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Sammanfattning 

 
Den här uppsatsen tar sitt avstamp i de erfarenheter vi tillskansat oss om synen på elevvård 

under våra VFU-perioder. Vi upptäckte då att lärare på olika stadier ansåg att elevvården 

bedrevs på olika sätt beroende på vilket stadie lärarna arbetar på. Vi har därför gjort en 

jämförande intervjuundersökning där följande frågeställningarna har stått i centrum:  

1. Finns det några skillnader i det dagliga arbetet med elevvård och i synen och 

inställningen till denna på de olika stadierna? 

2. Vad är det som skiljer sig åt, vilka likheter finns? 

3. Hur ser lärarna på sitt arbete som elevvårdaren,.  

Vi har intervjuat tio lärare som antingen jobbar i år 4-6 eller 7-9 för att få deras syn på 

problemet. 

 

I våra resultat har vi kommit fram till några olika slutsatser utifrån vårt resultat. De viktigaste 

är att inställningen till elevvården inte skiljer sig mellan stadierna men att det arbete som 

bedrivs skiljer sig åt, mycket beroende på den struktur och organisations som skapar olika 

förutsättningar på de olika stadierna. Utifrån denna studie kan man dra slutsatsen att 

elevvården bör ha en fortsatt viktig roll i skolan, det är viktigt att skolans personal har 

kompetens i dessa frågor och att skolan får resurser till detta arbete. Vi anser att 

lärarutbildningen bör lägga större vikt vid dessa frågor för att underlätta arbetet på skolorna. 

 

Nyckelord: elevvård 
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1 Inledning 

 
”Emellanåt känns det som att jobba med elevvård är det enda vi gör, man undervisar i ett ämne och 
det känns väldigt litet emellanåt. Elevvården känns mycket, mycket större”  
(lärare högstadiet) 
 

 

Idag är elevvård en stor del av en lärares yrke. I begreppet elevvård ingår att se till att alla 

elever klarar av sin skolgång. Samhället har ett stort ansvar i att se till att alla elever klarar sin 

skolgång eftersom en havererad skolgång ofta leder till problem i en persons framtida liv1. 

Dagen samhälle gör det svårare för skolan att tillgodose alla elevers behov då 

decentraliseringen har inneburit nedskärningar i resurserna på många skolor. Detta har gett 

större klasser, färre anställda speciallärare och elevvårdspersonal2. I och med detta blir då 

lärarens roll som elevvårdare än mer betydelsefull för att eleverna ska klara av sin skolgång. 

Trots detta menar olika verksamma lärare att man ser på elevvården olika, beroende på vilket 

stadie man som lärare är verksam på. Dessa personer anser att man möter eleverna på olika 

sätt, arbetar med elevvården på olika sätt och prioriterar denna olika högt beroende på vilket 

stadie man som lärare är verksam på.  

 

Elevvård har funnits i skolan sedan 1830-40-talet då det talades det om att skolan hade ett 

ansvar för elevernas hälsa och välbefinnande. Själva begreppet elevvård har kom 1957 när 

Skolberedningen talade om elevvårdande uppgifter i skolan i ett betänkande. Läroplanerna på 

60-talet var först ut med att ha begreppet elevvård som ett eget avsnitt. Skolhälsan och de 

övriga elevvårdande insatserna har länge gått hand i hand och redan på 60-talet menade man 

att läraren har ett ansvar för att bedriva en fungerande undervisning för alla elever oavsett 

fysiska och psykiska förutsättningar. ”En skola för alla” har med andra ord varit en paroll för 

den svenska skolan under årtionden. 

 

Vår studie handlar om elevvård och hur lärare som är verksamma på olika stadierna ser på 

elevvårdsarbetet. För att söka svar på dessa frågor har vi genomfört en intervjustudie med 

lärare på mellan- och högstadiet.  

 

                                                
1  red Eva Nilsson, ”Elevvård – lyx eller nödvändighet”, 1997, s. 45 
2 Nilsson, (1997), s. 17 
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1.1 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i tre delar, där den första delen avhandlar begreppsdefinitionen, en 

forskningsöversikt av området, metod, urval/avgränsningar och en beskrivning av elevvårdens 

framväxt i den svenska skolan. Den andra delen består av resultatredovisningen av de 

intervjuer vi utfört tillsammans med kommentarer och jämförelser av dessa resultat. Den 

tredje delen innefattar en diskussion av resultaten kopplat till den befintliga forskningen och 

vår frågeställning och till sist våra slutsatser.  

 

1.2 Syfte och frågställning 
Syftet med det här arbetet är att undersöka inställningen till elevvård hos lärare på 

mellanstadiet och högstadiet och deras syn på detta fenomen. Syftet är också att undersöka 

hur de ser på sitt dagliga arbete med elevvården hos lärare.  

  Alla forskningsområden ska ta sin utgångspunkt i ett problem, en fråga som måste besvaras3. 

Därför är vår hypotes att det finns stora skillnader i arbetet med elevvård på de olika 

stadierna. Den grundar sig på indikationer vi fått under våra VFU-perioder4. Den ena av oss 

gjorde sin VFU på mellanstadiet och den andra av oss gjorde sin på högstadiet. Vi reagerade 

dock båda på att det verkade finnas skillnader i syn och inställning till elevvård och vi tyckte 

att det vore intressant att studera detta fenomen mer noggrant. Undersökningen skall därför 

belysa vilka skillnader och likheter som finns i inställningen och synen på elevvård och till det 

dagliga arbetet med elevvård på de olika stadierna hos de lärare som medverkar i studien.  

   

Våra frågeställningar är utifrån ovanstående resonemang utformad enligt följande:  

1. Finns det några skillnader i det dagliga arbetet med elevvård och i synen och 

inställningen till denna på de olika stadierna?  

2. Om det gör det, vad är det som skiljer sig åt? Vilka likheter finns det i synen på 

elevvård på de olika stadierna?  

3. Hur ser lärarna på sitt arbete som elevvårdaren?  

 

 

 

                                                
3 Dannefjord, ”Metod och problem – en inledning till sociologisk analys”, 1999, s. 7-11 
4 VFU-perioder betyder verksamhetsförlagd utbildning och är m.a.o. en slags praktikperiod under utbildningen 
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2 Begreppsdefinitioner 

I undersökningen har vi använt oss av vissa begrepp och ordval som vi här vill förtydliga 

innebörden av. Genom att beskriva vad vi lägger i begreppet vill vi förklara vilken betydelse 

av begreppet vi använder. Det är viktigt i all forskning att visa hur man tänker använda ett 

begrepp. Detta för att det egentligen inte finns någon rätt begreppsdefinition utan för att man 

ska undvika att läsaren har egen definition av begreppet som inte stämmer med skribentens5. 

Begreppsdefinitionen har utgått från både litteratur och styrdokument.  

 

Mellan- respektive högstadiet 

Vi har valt att använda oss av den gamla definitionen av mellanstadiet och högstadiet där man 

betecknar mellanstadiet som år 4-6 och högstadiet som år 7-9. Detta för att det är en ordning 

som lever kvar både i skolans värld och i samhället. 

 

Elevvård 

Begreppet elevvård används ofta på två olika sätt, samma ord används för två olika 

verksamheter. Den första beteckningen omfattar det arbete som alla på skolan bedriver och 

som syftar till att se till att alla elever trivs och att se till att elever i behov av särskilt stöd 

också får det stöd och de insatser som krävs. Det andra används ofta som ett samlingsnamn på 

de yrkeskategorier som man kopplar till elevvård. Dessa är skolsköterska, skolläkare, 

skolpsykolog, skolkurator och man brukar även räkna in specialpedagoger och studie- och 

yrkesvägledare till dessa yrkeskategorier6. 

  I vårt arbete har vi konsekvent utgått från den första användningen av begreppet, att elevvård 

är det arbete som alla på skolan utför i sitt dagliga arbete. Den definition vi gör bygger på den 

beskrivning av elevvård som Margareta Björndahl gör. Hon menar att elevvård innebär ett 

aktivt intresse som ligger i all skolpersonals intresse. Det är ett engagemang som finns i 

elevernas hela skolsituation. Ansvaret ligger hos alla i skolan men ytterst är det 

klassföreståndaren som har ansvaret7. Fenomenet skapas av människor och är helt 

meningslöst utan elever. Men det behövs också en annan sida, den som skapar elevvården. 

Det finns en spänning mellan eleven och läraren i denna situation, en diskrepans mellan 

budskapet och innehållet. Elevvården är beroende av människors tänkande och handlande 

                                                
5 Dannefjord (1999), s. 19 
6 SOU 2000:19, ”Från dubbla spår till elevhälsa: i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling”, 2002, 
s. 47 
7 Björndahl, ”Klassföreståndares inställning till daglig elevvård. En analys av uppfattningar och pedagogiskt 
handlande i sexton högstadieklasser”, 1984, s. 125 
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men också av kunskapen hos personerna som utövar den samt samhällets intentioner och 

förordningar. Man kan inte säga vad elevvård är men man kan säga vad det innehåller utifrån 

de styrdokument som finns och de tolkningar som görs. Elevvård är dock ett pedagogiskt 

arbete8. 

  Daglig elevvård innebär ett aktivt och kontinuerligt engagemang i elevernas skolsituation. 

Det finns ingen speciell tid i skolan avsedd för detta arbete utan lärarna styr detta själva9. 

Arbetet utförs i klassrummet eller där eleverna finns för tillfället10. 

 

                                                
8 Björndahl, (1984), s. 153 
9 Björndahl, (1984), s. 57 
10 Björndahl, (1984), s. 26 
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3 Elevvårdens framväxt i den svenska skolan 
För att förstå fenomenet elevvård kan det vara bra med en förståelse för dess framväxt och 

dess funktion i skolan. I den här delen ger vi därför en historisk bakgrund till ämnet och dess 

funktion i svensk skola. 

 

Elevvårdens historiska framväxt 

Sedan långt tillbaka i tiden har det ingått olika grad av ansvar för elevernas hälsa och 

välbefinnande i den svenska skolan. Det började med att man under 1830-40-talet anställde 

skolläkare vid några läroverk. Dessa skolläkare fick ett starkt inflytande över folkskolans 

utveckling då de ofta satt med i styrelser, skolråd och blev engagerade i skolhygieniska 

frågor. Den första skolsköterskan anställdes i Stockholm 1913. Före skolsköterskans tid 

arbetade också lärarna med hälsovårdande verksamhet och tog ett stort socialt och medicinskt 

ansvar för eleverna11. Under 1940-talet blir det statliga engagemanget mer betydande. En 

proposition 1944 ledde till ett generellt statsbidrag för skolhälsovård. År 1958 övertog 

kommunerna det ekonomiska ansvaret för skolhälsovården. Skolöverstyrelsen och senare 

skolverket behöll tillsynen över skolhälsovården fram till 1997 då den övertogs av 

socialstyrelsen. 

