansvaret för vilka elever som skulle ges rätt till särskilt stöd. I 
och med detta kom även de nya läroplanerna, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 
94) (Skolverket 1998). Den gemensamma nämnaren i dessa styrdokument är skolans 
skyldighet att bemöta alla elever utifrån deras förutsättningar och behov. Trots detta är 
differentieringen inom det specialpedagogiska området ännu starkt förankrad.  Enligt Haug  
anser många pedagoger att dagens skola inte klarar av sitt uppdrag att tillgodose alla elevers 
behov och menar att en tydlig segregering är nödvändig för att åstadkomma detta (Haug 
1998).       
 
  
 
3.2 Dagens skola – en skola för alla? 

 
Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda 
pedagogikens välbeprövade principer som kan komma alla barn tillgodo. Den 
utgår från att alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen 
följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i 
enlighet med i förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och 
natur. (Salamancadeklarationen 1994 s. 15)  

 
Enligt Persson skall dagens utbildningssystem vara utformat för att kunna ta emot alla barn 
oavsett deras individuella förutsättningar, och alla barn har rätt till en likvärdig och rättvis 
utbildning. Detta innebär en mänsklig och social rättighet och målet är att minimera varje 



 9

hinder för att kunna realisera denna princip. Den svenska skolan vilar på en demokratisk 
värdegrund som är viktig i elevernas demokratiska fostran och för att detta skall uppnås, 
måste möjligheter ges till samvaro i syfte att lära av varandra (Persson 2005). Enligt skollagen 
1 kap. 2 § (Lärarförbundet 2002) skall verksamheten i skolan utformas i överensstämmelse 
med de grundläggande demokratiska värderingarna och var och en som verkar inom skolan 
skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för den gemensamma 
miljön (Lärarförbundet 2002). Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 
eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.  
(Utbildningsdepartementet 1998, s.3).  

 
Pedagoger och föräldrar anser många gånger att de elever som inte är i behov av stöd har rätt 
att slippa elever som anses störande och krävande (Brodin & Lindstrand 2004). Anledningen 
till elevers beteenden kan variera stort och ett störande beteende eller bristande motivation 
kan exempelvis bero på inlärningssvårigheter, sociala problem eller otillräcklig stimulans. 
Oavsett bakomliggande orsaker har dessa barn en skolrelaterad problematik som skolan är 
skyldig att tillmötesgå. Enligt skolans skyldigheter skall all skolpersonal arbeta för att kunna 
ge varje enskild individ en värdegrund som bygger på respekt och allas lika värde (Brodin & 
Lindstrand 2004). Viktiga faktorer i pedagogers sätt att möta elever med skolrelaterad 
problematik är pedagogens roll och förhållningssätt i klassrummet. Pedagogens attityder till 
dessa elever ses som avgörande för om stödet förläggs i eller utanför klassrummet. En social 
inkludering kan för en elev innebära en god lärandemiljö, medan en social exkludering kan 
innebära motsatsen (Vernersson 2002). Graden av exkludering och inkludering har mycket att 
göra med om lärarna är omsorgs- eller ämnesorienterade. Många pedagogers undervisning är 
enformig och dåligt anpassad efter elevernas behov och intressen, vilket gör att vissa 
elevgrupper gynnas framför andra. På grund av att lärarna inte lyckas med sitt uppdrag riktas 
de specialpedagogiska insatserna mot att hjälpa pedagogerna i deras arbete istället för att 
fokusera på eleverna. Vissa elever utestängs från gemenskapen för att underlätta för 
pedagoger och övriga klasskamrater (Haug 2000).   

Många forskare inom det pedagogiska området, däribland Emanuelsson (2002), anser att 
dagens grundskola inte har nått målet med att tillmötesgå alla elever. Han menar att det finns 
en motsägelse i det faktum att målen skall vara uppnådda i och med år 5 och år 9 med tanke 
på att alla elever har olika förutsättningar och därför behöver olika mycket tid (Emanuelsson 
2002). Även Persson (2005) ser dagens styrdokument med mål, kursplaner och betygskriterier 
som en motsättning mot tanken om en skola för alla, eftersom ett sådant system bygger på att 
alla har samma förutsättningar och att man med detta utgångsläge kan mäta 
utvecklingsgraden. Person menar att så inte är fallet och därför är det inte möjligt för systemet 
att ta hänsyn till olikheter hos individen.  

Rosenqvist (2003) hänvisar i sin artikel Forskningstrender inom det specialpedagogiska 
fältet till Foucault som menar att det är samhället som definierar normalitet och avvikelse. 
Foucault hävdar att ”de normala” har ett behov av att jämföra sig med det som anses vara 
avvikande. Normalitetsbegreppet bygger på majoritetsgruppen, samt de personer som utifrån 
dessa kriterier kan uppfattas vara avvikande. Även Persson menar i sin tolkning av Foucaults 
bok Vansinnets historia under den klassiska epoken, att förnuftet använder oförnuftet för sin 
egen definitions skull. Detta sker eftersom samhället behöver en definition av det normala. 
Vidare menar Persson att Foucaults resonemang är viktigt för att vi skall kunna förstå 
problematiken med normalitetsbegreppet. I dagens skola finns det många barn som anses vara 
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i behov av särskilt stöd, vilket i realiteten endast är en social konstruktion eftersom vi själva 
skapar normerna för vad som är normalt och vad som är avvikande (Persson 2000). Samma 
sak gäller vid diagnostisering. Haug (1998) menar att diagnoser är osäkra och starkt 
påverkade av rådande kulturella värderingar, och därför är en social konstruktion. 
 

Vad som ursprungligen organiserat vårt vansinnesbegrepp är just uppdelningen i 
vansinniga och förnuftiga och inte den vetenskap som utvecklas när väl denna 
uppdelning är gjord och lugnet är återställt. Det ursprungliga är snittet som skapar 
avstånd mellan förnuft och icke-förnuft; förnuftets kamp mot icke-förnuftet för att 
få det att bekänna sig som galenskap, fel eller sjukdom härstammar från detta. 
(Foucault 1973, s. 9) 
 

De rådande synsätt som styr vår värld och vårt sätt att tänka finns inte i vårt medvetande 
förrän ett paradigmskifte med efterföljande förändringar har skett. Enligt det postmoderna 
tänkandet, som är en protest mot vårt traditionella tänkande om att förnuft och vetenskap 
skulle vara utvecklande för individens frihet, kan allt vara relativt och det finns inga kriterier 
för normalitet. Ett första steg mot en skola för alla är att vi slutar att tala om vad som är 
normalt och vad som är avvikande. Att ta vara på olikheterna och se dem som en resurs, är ett 
steg mot en skola för alla där elever med olika förutsättningar kan mötas (Brodin & 
Lindstrand 2004). En motsättning till detta är att stödet ofta planeras utifrån elevers eventuella 
diagnoser, vilket inte alltid överensstämmer med deras egentliga behov. Detta bygger på 
tanken om en kompensatorisk lösning där resurser tillsätts för att eleven skall fungera i en 
tillrättalagd utbildning och där få möjlighet att stärka sina svaga sidor. Genom 
kompensatoriska lösningar särbehandlas eleven med förhoppning om att det skall leda till att 
eleven ges möjlighet att uppnå samma kunskapsnivå som övriga elever. Dessvärre har stöd av 
detta slag visat sig ha motsatt effekt eftersom eleverna sällan hinner nå samma nivå (Haug 
1998). 
 

För väldigt många barn fungerar alltså kompensationen inte så som man har tänkt 
sig och formulerat saken. Barn som har fått specialundervisning hamnar därför 
som regel i en stigmatiserad och marginaliserad position åtminstone för resten av 
sin tid som elever, med de konsekvenser detta kan få, då och senare.  (Haug 1998, 
s.16) 

 
 
 
3.3 Integration och segregation 
 

Integration kan inte ses som Metoden - med stort M. Framförallt kan det inte ses 
som enbart en metod för specialpedagoger. Det är istället en utmaning för alla 
som är verksamma i den miljö i vilken integration ska komma till stånd. Man 
måste också från fall till fall ta ställning till vilken omfattning som integration kan 
ge optimala utvecklingsbetingelser för individer med särskilt stora behov av 
stimulans och stöd. (Ahlström, Emanuelsson & Wallin 1986, s. 189) 
 

En övergång från segregerad specialundervisning till integrerad innebär stora förändringar för 
specialpedagogen. Specialpedagogen i den segregerade miljön har en huvuduppgift i att ta hand 
om de elever som inte kan eller får vara kvar i de ordinarie klasserna och arbetet fokuseras på 
några få individer. Detta innebär att specialundervisningen blir ett slags speciallistfunktion vid 
sidan om den ordinarie undervisningen, där den ordinarie undervisningen blir helt utanför och 
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tvärtom. I en integrerad undervisning är båda verksamheterna beroende av varandra i syfte att 
skapa en helhet. De elever som är i behov av särskilt stöd får härmed den hjälp de behöver utifrån 
specialistkompetens, samtidigt som eleverna aktivt deltar i klassrumsinteraktionen. I och med detta 
arbetssätt kan specialpedagogen tillsammans med övriga pedagoger samarbeta, istället för att som 
tidigare arbeta enskilt. 

Vidare menar författarna att i och med att Lgr 80 utkom, skulle en segregation av elever 
motverkas och målsättningen var att alla arbetsenheter skulle vara sammanhållna. Verksamheten 
utgick ofta från en segregerad miljö och när ett behov av att flytta en elev ur gruppen uppstod, 
skulle detta ses som en risk för att inte uppnå det viktiga målet för verksamheten. (Ahlström, 
Emanuelsson & Wallin 1986). Enligt Haug (1998) blev dock inte resultatet av Lgr 80 som man 
hade hoppats. I stället för att eleverna inkluderades kom de i skymundan och fick inte den hjälp de 
var i behov av. Den integrerade undervisningens syfte är kunna tillgodose olika elevers behov i en 
sammanhållen arbetsenhet. Segregering av elever skall i möjligaste mån undvikas. Alla elever är 
olika och behöver därför olika mycket hjälp och stöd, vilket måste vara en utgångspunkt vid 
resursfördelningen. Enligt Ahlström, Emanuelsson & Wallin (1986) är det inte behoven i sig själva 
som är särskiljande mellan individerna, utan snarare förutsättningarna att få behoven tillgodosedda. 

 
 
 
3.4 Resursfördelning 
Inom den svenska skolan har det under 1990-talet skett nedskärningar som har haft stor 
inverkan på resurserna inom det specialpedagogiska området. Detta har i sin tur drabbat 
elever med skolrelaterad problematik, vilket har inverkat på både elevers och pedagogers 
välbefinnande. Framförallt har antalet elever i undervisningsgrupperna ökat och detta har 
resulterat i att möjligheterna för eleverna att bli sedda minskar. Miljön blir stressig och många 
elever som är i behov av stöd, men inte är diagnostiserade, blir bortglömda. I en stor 
elevgrupp avtar möjligheten till reflektion och alla elever får inte undervisning utifrån sina 
behov, vilket kan leda till att de tappar tilltron till sin egen förmåga (Vernersson 2005). 

Vid sidan av den ekonomiska aspekten, som också den är en viktig förutsättning för 
skolverksamheten, är elevernas egna kapaciteter. Den viktigaste resursen vid sidan av 
elevernas egen förmåga är skolpersonalen. Alla som arbetar inom skolan måste tillsammans 
ansvara för att elevernas behov tillgodoses. För att elevernas olika förmågor skall kunna tas 
tillvara och utvecklas måste det vara kvalitet i undervisningen. Kvaliteten är också nära 
sammanbundet med pedagogens yrkeserfarenhet, förmåga att tillgodose elevernas behov och 
att ställa lagom stora krav, men också stöd från kamrater och föräldrar. Andra viktiga delar för 
elevernas utveckling är att vuxna i omgivningen har positiva förväntningar på dem, att 
samarbetet mellan skola och hem fungerar, samt att undervisningstiden nyttjas effektivt 
(Skolverket 1998). Lindberg (2002) har i sin studie om det nya betygssystemets konsekvenser 
för pedagoger och elever, kunnat dra slutsatsen att tydligheten angående elevernas 
kunskapsutveckling och lärarnas bedömning har ökat. Detta har enligt Lindberg både 
pedagoger, elever och föräldrar vunnit på. Också införandet av obligatoriska 
utvecklingssamtal har haft en positiv inverkan på relationen mellan skola och hem (Lindberg 
2002).  