 

Första gången begreppet elevvård används är 1957 när Skolberedningen i sitt betänkande för 

grundskolan talade om elevvårdande uppgifter i skolan. Personal som då, liksom idag, räknas 

in i elevvården idag är t.ex. skolpsykologer, som hade börjat dyka upp under 1940-talet. De 

första kuratorerna anställdes i gymnasieskolorna under 1950-60-talet. I Lgr 69 beskrivs 

kuratorerna som skolans sociala expertis dit elever och föräldrar skall kunna vända sig vid 

behov och svårigheter med frågor gällande skolan och även med mer personliga, privata 

problem. I senare läroplaner nämns inte skolkuratorerna specifikt.  

  Vad det gäller specialundervisningen fanns det på 1920-talet s.k. hjälpklasslärare. 1962 

infördes en speciallärarutbildning. Den utbildningen gick igenom en radikal förändring 1977. 

Synen på orsaker till skolsvårigheter förändrades. Rollen som en utomstående specialist för 

undervisningen och behandling av enskilda individer tonades ner. Istället inriktades 

arbetsuppgifterna på att vara en i arbetslaget med målsättningen att förebygga och motverka 

                                                
11 SOU 2 000:19 s. 231 
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de svårigheter som uppstod för eleverna. 1989 ersattes speciallärarutbildningen med en 

utbildning till specialpedagog12.  

 

När elevvården togs upp i de två läroplanerna som kom till på 1960-talet fick den en egen 

huvudrubrik; Elevvård. Formuleringarna i de bägge läroplanerna är ganska lika. Lgr 6913 

påpekar särskilt den avgörande betydelsen av elevens aktiva medverkan, liksom 

samhörigheten och samverkan mellan alla dem som deltar i skolarbetet. Hela skolmiljöns 

betydelse framhölls och formulerades enligt följande: 

 
”Allmänt innebär elevvård att skolan skall söka hjälpa varje elev att lära känna sig själv, att på egen   
hand bilda sig en uppfattning om de uppgifter, som skola och samhälle ställer, att komma till rätta med 
personliga problem och att så långt som möjligt utveckla sina olika egenskaper. I denna vidare mening 
är elevvård alltså inte enbart särskilda anordningar eller åtgärder som skolan kan tillgripa när 
svårigheter av skilda slag uppträder. Det är snarare fråga om de arbetsformer, som allmänt bör prägla 
det dagliga arbetet i skolan.” 14  
 

I Lgr 69 infördes också elevvårdskonferens som ett begrepp. Detta begrepp finns kvar idag 

och regleras i skolförfattningarna15. Innehållet är också i stort den samma, när arbetsenheten 

inte räcker till kopplar man in denna funktion. I elevvårdskonferensen ingår bl.a. Rektor, 

skolsköterska, skolpsykolog, kurator och klassföreståndare/mentorer16.  

 

I läroplanerna på 1960-talet (Lgr 6217 och Lgr 69) betonades det att skolhälsovården skulle 

ingå som den medicinska delen av elevvården. Den skulle bidra till skolans samlade 

kännedom om elevernas psykiska och fysiska tillstånd. Man framhöll också i läroplanerna 

vikten av lärarens medverkan för att befrämja bl.a. god arbetshygien. Läraren skulle vid 

planering av undervisningen skulle ta hänsyn till elevernas psykiska och fysiska 

förutsättningar. De skulle också ägna särskild uppmärksamhet åt de som man kallade 

”särpräglade eleverna”. En stor skolhälsovårdsutredning tillsattes 1974. I slutbetänkandet 

framhöll man där bl.a. ”att den medicinska delen av elevvården har i likhet med den övriga 

elevvården en nära anknytning till skolans pedagogiska verksamhet”18. Man kan alltså se att 

                                                
12 SOU 2 000:19 s. 235 
13 Lgr 69 betyder läroplan för grundskolan från 1969 
14 SOU 2 000:19 s. 237 
15 SOU 2 000:19 s. 238 
16 Ibid 
17 Lgr 62 betyder läroplan för grundskolan från 1962 
18 SOU 2 000:19 s. 232 
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skolhälsovården ända från sin tillkomst varit nära knuten till skolornas pedagogiska 

verksamhet19.  

 

Historiskt har begreppet elevvård hängt samman med det synsätt skolan har när det gäller 

uppkomsten av lösningar på olika problem. I perioder då ett individcentrerat synsätt har rått 

har elevvården fokuserat på specialister såsom psykologer och på skolhälsovården. Men i och 

med Lgr 8020 riktades fokus istället mot skolan. Därmed blev elevvården en angelägenhet för 

all personal i skolan. Under 1980-talet fick skolans styrning en mycket klar inriktning mot 

arbetsliv och arbetsmarknad, medan skolans fostrande och sociala roll tonades ned. I Lgr 80 

lyfts syoverksamheten (dagens yrkesvägledare) upp medan övriga elevvårdare och deras 

uppgifter fick mindre utrymme21.  

 

En skola för alla är en målsättning som den svenska skolan haft i årtionden. Skollagen slår 

fast att alla barn och ungdomar oavsett kön, bostadsort, sociala och ekonomiska förhållanden 

har rätt till lika tillgång och till en likvärdig utbildning. Detta finns också konkretiserat i 

läroplanen där det klart och tydligt står att undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Detta innebär inte att all undervisning skall se likadan ut, men att 

man skall ta hänsyn till och utgå från varje elevs individuella behov och förutsättningar.  

 

I Lpo 94 förtydligas skolans uppdrag enligt följande: 

 

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper, 
utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv 
– värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara 
ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. … Skolan skall sträva 
efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lusta att lära. … 
Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor”. 22 
 

Samma läroplan menar också att skolan skall förmedla och förankra de grundläggande värden 

som vårt samhällsliv vilar på. Det ligger ett fokus på värdegrundsfrågor och därmed också 

fostransfrågor i läroplanerna som innebär att ingen lärare kan hävda att sådana frågor ligger 

utanför det egentliga uppdraget och snäva in sin pedagogiska uppgift till ren undervisning23.

                                                
19 SOU 2 000:19, s. 232 
20 Lgr 80 betyder läroplan för grundskolan från 1980 
21 SOU 2 000:19, s. 239 
22 SOU 2 000:19, s. 230 
23 SOU 2 000:19 s.  230-231 
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4 Forskningsöversikt 
För att bilda oss en uppfattning av innebörden och betydelsen av begreppet elevvård har vi 

tagit del av tidigare utredningar och litteratur som berör ämnet. Vi har valt att presentera en 

del av dem här för att de har haft betydelse för vår egen undersökning och för förståelsen för 

begreppet elevvård.  

 

I undersökningen har vi använt oss av en avhandling som är gjord på tidigt 80-tal av 

Margareta Björndahl, som heter ”Klassföreståndares inställning till daglig elevvård”.  

Avhandlingen är vald eftersom den är en undersökning som har liknande drag som vår. Hon 

har studerat lärares inställning till daglig elevvård men gjort detta genom att studera lärare och 

elever i sexton olika högstadieklasser istället för att anlägga ett jämförande perspektiv.   

 

Björndahl menar att elevvården är en mycket viktig del i skolans arbete. Kraven på lärarna i 

läroplanerna har gått från att vara synliga till att vara underförstådda, vilket försvårar en 

gemensam syn på elevvård. Tidigare var styrdokumenten mer uttalade i vad som var lärarens 

uppgift, idag är kraven outtalade och menar att barnets inre utveckling är av vikt, vilket ger 

utrymme för egna tolkningar av vad elevvård innebär och vad elevernas inre utveckling är24. 

Hon menar också att dåtidens elevvård (tidigt 80-tal) tenderade att bli allt mer förebyggande 

och allt mindre åtgärder för vissa enskilda elever. Detta innebär att man inte längre lägger 

stora resurser på enskilda elever utan man istället förlitar sig på att det förebyggande arbete 

ska minimera det antal elever som behöver speciella åtgärder25. I hennes undersökning kunde 

hon se att det fanns vissa strukturella svårigheter för högstadielärarna att bedriva elevvård. 

Eftersom klasslärare på högstadiet inte nödvändigtvis undervisar sin klass kontinuerligt under 

skolveckan, eller kanske inte alls i vissa fall, skapas en svårighet med att bedriva en 

fungerande elevvård. Den dagliga elevvården i klassrummet försvinner och hamnar utanför 

den normala verksamheten. På mellanstadiet är kontinuiteten mycket större då läraren har 

eleven under hela skoldagen och får därför en bättre helhetsbild26.  

 

Denna studie fann också att olika typer av lärare har olika inställningar till elevvård och dess 

funktion i skolan. Vi vill genom att använda oss av denna studie ev. kunna förklara en ev. 

skillnad mellan de olika stadierna genom att finna olika lärartyper på de olika stadierna.  

                                                
24 Björndahl, (1984), s. 13-14 
25 Björndahl, (1984), s. 23 
26 Björndahl, (1984), s. 26 
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Beroende på vilken inställning läraren har till elevvård möter man eleverna olika. Hon menar 

att det finns lärare som har ett förhållningssätt där lärare och elev är i tydligt fokus. Läraren 

menar då att relationen lärare och elev skall vara ett givande och tagande och förhållandet är 

ett tydligt subjekt - subjektförhållande. Elevvården är enligt deras utsaga ett medvetet arbete 

och alla aktiviteter skall präglas av en elevvårdande anda. Lärarna talar om en helhetssyn på 

arbetet och att arbetet skall vara meningsfullt för eleverna27. De talar om en naturlig kontakt 

med eleverna under hela arbetsveckan. De anser att eleverna är en aktiva medmänniskor som 

både kan och vill ta ett eget ansvar28. Dessa lärare kallar hon processinriktade.  

  Björndahl menar att processinriktade lärare anser att arbetet i skolan ska präglas av en 

kontinuitet och en helhetssyn. Helheten är viktigt hos dessa lärare som anser att elevvård skall 

finnas som en del av all undervisning29. Organisationen av arbetet i skolan ska ske så att 

eleverna inte ska få några problem30. Dessa lärare bygger sin undervisning utifrån elevernas 

eget intresse, förmåga och delaktighet i planeringen. Problemen som uppstår i undervisningen 

tillhör inte enskilda elever utan är snarare en del i hela arbetssituationen31. Deras arbete är 

tydligt inriktad på ett demokratiskt arbetssätt där delaktighet och ansvar är viktigt. Klassrådet 

är ofta viktigt för dessa lärare i deras arbete med fostran av eleverna32. Processinriktade lärare 

uppger ett flertal konkreta och varierande handlingar som metoder i elevvårdsarbetet samt att 

de har fler metoder än övriga lärare och är således mer medvetna i sitt förhållningssätt till 

elevvård33. 