 
 
 
3.5 Styrdokument 
De nationella styrdokumenten som styr skolans verksamhet är skollagen med timplanerna, 
läroplanerna och kursplanerna. I skollagen (Lärarförbundet 2002) finns övergripande mål och 
riktlinjer för hur arbetet i skolan skall utformas. Grundprincipen är att skolan skall verka för 
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att eleverna tillägnar sig färdigheter och kunskaper som de behöver för att delta i 
samhällslivet. Något som även framkommer är skolans skyldighet att ge de elever som är i 
behov av särskilt stöd detta, i syfte att de skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. I Lpo 
94 står följande: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 
(Utbildningsdepartementet 1998, s. 4) 
 

Enligt läroplanen kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har därmed ett 
särskilt ansvar för de elever som har svårt att nå de mål som är uppsatta för utbildningen, 
vilket innebär att skolan ska se till varje individs förutsättningar och behov. Pedagogen har 
därför ansvar för att stimulera och ge stöd till de elever som har olika svårigheter. I Att 
bedöma eller döma (2002) understryker Johansson att ansvaret för att eleven förstår målet i 
första hand ligger hos pedagogen och han ställer sig frågan om elever idag har förutsättningar 
för att ta ansvar över sitt lärande och att förstå målen.   

I Grundskoleförordningens 5 kap. § 5 (SFS 2000:1108) finns anvisningar om olika slags 
stödåtgärder. Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. 
Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns 
särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp. Styrelsen skall 
efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare besluta i fråga om elevens placering i en 
särskild undervisningsgrupp. I skolan ligger det övergripande ansvaret för att elevers behov av 
stöd tillgodoses hos rektor och detta anges i grundskoleförordningen. För att varje enskild 
elev skall erhålla det stöd som denne är i behov av, skall rektor se till att ett åtgärdsprogram 
upprättas. Viktigt är att detta utformas i samverkan med eleven och vårdnadshavarna, vilket 
stärker båda parternas inflytande (Brodin & Lindstrand 2004).  

Elevinflytande är något som successivt har utvecklats inom grundskolan och skollagen 
säger att eleverna i grundskolan, särskolan och specialskolan skall ha inflytande över hur 
deras utbildning utformas (Teveborg 2001). I skollagen kan man läsa: 
 

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och 
utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad 
(Skollagen 4 kap 2 §, s.72).  

 
Salamancadeklarationen (1994) ställer krav på att skolan skall anpassas efter alla elevers olika 
förutsättningar och här förespråkas en pedagogik som sätter eleven i centrum. Målet för 
deklarationen är utbildning för alla. Varje elev har rätt till undervisning och elever i behov av 
särskilt stöd skall liksom övriga elever ingå i den obligatoriska grundskolan där elevernas 
behov skall tillgodoses med den pedagogik som krävs. Vidare är målet för deklarationen att 
ordinarie skolor med denna integrationsinriktning arbetar för att motverka diskriminerande 
attityder. Salamancadeklarationen vilar på den internationella deklarationen om utbildning för 
alla och betonar att skolorna skall ge plats åt samtliga elever, respektera olikheter, stödja 
inlärningen och tillgodose individuella behov (Brodin & Lindstrand 2004). Pedagogiken skall 
utgå från att skillnaden mellan eleverna är normala och skolan skall anpassas efter eleven och 
inte efter skolans förutsättningar. Deklarationen påpekar att den grundläggande principen för 
en skola som är integrerad, är att samtliga elever skall undervisas tillsammans, oavsett 
svårigheter. De elever som behöver särskilt stöd, skall erbjudas detta inom ramen för skolans 
ordinarie undervisning. Även vikten av föräldrarnas medverkan i elevernas utbildning 
poängteras i deklarationen. Dessa har tillsammans med pedagogerna, också ett ansvar över 
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undervisningen av de elever som är i behov av särskilt stöd. Om föräldrarna ställer sig 
positiva till undervisningen, gynnar detta elevers kunskapsutveckling (Brodin & Lindstrand 
2004).  

Konventionen om barns rättigheter, även kallad Barnkonventionen (Skolverket 1994) 
antogs 1989 av Förenta Nationerna och är ett folkrättsligt dokument där barnens rättigheter är 
samlat. Barnkonventionen bygger på att barnen alltid skall komma i främsta rummet. I 
konventionen slås fast att alla barn har rätt till skola och utbildning oavsett om eleverna visar 
några fysiska, psykiska eller sociala begränsningar. Vid särskilda fall då det ordinarie 
skolsystemet av någon anledning inte kan tillgodose elever med särskilda behov, kan 
specialundervisning övervägas. Dock framgår det i konventionen att segregering skall 
undvikas och att lösningar av dessa slag endast skall vara temporära. FN:s standardregler 
strävar efter integrering och att undvika särlösningar. Detta gäller alla människor både i skola, 
arbetsliv och samhället i övrigt.      
 
 
 
3.6 Individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram 
Enligt gällande styrdokument är skolan skyldig att ge eleverna stöd utifrån deras behov. I 
arbetet mot att nå strävansmålen krävs att dessa delas upp i konkreta delmål. På så sätt kan 
varje elev stimuleras till utveckling genom att de känner tillfredsställelse i och med att ett 
bestämt mål är uppnått. Målen måste vara väl avpassade efter elevens förutsättningar och vara 
både utmanande och motiverande. För att detta skall vara realistiskt måste delmålen utformas 
individuellt (Skolverket 2002).  

Enligt skollagen (Lärarförbundet 2002) måste sedan 1995 åtgärdsprogram upprättas för 
elever som riskerar att inte uppnå målen. Detta gäller oavsett skolform. Begreppet 
åtgärdsprogram innebär den planering och dokumentation som utförs när elever av olika 
anledningar behöver särskilt stöd. Denna dokumentation innefattar en beskrivning av vad som 
krävs på både individ-, grupp- och organisationsnivån, samt att elev och vårdnadshavare är 
aktiva vid utformningen (Persson 2005). Upprättandet av ett åtgärdsprogram kan initieras av 
antingen eleven, vårdnadshavaren eller pedagogen. Det yttersta ansvaret ligger dock hos 
rektor. I Skolöverstyrelsens författning om åtgärdsprogram kan man läsa: 
 

Att utgå från eleven innebär inte att det räcker med en diagnos av eleven. En 
sådan kan ge otillräcklig information för att förstå svårigheter som uppstår i 
skolan. Det är nödvändigt att också belysa elevens relationer till andra och 
diskutera arbetsförhållandena i skolan. Ett åtgärdsprogram handlar i första hand 
om att påverka de förutsättningar under vilka eleven arbetar i skolan. Hur kan 
dessa förändras för att väl svara mot elevens situation? Krav kan komma att resas 
både mot de lärare som undervisar eleven, övrig personal i skolan samt 
kamraterna och mot eleven själv. (Skolöverstyrelsen 1987, s. 1-2) 

 
Genom att Skolverket synar skolornas sätt att arbeta med åtgärdsprogram ger de en klar signal 
om åtgärdsprogrammens betydelse i skolans arbete. I vilken mån skolan lyckas ge stöd till 
elever som är i behov av detta, ses som ett sätt att mäta skolans kvalitet. I skolverkets 
verksamhet är särskilt stöd till elever ett prioriterat område. Att bidra med fördjupad kunskap 
och att utveckla olika användbara arbetssätt för arbetet i skolorna och då med hänsyn till de 
elever som är i behov av särskilt stöd, hör till de viktiga uppgifterna. Skolverket har som 
uppgift att bland annat bevaka elevers rätt till särskilt stöd av god kvalitet och elevers rätt till 
åtgärdsprogram och uppföljning av insatt stöd (Skolverket 2002).  
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Våren 2006 beslutades att alla elever i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan 
(IUP). Syftet med den individuella utvecklingsplanen är att få en ökad måluppfyllelse i skolan 
genom regelbunden uppföljning. Skolan skall tillsammans med elever och vårdnadshavare 
uppmärksamma behov och komma överens om gemensamma åtgärder för att eleven ska nå 
målen. Ett annat syfte är att eleverna ska få en ökad möjlighet att följa sin egen utveckling och 
kunskapsprocess och att deras inflytande och ansvar för sin egen skolgång skall öka. För att 
en individuell utvecklingsplan ska vara möjlig krävs dokumentation, samt att elever och 
vårdnadshavare får kännedom om läro- och kursplanernas mål (www.skolverket.se).  

I en individuell utvecklingsplan skall elevens kognitiva och sociala utveckling inom ramen 
för styrdokumenten fokuseras. När det gäller åtgärdsprogram är tanken att dessa skall ligga 
till grund för elevens utbildning så att lärandet optimeras. Målet med de båda är likartat och 
Persson (2005) menar att ett optimerat lärande borde vara utgångspunkten för allt arbete med 
samtliga elever. Enligt honom kunde den individuella utvecklingsplanen på sikt ersätta 
åtgärdsprogrammen. 

http://www.skolverket.se
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4. METOD  
 
4.1 Fenomenologisk utgångspunkt 
Vår undersökning baseras på ett fenomenologiskt förhållningssätt, vilket kännetecknas av att 
världen beskrivs som den upplevs utifrån deltagarnas egna perspektiv. Fenomenologin 
förutsätter att vekligheten är såsom människor upplever den och den intresserar sig för att 
klargöra både det som framträder och på vilket sätt detta sker. Utifrån ett fenomenologiskt 
förhållningssätt försöker man förstå upplevelsernas kvalitativa mångfald och tydliggöra dessa, 
men också fånga upplevelsen av en företeelse och utan egna värderingar beskriva denna så 
som den yttrar sig hos undersökningspersonen (Kvale 1997). Man vill beskriva variationerna i 
de livsmönster som kommer fram, men också kärnan som återkommer hos de olika 
informanterna. Fenomenologin grundar sig på Husserls livsvärldsteori som innebär att vi inte 
kan fånga en beskrivning av ett fenomen, utan enbart en människas upplevelser av detta. 
Fenomenologin som kvalitativ forskningsmetod har som mål att fånga och beskriva 
livsvärlden, alltså världen så som den upplevs (www.infovoice.se).  
 

Jag är medveten om en värld som är oändligt utbredd i rummet, utan ände i 
vardandet och vorden i tiden. Att jag är medveten om denna värld, det innebär 
framför allt: jag påträffar den med omedelbar åskådlighet, jag erfar den. (Husserl 
2004, s. 107) 

 
Vår studie kommer att fokuseras på hur pedagoger tänker och handlar i möten med elever som 
upplevs ha skolrelaterad problematik, samt deras attityder kring detta. Målet är att 
åskådliggöra området, utan att lägga in egna värderingar och därför måste vi som undersökare 
försöka åsidosätta våra egna attityder. Inom fenomenologin fokuseras alltid någons 
perspektiv, utifrån dennes verklighet baserad på tankar och erfarenheter. Vi har valt att utgå 
från pedagogernas perspektiv, och även om dessa har en gemensam bakgrund genom sin 
utbildning och sitt yrke, kan deras synsätt skilja sig åt. Genom vår undersökning vill vi 
egentligen inte förklara varför pedagoger tänker och handlar som de gör i mötet med elever 
med skolrelaterad problematik. Däremot vill vi försöka få en fördjupad förståelse genom att ta 
del av deras tankar och erfarenheter. Eftersom vi är intresserade av djupet snarare än bredden 
och vill försöka förstå våra informanters sätt att tänka och handla och urskilja varierande 
handlingsmönster, är studien av kvalitativ art (Trost 1993). 
  
 
 
4.2 Genomförande 
När det gäller vår enkät kontaktade vi respektive rektor som i sin tur informerade personalen. 
Därefter skickades enkäten ut tillsammans med ett brev och pedagogerna fick fem arbetsdagar 
på sig att besvara enkäten som sedan lämnades för avhämtning i personalrummet. Inför 
intervjuerna hade vi telefonkontakt med de utvalda pedagogerna. De fick vårt syfte formulerat 
för sig och anledningen till detta var att få igång tankeverksamheten kring ämnet. Vi 
informerade även om att intervjun skulle bandas och pedagogen fick själv bestämma tid och 
plats. Två av intervjuerna skedde på pedagogernas arbetsplatser, medan den tredje ägde rum i 
pedagogens eget hem efter arbetstid. 

Vi intervjuade en pedagog var, det vill säga tre pedagoger totalt och alla var verksamma på 
högstadiet. För att inga missförstånd och misstolkningar skulle ske, var intervjufrågorna 
formulerade på ett enkelt sätt och några av dem var identiska med enkätfrågorna. Fördelen 
med en intervju är att man som intervjuare kan utveckla frågorna utifrån situationen och ställa 
följdfrågor som passar in med de svar man erhåller. Vi försökte genomgripande under hela 

http://www.infovoice.se
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intervjun se vårt syfte i samtliga frågor, vilket inte alltid var så lätt då följdfrågor utformades 
spontant allt eftersom intervjun fortgick. Vid bearbetningen av våra inspelade intervjuer valde 
vi att lyssna på dem tillsammans och anteckna innehållet utan att göra en exakt utskrift av 
intervjuerna i sin helhet. Innehållet har strukturerats upp genom att vi har kategoriserat 
frågorna och jämfört informanternas svar fråga för fråga. Vi har försökt eliminera överflödigt 
material och fokuserat på det som efterfrågats och det som vi har ansett haft vikt för vår 
undersökning. För att komplettera det inspelade materialet har vi haft våra anteckningar till 
stöd, där vi under intervjuerna har observerat och antecknat våra iakttagelser angående 
informanternas kroppsspråk och tonläge. 
 
 
 
4.3 Undersökningspersoner 
I vår undersökning har vi haft för avsikt att studera hur pedagoger tänker och handlar i det 
dagliga mötet med elever som har någon form av skolrelaterad problematik. Vi har valt ett 
pedagogperspektiv på elever, eftersom vi upplever att pedagogerna spelar en stor och viktig 
roll i elevens vardag. Många gånger är det pedagogernas värderingar som ligger till grund för 
hur eleverna bemöts och bedöms. 

Vi har låtit samtliga pedagoger på tre av kommunens högstadier svara på en enkät med 
öppna frågor som berör undersökningens syfte, och även genomfört intervjuer med tre utvalda 
pedagoger. Urvalet vid intervjuerna är baserat på pedagogernas undervisningsämnen. Med 
utgångspunkt i den statistik som visar att allt fler elever går ut grundskolan med ofullständiga 
betyg i basämnena, det vill säga svenska, engelska och matematik, har vi valt pedagoger som 
undervisar i teoretiska ämnen. En av pedagogerna undervisar i svenska, engelska och franska, 
en undervisar i matematik och naturorienterande ämnen och den tredje i samhällsorienterande 
ämnen. Dessa pedagoger kom vi i kontakt med under vår senaste verksamhetsförlagda 
utbildning, dock inte som handledare. Vi har på så sätt ingen personlig relation till dem, något 
som vi anser är bra för att intervjun skall bli mer neutral och lättare att genomföra.  

När det gäller vår studie har ingen hänsyn tagits till ålder eller kön eftersom vi inte finner 
detta relevant för vårt syfte. Detta har inte heller tagits upp i enkäten. Studien syftar inte till att 
undersöka skillnader mellan pedagoger av olika kön eller ålder, däremot har vi i enkäten 
frågat efter informanternas antal yrkesverksamma år, på grund av att vi har en hypotes om att 
pedagogers tankar och handlingar förändras med åren. Samtidigt som erfarenheten ökar, finns 
också risken för att yrket blir slentrianmässigt.   
 
 
 
4.4 Enkät 
Innan en enkät utformas är det viktigt att man har syftet klart för sig och att utrymme ges för 
egna svar. Därefter analyseras och tolkas resultaten (Trost 2001). I enkäten har vi använt 
frågeställningar som vi i vår analys har försökt förstå och hittat eventuella mönster i. Vi vill 
med vår undersökning försöka ta reda på hur pedagoger tänker och handlar i möten med 
elever som upplevs ha skolrelaterad problematik, samt deras attityder till detta.  Utifrån detta 
har vi medvetet sammanställt frågor som vi tror kan ge oss svar på hur det förhåller sig. För 
att få ett bredare underlag i vår kvalitativa studie har vi valt att använda oss av en enkät med 
varierande frågor (se bilaga 1). Enkäten innehåller tolv frågor med olika svarsalternativ. 
Dessa har varit tre till antalet, undantaget en fråga som hade fyra alternativ och frågebatteriets 
sista fråga som saknade svarsalternativ, och därför krävde egenformulerat svar. Genom att 
använda oss av tre svarsalternativ har mittenalternativet varit mer neutralt och de övriga två 
har varit varandras motsatser. Detta med tanke på att för många svarsalternativ kan upplevas 
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tröttsamt. Informanten har getts möjlighet att välja det svar som upplevs mest 
överensstämmande med den egna uppfattningen. Vi har försökt undvika värdeladdade uttryck, 
negationer och svåra ord som kräver förklaringar. Såväl frågor som svarsalternativ är 
förhållandevis kort formulerade. Med enkäten bifogade vi också ett personligt skrivet brev (se 
bilaga 2) där vi förklarade vilka vi var och vad för slags studie vi arbetade med. Vi tackade 
även på förhand för deras medverkan. 

Vid bearbetningen av enkäten gjordes en sammanställande tabell där enkätsvaren 
placerades in efter antal yrkesverksamma år. Varje enkät bearbetades enskilt och resultaten 
markerades utifrån svarsalternativen. Enkätens sista fråga där informanterna själva 
formulerade sina svar, sammanställdes för sig och strukturerades efter antal yrkesverksamma 
år. På så sätt kunde vi strukturera enkäterna och få en överblick över resultatet. Resultatet 
redovisas i tabeller där vi uppger svaren i både antal och procent. Svaren på den sista frågan 
redovisas för sig i löpande text. 
 
 
 
4.5 Kvalitativ intervju 
En kvalitativ intervju utgår från den intervjuades perspektiv och har som mål att få 
nyanserade beskrivningar av olika infallsvinklar av den intervjuades tillvaro. (Kvale 1997). 
Syftet med den kvalitativa intervjun är att påträffa och igenkänna egenskaper hos något, vilket 
kan vara den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om ett fenomen. (Patel & Davidson 
2003) Intervjuaren måste bygga upp en trygg atmosfär, vilket är nödvändigt för att den 
intervjuade skall känna sig tillfreds med att fritt samtala om sina upplevelser och känslor. I 
och med en intervju har intervjuaren ett tillträde till den intervjuades värld och erfarenheterna 
och känslorna förmedlas inte endast genom ord utan även genom tonfall, uttryck och gester 
som sker i ett naturligt samtalsförlopp. (Kvale 1997). Vi kan dock inte med säkerhet veta om 
personens innersta tankar och verkliga åsikter överensstämmer med kroppsspråket (Husserl 
2004). 
 

Forskningsintervjuaren använder sig själv som forskningsinstrument, bygger på 
en underförstådd kroppslig och emotionell form av vetande som ger ett 
privilegierat tillträde till den intervjuades livsvärld. (Kvale 1997, s. 118) 

 
Den fenomenologiska filosofin är en viktig utgångspunkt i den kvalitativa 
intervjuforskningen. Fenomenologin strävar efter att klargöra förståelseformen hos den 
kvalitativa forskningsintervjun, där det är den intervjuades upplevelser kring sin egen 
livsvärld som ligger till grund för forskningen. Den studerar den intervjuades perspektiv på 
den värld denne lever i och försöker i detalj visa på innehåll och struktur hos dennes 
medvetanden. Fenomenologin försöker även förstå den kvalitativa mångfalden i den 
intervjuades upplevelser och tydliggöra meningen i det väsentliga (Kvale 1997).   

Kvale pratar om ”livsvärldens företräde” inom den fenomenologiska forskningen, där han 
menar att den kvalitativa forskningsintervjun har enastående förmågor att träda in i, samt 
beskriva den levda vardagen. Vidare menar han att den kvalitativa forskningsintervjun är ett 
förverkligande av Merleau-Pontys program för fenomenologisk vetenskap, där vetenskapens 
värld underordnas den levda världen.  
 

Allt vad jag vet om världen, även det jag vet genom vetenskapen, vet jag utifrån 
min egen synvinkel eller utifrån en upplevelse av världen utan vilken 
vetenskapens symboler inte skulle betyda någonting. Vetenskapens hela värld är 
byggd på den levda världen, och om vi ville strängt föreställa oss världen i sig och 
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rätt uppskatta dess mening och räckvidd måste vi återuppväcka denna upplevelse 
av världen, som vetenskapen bara är ett underordnat uttryck för. (Merleau-Ponty, 
refererad i Kvale 1997, s. 55-56)    

 
Kvalitativa intervjuer har oftast en låg grad av standardisering, vilket innebär att 
intervjufrågorna ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. Studien innefattar 
tre kvalitativa intervjuer med en sammanlagd intervjutid på cirka två och en halv timme. 
Intervjuerna, som närmast kan liknas vid samtal, har spelats in på band för senare tolkning 
och analys. Vid intervjun har vi använt oss av en intervjuguide (se bilaga 3) med öppna frågor 
inom ett visst tema. Vi har ställt frågorna i en förutbestämd ordning och hållit en hög grad av 
standardisering och inflikat med följdfrågor utifrån de svar som givits (Patel & Davidson 
2003). På grund av att följdfrågorna har varit olika beroende på informantens svar, samt att 
intervjuerna har genomförts av tre olika personer, varierar innehållet i intervjuerna. Fokus har 
genomgående hållits på att i allra största mån erhålla svar, som behandlar vårt syfte. Vid 
intervjuprocessen har vi utgått från Kvales analysmetod, där analysen sker genom sex steg 
(Kvale 1997). Han menar att man genom att studera den fenomenologiska filosofin, lär sig att 
analysera viktiga synvinklar av intervjuns genomgripande förståelseform, som till exempel 
livsvärld, mening, beskrivning, mångtydighet, motsägelser, intersubjektivitet och förändring. 
Genom att man klargör dessa fenomens karaktär, kan de bidra till en bredare 
begreppsbildning och en reflektion kring den kvalitativa forskningsintervjuns förståelseform. 
Vid intervjuprocessen har vi utgått från Kvales analysmetoder, där vi valt att arbeta utifrån 
metoden meningstolkning som inspireras av den hermeneutiska filosofin. Hermeneutiken 
studerar tolkning av texter och syftet är att tjäna en gemensam och gällande förståelse av en 
texts mening (Kvale 1997).  

 
Hermeneutiken menar att det går att förstå andra människor och våran egen 
livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det 
talade och skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga 
livsyttringar (Patel & Davidson 2003, s.29). 

 
Den hermeneutiske forskaren kommer forskningsobjektet nära på subjektivt sätt utifrån sin 
egen förförståelse. Själva förförståelsen, tankar, intryck, känslor och den kunskap som 
forskaren bär på ses som en tillgång och inte som ett hinder för att tolka och förstå 
forskningsobjektet. Forskaren som tolkar en text, som kan vara en utskriven intervju, börjar 
med att läsa hela intervjun och därefter tolkar helheten av denna, därefter läses olika delar i 
texten separat i syfte att skapa förståelse av dessa. För att kunna nå fram till en god förståelse 
av det undersökta problemet kan forskaren pendla mellan subjektets synvinkel, det vill säga 
intervjuaren, och objektets synvinkel, det vill säga den intervjuade. Detta i syfte att nå fram 
till en god förståelse av det studerade problemet (Patel & Davidson 2003). 
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4.6 Etiska ställningstaganden 
För vägledning i arbetet har vi använt Vetenskapsrådets krav för etiska regler i samband med 
forskning (Vetenskapsrådet 2005). Detta dokument är indelat i fyra huvudkrav som har delats 
upp ytterligare i regler och rekommendationer. Ett av de fyra huvudkraven som ingår i 
individskyddskravet är informationskravet. För oss har detta inneburit att vi har informerat 
berörda pedagoger om den aktuella undersökningens syfte och om deras uppgift i projektet, 
samt vilka villkor som gäller för deras medverkan.  

 
Forskaren bör informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De bör därvid 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. (Vetenskapsrådet 2005, s.2) 

 
Informationen har innefattat allt som kan tänkas påverka deras villighet att delta. Vi har även 
informerat att det inte kommer att ställas frågor som kan upplevas obehagliga eller kränkande. 
Det andra huvudkravet som behandlats är samtyckeskravet där berörda pedagoger har gett oss 
sitt samtycke till enkätundersökningen och intervjuer. I enlighet med konfidentialitetskravet 
har undersökningspersonerna avidentifierats genom att varken namn eller skola nämns i 
rapporten. Vad gäller nyttjandekravet så har vi även gått ut med information om att det 
insamlade materialet endast kommer att användas i denna studie och inte i något annat 
sammanhang (Vetenskapsrådet 2005). 
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5. RESULTAT 
 
5.1 Enkät  
Vi har valt att i korthet redogöra för resultatet av vår sammanställning av enkätsvaren för att 
få en överblick av de svar som informanterna har givit oss. Denna kommer även att ligga till 
grund för vidare analys och diskussion.  
 
Fråga 1. Upplever du att elever själva initierar att de behöver stöd? 
 
Svarsalternativ Antal Antal (%) 

 
I mycket stor utsträckning 
 
I viss utsträckning 
 
I liten utsträckning 
 
Totalt antal 
 
Ej svarat 

 
2 
 
15 
 
12 
 
29 
 
1 

 
7 
 
52 
 
41 
 
100 

 
 
Enligt tabellen ovan kan man se att majoriteten av pedagogerna upplever att eleverna själva i 
viss eller liten utsträckning initierar att de är i behov av extra stöd. Endast ett fåtal har svarat 
att detta sker i mycket stor utsträckning.  
 