 

Björndahl menar att det finns två andra typer av lärare när det gäller den elevvårdande delen i 

skolan. Den lärartyp som står närmast de processinriktade är de hon kallar produktinriktade. 

Skillnaden mellan process- och produktinriktade lärare är främst att produktinriktade lärare 

har ett medvetet förhållande till eleverna som är riktat från lärare till elev, subjekt - objekt. 

Deras uppgift är att fostra eleverna och utnyttjar alla situationer i klassrummet till detta. 

Denna lärargrupp betonar dels undervisningen och dels fostran. Dessa två aspekter är tydligt 

skilda och målsättningen är att både ge goda kunskaper och goda vanor. De har också en 

                                                
27 Björndahl, (1984), s. 58-59 
28 Björndahl, (1984), s. 129-130 
29 Björndahl, (1984), s. 125 
30 Björndahl, (1984), s. 87 
31 Björndahl, (1984), s. 90 
32 Björndahl, (1984), s. 126 
33 Björndahl, (1984), s. 92 och 131 
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uttalad omsorgsfylld inställning till eleverna34. Blir det problem i klassrummet menar de att 

det beror på oförberedda lärare eller ”omöjliga” elever35. 

 

Den sista gruppen lärare är mer ostrukturerade och har inget medvetet förhållningssätt till 

elevvården. Björndahl kallar dem probleminriktade. Dessa lärare har inte ett planerat eller 

riktat elevvårdsarbete. Deras arbete präglas av hjälp, stöd och omsorg. Dessa lärare talar ofta 

om en fysisk närvaro36. Probleminriktade lärare anser att elevvårdsarbete och 

klassföreståndarskap är att undanröja problem och få en bekymmerslös skoldag. De menar att 

man istället ska uppmärksamma problemen när de kommer och då göra allt för att lösa dem37. 

De talar inte om elevvård som en del i den dagliga undervisningen38. Probleminriktade lärare 

har svårt att ange flera lösningar på problem i elevgruppen39.  

 

I arbetet har vi också haft stor nytta av den statliga offentliga utredningen40, ”Från dubbla 

spår till elevhälsa”. Denna utredning har gett en stor förståelse för begreppet elevvård, dess 

framväxt och problematik. Titeln vill associera till att elevvården och skolans pedagogiska 

verksamhet idag löper sida vid sida om varandra på dubbla spår. Detta gör att olika instanser i 

skolan inte samordnar sina iakttagelser och åtgärder vilket då leder till att arbetet i skolan 

försvåras. Tanken i denna utredning är istället att man skall leda in dessa olika spår på ett 

gemensamt, och att skolorganisationerna slår samman det som vi kallar för elevvård och 

skolhälsovård idag och istället får ett begrepp som man kallar elevhälsa. Utredningen 

presenterar också förslag till ändringar och åtgärder i lagen och för det framtida arbetet med 

elevvård.  

 

Utredningen pekar på att det finns bristfällig dokumentation av elevvårdsarbete och vilka 

resultat man uppnått i detta arbete. I utredningen har författaren gjort en kartläggning av 

utredningar och nya undersökningar. Utredningen kopplar ihop lärande, hälsa och skolmiljö 

och menar att dessa faktorer är väsentliga för elevers lärande och allmänna välbefinnande41. 

Författaren har valt fyra olika utgångspunkter i sin utredning där den första är att skolan är en 

                                                
34 Björndahl, (1984), s.126 
35 Björndahl, (1984), s. 130 
36 Björndahl, (1984), s. 60-61 
37 Björndahl, (1984), s. 91 
38 Björndahl, (1984), s. 126 
39 Björndahl, (1984), s. 92 och 132 
40 Statlig offentlig utredning förkortas hädanefter SOU. 
41 SOU 2000:19 s. 17-18 
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plats för lärande. I det sammanhanget skall skolan sträva efter att vara en levande och social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära42.  

  Utredningen tar också upp aspekten att det i dag saknas lagstöd för elevvårdens verksamhet 

med undantag för de bestämmelser om skolhälsovård som finns i skollagen kap.14. 

Författaren menar att detta är en bidragande orsak till att elevvården inte heller alltid 

uppmärksammas i lokala skol- och arbetsplaner43.  

 

En viktig del för att kunna utveckla och befrämja arbetet med elevvård menar författaren är att 

det krävs att skolan förfogar över den yrkeskunskap som erfordras och att man samordnar 

detta för att ge unga människor de bästa förutsättningarna för ett bra liv. 

 

Boken ”Elevvård – en pedagogisk fråga”, av Yvonne D-Wester, beskriver elevvården som en 

stor pedagogisk fråga i skolan. Hon menar att lärarens inställning till elevvård är mycket 

viktigt eftersom läraren anses vara den viktigaste elevvårdaren. Det är mötet mellan elev och 

lärare som skapar klassrums- och undervisningssituationen. Därför blir omsorg om eleverna 

viktigt ur ett pedagogiskt perspektiv. Elevernas känsla av trygghet och trivsel är en 

förutsättning för att studieresultaten skall bli goda44. Ur detta perspektiv blir pedagogik inte 

bara kunskapsförmedling utan också ett medel för socialt och psykologiskt växande. Detta sätt 

att se pedagogiken är ett synsätt som genomsyrar både nya och äldre läroplaner45.  

  D-Wester menar att det är viktigt med ett fokus på elevernas individuella förutsättningar och 

ett samspel mellan expertis och mellan hem och skola. De senaste läroplanerna har skärpt 

skolans eget ansvar för att skapa goda förutsättningar för alla elever. I dag måste därför 

lösningarna för elever med särskilda behov oftast hittas inom skolans ordinarie verksamhet. 

Man kan med andra ord inte lämpa över ansvaret för dessa elever på kuratorer, specialister 

och andra med spetskompetens utan måste inom skolans ramar skapa förutsättningar för dessa 

elever eftersom specialistresurserna är blir allt mer sällsynta46. Lpo 9447 betonar just skolans 

ansvar att främja elevers förståelse för varandra och deras inlevelseförmåga. Eftersom det är 

en viktig del i skolans arbete ligger ansvaret på lärarna att skapa förutsättningar för eleverna 

att skapa sig denna inlevelseförmåga. Barnen behöver hjälp med att sätta ord på det som 

                                                
42 SOU 2000:19 s. 26 
43 SOU 2000:19 s. 92 
44 D-Wester, ”Elevvård – en pedagogisk fråga”, 1996, s. 5 
45 D-Wester, (1996), s. 33 
46 D-Wester (1996), s. 13 
47 Lpo 94 betyder läroplan för det obligatoriska skolväsendet från 1994 
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händer i skolan och därigenom skapa en förståelse för situationen48. Klassföreståndare har här 

det yttersta ansvaret för att eleverna fungerar under hela skoldagen och skall se till att 

föräldrarna får fortlöpande information om barnens skolsituation49. 

  Hon fortsätter med att beskriva människans grundbehov där hon menar att kunna känna 

självständighet och trygghet är ett av de viktigaste behoven. Människor behöver känna 

tillhörighet med en grupp för att kunna bli självständiga och därför är det viktigt att läraren 

arbetar för att alla elever ska känna en grupptillhörighet50. Det borde därför vara naturligt och 

en stor fördel att man i år sju satsade på att skapa en positiv gruppkänsla i klassen51. I skolan 

är det därför viktigt med en tydlig inriktning på elevvården. Skolan måste vara tydlig i vad 

som den anser vara rätt och fel och överträdelser av skolans regler skall alltid följas upp och 

sanktionerna skall vara tydliga. Både elever och föräldrar måste veta om både regler och 

sanktioner. Det som har hänt i skolan skall alltid redas upp i skolan annars lär sig inte barnen 

att lösa konflikter. Det ligger i skolans uppgift att ge barnen verktygen för att lösa sina egna 

problem och skapa sig ett självförsvar52. 

  Lärarrollen har genom den ökade fokuseringen på elevvård blivit mer tudelad. Lärarens 

pedagogiska roll i skolan är självklar men idag finns det också en psykologroll som också är 

en viktig del i lärarens arbete. Denna roll kräver helt andra kunskaper om t.ex. gruppdynamik, 

konfliktlösning, avspänning o.s.v. än vad läraryrket tidigare krävde53. Elevvården bör därför 

avdramatiseras och bli hela skolans angelägenhet. Eftersom skolan är en stor del i barnens 

uppväxt i dagens samhälle och är därför en plats för fostran, personlighetsutveckling samt en 

social arena för barnen. Det är vikigt att denna arena har ett gott klimat och att de vuxna de 

möter har kompetens inom elevvårdsområdet54.  

 

Rapporten ”Elevvård – en lyx eller nödvändighet”, gjord av Allmänna barnhuset55 (red Eva 

Nilsson), menar att skolans organisation i dag, där kommunalisering och decentralisering är 

ett stående inslag, har medfört att risken för att kompetensen inom elevvårdsfrågorna i skolan 

uttunnas. Även här menar man att läraren har fått en mer viktig roll i elevvården, något de inte 

alltid är utbildade för. Detta är något skapar en risk för både lärare och elever om läraren inte 

                                                
48 D-Wester, (1996), s. 44 
49 D-Wester, (1996), s. 68 
50 D-Wester, (1996), s. 8 
51 D-Wester, (1996), s. 63 
52 D-Wester, (1996), s. 41-42 
53 D-Wester, (1996), s. 36 
54 D-Wester, (1996), s. 4-5 
55 Allmänna barnhuset är en stiftelse med en direktion som tillsätts av regeringen för att verka för barn. 
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inser sina begränsningar56. De beskriver dock elevvården som mycket viktig och som en 

förutsättning för att eleverna ska fungera i sin skolsituation. Rapporten menar att forskning 

visar att skolor med gott klimat skapar framgångsrika elever. Det finns ett samband mellan 

skolans karaktär och elevernas framgång57. Det menas också att skolan ska ge barnen en god, 

trygg plats att växa och utvecklas på, något som beskrivs väl i följande citat: 

 

”Det som barn med särskilda behov behöver i skolan är egentligen det alla barn behöver: en 
trygg miljö, en lärare som ser dem, en undervisning som tillåter dem förstå och hinna med. Ett 
individuellt möte mellan lärare och elev.”58  
 

Rapporten är dock inte odelat positiv till skolans ökade ansvar för elevvården då man menar 

att bara för att skolan satsar på elevvård innebär det inte automatiskt att elever med problem 

blir hjälpta, ibland skapar elevvården istället utslagning och mer problem. Barns problem i 

skolan är mycket olika och därför kan det vara svårt att veta vad som är orsak och verkan i 

barnens problem59. Rapporten menar att skolan borde ansvara för vissa specifika problem som 

t.ex. inlärnings-, språk- och kunskapsproblem samt skolk och mobbning, medan andra 

problem ska skötas av expertis. Man anser dock att skolan är dålig på att anmäla barn med 

psykosociala problem till professionell hjälp vilket inte gör att dessa barn inte får den hjälp 

som de borde ha60. Rapporten menar också att det är viktigt att se problematiska barn som en 

pedagogisk utmaning istället för att stöta bort dem61. 