 
 
Fråga 2. I vilken utsträckning anser du att elevernas svårigheter är av pedagogisk art? 
 
Svarsalternativ Antal Antal (%) 

 
I mycket stor utsträckning 
 
I viss utsträckning 
 
I liten utsträckning 
 
Totalt antal 
 
Ej svarat 

 
3 
 
23 
 
4 
 
30 

 
10 
 
77 
 
13 
 
100 

 
 
Det stora flertalet svarade att de upplever att elevernas svårigheter i viss utsträckning är av 
pedagogisk art.   
 
 
 
 
 



 21

Fråga 3. I vilken utsträckning anser du att elevernas svårigheter är av social art? 
 
Svarsalternativ Antal Antal (%) 

 
I mycket stor utsträckning 
 
I viss utsträckning 
 
I liten utsträckning 
 
Totalt antal 
 
Ej svarat 

 
14 
 
14 
 
2 
 
30 

 
47 
 
47 
 
6 
 
100 

 
 
Som man kan se av tabellen ovan var fördelningen mellan svarsalternativen ”i mycket stor 
utsträckning” och ”i viss utsträckning” relativt jämt. Endast två av pedagogerna ansåg att de 
sociala problemen förekom i liten utsträckning. 
 
 
 
Fråga 4. I vilken utsträckning anser du att elevernas svårigheter är av social art? 
 
Svarsalternativ Antal Antal (%) 

 
Ofta 
 
Ibland 
 
Sällan 
 
Totalt antal 
 
Ej svarat 

 
0 
 
11 
 
18 
 
29 
 
1 

 
0 
 
38 
 
62 
 
100 

 
 
Mer än hälften svarade att detta sällan sker. Elva personer svarade att det sker ibland och en 
person valde att inte alls svara. Ingen av de tillfrågade hade valt alternativet ”ofta”. 
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Fråga 5. Hur upplevs detta? 
 
Svarsalternativ Antal Antal (%) 

 
Mycket bra 
 
Bra 
 
Mindre bra 
 
Dåligt 
 
Totalt antal 
 
Ej svarat 
 

 
11 
 
11 
 
2 
 
5 
 
29 
 
1 

 
38 
 
38 
 
7 
 
17 
 
100 

 
 
Detta var en följdfråga till fråga 4. Majoriteten menade att det var mycket bra eller bra, men 
ett fåtal svarade också att de upplevde det som mindre bra eller dåligt.  
 
 
 
Fråga 6. Upplever du att alla elever som behöver stöd får det? 
 
Svarsalternativ Antal Antal (%) 

 
I mycket stor utsträckning 
 
I viss utsträckning 
 
I liten utsträckning 
 
Totalt antal 
 
Ej svarat 

 
7 
 
14 
 
9 
 
30 

 
23 
 
47 
 
30 
 
100 

 
 
Av tabellen framgår att nästan hälften av pedagogerna menade att eleverna i viss utsträckning 
får det stöd som de behöver, medan en tredjedel menade att eleverna får lite stöd. Sju stycken 
upplevde att eleverna i mycket stor utsträckning får det stöd de behöver.  
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Fråga 7. Upplever du att alla elever som behöver stöd får det? 
 
Svarsalternativ Antal Antal (%) 

 
I mycket stor utsträckning 
 
I viss utsträckning 
 
I liten utsträckning 
 
Totalt antal 
 
Ej svarat 

 
10 
 
13 
 
4 
 
27 
 
3 

 
37 
 
48 
 
15 
 
100 

 
 
På denna fråga svarade en klar majoritet att så var fallet. Tio pedagoger ansåg att det i mycket 
stor utsträckning har ökat och tretton menade att det i viss utsträckning har ökat. Tre av 
pedagogerna svarade inte på frågan. 
 
 
 
Fråga 8. Upplever du att elever med socioemotionella problem ökar i de högre 
årskurserna? 
 
Svarsalternativ Antal Antal (%) 

 
I mycket stor utsträckning 
 
I viss utsträckning 
 
I liten utsträckning 
 
Totalt antal 
 
Ej svarat 

 
13 
 
11 
 
5 
 
29 
 
1 

 
45 
 
38 
 
17 
 
100 

 
 
Det stora flertalet av pedagogerna upplevde, som tabellen visar, att elever med 
socioemotionella problem ökar i de högre årskurserna. Tretton av dem menade att ökningen 
sker i mycket stor utsträckning, medan elva menade att den sker i viss utsträckning. Fem 
pedagoger upplevde däremot att den endast sker i liten utsträckning och en av dem svarade 
inte alls. 
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Fråga 9. Känner du dig säker på skolans tillvägagångssätt då elever blir föremål för 
åtgärder? 
 
Svarsalternativ Antal Antal (%) 

 
Helt säker 
 
Säker 
 
Osäker 
 
Totalt antal 
 
Ej svarat 

 
7 
 
14 
 
9 
 
30 

 
23 
 
47 
 
30 
 
100 

 
 
Nästan en tredjedel av pedagogerna svarade att de känner sig osäkra. Nära hälften kände sig 
säkra och de resterande kände sig helt säkra. 
 
 
 
Fråga 10. Upplever du att elever kan påverka sin situation när det gäller stödåtgärder? 
 
Svarsalternativ Antal Antal (%) 

 
I mycket stor utsträckning 
 
I viss utsträckning 
 
I liten utsträckning 
 
Totalt antal 
 
Ej svarat 

 
8 
 
17 
 
5 
 
30 

 
27 
 
57 
 
16 
 
100 

 
 
Av tabellen kan man utläsa att drygt hälften av pedagogerna upplever att eleverna i mycket 
stor eller i viss utsträckning har möjligheter att påverka sin situation. Fem av dem menade att 
eleverna har begränsade möjligheter att påverka. 
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Fråga 11. Anser du att stödåtgärderna utformas på rätt sätt utifrån elevernas behov? 
 
Svarsalternativ Antal Antal (%) 

 
I mycket stor utsträckning 
 
I viss utsträckning 
 
I liten utsträckning 
 
Totalt antal 
 
Ej svarat 

 
4 
 
25 
 
1 
 
30 

 
14 
 
83 
 
3 
 
100 

 
 
En klar majoritet svarade att stödåtgärderna i viss utsträckning utformas på rätt sätt utifrån 
elevernas behov. Fyra av dem ansåg att det sker i mycket stor utsträckning, medan en menade 
att det endast sker i liten utsträckning. 
 
Fråga 12  
Den sista frågan var en öppen fråga och eftersom vårt syfte med enkäten var att ta reda på hur 
pedagogerna tänker och handlar i sitt möte med elever som upplevs ha skolrelaterad 
problematik samt deras attityder kring detta, tog vi upp ämnet en skola för alla. Vi frågade hur 
pedagogerna arbetade för att uppnå detta och på denna fråga svarade drygt hälften av 
informanterna. Två pedagoger ansåg att det var resursgruppens ansvar att i arbetet med elever 
i behov av stöd försöka uppnå en skola för alla och en av dem uttryckte sina tankar på 
följande sätt: ”Resursgrupp som är flexibel och utbildad och tar tag i problem och riktar 
åtgärder där det finns behov”. 

Majoriteten av de som svarat individanpassar eller försöker individanpassa sitt arbetssätt 
och arbetsmetoder. Detta kan ske på olika sätt, bland annat genom att anpassa materialet till 
elevernas kunskapsnivå, samt variera undervisningen. De arbetar med portfolio och ger alla 
elever den tid de behöver samt att eleverna själva får välja redovisningssätt. Flera ansåg det 
vara viktigt att uppmuntra och berömma, samt tänka på genuspedagogiken. En pedagog 
uppger att hjälp ges till de svagaste eleverna i syfte att de skall uppnå godkänt om 
förutsättningarna finns för det. Några pedagoger anger att de försöker se alla elever och att de 
arbetar med elevinflytande, samt att de arbetar med att försöka stärka elevernas 
självförtroende. En av pedagogerna menar att denne tar kontakt med specialpedagog om en 
elev har svårigheter att hänga med i undervisningen. Kontakten med hemmet ansågs av en 
pedagog vara viktigt, samt att röra sig bland eleverna under raster och håltimmar. Ett fåtal 
pedagoger tar upp vikten av att vara klar och tydlig med målen och använda sig av 
utvärdering och uppföljning för dem som inte klarar målen. En av de pedagoger som arbetat 
länge i skolan skrev följande: 

 
Jag försöker se till varje individ och försöker ge dem stöd och uppmuntran. Jag 
anser det vara viktigt att elever får beröm och att man som pedagog försöker ta 
fram elevens starka sidor. Viktigt är även att man belyser de mindre positiva 
sidorna och försöker jobba bort dem. Jag försöker dela min tid så att den som 
behöver hjälp får det i klassrummet. Pratar enskilt under läsåret med de elever jag 
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undervisar, hur de ligger till i ämnet samt vad de skall göra för att komma framåt. 
Ser jag att en elev har svårigheter att hänga med i undervisningen tar jag kontakt 
med spec.pedagog för att få råd och hjälp.   

 
En annan pedagog menade att en skola för alla uppnås på följande sätt: 
 

Jag väljer moment som i stort sett alla kan tillgodogöra sig. Jag har gallrat bort de 
riktigt svåra momenten i mina ämnen tex elektrokemi och kärnfysik. Jag ger 
nivåanpassade uppgifter till alla, så att alla kan välja sin nivå. Jag har mycket 
genomgångar så att alla vet vad de ska göra. Jag följer upp varenda elev i alla 
mina grupper och hjälper de svagaste att uppnå G i den mån det finns 
förutsättningar för det.  

 
 
 
5.2 Intervju 
Vid bearbetningen av intervjufrågorna har vi fokuserat oss på hur pedagogerna tänker och 
handlar i möten med elever som upplevs ha skolrelaterad problematik, något som vår 
undersökning syftade till. En av informanterna har arbetat i trettiofem år och ansåg sig under 
tiden ha kunnat se en markant ökning av antalet elever som har skolrelaterad problematik. De 
två andra pedagogerna har kortare arbetserfarenhet och har under sina år inom skolan inte 
kunnat se någon ökning. En av pedagogerna menade att problemet är att många elever mår 
dåligt redan innan de kommer till skolan. Anledningen trodde hon kunde vara att föräldrarna 
på grund av sina egna problem inte har tid med sina barn, och att det därför är mycket viktigt 
att man som vuxen i skolan ser eleverna och kommunicerar med dem. Här visar pedagogen på 
ett sätt att tänka i sitt handlande med elever som kommer till skolan och inte mår bra. Två av 
de tre informanterna ansåg att elevernas problematik främst var av social art, men att både 
pedagogiska och sociala problem går hand i hand. Vidare menade de att det ibland är svårt att 
skilja problemen åt genom att det ena påverkar andra. Den tredje informanten upplevde de 
pedagogiska problemen som mest framträdande. Något direkt handlande framkom inte, 
eftersom frågan mer var ämnad att kategorisera elevernas problem.  

När pedagogerna uppmärksammar att elever har svårigheter har de olika tillvägagångssätt. 
Här visar pedagogerna på hur de handlar med elever som de upplever ha skolrelaterad 
problematik. Två av informanterna uppger att de först försöker kartlägga elevernas 
svårigheter. Beroende på graden av svårigheter kontaktas därefter vårdnadshavare. Två av de 
tre pedagogerna kontaktar därefter rektor, medan en av dem tar kontakt med resursgrupp eller 
specialpedagog beroende på om svårigheterna är sociala eller pedagogiska. Alla tre känner sig 
tillfreds med kommunens pedagogiska resurscentra (PRC) där både elever, vårdnadshavare 
och pedagoger ges möjlighet att få råd, stöd och hjälp från specialutbildad personal i form av 
bland annat psykologer, specialpedagoger och logoped. Efter att elevernas svårigheter har 
kartlagts uppger en av pedagogerna att arbetet ibland kan försvåras av att elever och föräldrar 
inte vill ta emot det stöd som erbjuds. På den skola där informanten arbetar gavs enbart stöd 
utanför klassrummet och i mindre grupper. Stödet riktades endast mot elever med 
pedagogiska problem, vilket enligt informanten i förlängningen innebar att en stor del av 
arbetstiden avsätts för elever med socioemotionella problem. Informanten poängterade också 
vikten av att man som pedagog kan ställa krav på hemmet för att inte ta hela ansvaret själv. 
En av de andra pedagogerna ansåg att en rak och tydlig kommunikation med hemmet är en 
viktig förutsättning. I undervisningssituationen försökte hon variera arbetsmetoderna och 
arbetsmaterial för att sedan göra en formativ bedömning. Som stöd använde hon tekniska 
hjälpmedel och överlät till eleverna att välja om de ville arbeta inne i klassrummet eller i små 
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grupper utanför. Informanten uppgav även att hon har ett nära samarbete med resursgrupp och 
specialpedagog. Den tredje och sista informanten uppgav att hon försökte anpassa materialet 
efter elevernas förutsättningar och behov och kommenterade deras inlämnade arbeten för att 
eleven skulle ha möjlighet att vidareutveckla sitt arbete. Genom att ha varierat material kunde 
elevernas själva välja nivå utifrån sina förutsättningar. Till skillnad från de båda andra valde 
informanten även att lyfta fram de högpresterande eleverna eftersom dessa också skall ges 
möjlighet att utvecklas i samma utsträckning som alla andra elever.  

I syfte att ta reda på hur pedagogerna tänker samt deras attityd kring stöd och stödåtgärder 
har vi använt oss av frågeställningar som berör detta. Samtliga pedagoger hade en åsikt om att 
alla elever kan behöva stöd under någon period av grundskolan eftersom alla elever behöver 
stöttning i sin kunskapsutveckling oavsett vilken nivå de ligger på. En del behöver mycket 
socialt stöd under puberteten, andra behöver stöd, socialt eller pedagogiskt under en kort 
period medan andra behöver kontinuerligt stöd. Det här visar på hur pedagogerna tänker i sitt 
möte med elever som av olika orsaker någon gång under skoltiden kan hamna i skolrelaterad 
problematik. När stödet utformas i skolan sker detta individuellt mellan skolorna. En av 
pedagogerna menade att stödet enbart gavs till dem som hade kunskapsrelaterade problem och 
detta ansågs av denne vara felaktigt eftersom en stor grupp ställs utanför stödåtgärder. Vidare 
menade samma person att arbetet med eleverna sker på ett sätt som är ogynnsamt genom att 
de sociala problemen utelämnas och många därför inte får det stöd de behöver. I det här fallet 
kan det vara svårt för pedagogen att handla, men där inställningen är att alla elever oavsett 
problem har rätt till stöd. Nästa informant pratade inte om den egna skolan utan i vidare 
perspektiv och berättade att kommunen satsar pengar på kompetens, men att grupperna många 
gånger är för stora. Informanten var i det stora hela nöjd. Även den tredje informanten var 
nöjd och ansåg att eleverna fick det stöd de behövde och att eleverna själva borde få möjlighet 
att välja hur stödet skall utformas.  

Ett problem som uppmärksammades av en av informanterna är att stödet i skolan fokuseras 
på de elever som märks mest. De elever som är tystlåtna och självgående får inte den 
uppmärksamhet som de förtjänar. Detta visar på just den här informantens sätt att tänka kring 
elever i behov av stöd och stödåtgärder. De övriga två informanterna pratade runt den aktuella 
frågan som rörde om någon elevgrupp ansågs vara missgynnad eller ouppmärksammad, utan 
att egentligen svara på frågan. Alla tre pedagogerna var överens om att när eleverna själva 
initierar att de är i behov av stöd, sker det på ett kamouflerat sätt genom att antingen gömma 
sig eller genom att vara utagerande. På så sätt menade en av pedagogerna att man själv får 
lista ut vad eleverna vill. När det gäller hur eleverna vill att stödet skall utformas, menade en 
pedagog att eleverna önskar vara kvar i klassrummet med tillgång till fler pedagoger. En 
pedagog trodde att eleverna hellre vill sitta i små grupper och arbeta mycket muntligt 
tillsammans med pedagogen. Två av pedagogerna upplevde att elevernas önskemål vid 
utformningen av stöd tillgodoses. Den tredje menade att ”man gör så gott man kan”, men att 
eleverna ibland inte kan beredas plats i stödgrupp på grund av platsbrist. Samma pedagog 
ansåg även att förfaringssättet var för tidskrävande.  

Vad gäller frågan om pedagogerna känner sig trygga i skolans arbetsgång då elever blir 
föremål för åtgärder, var två av pedagogernas inställning att de kände sig trygga men inte 
nöjda med förfaringssättet, eftersom de ansåg att det var för tidskrävande och innehöll för 
mycket dokumentation. En av dem påpekade att dokumentationen är viktig och bra, men att 
det tar för mycket tid i anspråk. Den tredje informanten svarade inte riktigt på frågan men 
ansåg att när åtgärdsrutinerna påbörjas tar det för lång tid.  

De två kvarvarande frågorna gällde i vilken utsträckning pedagogerna upplevde att 
eleverna har möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen i dagens skola, samt i vilken 
utsträckning de arbetar med att uppnå en skola för alla. Två av pedagogernas inställning var 
att eleverna inte har möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen på grund av bland annat 
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personalbrist, klassrumssituation och betygssystem. En av dem sade följande angående 
personalsituationen: ”Vi har den personal vi har oavsett elevunderlag.” Pedagogen menade att 
det finns för få pedagoger i skolan och att vissa elever skulle behöva en egen pedagog. 
Samma pedagog menade att det finns risk för att det nya betygssystemet slår ut vissa 
elevgrupper. Tidigare kunde eleverna gå vidare till gymnasiet oavsett vilket betyg de fick, 
medan de idag måste uppnå en godkänd nivå i basämnena. Detta var, enligt pedagogen, både 
på gott och ont eftersom elevernas behov av stöd tack vare det nya betygssystemet 
uppmärksammas i högre grad. Den tredje pedagogen ansåg att eleverna har möjlighet att 
tillgodogöra sig undervisningen, förutsatt att man som pedagog tar reda på vilka 
förutsättningar eleverna har och vilka möjligheter man själv har att påverka. Det hängde enligt 
informanten på att ”läraren är på hugget”. Ett problem som pedagogen lyfte fram var att 
diagnostiserade elever som rekommenderas att gå i särskolan ibland ändå går kvar i klassen 
på grund av att vårdnadshavarna vägrar det alternativet. Även om pedagogen ansåg det som 
sitt ansvar att möta dessa elever upplevdes detta som svårt eftersom specialkompetens på 
området krävs. Att uppnå en skola för alla och samtidigt kunna möta elever som upplevs ha 
skolrelaterad problematik, är ett uppdrag som samtliga pedagoger tog på stort allvar. En av 
pedagogerna sade följande, vilket vi anser tyder på en viss uppgivenhet: 

 
Alla elever har inte möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. En skola för alla 
fungerar inte i verkligheten eftersom det inte finns resurser. Vissa elever skulle 
ibland behöva en egen lärare, men vi har den personal vi har oavsett elevunderlag.  

 
Alla tre pratar om tar upp olika handlingssätt kring eleverna, samt trycker på vikten av att 
individanpassa undervisningen genom material, arbetsmetoder och stöttning. En av dem 
menade att individanpassningen kräver mycket förberedelse och efterarbete. En annan av 
pedagogerna poängterade dock att individualiseringen även kan leda till att gruppen förlorar 
sin gemenskap. Samma pedagog arbetade ofta praktiskt i sina ämnen för att åskådliggöra 
innehållet och resultatet för eleverna. Den tredje pedagogen tryckte på att det är viktigt att se 
elevernas kapacitet och på så sätt kunna ”puffa” dem mot högre mål. Däremot ansåg 
pedagogen att det var mycket viktigt att inte hetsa eleverna med alltför mycket diskussioner 
om betyg. Ett annat viktigt inslag i arbetet mot en skola för alla var enligt en av pedagogerna 
samarbetet med hemmet, i syfte att föräldrarna skall bli medvetna om elevernas situation i 
skolan. 

 
 
 

5.3 Sammanfattning av resultat 
Utifrån syftet att ta reda på hur pedagoger tänker och handlar i möten med elever som upplevs 
ha skolrelaterad problematik, kunde vi se att svaren i många av frågorna var samstämmiga 
mellan enkät och intervju. De flesta var överens om att individanpassning är viktigt, men att 
tillvägagångssättet varierar mellan informanterna. En skillnad mellan intervju och enkät 
visade sig på frågan om eleverna själva initierar att de är i behov av stöd. Flertalet av de 
pedagoger som svarade på enkäten menade att detta skedde i viss eller liten utsträckning, 
medan de intervjuade pedagogerna svarade att så sker, men på ett kamouflerat sätt genom att 
gömma sig eller genom att vara utagerande. Något som återkom i så väl enkätsvar som i 
intervjuer var vikten av goda kontakter med hemmet. När det gäller hur skolan handlar då 
åtgärder utformas för elever som upplevs ha skolrelaterad problematik, menade en klar 
majoritet av dem som svarade på enkäten att åtgärderna endast till viss del utformas utifrån 
elevernas behov. I intervjun framkom att utformningen varierar mellan skolorna. Pedagogerna 
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känner att de försöker tillgodose elevernas önskemål, men upplever att möjligheterna till 
passade lösningar ibland är begränsade.  
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6. DISKUSSION 
 
6.1 Tillförlitlighet enkät 
Av fyrtiofem utdelade enkäter återlämnades trettio stycken. Detta innebär ett bortfall på 33 %, 
vilket är relativt stort bortfall och därför till viss del påverkar tillförlitligheten. Av dessa hade 
nitton svarat på samtliga tolv frågor och elva hade utelämnat en eller flera frågor. I de flesta 
fall hade enkätens sista fråga, där informanten själv förväntades formulera sina tankar, 
utelämnats. En person svarade inte på första frågan, något som kan bero på att det 
medföljande brevet satt fast i enkätens övre vänstra hörn och därför dolde frågan. Samma 
person fyllde heller inte i den ovanstående raden där antalet yrkesverksamma år efterfrågades. 

I vilken omfattning pedagogerna har svarat sanningsenligt på enkätfrågorna kan vi inte 
uttala oss om, men utgår från att vi har fått seriösa svar med tanke på att de tillfrågade är 
pedagoger som känner till den problematik som enkäten behandlade. Enkätundersökningen 
har gjorts bland högstadiepedagoger på tre olika skolor för att få en bredare undersöknings-
grupp. I enkäten har inte arbetsplats eller undervisningsämne efterfrågats. Alla skolor har sin 
kultur och sina specifika arbetsmetoder, men på grund av att arbetsplatsen inte finns angiven i 
enkäten har inga specifika slutsatser kunnat dras om någon av skolorna. Detta var heller inte 
tanken med undersökningen där vi endast önskade förstå pedagogernas attityder och hur de 
tänker och handlar i mötet med elever som bedöms ha skolrelaterad problematik.  

Vid utformningen av enkäten försökte vi undvika komplicerade begrepp. Trots detta visade 
det sig när vi hämtade upp enkäterna att några pedagoger upplevt begreppet 
”socioemotionella” som svårtolkat. Detta kan möjligen ha påverkat resultatet. Samma 
problematik uppstod i fråga fyra där ett stort antal uppgav att de inte visste vad 
klassrumsanalys innebär. Detta påverkade även resultatet av fråga fem som var en följdfråga 
till denna. Vi kan utifrån detta konstatera att svarsalternativen i fråga fem borde ha 
formulerats annorlunda. I fråga fyra efterfrågades om specialutbildad personal gör 
klassrumsanalyser. Svarsalternativen var ofta, ibland och sällan. Vi förutsatte här att samtliga 
pedagoger var införstådda med vad en klassrumsanalys innebär, vilket inte var fallet. Utifrån 
denna fråga utformades nästkommande fråga som löd: ”Hur upplevs detta?”, där 
svarsalternativen var mycket bra, bra, mindre bra och dåligt. Vi förstod först vid analysfasen 
att fråga fem gick att tolka på två olika sätt, något som vi inte hade uppmärksammat vid 
enkätutformningen. Många av pedagogerna svarade att klassrumsanalyser sällan förekom, och 
svarade i följdfrågan att detta var bra eller mycket bra. Vi kan omöjligt veta om pedagogen 
menade att det var mycket bra att klassrumsanalyser sällan genomförs eller om det är mycket 
bra om de genomförs. En återkommande svaghet i enkäten är att svarsalternativen inte alltid 
har ett motsvarande alternativ. Detta gäller de frågor som har svarsalternativen: i mycket stor 
utsträckning, i viss utsträckning och i liten utsträckning. Mycket stor är dock inte motsatsen 
till liten och vi borde därför ha valt motsatsen i mycket liten utsträckning.  
 