 

Rask, Svensson, Wennbo menar i boken ”En skola för alla” att det finns ett problem på 

högstadiet för elever som inte fungerar så bra i sin skolsituation, något även Björndahl menar. 

De anser att högstadiets organisation skapar problem för dessa elever eftersom organisationen 

med täta lokal- och lärarbyten skapar en otrygghet och gör att dessa elever lätt ”kommer 

bort”. Dessa elever blir också ”anonyma i systemet”, vilket skapar dåliga förutsättningar för 

dessa elever att fungera i denna miljö62. Författarna menar också att problemen kan härledas 

till lärarnas svårigheter i deras eget arbete med dessa elever och i samarbetet med andra 

lärare.63 

 

                                                
56 Nilsson, (1997), s. 18 
57 Nilsson, (1997), s.  21 
58 Nilsson,  (1997), s. 51 
59 Nilsson,  (1997), s. 19-20 
60 Nilsson , (1997), s. 29-30 
61 Nilsson, (1997),s. 24 
62 Rask, Svensson, Wennbo, ”En skola för alla! Att arbeta förebyggande och stödjande”, 1985, s. 12 
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Både i skolans styrdokument och hos regeringen betonas ett tydligt ansvar för skolan att 

prioritera elevvård. Skollagen menar man att skolans verksamhet ska utformas från 

demokratiska grundläggande värderingar och att skolan ska ”verka för en aktning för varje 

människas egenvärde”. Skolan ska förutom att ge eleverna en utbildning även ge dem den 

förberedelse de behöver för samhällslivet64.  Det finns dock problem eftersom lärarnas 

utbildning inte innehåller kunskap om att ta hand om barn och ungdomar som mår psykiskt 

dåligt och behöver stöd. Regeringen menar att en ökad kompetens hos lärarna skulle öka 

möjligheten till att fler av dessa elever ska bli sedda och få hjälp65.  

 

                                                                                                                                                   
63 Rask, Svensson, Wennbo, (1985), s. 14 
64 Skollagen 
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?$%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&$%7BSNHTML%7D=SFSR_ERR&$
%7BBASE%7D=SFST&BET=1985%3A1100&$%7BTRIPSHOW%7D=format=THW  
65 Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UbU10 
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5 Metod 
När man ska påbörja en vetenskaplig undersökning förs ofta en diskussion om huruvida man 

ska välja en kvalitativ eller en kvantitativ metod. Problemet med att välja en av dessa metoder 

menar Per Dannefjord i den metodiska handledningen ”Metod och problem – en inledning i 

sociologisk analys” är ett skenproblem. Han menar istället att fokuseringen ska vara på valet 

av den teknik som är mest lämplig för undersökningen. Han menar också att man ska utgå 

från det problem man ska undersöka och hur man på bästa sätt ska kunna lösa det.  Han anser 

att skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod inte är intressant utan att det mer 

handlar om hur kvantifieringen data sker66. 

   Därför har vi valt, utifrån vårt undersökningsområde och de frågor som ställs i denna studie, 

att göra djupintervjuer. Detta eftersom att det är den enda metod som låter informanterna 

själva berätta om sina erfarenheter och åsikter på ett obundet sätt och det som vi tror ger oss 

den bästa förklaringen på det problem vi vill undersöka.  

 

Utgångspunkten finns i en gemensamt utarbetad intervjumall67 som har varit den samma för 

alla lärarna. Intervjumallen har utgått från ett antal teman som sedan har utvecklats. Valet av 

frågor har dels utgått från Björndahls avhandling som vi beskrivit under 

”Forskningsöversikt”. Vi har också lagt till ett par teman som vi tycker belyser elevvården i 

klassen som t.ex. gruppdynamik och stadieövergångar samt föräldrakontakter.  

 

Intervjuerna har varit mellan 45 minuter och två timmar långa, beroende på informanternas 

olika långa svar. Frågorna har varit öppna, detta för att informanterna ska ges möjlighet att 

tala fritt och inte bli styrda av frågorna. Vi har försökt att inte ställa frågor som är värderande 

eller kan uppfattas som värderande eftersom vi inte vill att informanterna ska ta ställning till 

saker utifrån vår egen uppfattning om saken i fråga. Intervjun har spelats in på band och 

därefter har vi skrivit ut den och analyserat den utifrån de intressanta spår vi funnit.  

 

För att analysera och presentera det material vi fått genom intervjuerna har vi använt oss av en 

modell som Maria Borgström presenterat i sin avhandling, ”Att vara mitt emellan”. Denna 

modell går ut på att dela in de data vi samlat in i olika kontexter, i denna undersökning är 

dessa kontexter ”Synen på elevvård”, ”Dagliga elevvårdande insatser” och ”Att möta eleven”. 

Inom varje kontext klassificerar vi sedan data utifrån de olika teman vi använt oss av när vi 

                                                
66 Dannefjord (1999), s. 5-6 
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intervjuat informanterna68. Och med utgångspunkt i denna struktur använder vi oss sedan av 

tidigare presenterade teoretiska begrepp/utgångspunkter som en vägvisare i analysen69. 

 

 

5.1 Urval och avgränsningar 
När undersökningar ska göras är det viktigt att avgränsa sig. Det är dock inte möjligt att 

undersöka allt även om alla forskare vill skapa ett generaliserbart resultat. En avgränsning 

som svarar mot dessa två motsatta förutsättningar är därför önskvärt70. Avgränsningarna skall 

rimligen utgå från det teoretiska perspektiv man har. I denna uppsats har vi därför valt att 

fokusera på de två senare delarna i skolans verksamhet, fostran och omsorg som är en viktig 

del i elevvården. I skolan finns det tre områden som läraren ska ombesörja. Dessa områden är 

undervisning, fostran och omsorg71.  
  Vi har alltså valt att inte ta med området undervisning då vi måste begränsa undersökningens 

omfång. En annan avgränsning i vår studie är att den enbart lärare som är verksamma i år 4-6 

och 7-9, d.v.s. det som tidigare kallades mellan- respektive högstadiet.  

 

Att göra ett urval handlar ofta om vilken typ av teknik man har valt för sin undersökning72. 

Vår studie baseras på intervjuer av tio personer som antingen jobbar i år 4-6 eller 7-9. Antalet 

är valt då vi ansåg att det var en rimlig mängd för en undersökning i denna omfattning. 

Personerna som vi har intervjuat jobbar på olika skolor och är mer eller mindre slumpmässigt 

utvalda. Då studien skulle visa om ”högstadielärare” och ”mellanstadielärare” generellt har 

olika uppfattning om hur man ska bedriva elevvård var en spridning av lärarna till olika 

skolor, kön och ålder önskvärt.   

 Ganska snart upptäcktes det att det var svårt att få lärare att ställa upp i studien. Detta beror 

till stor del av att det var svårt att komma i kontakt med dem. Eftersom det var så svårt att få 

tag på informanter så har vi mer eller mindre tagit med dem som velat ställa upp. Vi tror dock 

inte att det ska vara något problem, då vi anser att våra avgränsningar och vårt urval stämmer 

överens med vårt teoretiska perspektiv. 

                                                                                                                                                   
67 se bilaga 1 
68 se bilaga 1 
69 Borgström, ”Att vara mitt emellan”, 1998 s. 64 
70 Dannefjord, (1999), s. 23-25 
71 Björndahl  (1984), s. 14-21 
72 Dannefjord, (1999), s. 16 
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  När vi kom ut till skolorna visade det sig dock att några av lärarna undervisar på både 

mellan- och högstadiet. Dessa lärare har dock fått representera det stadium de har sin 

klassföreståndartjänst i (samtliga lärare är behöriga att undervisa på det stadium de är 

verksamma på). En av lärarna är specialpedagog och inte knuten till ett stadium utan jobbar 

på samtliga stadium, denna person har fått representera mellanstadiet eftersom det är där 

personen är mest verksam. Vi har intervjuat fyra lärare som är verksamma på mellanstadiet i 

åldrarna mellan 27-60. Tre av dem är kvinnor och en är man. Högstadielärarna är sex till 

antalet och även där är merparten kvinnor, fem stycken. Åldrarna sprider sig mellan 25-50. 

Skolorna dessa lärare arbetat på är slumpmässigt utvalda utifrån de förutsättningar som 

uppstod då det blev svårt att få lärare att ställa upp. Skolorna där lärarna är verksamma är 

lokaliserade både till Stockolms län (fyra stycken) och till Kronobergs län (sex stycken). Från 

varje län finns både mindre och större skolor representerade. En diskussion om urvalets 

representativitet återkommer vi till i resultatdelen. 
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6 Resultat  
Den här delen av uppsatsen presenterar vi de resultat vi fått av våra analyser från de intervjuer 

vi gjort. Resultatdelen redovisas i en del som berör synen och inställningen till elevvård i 

stort. Den kallar vi ”Synen på elevvård”. De svar som berör det dagliga arbetet med elevvård 

har vi delat in i två delar. En del som vi valt att kalla ”Dagliga elevvårdande insatser” och en 

del som vi kallar ”Att möta eleverna”. Under varje kontext redovisas resultaten enligt 

följande: Varje tema är markerat med fetstil och det står ”tema” framför. Därefter kommer 

frågan kursivt och understruket. I bilaga 2 finns resultaten från mellanstadiet respektive 

högstadiet sammanställt. 

 

Innan redovisningen av resultaten sker måste det noteras att vi under sammanställningen av 

resultaten inte har sett något som kan tyda på att lärare från Stockholm respektive Kronoberg 

har olika syn på elevvård. Vi har inte heller sett liknade tendenser mellan kön, ålder eller antal 

år i yrket utan utifrån våra intervjuer är synen på elevvård stadierelaterad, mer än beroende på 

andra yttre faktorer.  

 

 

6.1 Synen på elevvård 
Tema: Elevvård 

Vad är elevvårdens innebörd? 

På frågan om vad elevvården innebär svarar de två lärargrupperna, mellan- och 

högstadielärarna, ganska lika. En gemensam sak är att eleverna ska må bra i sin skolsituation. 

Det som skiljer lärargrupperna är att mellanstadielärarna är mer praktiskt inriktade i sin 

beskrivning av elevvården och talar om kontakt med föräldrarna som en del av elevvården. 

Högstadielärarna är mer uttalat individinriktade. Man kan finna en lärare på varje stadie som 

är produktinriktade, d.v.s. är mer fokuserade på undervisningen både på mellan- och 

högstadiet. 