 
 
6.2 Tillförlitlighet intervju 
Den kvalitativa forskningsintervjun har i vissa fall avfärdats med att den inte är vetenskaplig. 
Däremot kan den kanske delge intressanta resultat och fungera som ett tidigt skede i en 
vetenskaplig undersökning, men att intervjun som sådan inte är någon vetenskaplig metod 
(Kvale 1997). Kvale menar att karaktäriseringen av en kvalitativ intervju som vetenskaplig 
eller ovetenskaplig beror på vilken begreppsbestämning av vetenskap som väljs. Vi har valt 
att se utifrån pedagogernas upplevelser och utgått från att de har svarat sanningsenligt.  
Utifrån deras kroppsspråk har vi därefter kunnat avläsa hur varje fråga har engagerat och 
påverkat dem. En fokuserad studie av deras kroppsspråk hade kunnat ske om vi hade valt att 
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delta två personer vid varje intervjutillfälle, men vi undvek detta på grund av att vi tror att 
informanterna kände sig tryggare med endast en person närvarande i rummet. 

Enligt Kvale (1997) har det ofta hävdats att den kvalitativa forskningsintervjun saknar 
objektivitet, vilket beror på det mänskliga samspel som är en viktig del i intervjusituationen. 
Vi insåg vid analysfasen när vi lyssnade på alla intervjuer att det är omöjligt att som 
intervjuare förhålla sig objektiv rakt igenom. Eftersom vi valde att utföra intervjun i 
samtalsform, kan våra egna värderingar vid något tillfälle ha påverkat informanterna. Under 
en av intervjuerna kom en elev in och ville ha den intervjuade pedagogens uppmärksamhet, 
något som pedagogen blev irriterad över, vilket kan ha påverkat pedagogens svar i den 
pågående frågan. 
 
 
 
6.3 Analys och diskussion av enkätresultat 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur pedagoger tänker och handlar i möten med 
elever som upplevs ha skolrelaterad problematik, samt deras attityder kring detta. Den 
forskningslitteratur som vi har tagit del av pekar samstämmigt på att skolan i sitt möte med 
elever med skolrelaterad problematik särbehandlar och segregerar snarare än inkluderar. 
Eleverna blir föremål för åtgärdsrutiner där det vanligaste är att de placeras i mindre grupper 
utanför klassrumsmiljön tillsammans med specialutbildad personal och på så vis segregeras 
ifrån sin ordinarie klass. Enligt Vernersson (2002) har man kunnat notera en ökning av elever 
i behov av stöd. Detta gäller framför allt elever med läs- och skrivsvårigheter och elever med 
socioemotionella problem. Detta stämmer väl överens med det resultat som framkommit i vår 
enkätundersökning där majoriteten upplevde att elever med socioemotionella problem ökar i 
de högre årskurserna. Vi kan även se ett samband i det resultat som framkommit när det gäller 
i vilken utsträckning svårigheterna är av pedagogisk respektive social art, där pedagogernas 
inställning är att elever i sociala svårigheter dominerar. Dessa frågor svarar inte direkt på vårt 
syfte, men har relevans genom att de visar pedagogernas tankar och attityder till 
problematiken. Detta påverkar naturligtvis i sin tur deras handlande i mötet med elever som 
de upplever har skolrelaterad problematik. 

Utifrån det rättviseperspektiv och den demokratiska grundtanke som ligger till grund för 
våra styrdokument, anser vi att eleverna skall kunna få det stöd de behöver i den ordinarie 
undervisningsgruppen. Groth (2007) konstaterar i sin avhandling att det utanförskap som 
många elever i behov av stöd känner inte grundar sig på stödet i sig utan på segregationen från 
gruppen. Eleverna vill enligt Groths forskning gärna få individuell hjälp, dock utan att känna 
utanförskap. Ingen fråga i enkäten skildrar stödets utformning när det gäller segregation, men 
några av de kommentarer som gavs på frågan om en skola för alla exemplifierade hur 
pedagogerna menade att stödet bör utformas i den ordinarie undervisningsgruppen. En av de 
pedagoger som arbetat länge i skolan menade att det är viktigt att man i sitt handlande med 
elever, både med och utan skolrelaterad problematik, försöker se till varje individ. Pedagogen 
menar att både positiva och negativa sidor hos eleverna bör framkomma. Här klarläggs vikten 
av att i sitt handlande med elever i behov av stöd, lyssna till elevernas behov samt att erbjuda 
berörda elever stöd i klassrummet. 

Vi tror liksom pedagogen att undervisningen i större utsträckning bör vara integrerad i 
klassen, vilket kan vara möjligt om pedagogerna är mer tillmötesgående och tar tillvara på 
elevernas olikheter genom individanpassning. För att förbättra arbetssituationen för både 
elever och pedagoger bör specialutbildad personal finnas till hands, både i funktion som 
rådgivare och som stöd i klassrummet. Genom att diskutera med eleverna själva kan man 
utifrån deras önskemål planera och utforma eventuella stödåtgärder. En av pedagogerna 
menade att arbetet att nå en skola för alla kräver en flexibel resursgrupp som är utbildad, tar 
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tag i problem och riktar åtgärder där det finns behov. Utifrån pedagogens sätt att tänka och 
handla kring elever med skolrelaterad problematik och med utgångspunkt i svaret på hur 
pedagogen arbetar för att uppnå en skola för alla, ställer vi oss frågan om pedagogen i fråga 
inte själv känner ansvar för att alla elever skall få sina behov tillgodosedda. Det går inte att 
med säkerhet fastställa vad pedagogen menar, och vi vet inte hur och var resursgruppens 
arbete med eleverna utformas och förläggs, men vad som går att utläsa är att pedagogen inte 
tycks se det som sitt ansvar. Oavsett dennes attityd till elever i behov av stöd, står det klart 
och tydligt i styrdokumenten vilka skyldigheter skolan gentemot eleverna, vilket även 
innefattar denna pedagog. 

Enligt vår undersökning upplever mer än hälften av alla pedagoger att eleverna i viss 
utsträckning har möjlighet att påverka stödåtgärderna. Detta tolkar vi som att det inte fungerar 
tillfredsställande, men att det i viss mån finns ett intresse från skolans sida att tillmötesgå 
eleverna. Även i vår undersökning kan man se att pedagogerna upplever att eleverna själva 
initierar stöd i förhållandevis liten utsträckning. Trots intresse från pedagogernas sida är man 
kanske inom skolan dålig på att tillvarata elevernas åsikter. Detta skulle i så fall kunna vara en 
förklaring till varför så få elever initierar att de behöver stöd. Om eleverna inte känner sig 
trygga med den personal som finns i skolan och känner förtroende för dem, kan man tänka sig 
att de inte har mod att tala om sin situation.  

Genom en attitydundersökning som Skolverket gjorde 1997 (Skolverket 1998) angående 
skolans förutsättningar att stödja elever i behov av särskilt stöd, har det framkommit att 
förtroendet för skolan minskat både hos föräldrar och hos pedagoger. Drygt hälften av de 
tillfrågade skolorna kan bara delvis tillmötesgå elevernas behov, vilket är en uppfattning som 
även de pedagoger som deltagit i vår undersökning tycks dela. Eleverna själva upplever inte 
att deras förtroende för skolan har minskat, och man kan då fråga sig vad detta beror på. 
Handlar det om att eleverna inte vill ha stöd, eller om att de saknar självinsikt och mognad 
och därmed inte anser sig behöva stöd. Man kan även tänka sig att stödet utformas felaktigt 
och att det därför inte tillfredsställer elevernas behov. Elevernas bristande intresse för 
huruvida de behöver stöd eller inte, är något som ju också framkom i vår undersökning. Enligt 
vår enkätundersökning upplever hälften av pedagogerna att eleverna i viss utsträckning får det 
stöd de behöver, men många menar också att de får för lite stöd. Det finns även en liten grupp 
representerade bland pedagogerna som anger att de upplever att alla elever som behöver stöd 
får det. Genom att vi har utfört vår undersökning utifrån pedagogernas synvinkel kan vi inte 
veta hur eleverna tänker kring detta, utan endast få en bild av detta genom pedagogerna. 
Utifrån pedagogernas synsätt kan vi dra slutsatsen att stödet, enligt majoriteten, inte är 
tillfredsställande. En tänkbar orsak till den stora spridningen kan vara att pedagogerna arbetar 
på olika skolor och att stödet utformas olika, eller på att enkäten har besvarats av både 
pedagoger som undervisar i teoretiska och praktiska ämnen. Vi tror att ämnets karaktär kan 
vara av viss betydelse vid en bedömning av stödåtgärder, då pedagogernas attityder eventuellt 
kan variera utifrån undervisningsämne. Eftersom vi inte bad pedagogerna i undersökningen 
att ange undervisningsämne kan vi inte dra några säkra slutsatser, men däremot spekulera i 
om praktiska pedagoger känner en större tillfredsställelse. Detta skulle i så fall kunna bero på 
att eleverna i dessa ämnen inte behöver stöd i samma utsträckning som i de teoretiska 
ämnena. Det kan även vara så att pedagoger som undervisar i basämnen är nöjdare än övriga, 
eftersom stödet främst riktas mot dessa ämnen. Enligt skollagen 4 kap. 1§ skall särskilt stöd 
ges till elever som har svårigheter i skolarbetet (Lärarförbundet 2002). Här framkommer inte 
att stödet skall fokuseras mot något speciellt ämne, men vår erfarenhet är att skolorna främst 
erbjuder stöd i basämnena eftersom dessa är högre prioriterade. Naturorienterande och 
samhällsorienterande ämnen drabbas därför hårt eftersom de i hög utsträckning är teoretiska 
och kräver mer av elevernas teoretiska färdigheter än till exempel slöjd och musik. Trots detta 
är dessa ämnen lågprioriterade.  
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I och med införandet av Lpo 94 reviderades kursplanerna och betygskriterierna. Detta blev en 
del av den målstyrning med resultatansvar som på ett helt nytt sätt skapade en relation mellan 
stat, kommun och skola (Skolverket 2000). Detta tror vi innebar många nya förändringar inom 
skolans verksamhet och många av de pedagoger som redan verkade inom skolan fick på vissa 
områden förändra sitt synsätt. På grund av förändringar som sker i skolan är ibland 
osäkerheten bland pedagoger stor. Utifrån syftet tillfrågades pedagogerna om de kände sig 
säkra på skolans tillvägagångssätt då elever blir föremål för olika åtgärder. Frågan kan tyckas 
vara irrelevant i förhållande till syftet, men med tanke på att pedagogernas trygghet i skolans 
förfaringssätt påverkar deras handlande tycker vi att den ändå är angelägen. Nästan en 
tredjedel kände sig osäkra på hur de skall agera då elever skall utredas. Anledningen kan vara 
att skolan inte prioriterar kompetensutvecklande utbildning, något som ligger på ett 
organisatoriskt plan. Det kan även bero på pedagogers ovilja till förändring och utveckling. 
En annan tänkbar orsak kan vara att man i kommunen inrättat en ny handlingsplan som är 
gemensam för samtliga skolor till skillnad från det tidigare individuella systemet. Detta har 
kanske ännu inte hunnit bli en självklar del av verksamheten. 

Begreppet en skola för alla infördes i och med Lgr 80 och genomsyrar skolvärlden även i 
dag. I vår enkät var vi intresserade av att ta reda på hur pedagoger arbetar för att uppnå en 
skola för alla, vilket är nära sammanbundet med syftet om hur pedagoger tänker och handlar i 
möten med elever som upplevs ha skolrelaterad problematik. Flertalet av dem som svarade 
menade att de försöker individanpassa både sitt arbetssätt och sina arbetsmetoder. Detta kunde 
ske på olika sätt, exempelvis genom att anpassa materialet efter elevens kunskapsnivå och 
behov, samt att variera undervisningen för att alla ska nå kunskapsmålen. Många försöker 
variera redovisningssätt för elever genom att eleverna själva får avgöra om de vill ha skriftliga 
eller muntliga prov. Många arbetar också med att förstärka elevernas självförtroende genom 
att ge beröm och få dem att tro på sig själva genom att lyfta fram deras starka sidor.  

Hälften av alla som deltog i undersökningen svarade inte på frågan om hur de arbetar för 
att uppnå en skola för alla, vilket går att tolka på olika sätt. Kanske är de inte införstådda med 
vad uttrycket en skola för alla står för, eller kanske anser de sig inte göra något för att skapa 
en skola för alla. Den mest troliga anledningen är kanske att de valde att hoppa över frågan 
eftersom den krävde ett skriftligt svar till skillnad från de föregående frågorna. Något som vi 
fann anmärkningsvärt var att några av pedagogerna ansåg att det var upp till resursgruppen att 
ta hand om barn i behov av stöd. En annan pedagog lät oss förstå att hjälp ges till de 
”svagaste” eleverna i syfte att uppnå godkändkraven, om förutsättningarna fanns.  