 

Vems är ansvaret för elevvård? 

Båda lärargrupperna menar att det yttersta ansvaret ligger hos rektorn men att 

klassföreståndaren har ett stort ansvar. Övrig personal i skolan menar man också har ett 

ansvar. Mellanstadielärarna talar om att ansvaret blir olika beroende på vilka elever man talar 
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om. När det gäller ”vanliga” elever är det klassläraren eller den undervisande läraren som har 

det största ansvaret medan för elever med problem blir ansvaret fleras. 

 

Vad innebär ansvaret? 

Vad ansvaret för elevvården innebär är de båda lärargrupperna överens om. I det innebär att ta 

ansvar och agera för det som händer i skolan både gällande undervisningen och den sociala 

delen för eleven. Ansvaret handlar också om att veta sina egna begränsningar som lärare och 

skicka vidare fall man inte klarar av till de som har specialistkompetens. 

 

Vart kommer lärarnas idéer om elevvården ifrån? 

Ingen av lärargrupperna menar att de fått sina idéer om elevvård från sin grundutbildning utan 

det kommer främst från skolan de jobbar på eller från egen erfarenhet. 

 

Tema: Elevvård på olika stadier 

Har man olika syn på elevvård och i så fall på vilket sätt? 

Samtliga lärare på båda stadierna menade att de olika stadierna bedrev olika typ av elevvård.  

Mellanstadielärarna hade lättare att förklara vari skillnaderna låg och menade framför allt att 

de låg i det strukturella planet i organisationen.  

 

Vad har olika syn på elevvård för konsekvenser för eleverna? 

Båda lärargrupperna menar att olika syn på elevvård påverkar eleverna och att detta skapar 

olika typer av problem för vissa elever. Mellanstadielärarna menar att det är lättare att missa 

elever med problem på högstadiet. Högstadielärarna talar om att eleverna tvingas ta ett större 

ansvar för sig själva på högstadiet oavsett om de är mogna för det eller ej. 

 

Tema: Kompetens i elevvård hos lärarna. 

Vad har lärarna för utbildning i elevvård? Har de vidareutbildat sig?  

Båda lärargrupperna menar att deras grundutbildning inte har innehållit utbildning eller 

otillräcklig utbildning i elevvård. Fler av mellanstadielärarna har vidareutbildat sig, vilket var 

mer sällsynt på högstadiet trots att de var positiva till att vidareutbilda sig. 
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6. 2 Dagliga elevvårdande insatser 
Tema: Arbete med elevvård 

Hur arbetar läraren dagligen med elevvård? 

Skillnaden med hur man jobbar dagligt med elevvård på mellan- och högstadiet är framför allt 

att man på mellanstadiet är mer uttalat orienterad kring elevernas sociala förmåga och 

samspel. De tycker att det är viktigt att se hela eleven inte bara i inlärningssituationen. Det är 

viktigt att båda nå kunskapsmålen och att de sociala målen uppnås. På högstadiet är man mer 

individinriktad. Dessa lärare talar om att skapa en dialog med eleverna och vara uppmärksam 

på hur de mår. En av lärarna på högstadiet menade att eleverna själva skulle ta kontakt om 

problem uppstår. Båda grupperna tycker dock att man måste se varje individ i skolsituationen. 

 

Tema: Trivsel 

Vad innebär trivsel för eleverna? 

Gemensamt för de två grupperna var att de ansåg att trygghet och eleverna möjlighet att 

påverka sin egen situation var andra trivselfaktorer. Vad man sedan ansåg var trivsel för 

eleverna skiljde sig åt. Den största skillnaden låg framför allt i att samtliga mellanstadielärare 

menade att ha en kompis i skolan var det viktigaste för elevernas trivsel. Mellanstadielärarna 

pratade också om att läraren bryr sig om eleverna är viktig för elevernas trivsel. 

Högstadielärarna tyckte att det kunde vara svårt att avgöra om eleverna trivdes eller ej. 

 

Kan man märka att eleverna trivs? 

Båda lärargrupperna anger trivselenkäter och dyl. som ett sätt att mäta elevernas trivsel men 

de menar också att man kan märka om eleverna trivs genom deras resultat i skolarbetet och 

deras beteende samt stämning i klassen. 

 

Vems är ansvaret för att eleverna trivs? 

Båda grupperna menar att rektorn har det yttersta ansvaret för elevernas trivsel men 

mellanstadielärarna poängterar det starkare än högstadielärarna. Man menar dock överlag att 

alla på skolan, all personal och alla elever har ett ansvar för att alla ska trivas. Några av 

mellanstadielärarna menar också att elevernas föräldrar har ett ansvar för att deras barn trivs i 

skolan. 
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Hur jobbar man med trivsel? 

Att ha goda rutiner och att de lärare eleverna möter bryr sig om eleverna menar båda 

grupperna är viktiga faktorer för elevernas trivsel. Mellanstadielärarna är mer specifika i sina 

beskrivningar i vilka metoder man använder för att skapa trivsel för eleverna. Högstadielärana 

ansåg att det var viktigt att lyssna på eleverna och reagera mot olika typer av kränkande 

behandling.  

  

Tema: Gruppdynamik 

Hur arbetar lärarna med gruppdynamik och hur värderar de detta arbete? 

Mellanstadielärarnas beskrivningar av hur de jobbar med gruppdynamik visar att de har ett 

mer strukturerat och inriktat arbete, detta beror antagligen mycket på att de ser tydlig 

nödvändighet att skapa ett tryggt gruppklimat. De menar att ett öppet och tillåtande 

gruppklimat är viktigt för att eleverna ska kunna känna grundtrygghet i klassrummet. 

Högstadielärarna ger mer en ostrukturerad och situationsanpassad bild av deras arbete. Några 

av dem anger en rad olika metoder för arbete med gruppdynamiken medan andra bara tog upp 

detta vid behov eller inte alls. 

  Skillnaden mellan hur man ser på arbetet med gruppdynamik på mellan- och högstadiet är 

framförallt att mellanstadielärarna är mer uttalat positiva. De menar att det är en förutsättning 

för en fungerande klassrumssituation. Högstadielärarna tycker också överlag att det är viktigt 

men säger inte att det är en förutsättning för att få en fungerande klass.  

 

Tema: Föräldrakontakt 

Vad ska föräldrarna få veta? När ska man kontakta föräldrarna? Vad kan de påverka? 

 

Båda lärargrupperna menade att föräldrarna ska få reda på allt som händer med eleven i 

skolan som påverkar eleven i stort. En stor skillnad mellan grupperna var att 

mellanstadielärarna höll en mer kontinuerlig kontakt med alla föräldrar om det fortlöpande 

skolarbetet genom att skicka hem t.ex. veckobrev. Båda lärargrupperna menade att man ska 

kontakta föräldrarna när det hänt något större som berör eleverna. 

 

Gemensamt för båda lärargrupperna är att man inte vill att föräldrarna ska vara med och 

påverka lärarens yrkesroll. Båda grupperna tycker också att det är viktigt att ha med sig 

föräldrarna i skolan. Mellanstadielärarna är mer precisa i sina uttalanden om vad föräldrarna 

kan påverka som t.ex. utvecklingsplaner, extra stöd o.s.v.  
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Hur ser lärarna  på fostransuppdraget, vems är ansvaret föräldern eller lärarens? 

Båda lärargrupperna menar att läraren har ett ansvar för elevernas fostran under skoltid. Båda 

grupperna säger också att föräldrar har det yttersta ansvaret för barnens fostran. Det som 

skiljer grupperna är att mellanstadielärarna ändå säger sig ha ett ansvar för den sociala fostran 

och att de säger att barnen har en bristande grundfostran hemifrån. 

 

Vad har föräldrarna för betydelse i skolan? 

Båda lärargrupperna menar att det är mycket viktigt med ett gott samarbete mellan hem och 

skola och att detta samarbete är mycket viktigt för elevernas studieresultat. 

 

Tema: Samverkan med andra instanser  

När ska man koppla in andra instanser? Varför ska man koppla in andra instanser? 

Alla lärare i studien menar att man alltid ska lämna över fall som man inte känner att man inte 

har kompetens att klara av. Högstadielärarna talar också om att man kan ta hjälp av polis, 

något som man inte nämner på mellanstadiet. Alla lärarna menar att man måste lämna över 

ansvaret eftersom man i sin utbildning inte har fått kompetens i alla elevers problematik. 

 

Tema: Integrerad eller segregerad undervisning 

Synen på segregerad undervisning samt vinster och förluster för eleverna. 

Hur man ser på integrerad och segregerad undervisning är ganska lika. Man ser att det finns 

både för- och nackdelar med en segregerad undervisning och att den kan vara befogad ibland. 

Något som mellanstadielärarna är ensamma om att säga är att de sociala förlusterna för elever 

i segregerad undervisning är stor. 
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6.3 Att möta eleverna 

Tema: Skolk 

Förekommer det, och i så fall varför? Hur ser lärarna  på skolk? 

Lärargrupperna hade inte samma syn på varför eleverna skolkade. Högstadielärarna angav en 

mer mångfacetterad bild till att eleverna skolkade medan mellanstadielärarna ansåg att 

huvudanledningen till att eleverna skolkar är motivation. Skolk var vanligare på högstadiet 

och båda grupperna ansåg att det var åldersrelaterat. Båda lärargrupperna ansåg att skolk var 

negativt och en allvarlig företeelse även om mellanstadielärarna är mer kritiska än 

högstadielärarna. 

 

Hur uppfattar eleverna  skolkare? 

Högstadielärarna menar överlag att eleverna är fördömande mot elever som skolkar medan 

mellanstadielärarna menar att de inte ser detta lika tydligt. 

 

Hur arbetar man mot skolk? 

Det som är gemensamt för de båda lärargrupperna är att man ska ta reda på varför eleverna 

skolkar och följa upp det. Är det inte nog skall åtgärdsprogram sättas in. Mellanstadielärarna 

talar mer förebyggande arbete än vad högstadielärarna gör. 

 

Tema: Tysta elever 

Hur arbetar man med tysta elever? 

Båda lärargrupperna menar att arbetet med tysta elever är mycket svårt. Man måste som lärare 

ta reda på orsakerna till tystnaden och gå försiktigt fram. Det som är gemensamt för båda 

lärargrupperna är att de har ett medvetet arbete med olika gruppkonstellationer för att främja 

de tysta elevernas utveckling. 

 

Varför ska man jobba med dessa elever? 

Det är svårt att se något gemensamt eller särskiljande drag hos grupperna i denna fråga 

eftersom åsikten om den skiljer sig mycket mellan de olika lärarna oavsett vilka stadier man 

undervisar på. 
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Tema: Bråkiga elever 

Vilka är de bråkiga eleverna? Vilka problem skapar de? 

Det som är en markant skillnad mellan dessa två grupper är att man hos mellanstadielärarna 

menar att pojkar är överrepresenterade i denna grupp medan högstadielärarna inte är ense i 

detta fall. I övrigt menar man att det ofta är svaga elever eller elever med någon form av 

diagnos som är bråkiga. Båda lärargrupperna menar att dessa elever skapar oro, stör 

undervisningen och stjäl lärarens fokus. De förstör för andra elever, läraren och sig själva. 

 

Hur ska man jobba med dem? 

Skillnaden i hur man ser på arbete med de bråkiga eleverna ligger främst i att man på 

högstadiet efterfrågar regler och ramar medan man på mellanstadiet mer talar om hur läraren 

ska anpassa undervisningen till dessa elever. Att föra en dialog med dessa elever menar båda 

lärargrupperna är viktigt. 

 

Tema: Ensamma elever 

Varför är vissa elever ensamma? 

Det som är den största skillnad i svaren på den här frågan är att alla mellanstadielärarna menar 

att elever inte själva väljer att vara ensamma utan det i nästan alla fall handlar om 

utanförskap. Detta svar gav enbart en högstadielärare. Högstadielärarna angav också flera och 

varierade orsaker till att eleverna var ensamma. 

 

Hur ska man jobba med dessa elever? 

Gemensamt för båda lärargrupperna är att man tycker att man kan hjälpa dessa elever genom 

att styra grupper i klassrummet samt jobba individinriktat. Högstadielärarna var uttalat 

negativa mot att ta upp problemet med ensamma elever i klassen då man menade att det gör 

mer skada än nytta. Mellanstadielärarna menade att olika former av mätinstrument skulle 

kunna vara en del i detta arbete, vilket inte högstadielärarna angav. 

 

Vems är ansvaret för dessa elever? 

Båda lärargrupperna menar att det ligger ett stort ansvar på läraren att hjälpa de elever som är 

ensamma.  
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Tema: Skolproblem 

Vilka är de vanliga skolproblemen? 

Båda lärargrupperna menade att ett av de större skolproblemen som finns i dag är 

koncentrationssvårigheter av olika slag. Högstadielärarna poängterar mer än 

mellanstadielärarna att eleverna påverkas negativt av stress och press från samhället. 

 

Hur mår eleverna i dag? 

Båda grupperna menade att barn generellt mår ganska bra trots att de utsätts för en stor press 

från omgivningen och samhället. 

 

Får eleverna hjälp om de behöver det? Vilka elever får hjälp? 

Om eleverna verkligen behöver hjälp får de denna hjälp menar båda lärargrupperna. Båda 

lärargrupperna menar att de elever som verkligen behöver hjälp får det, men att elever som 

ligger i gränszonen för att vara mycket svaga kommer i kläm och blir utan hjälp. En skillnad 

är att högstadielärare menar att även de högpresterande sällan får sina behov tillfredställda. 
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7 Diskussion 
I denna del kommer vi presentera våra huvudresultat utifrån de kontexter och frågeställningar 

som vi presenterade i början av arbetet. Frågeställningarna var:  

1. Finns det några skillnader i det dagliga arbetet med elevvård och i synen och 

inställningen till denna på de olika stadierna?  

2. Vad är det som skiljer sig åt? Vilka likheter finns det i synen på elevvård på de olika 

stadierna?  

3. Hur ser lärarna på sitt arbete som elevvårdaren?  

 

 

7.1 Synen på elevvård 

Lärarna själva menar att lärare på olika stadier har olika inställningar till och bedriver olika 

form av elevvård. Framför allt menar man att det är en skillnad i förutsättningarna för att 

bedriva den här delen av läraruppdraget. De anser att de lägre stadierna har en bättre 

kontinuitet då man har samma elever under en längre tid och det ska skapar bättre 

förutsättningar för att bedriva en daglig elevvård. Grundinställningen till elevvård är, trots 

lärarnas utsagor, den samma på de två olika stadierna. Alla lärare poängterar det viktiga 

arbetet med elevvård och de elevvårdande insatserna. En inställning som stämmer med den 

man förespråkar i den forskningsöversikt vi presenterat.  

   

Båda lärargrupperna menar att ansvaret vilar på samma personer, rektor och klasslärare, men 

helst av allt, hela skolan. Lärarna anser precis som vi tidigare tagit upp i forskningsöversikten 

att elevvården är hela skolans angelägenhet, men att rektorn har det yttersta formella ansvaret, 

vilket även i Lpo 94 hävdar. Trots att styrdokumenten poängterar rektorns ansvar menar våra 

informanter även att klasslärare har ett stort ansvar. Båda grupperna, mellan- och 

högstadielärarna, har samma syn på vad som ingår i det ansvar som åligger dem. Lärarna 

konkretiserar ansvaret för elevvården främst som en handlingsförmåga när behovet uppstår. 

Forskningen säger dock inte något om vad ansvaret för elevvård innebär, utan det är lärarnas 

egna tolkningar. 

  Elevvården som sådan är tydligt beskriven men ofta i abstrakta ordalag i styrdokument och 

lokala arbetsplaner och blir därför ett forum för lärarnas egna tolkningar. Lärarna verkar dock 

ha gjort samma tolkningar trots att de arbetar på skilda stadier, orter och har olika 

utbildningar. Här kan det vara intressant att jämföra Lgr 69 och Lpo 94 beskrivning av 



 30 

elevvård. Lgr 69 står det i konkreta ordalag hur elevvårdsarbete ska se ut och varför det är 

nödvändigt. I mycket påminner denna text om vår definition av begreppet elevvård73. I Lpo 

94 beskrivs elevvården mer abstrakt och det är svårt att se några klara linjer för arbetet. 

Lärarna i dag verkar arbeta mer efter den linje som framförs i Lgr 69 tror vi kan bero på att 

lärarna upplever en brist i sin grundutbildning inom området elevvård, vilket har gjort att 

arbete med elevvård utgår från den egna erfarenheten och skolans policy, något informanterna 

uppger i intervjuerna. Skolans policy blir dominerande för hur elevvård ska bedrivas och detta 

påverkar lärarnas arbete med elevvård. Det kan vara en orsak till den beskrivning av elevvård 

som Lgr 69 framför fortfarande är på många sätt aktuell. 

 

Lärarna visar, som sagt, en positiv inställning till elevvård och tar denna del på allvar. De 

inser sina egna begränsningar och är noga med att beskriva vikten av att koppla in expertis om 

det behövs. Vilket kan ställas i kontrast till ”Elevvård - lyx eller nödvändighet” där man 

varnar för att lärare inte kopplar in experter vid behov. Detta gör lärarna trots att de överlag 

har fått liten eller ingen utbildning i elevvårdsfrågor under sin grundutbildning. Kanske är det 

också just därför de väljer att lämna över fall de inte känner att de klarar av. ”SOU 2 000:19” 

tar man också upp frågan om skolans personalkompetens. Man konstaterar att utifrån dagens 

situation och behov behövs utökad kompetens inom elevvårdsarbetet, vilket lärarna i studien 

också säger sig behöva. Det intressanta här är att utredningen inte diskuterar lärarens 

kompetens i första hand utan om de olika yrkeskategorierna såsom skolsköterska, skolläkare, 

skolkurator o.s.v. Utredningen menar att de tillsammans skall vägleda den övriga personalen, 

vilket kan vara svårt i en tid då deras tid på skolorna dras ned och för att på några ställen helt 

försvinna. Detta kan kännas lite paradoxalt då man i forskningsöversikten menar att läraren 

får ta ett ökat ansvar för elevvården. Utredningen menar också att lärarna genom sin 

grundutbildning och praktiska erfarenhet ska erövra kunskap om elevvård. Detta kan vi ställa 

i relation till de svar vi fått på frågan om vilken kompetens lärarnas grundutbildning gett i 

elevvård, där samtliga informanter menat att detta inte ingått i deras grundutbildning på ett 

tillfredställande sätt74.  

  När det gäller kompetensutveckling kan det vara intressant att notera att mellanstadielärarna 

i högre grad har kompetensutvecklat sig i elevvårdsfrågan än vad högstadielärarna har gjort. 

Kanske beror det på att de ser en större vinst med elevvårdsarbetet, eftersom de har sin klass 

                                                
73 Se s. 5  
74 SOU 2 000:19,  s. 20 
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mer tid av skoldagen än vad högstadielärarna har, men det kan också beror på hur 

förutsättningarna för att ha tid med kompetensutveckling ser ut. 

 

 

7.2 Dagliga elevvårdande insatser 
Den största skillnaden i dagliga elevvårdande insatserna är att mellanstadielärarna är mer 

praktiskt inriktade, de anger mer praktiska handlingar när de ska beskriva vad elevvård 

innebär för dem. Mellanstadielärarna är också mer fokuserade på att ta del i barnens fostran 

och deras sociala samspel på skolan än högstadielärarna. De talar också om att eleverna har en 

bristande grundfostran och att detta skapar problem i skolan, något som högstadielärarna inte 

nämner. En annan skillnad är att mellanstadielärarnas dagliga arbete framstås vara mer socialt 

inriktat mot att högstadielärarna är mer individinriktade.  

  Enligt en enkätundersökning som ”SOU 2 000:19” gjorde, ställd till elever och föräldrar, om 

vad som är skolans viktigaste uppgift, blev svaret att skapa trygghet och trivsel. Först på andra 

plats kom bra undervisning och på tredje plats kom ordning och reda i skolan. Om barnen har 

kamrater som de har trevligt med känner de sig trygga och säkra under skoldagen och det blir 

lättare för barnen att koncentrera sig på lektionerna. Utredningen menade att fysisk närvaro i 

det som händer är viktig för lärarna och det är också viktigt för lärarna att komma ihåg att 

kamratrelationerna kan vara viktigare än lektioner för eleverna. De har ett behov av att få 

umgås med varandra. Genom att ha så många vuxna som möjligt bland eleverna under hela 

skoldagen förebygger man mobbning och trakasserier och tryggheten i skolmiljön ökar. 

Viktigt är också att relationen mellan lärare och elev fungerar. Lärare som ger av sig själva 

och visar äkta intresse för eleverna i och utanför klassrummet skapar en trygg och positiv 

miljö med bra och djupa relationer till eleverna. En annan viktig faktor för trivsel är 

medinflytande, vilket gäller både elever och föräldrar och personal75. Resultatet från denna 

nämnda enkät stämmer bra överens med vad våra informanter har angett för faktorer som 

skapar trivsel för eleverna.  

  Det som framför allt skiljer sig åt när det gäller trivsel mellan de två lärargrupperna är att 

mellanstadielärarna har en mer praktisk syn på dessa frågor. De kunde peka ut en enda 

betingelse som den största faktorn för elevernas trivsel, vilket var att ha en kompis i skolan. 