Utifrån pedagogens sätt att tänka och handla ser vi det som positivt att denne försöker 
anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar, men vi funderar på vad som menas 
med ”i den mån det finns förutsättningar”. En skola för alla måste innefatta alla elever, både 
de som är i behov av stöd och de som behöver extra utmaningar. Risken med resonemanget är 
att enbart de som är i störst behov av stöd ges den hjälp de behöver och att många andra 
glöms bort. Vi tycker att det är viktigt för pedagoger att reflektera över sina egna attityder och 
sitt eget handlande när det gäller denna problematik. Enligt vårt synsätt har alla elever 
förutsättningar att nå målen, förutsatt att skolan tillmötesgår deras behov under hela 
skolgången. Persson (2005) menar att skolans problem ligger i förmågan att möta och ta till 
vara den naturliga variationen av olikheter hos eleverna. 
 
 
 
6.4 Analys och diskussion av intervjuer 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur pedagoger tänker och handlar med elever 
som upplevs ha skolrelaterad problematik, samt deras attityder kring detta. Eftersom vi valde 
att utgå från fenomenologin har vi inte försökt fånga själva fenomenet utan snarare 
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upplevelsen av fenomenet. Målet för våra kvalitativa intervjuer har varit att beskriva 
informanternas upplevelse av fenomenet utan att förvränga eller lägga in egna tolkningar. När 
vi sedan fokuserade på analysen har informantens egna uppfattningar tydliggjorts, vilket har 
gett oss nya perspektiv (Kvale 1997).  

Genomgående uppfattade vi att informanterna hade stor förståelse för elevernas olikheter 
och de tycktes ta sitt yrke på allvar och sitt ansvar i det dagliga mötet med eleverna. Det 
kändes inspirerande för oss att de ansåg att ämnet var intressant och vikigt, eftersom detta var 
något som vi tänkte på när vi valde ämne för undersökningen. Genom att studera kroppsspråk, 
minspel, gester och tonläge kunde vi dock tolka ett visst missnöje när det gäller hur skolan 
som organisation arbetar kring elever med skolrelaterad problematik. Detta kunde märkas 
genom en uppgiven stämning vid frågor som gällde förfaringssätt och arbete kring 
stödåtgärder, vilket också förstärktes av suckar, himlande ögon och tystare tonläge vid frågor 
som uppfattades som känsliga. En av informanterna gav även uttryck för sin frustration i ord 
och uppgav att känslan av ensamhet och otrygghet ibland är stor. En tydlig parallell kunde 
dras till enkätundersökningen där många av pedagogerna visade ett missnöje genom att 
genomgående välja ”i viss utsträckning”, vilket vi tolkar som att de varken är nöjda eller 
missnöjda. 

Resursbristen i skolan är en vanlig diskussion och pedagoger pratar ofta om brist på pengar 
och personal, något som vi tror kan påverka deras handlande i möten med elever som upplevs 
ha skolrelaterad problematik. Resurserna är en viktig del för att bibehålla kvaliteten i skolan, 
men det är också viktigt att elevernas egna resurser tas till vara och utvecklas. Kvalitet beror 
på många andra faktorer, som till exempel att pedagogen lyckas skapa en gynnsam 
undervisningssituation och etablerar en relation som stimulerar elevernas lärande. Det kan 
också innebära att anpassa kraven efter individ och att uppmuntra kamrater och föräldrar att 
stötta (Skolverket 1998). I intervjuerna framkom att resurserna upplevs vara knappa, men att 
pedagogerna själva arbetar hårt för att få stödåtgärderna att fungera. Till skillnad från 
enkätundersökningen var det ingen som lade över ansvaret på specialpedagoger och 
resurspersonal, utan de utgick i stället från andra arbetssätt och såg det i allra högsta grad som 
sitt ansvar att genom sitt eget handlande skapa förutsättningar för alla elever. Naturligtvis kan 
ingen rättvis jämförelse göras mellan enkätundersökning och intervju, eftersom informanterna 
som svarat på enkäten inte haft samma möjlighet att komma till uttryck. 

Pedagogerna är överens om att eleverna själva bör få påverka hur stödet utformas och de 
upplever också att så är fallet. En pedagog trodde att eleverna helst vill ha fler pedagoger i 
klassrummet, men att vissa elever också gärna går ut i liten grupp. Den andra pedagogen 
upplevde att elever i behov av stöd helst sitter i smågrupper utanför klassrummet och har 
tillgång till en vuxen. Pedagogen ville gärna själv vara med dessa elever, och såg därför helst 
att specialpedagogen ibland var kvar inne i klassrummet med resterande elever. Den tredje 
pedagogen nämnde ingen annan lösning än att eleverna måste vara kvar i klassrummet och de 
omkringliggande grupprummen, och att ansvaret uteslutande låg på pedagogen själv. Detta kan 
bero på att pedagogen undervisar i samhällsorienterande ämnen och att dessa inte prioriteras 
när det gäller stödåtgärder. När det gäller pedagogernas förfaringssätt kring stödåtgärder kan vi 
konstatera att pedagogerna inte vet om de skall hålla kvar vid ett segregerande förhållningssätt 
eller om de skall förespråka en integrering där elevernas olikheter ses som en tillgång. Detta 
kan vi konstatera utifrån deras tankar, handlingssätt och attityder som vi har fått ta del av under 
intervjuerna.  

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi kunnat se att man inom skolan hellre 
segregerar än integrerar, något som även kan uttydas i intervjuerna. Detta är ofta ett sätt att 
hålla elever med ett störande beteende borta från klassen, för att befria de övriga eleverna från 
långsamma och lågpresterande elever (Persson 2005). En av pedagogerna pratade om hur 
strävan efter att individanpassa kan få en negativ effekt på vi-andan och menade att det 
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eleverna behöver lära sig är att samarbeta och få en gemenskap i klassen. Detta uttalande 
väckte tankar hos oss något som har bidragit till att vi har fått reda ut begreppet 
individualisering och vad detta innebär för oss. Med de nya individuella utvecklingsplanerna 
läggs vikten på den enskilda elevens kunskapsutveckling, vilket vi anser är viktigt för elever 
som upplevs ha skolrelaterad problematik, men för att uppnå en kunskapsutveckling måste man 
få möjlighet att arbeta tillsammans med andra. Vernersson (2002) menar att det är tillsammans 
med andra man lär sig och det är därför anmärkningsvärt att skolan, som skall arbeta med allas 
lika värde, i så stor utsträckning präglas av segregation.  

Ett annat problem som en av informanterna uppmärksammat var att stödet från 
specialpedagoger fokuseras på de elever som märks mest, medan de elever som är tysta och 
klarar sig bra riskerar att bli utan stöd. Detta sade mer om informantens attityd till 
specialpedagoger och skolans organisation, än om inställningen till sitt eget handlande kring 
elevernas skolrelaterade problematik. En av de andra pedagogerna ansåg att mycket fokus 
läggs på de elever som inte uppnår målen, vilket bidrar till att de övriga glöms bort. Pedagogen 
menade att alla har rätt till en kunskapsutveckling oavsett utgångsläget. Detta är något som vi 
har tagit till oss och som även går att knyta an till de svar som gavs i enkäten där många 
pedagoger ansåg att rättvisa är ett vikigt begrepp i skolan. Även om vi tycker att rättvisa är ett 
relativt begrepp som kan ha många olika innebörder beroende på situation, är ett minimikrav 
att alla elever, oavsett problematik, uppmärksammas av pedagoger i skolan.  

Något som framkom vid intervjuerna och som vi tycker är vikigt att lyfta fram, är 
pedagogernas inställning till elevers möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen i dagens 
skola. Pedagogerna var tveksamma till om detta är möjligt. En av dem pratade främst om att 
det är den enskilde pedagogens ansvar att skapa en situation där detta är möjligt, medan de 
andra två även sökte lösningar på organisationsnivå. Vi tror att både organisationen och den 
enskilde pedagogen har ett stort ansvar för hur eleverna upplever sin situation. Organisationen 
måste vägleda och stötta sin personal och personalen är i sin tur skyldig att tillgodose 
elevernas behov. Detta kan härledas till den problematik som vi berört i föregående stycken 
där pedagogers tankar och handlande i mötet med elever diskuteras.  

Arbetsmetoder, arbetsmiljö, föräldrasamverkan och elevinflytande var begrepp som 
återkom hos samtliga informanter. Ett stort bekymmer som de gjorde oss uppmärksamma på, 
var den brist på motivation som många elever känner och detta tror vi kan bero på att 
elevernas behov inte tillgodoses, vilket är ett resultat av pedagogernas sätt att tänka och 
handla i sitt arbete. För att råda bot på den bristande motivationen tror vi att man i större 
utsträckning måste försöka få med sig eleverna i de beslut som tas angående undervisningen, 
samt att de bjuds in i en öppen diskussion kring upplägget av arbetsmetoder och uppgifter. Att 
segregera dessa elever från klassen är definitivt ingen lösning, utan förstärker kanske många 
gånger elevernas känsla av meningslöshet. Även föräldrarna har en viktig roll i att stötta och 
försöka motivera sina barn, vilket förutsätter att de är insatta i skolans verksamhet och känner 
förtroende för pedagogerna och skolan som organisation. När det gäller föräldrar och elever 
som inte vill ta emot stöd, något som enligt intervjuerna förekommer, kan en anledning vara 
att föräldrarna och eleverna inte vill att en segregation från den ordinarie klassen skall ske. 
För att hitta former som passar samtliga elever, måste skolan bli bättre på att erbjuda 
varierade alternativ till stödåtgärder.  

Det vi har kunnat konstatera i våra möten med pedagogerna som deltagit i intervjuerna är 
att de har många bra tankar om hur de skulle vilja att skolans upplägg kring elever med 
skolrelaterad problematik skulle utformas. Steget från tanke till handling tycks tyvärr många 
gånger vara stort och deras visioner för att uppnå en skola för alla blir därför svåra att 
genomföra i praktiken.  
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6.5 Avslutande diskussion och reflektion 
Historiskt sett har elever med skolrelaterad problematik segregerats. Segregationen har skett 
på olika sätt under olika perioder, utan hänsyn till elevens egen vilja eller behov. Under 60-
talet motiverades denna särskiljning med att man inom skolan fick ökade resurser (Skolverket 
1998). Även idag finns en tanke om att ökade resurser skulle kunna vara lösningen på 
problemen med elever som bedöms ha skolrelaterad problematik, något som vi fick erfara 
genom vår undersökning. Vi tror inte att detta är den enda tänkbara lösningen eftersom ökade 
resurser gärna leder till större segregation. Något som är minst lika viktigt som resurser är 
pedagogernas kompetens och attityd till dessa barn. Redan på 80-talet poängterades vikten av 
kompetent personal och man bestämde att lärarutbildningen skulle innehålla mer 
specialpedagogik (Vernersson 2002). Sedan dess har nästan trettio år förflutit och frågan är 
om dagens lärarutbildning tillgodoser detta behov.  

Ännu idag sker en särskiljning av elever som inte anses passa in i den ordinarie 
klassrumsundervisningen, trots att alla styrdokument genomsyras av tankar om allas lika 
värde och inkludering. Både Lpo 94 och Lpf 94 uttrycker vikten av att skolan redan på ett 
tidigt stadium skall försöka motverka att barn får svårigheter, något som kan ske genom att 
anpassa arbetsmetoder, innehåll och organisation för att alla elevernas förutsättningar och 
individuella behov skall tillgodoses. Salamancadeklarationen (1994) tar även upp barnets rätt 
till integrering och Barnkonventionen (Skolverket 1994) menar att hänsyn alltid skall tas till 
barnets bästa. Detta är viktiga principer att ta fasta på i arbetet som pedagog.  Litteraturen 
pekar också på att en integrering är till elevens fördel i dennes kunskapsutveckling och 
strävan att nå de fastställda målen.  

För att det skall vara möjligt att skapa en skola för alla måste hela skolan med dess 
förhållningssätt och syn på vad som är normalt och onormalt förändras. Det är ingen lösning 
att enbart inkludera elever i den ordinarie undervisningen genom att omorganisera grupper. 
Detta kan istället leda till ett ännu ogynnsammare klimat för elever med skolrelaterad 
problematik eftersom behoven glöms bort och eleverna osynliggörs (Haug 1998). Om inte 
förhållningssättet till eleverna förändras finns risk att det endast blir en kortsiktig lösning på 
problemet. Istället för att se brister i skolans förfaringssätt blir eleven problembärare, trots att 
detta är ett synsätt som man redan på 70-talet arbetade aktivt för att få bort (Skolverket 1998). 
För att kunna förändra synsättet måste vi som pedagoger förändra vår syn på vad som är 
normalt och börja se elevers olikheter som styrkor och tillgångar i stället för hinder. Denna 
förändring är tidskrävande eftersom det kräver en förändring, inte bara av skolans attityd utan 
hela samhällets, där arbetsmarknadens krav styr.  