Något som även ovannämnde enkät menar vara en viktig del i elevernas trivsel, kompis- 

                                                
75 SOU 2 000:19,  s. 146ff 
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relationerna är ofta viktigare än vad man kan tro. Högstadielärarna angav istället flera olika 

anledningar till att eleverna trivs. Detta beror säkert till viss del på att ju äldre eleverna blir 

desto mer komplicerad blir deras livssituation och kamratrelationer. En annan orsak kan vara 

att lärarna på högstadiet kanske inte har lika bra översikt på vilka som är vänner med vilka 

eftersom de inte är med eleverna under lika stor del av dagen som mellanstadielärarna är.  

 

En annan skillnad är att lärarna har en lite olika syn på hur man ser på relationen och 

samarbetet med föräldrarna i de två grupperna. Också här är mellanstadielärarna mer inriktade 

på det praktiska i sina svar. De anger att föräldrar kan påverka i individuella arbetsplaner och 

dyl. samt att lärarna håller en regelbunden kontakt med alla hem genom veckobrev, vilket 

lärarna inte gör på högstadiet. När eleverna blir äldre blir föräldrarna allt mer frånvarande i 

skolan, speciellt när det gäller elever som funkar bra i sin skolsituation. I övrigt anger lärarna 

samma svar i hur föräldrarelationerna ska skötas och hur viktiga föräldrarna är för eleverna i 

skolan. 

 

En annan del som skiljer sig ganska mycket åt är hur lärarna värderar och jobbar med 

gruppdynamiken i klasserna. Överlag tycker de att gruppdynamik är viktigt men 

mellanstadielärarna ser mer arbete med gruppdynamik som en förutsättning för ett gott 

klassrumsklimat och för elevernas studieresultat. Mellanstadielärarna ger också ett mer 

medvetet intryck av hur man arbetar med gruppdynamik. De är mer specifika i sina 

beskrivningar av hur man jobbar med detta och varför man ska arbeta med detta. Detta kan 

man tycka är ganska anmärkningsvärt, eftersom båda grupperna anser att arbetet är viktigt. 

Mellanstadielärarna har arbetet mer aktivt, något som vi inte upplever att högstadielärarna har 

på samma sätt. Detta kan man ställa relation till att man i forskningsöversikten poängterar 

vikten med arbetet med gruppdynamik, även i de högre årskurserna. 
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7.3 Att möta eleverna 
När det gäller att möta eleverna ger lärarna en ganska samstämmig bild. Precis som i 

beskrivningarna av hur lärarna ser på det dagliga arbetet finns det delar som är det samma för 

båda grupperna men också vissa olikheter. En av skillnaderna är att mellanstadielärarna menar 

att inga elever väljer själva att vara ensamma utan det är ett försvar när de inte får vara med. 

Varför mellanstadielärarna poängterar detta kan vara lite svårt att avgöra men, de har kanske 

en närmare kontakt med sina elever och vet kanske bättre vad de vill eller inte vill. Det kan 

också vara så att äldre elever väljer att vara ensamma i högre grad.  

   

En annan skillnad är att högstadielärarna uppvisar en större erfarenhet av skolk, de kan ge fler 

anledningar och ger ett intryck av att ha en större insikt och förståelse för den problematik 

som finns bakom skolkande elever. Trots att det är högstadielärarna som visar upp den största 

erfarenheten av skolk och anledningarna till det är det mellanstadielärarna som menar att 

arbetet mot skolk ska ske förebyggande. Anledningen till att högstadielärarna inte talar om 

förebyggande arbete mot skolk, kan vara att de ser det dagliga elevvårdsarbetet som en del i 

det förebyggande arbetet. 

 

När det gäller de bråkiga eleverna har man inte heller samma syn på vilka det är som bråkar 

och inte heller hur man ska jobba med dessa elever. Mellanstadielärarna menar till viss del att 

det är en genusrelaterad fråga där pojkar är överrepresenterade, något högstadielärarna inte 

håller med om, de menar att både pojkar och flickor upplevs som bråkiga. Högstadielärarna 

efterfrågar mer regler och ramar för att dessa elever ska fungera bättre i undervisningen, 

medan mellanstadielärarna menar att man måste anpassa sig som lärare till dessa elever för att 

deras skolgång ska fungera. Anledningen till detta kan man eventuellt kunna koppla till 

elevernas ålder och mognadsgrad. Lärarna på mellanstadiet nämner oftare att barnens mognad 

kräver att man som lärare anpassar sig till eleverna medan man på högstadiet inte tar lika stor 

hänsyn till detta De menar istället att eleverna är så pass gamla att de själva måste kunna 

anpassa sig till situationen. 

   

Båda lärargrupperna anger koncentrationssvårigheter som det största problemet i skolan, men 

högstadielärarna menar också att de ser ett stort problem med att eleverna både är stressade 

och pressade i skolan och i samhället i övrigt. Detta är samma problem som omnämns i ”SOU 

2 000:19”, där de vanligaste problemen idag även är ett växande antal barn som är oroliga, 
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otrygga, har koncentrationssvårigheter, är splittrade och uppvisar aggressivitet. Utredningen 

menar att flera av dessa symptom grundar sig på elevernas privata sociala situation, något som 

även våra lärare nämner76. 

  Båda lärargrupperna menar att de elever som verkligen behöver hjälp och stöd i 

skolsituationen får det. Däremot menar de att de elever som ligger i gränszonen för att vara 

mycket svag, mycket bråkiga eller mycket avvikande blir lidande och sällan får den hjälp de 

behöver. Högstadielärarna hävdar också att högpresterande elever sällan får den stimulans de 

behöver, något som mellanstadielärarna inte nämner. Kanske beror detta på den 

organisatoriska struktur som finns på högstadiet, de som klarar sig bra själva får göra det 

eftersom de andra behöver så pass mycket mer hjälp. I och med betygen blir kanske också de 

starkare eleverna mer synliga i klassrummet. I ”SOU 2 000:19”, menar man att de barn som 

inte får den hjälp de behöver är barn med vilkas föräldrar det av olika orsaker är svårt att 

etablera en bra kontakt med. Något som våra lärare inte nämner, däremot menar de att barn 

som har svårt i skolan sällan har föräldrar som verkligen vill hjälpa skolan med arbetet med 

deras barn. ”SOU 2 000:19”, menar också barn med svåra traumatiska upplevelser i bagaget 

är också barn som inte får den hjälp de behöver. Flera lärare i utredningen nämner också att 

de tysta, snälla och försynta barnen (ofta flickor) som inte skapar några problem för läraren 

kommer i skymundan. I värsta fall kan dessa barn i princip gå ut grundskolan och vara 

analfabeter. De utmanas inte heller att använda sin begåvning på ett konstruktivt sätt. Flera 

lärare i utredningen menade också att de elever som skolan stödjer minst är de elever som 

utan några problem blir godkända men också har en potential som aldrig får utvecklas77. Detta 

stämmer också med vad våra högstadielärare anser. 

 

                                                
76 SOU 2 000:19, s. 92 
77 SOU 2000:19 s. 134 
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8. Sammanfattning och slutsatser 
Utifrån den hypotes och de frågeställningar vi utgick från i studiens början kan vi dra vissa 

slutsatser. Vi har funnit att det finns skillnader i arbetet med elevvård men att inställningen till 

elevvården är i stort den samma, vilket också är svaret på både vår hypotes och på den första 

frågan vi ställde oss. 

 

Vi kan inte se någon skillnad i hur lärarna värderar och ser på arbetet med elevvård. Detta är 

en fråga som de alla tycker är viktig och som de lägger mycket tid på. De visar en 

medvetenhet och en insikt i den problematik som finns på skolorna oavsett vilket stadie de 

undervisar på.  

 

De skillnader vi uppfattat finns i det dagliga arbetet med elevvård är framför allt att på 

mellanstadiet arbetar mer praktiskt och med konkreta handlingar i elevvårdsarbete, vilket 

utläses genom deras mer specifika och konkreta svar på dessa frågor. En viktig del för 

mellanstadielärarna är att fostra eleverna i skolsituationen och ge dem social kompetens inför 

framtiden. De värderar också arbetet med klassen som grupp högt. De ser en större vinst med 

att jobba med dessa delar i undervisningen än vad högstadielärarna gör. 

  På högstadiet är elevvårdsarbetet mer individinriktat och fokus ligger mer på åtgärder då 

behov uppstår, men även de jobbar mycket med andra dagliga åtgärder. Vi tror att denna 

skillnad i arbetet framför allt ligger i den organisatoriska och strukturella del i skolan som gör 

att mellanstadielärarna har en större kontinuitet i sitt arbete med sin klass än vad 

högstadielärarna har. Detta gör att deras arbete med elevvården underlättas nämnvärt och 

skapar bättre förutsättningar. Det handlar alltså inte om hur man prioriterar detta arbete utan 

det handlar mer om en strukturell skillnad i organisationen och dess förutsättning.  

 

Vi hade som avsikt att undersöka om det fanns olika typer av lärare på mellan- och högstadiet 

och om det kunde förklara eventuella skillnader som finns i elevvårdsarbetet. Vi anser dock 

att man inte kan finna någon speciell typ av lärare som skulle vara överrepresenterad på något 

stadium utan vi anser att lärarna överlag tenderar att vara processinriktade. Man har ett 

medvetet arbete med elevvård och tycker att det är en viktig bit i undervisningen. Kanske kan 

utveckling som Lgr 80 och Lpo 94 skapat på skolorna förklara varför vi inte funnit några 

andra lärartyper än processinriktade. Dessa läroplaner kan haft ett inflytande på lärarna att se 

undervisningen mer som en helhet och med eleverna som jämbördiga. 
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En oroväckande slutsats vi kan dra är att lärarna uppfattar att deras utbildning inte behandlat 

elevvården på ett tillfredställande sätt. Samtliga av våra informanter menade att den 

grundutbildning som ingår i läraryrket inte förmedlat tillräckliga kunskaper i ämnet men att 

behovet är stort och viktigt. Inte heller är det något som man får ta del av i form av 

fortbildning på skolorna, utan lärarna får själva ta del av det som ”sitter i väggarna” eller söka 

kompetensutveckling på egen hand. Vi kan själva instämma i detta konstaterande och menar 

att det är nödvändigt att lärarutbildningen i framtiden fokuserar mer på lärarens roll som 

elevvårdare, då behovet av elevvårdskompetens i lärarkåren med största sannolikhet kommer 

öka de närmaste åren. Rollen som kompetent elevvårdare är en förutsättning för att idag 

uppfylla de krav och mål som läroplanerna ställer för att eleverna i skolan ska kunna uppnå 

den kunskap och de samhälliga värderingar som skolan ska förmedla.  