I Haug (1998) står att läsa att många att eleverna inte har möjlighet att tillgodogöra sig 
undervisningen i dagens skola och menar därför att en segregering är nödvändig i syfte att 
åstadkomma detta.  I vår undersökning kunde vi se att våra informanter var av samma åsikt 
när det gäller skolans sätt att tillgodose alla elevers behov av undervisning. Däremot var de av 
olika meningar när det gäller att välja mellan segregering och inkludering. Tyvärr är även vår 
uppfattning att många elever inte får sina behov tillgodosedda. Vi menar att ett tydligt bevis 
för detta är den statistik som visar antalet elever som går ut grundskolan utan fullständiga 
betyg. Genom att alla elever har olika förutsättningar för inlärning måste undervisningen 
individanpassas, vilket även våra undersökningspersoner tycks vara överens om. Problemet 
med bristande anpassning kvarstår dock på grund av att det tycks vara svårt att genomföra i 
realiteten. Emanuelsson (2002) menar att vi måste acceptera att elever lär sig i olika takt, men 
enligt kursplanerna finns ändå en tydlig tidsram som avgör när de olika målen skall vara 
uppnådda, något som kan tyckas vara en motsägelse till individualiseringen. 

Ett anmärkningsvärt synsätt som Brodin (2004) tar upp, är att många pedagoger och 
föräldrar anser att de elever som passar in i skolans mall, har rätt att slippa tillbringa lektioner 
tillsammans med elever som anses vara störande. Ett störande beteende kan bero på en mängd 
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olika anledningar. I de fall vi har kommit i kontakt med under våra verksamhetsförlagda 
utbildningar har detta kunnat bero på att elever inte har kunnat tillgodogöra sig 
undervisningen, men också på att de många gånger är understimulerade. Att elever skall 
segregeras från den övriga gruppen, känns för oss helt främmande med tanke på att skolans 
värdegrund bygger på en skola för alla. I vår undersökning har vi kunnat se att pedagogerna 
upplever att eleverna många gånger har svårt för att själva reflektera över sina behov. Därför 
påtalar de inte att deras behov inte tillgodoses. Flertalet av de tillfrågade pedagogerna 
upplevde att det var ytterst ovanligt att elever själva initierar att de behöver stöd, medan några 
få ansåg att det sker, men då i förtäckt form. Vi tolkar detta som att det dels handlar om 
trygghet och förtroende i relationen elev – pedagog, men också om pedagogers förmåga att 
lära känna sina elever och förstå vad deras beteende ger uttryck för. I förlängningen innebär 
detta att pedagogens attityd till dessa elever har stor betydelse för hur mötet dem emellan 
kommer att utvecklas. Att en elev har ett ”störande” beteende döljer oftast ett bakomliggande 
problem och precis som en av informanterna sade, bör ett sådant beteende väcka pedagogens 
nyfikenhet för vad som är det egentliga problemet. Detta kräver förutom kompetens och 
nyfikenhet även en förmåga att kritiskt granska sin egen verksamhet och att rannsaka sin egen 
inställning och sina arbetssätt. Utbildad och kompetent personal som är omsorgsorienterad, är 
därför en nödvändighet. Med tanke på att elevernas välmående är en förutsättning för deras 
kunskapsutveckling borde detta vara i fokus även för mer ämnesorienterade pedagoger. 

Inom skolan har det under lång tid skett nedskärningar, vilket har drabbat elever med 
skolrelaterad problematik genom att undervisningsgrupperna har blivit fler. Vi upplevde inte 
att våra informanter lyfte fram den ekonomiska aspekten som en orsak till varför alla elever 
inte ges möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Detta kan bero på att de har resignerat 
och istället fokuserar på vad de själva kan bidra med. Precis som pedagogerna i 
undersökningen menade, tror även vi att man som enskild pedagog kan göra mycket för att 
påverka skolsituationen även om resurserna är knappa. Dels gäller det att se och lyfta fram 
elevernas styrkor och stötta dem i deras svårigheter, men också att se deras kapacitet och 
utmana dem. På så sätt utvecklas deras kunskaper och de arbetar ständigt mot nya mål. 

Eftersom vi i vår undersökning fokuserar vi oss på pedagogernas upplevelser av elevers 
skolrelaterade problematik och i och med att fokus ligger på pedagogernas perspektiv utifrån 
deras verklighet, är ett fenomenologiskt förhållningssätt passande. Vi ämnade få en fördjupad 
förståelse för hur de tänker och handlar, och inte undersöka varför de tänker och handlar som 
de gör. Vårt syfte var inte att döma dem som pedagoger även om vi ibland har ifrågasatt deras 
agerande vid den efterföljande analysen. För att få fram upplevelserna har frågorna 
genomgripande innehållit frågan ”upplever du”. Detta fann vi som den mest passande frasen 
eftersom vi upplever att det manar till mer eftertanke än om man använder frågan ”tycker du”. 
I efterhand kan vi konstatera att det fenomenologiska förhållningssättet passade vår 
undersökning bra.  

Hypotesen om att pedagogers bemötande av elever som bedöms ha skolrelaterad 
problematik skulle förändras beroende på hur många år de varit yrkesverksamma, kunde inte 
verifieras utifrån enkäten. Detta kan bero på att ingen skillnad föreligger, eller på att antalet 
informanter var för få. Det enda mönster som kunde urskiljas beroende på antal år inom yrket, 
var de frågor som på olika sätt krävde att man skulle kunna göra jämförelser över en längre 
tid. I efterhand kan vi konstatera att det hade varit intressant att få veta om pedagogerna som 
svarade på enkäten undervisade i teoretiska eller praktiska ämnen, för att se ett eventuellt 
samband mellan undervisningsämne och förhållningssätt. Det hade även varit intressant att 
veta vilka enkäter som hörde till respektive skola. Vi valde att omgående sortera enkäterna 
efter antal yrkesverksamma år och tittade därför inte på samband inom respektive skola. 
Orsaken till vårt intresse för detta ligger inte i att peka ut en specifik skola, utan att se om det 
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finns en samstämmighet mellan pedagogerna på varje enskild skola och genom detta se 
eventuella skillnader mellan skolornas kulturer. 

Antalet informanter var relativt få, vilket gör att några generella slutsatser inte kunnat dras. 
Utifrån vårt syfte och metod var detta inte heller nödvändigt då vi ville fokusera oss på djupet 
snarare än bredden. Vad gäller genomförandet av enkäter och intervjuer upplever vi att 
förfaringssättet har varit bra. Genom att ta del av såväl enkäter som intervjusvar har vi fått ta 
del av många olika infallsvinklar av hur pedagoger tänker och handlar i mötet med elever som 
upplevs ha skolrelaterad problematik, samt att se deras attityder kring detta.  
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7. SLUTSATSER 
 
Syftet med vår studie var att ta reda på hur pedagoger tänker och handlar i möten med elever 
som upplevs ha skolrelaterad problematik, samt deras attityder kring detta. Vi valde att 
undersöka detta område inom skolan eftersom vi finner det intressant och viktigt att veta hur 
den verklighet som vi står inför ser ut. Genom att ta del av hur andra tänker och handlar har vi 
fått möjlighet att reflektera över och diskutera våra egna ståndpunkter, vilket vi ser som en 
stor fördel inför vår kommande profession. Även litteraturen har gett oss vägledning och varit 
ett stort stöd i utvecklingen av vårt eget förhållningssätt till elever med skolrelaterad 
problematik.   

Vi har konstaterat att de flesta pedagoger själva upplever att de individanpassar. Det finns 
dock många olika sätt och nivåer av anpassning. För en pedagog innebär anpassning att 
erbjuda stöd från specialpedagog, medan det för någon annan innebär att själv ge omsorg och 
stötta genom individanpassat material och medveten undervisning utifrån elevernas behov. 
All personal i skolan fyller en viktig funktion i arbetet för att öka elevernas välbefinnande. 
Med tanke på att skillnaderna mellan pedagoger är stora, tycker vi att skolledningen måste ta 
ett större ansvar för att pedagogernas syn på rättvisa och anpassning skall vara mer 
samstämmig. För att en skola för alla skall vara möjlig att uppnå, måste en samsyn finnas 
inom skolan. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi utifrån enkätundersökning och intervjuer har fått 
svar på vårt syfte. Vi har fått ta del av många tankar och attityder, men också olika metoder 
som pedagoger i dagens skola använder sig av. På grund av att undersökningsgruppen har 
varit relativt liten har vi inte kunnat dra några generella slutsatser, men detta var heller inte 
målet. Vi upplever att vi har fått en fördjupad förståelse både för hur pedagoger tänker och 
handlar, men också för problematiken i vidare bemärkelse.  
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Enkät angående elever med skolrelaterad problematik  Bilaga 1 
     
 
Antal yrkesverksamma år: ___________ 
 
 

1. Upplever du att elever själva initierar att de behöver extra stöd? 

I mycket stor utsträckning � 

I viss utsträckning  � 

I liten utsträckning  � 

 
2. I vilken utsträckning anser du att elevernas svårigheter är av pedagogisk art? 

I mycket stor utsträckning � 

I viss utsträckning  � 

I liten utsträckning  � 

 
3. I vilken utsträckning anser du att elevernas svårigheter är av social art? 

I mycket stor utsträckning � 

I viss utsträckning  � 

I liten utsträckning  � 

 
4. Förekommer det att specialutbildad personal gör  klassrumsanalyser? 

Ofta   � 

Ibland   � 

Sällan    � 

 
5. Hur upplevs detta (oavsett svar på föregående fråga)? 

Mycket bra  � 

Bra   �  

Mindre bra  � 

Dåligt   � 

 
6. Upplever du att alla elever som behöver stöd får det? 

I mycket stor utsträckning � 

I viss utsträckning  � 

I liten utsträckning  � 
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7. Upplever du att skolrelaterade problem bland elever ökat? 

I mycket stor utsträckning � 

I viss utsträckning  � 

I liten utsträckning  � 

 

8. Upplever du att elever med socioemotionella problem ökar i de högre årskurserna? 

I mycket stor utsträckning � 

I viss utsträckning  � 

I liten utsträckning  � 

 
9. Känner du att du är säker på skolans tillvägagångssätt då elever blir föremål för 

åtgärder? 

Helt säker   � 

Säker   � 

Osäker    � 

 
10. Upplever du att elever kan påverka sin situation när det gäller stödåtgärder? 

I mycket stor utsträckning � 

I viss utsträckning  � 

I liten utsträckning  � 

 
11. Anser du att stödåtgärderna utformas på rätt sätt utifrån elevernas behov? 

I mycket stor utsträckning � 

I viss utsträckning  � 

I liten utsträckning  � 

 
12. Ge några exempel på hur du arbetar för att uppnå en skola för alla? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Tack för din medverkan! 
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 Bilaga 2 
       

Hej! 

Vi är tre studenter som läser sista terminen på lärarutbildningen vid Luleå tekniska 

universitet. Vi har påbörjat vårt examensarbete och vårt syfte är att undersöka hur pedagoger 

tänker och handlar i mötet med elever som bedöms ha skolrelaterad problematik. För att ta 

reda på hur Du tänker kring dessa frågor har vi utformat en enkät som vi är tacksamma om Du 

vill svara på. Vi tackar på förhand för Din medverkan! 

 

Ann-Sofie Felth, Maria Isaksson och Ingela Lampa 
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Bilaga 3 

Frågor som ska ligga till grund för intervjuerna    
 

Upplever du att alla elever har möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen i dagens 

grundskola? 

 

Hur arbetar du med elever som du upplever har skolrelaterade problem? (Socialt, 

kunskapsmässigt och utvecklingsmässigt) 

 

Upplever du att skolrelaterade problem bland elever ökat?  

 

I vilken utsträckning anser du att elevernas svårigheter är av pedagogisk respektive social art? 

 

Vilka elever anser du behöver stöd? 

 

Anser du att stödåtgärderna utformas på rätt sätt utifrån elevernas behov? 

 

Anser du att det finns någon grupp som är missgynnad eller som på något sätt inte 

uppmärksammas? 

 

Upplever du att elever själva initierar att de behöver extra stöd? På vilket sätt visar eleverna 

detta? 

 

Hur tror du att eleverna vill att stödet skall utformas? 

 

Tillgodoser skolan elevernas önskemål när stödet utformas? 

 

Hur agerar du som pedagog om du uppmärksammar elever som har det svårt?  

 

Känner du att du är trygg i skolans arbetsgång, då elever blir föremål för åtgärder? 

 

Hur arbetar du för att uppnå en skola för alla? 

 

 