 

Under arbetets gång har vi upplevt en stor nytta av den kunskap och erfarenhet våra 

informanter förmedlat till oss i ämnet elevvård. Vi hoppas kunna ta med oss en del av dessa i 

vårt framtida arbete. Vi tror att elevvården kommer förbli en viktig del i lärarens yrke och att 

det är en förutsättning för att både elever och lärare ska trivas i skolan. Därför tror vi att det 

skulle vara givande med en fortsatt forskning kring elevvård utifrån olika perspektiv. Ett av 

dessa perspektiv kan vara om elevvård skiljer sig åt utifrån skolornas olika förutsättningar, 

vilka  t.ex. kan vara elevernas sammansättning, skolans lokalisering och dess ekonomiska 

resurser. 
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10 Bilagor 
 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
 
Presentation av studien. 

 
1.  Lärarens bakgrund. 

Namn, ålder, utbildning, var är hon/han utbildad, år i yrket 
 

2.  Elevvård. 
Vad innebär det? Hur definierar du begreppet elevvård? 
Innebörd praktiskt? (dagligt arbete) 
Vems är ansvaret och vad innebär det? 
Varifrån får man idéerna? 
Hur jobbar man i klassen/klassen? 
Vilket stöd har du ”ovanifrån” i ditt arbete med elevvård? 
Hur jobbar skolan? Skolans läsårsplanering i frågan? Finns mål och planering för 
elevvården i den lokala arbetsplanen?  Följer man upp detta på något sätt? 
Hur är elevvården organiserad i er skola? Special anställda? Övriga? 
 

3.  Trivsel. 
Vad innebär det för eleverna? 
Vems är ansvaret? 
Hur skapar man trivsel i klassrummet? 
Hur mäter man trivseln hon eleverna? 
Hur trivs du? 

 
4.  Gruppdynamik. 

Vad anser du om arbetet med klassen som grupp? 
Hur ska man arbeta med detta? 
Att satsa på att jobba med klassen som grupp, hur ser du på det? (resor, utflykter osv) 

 
5.  Skolk. 

Förekommer det? 
Varför? 
Vad anser du om det? 
Vad anser eleverna? 
Hur ska man jobba med det? 
Vilka metoder är bra? 
Vilket resultat får man? 
Hur görs uppföljning? 

 
6.  Tysta elever. 

Vad gör man? 
Ska man göra något? 
När lyckas man? 
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7.  Bråkiga elever. 
Vilka är de? 
Vilka problem skapar de? 
Vilka metoder är bra? 
Vilket resultat får man? 
Hur görs uppföljningen? 

 
8.  Ensamma elever. 

Vilka orsaker finns? 
Vad gör du? Vilket ansvar har läraren? 
Hur kan man påverka klassen? 
Ska alla vara med? 
När lyckas man? 

 
9.  Föräldrasamverkan.  

Hur mycket ska föräldrarna veta om eleverna? 
När ska man ta kontakt med föräldrarna? 
Hur mycket får föräldrarna vara med och påverka? 
Hur långt kan läraren gå i elevernas fostran, var går gränsen för vad som är läraren och 
föräldrarnas uppgift? 
Är föräldrarna viktiga i skolan? 
 

10. Samverkan med andra instanser. 
När ska man kontakta specialister? 
Varför? 
Vilka bör man kontakta? 
 

11. Integrerande el. segregerande undervisning 
Kan det vara ok att göra ”OBS-klasser”? 
Vem vinner/förlorar på det? 
Vad är det bästa för eleverna? 
Allas bästa eller majoritetens bästa? 
 

12. Övergångsinfo, samarbete mellan olika stadier. 
Hur ser samarbetet mellan de olika stadierna ut på din arbetsplats? 
Positiva erfarenheter? 
Negativa erfarenheter? 
Tror du man arbetar olika med elevvård på de olika stadierna? 
I så fall på vilket sätt? 
På vilket sätt påverkar det eleverna? 
 

13. Kompetens i elevvården 
Har din grundutbildning gett dig kompetens i elevvårdsfrågor? 
På vilket sätt? 
Har du vidareutbildat dig? 
Var och i så fall i vad? 
Varför, varför inte? 
Vems är ansvaret för att läraren ska ha kompetens i denna fråga om läraren i dag 
måste ha det? (krympande resurser) 
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Vilken sorts problem hos barn upplever ni som vanligast? Har barns problem ökat 
och/eller ändrats under de sista åren? Om, på vilket sätt? 
Hur upplever du att barn/elever mår idag? 
  
Anser du att det finns problem för barn i behov av särskilt stöd, vilka är i sådana fall 
de största problemen på er skola för barn i behov av särskilt stöd? 
Får barn den hjälp de behöver idag? Om inte, vilka barn är det som inte får den hjälp 
de behöver?  
Hur tycker du att elevvården skall se ut i framtiden? 
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Bilaga 2 

 

Resultatsammanställning 
 
Synen på elevvård 

Tema: Elevvård 

Vad är elevvårdens innebörd? 

Mellanstadiet: 

Gemensamt för alla lärarna var att elevvården innebär att eleverna ska må bra i skolan och 

känna sig trygga. Flera av lärarna menar också att det innebär en vardaglig och daglig respekt 

för varandra i skolan. Kontakten med föräldrarna menar man är viktig. En av lärarna är 

väldigt inriktad på att elevvården ska ge eleverna förutsättningar för att nå kunskapsmålen. 

 

Högstadiet: 

Elevvård innebär för högstadielärarna överlag ett individinriktat dagligt arbete där man möter 

varje elev i deras specifika situation. Det handlar också om att se till att eleverna mår bra i 

skolan. Det finns också ett par lärare som ser elevvården som en del i att ge eleverna 

möjlighet att nå de kunskapsmål som finns. 

 

Vems är ansvaret för elevvård? 

Mellanstadiet: 

Lärarna är överens om att det yttersta ansvaret ligger hos rektorn, men det bästa är om man 

känner att elevvården är allas ansvar och angelägenhet. En av lärarna menar att vems ansvar 

är beror på vilken typ av elever det handlar om. När det gäller ”vanliga” elever är det 

klassläraren eller den undervisande läraren som har det största ansvaret medan för elever med 

problem blir ansvaret fleras. 

 

Högstadiet: 

Elevvården är hela skolans ansvar men rektorn har det yttersta ansvaret. Klassföreståndaren 

har ett stort ansvar för elevens situation och att förmedla denna. 
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Vad innebär ansvaret? 

Mellanstadiet: 

Att ha ansvar för elevvården innebär för alla lärarna att man tar itu med situationer som 

uppstår och vidtar åtgärder. Det innebär också att man verkligen visar att man bryr sig om 

eleverna. En av lärarna menar att ansvaret handlar om att ha vetskap om elevernas 

kunskapsnivå och se till att ev. resurser sätts in i tid. 

 

Högstadiet: 

Ansvaret för elevvården innefattar att se till att elevens skolsituation fungerar och adekvat 

hjälp fås vid behov. Det handlar också om att se till att eleven mår bra och att 

hemförhållandena är bra. Ansvaret innebär dessutom att man tar itu med saker som händer 

och att läraren inser vad som ingår i deras uppdrag och skickar problemet vidare om det 

behövs. 

 

Vart kommer lärarnas idéer om elevvården ifrån? 

Mellanstadiet: 

Generellt kan man säga att idéerna som lärarna har om hur elevvård ska bedrivas bygger på 

egen erfarenhet och från skolans egen policy. Detta är något som man också kan få från andra 

kollegor, experter eller från olika typer av fortbildning inom skolan.  

 

Högstadiet: 

Lärarnas idéer om elevvård bygger främst på egna erfarenheter och skolans policy. Man har 

också fått kunskap från olika typer av projekt inom detta område som t.ex. Friends. 

 

Tema: Elevvård på olika stadier 

Har man olika syn på elevvård och i så fall på vilket sätt? 

Mellanstadiet: 

Alla lärare ansåg att man på de olika stadierna har olika på syn på arbetet på elevvård. Lärarna 

ansåg att man på de lägre stadierna jobbade mer med den sociala biten, grupprocesser och gav 

eleverna mer hjälp och omsorg. Lärarna menade också att klassläraren har ett större ansvar för 

elevvården på de lägre stadierna samtidigt som dennes arbete är lättare eftersom man har 

klassen mer. 
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Högstadiet: 

Samtliga lärare tror att man jobbar olika med elevvård i olika åldrar. Vad detta beror på 

uppfattar de dock olika, de har ofta svårt att precisera vad i skillnaderna ligger även om man 

nämner vissa faktorer som mognad hos eleverna, organisatoriska förutsättningar och fokus. 

En av lärarna menade att principen för elevvården var den samma men att förutsättningarna är 

bättre i de lägre åren.  

 

Vad har olika syn på elevvård för konsekvenser för eleverna? 

Mellanstadiet: 

Lärarna tror att elevvården på de högre stadierna gör att det blir lättare att missa elever med 

problem.  

 

Högstadiet: 

Man menade att den olika synen påverkar eleverna, framför allt när de börjar på högstadiet, 

eftersom de då får klara sig mer själva oavsett om de är redo för det eller ej. 

 

Tema: Kompetens i elevvård hos lärarna. 

Vad har lärarna för utbildning i elevvård? Har de vidareutbildat sig? Vems är ansvaret för 

att läraren har denna kompetens? 

Mellanstadiet: 

Samtliga lärare har inte upplevt att elevvård inte ingick eller var otillräcklig i deras 

grundutbildning. Flera av lärarna har vidareutbildat sig främst inom specialpedagogik. Alla 

lärarna ansåg sig behöva vidareutbilda sig inom detta. De tycker överlag att ansvaret för att 

lärare har rätt kompetens i dessa frågor vilar på skolledning, men någon tycker också att 

läraren själv har ett ansvar för att tillskansa sig de kunskaper som behövs i yrket. 

 

Högstadiet: 

Alla lärare anser att de inte har fått någon utbildning eller otillräcklig utbildning i elevvård 

under sin grundutbildning. Alla är odelat positiva till att vidareutbilda sig oavsett om man 

hunnit göra det eller ej. Lärarna menar att det är mycket viktigt att man har kunskap om dessa 

frågor för att räcka till för alla elever. Regelbunden kompetensutveckling sker i de flesta fall 

genom skolans egna projekt, kurser och föreläsningar. 
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Dagliga elevvårdande insatser 

Tema: Arbete med elevvård 

Hur arbetar man dagligen med elevvård? 

Mellanstadiet: 

Sammantaget jobbar de flesta lärare mycket med elevernas sociala samspel och sociala 

förmåga. Detta görs t.ex. genom konfliktlösning, sammanhållning och kompismassage. 

Lärarna tycker att det är viktigt att se hela individen, inte bara ur inlärningssynpunkt utan 

även andra aspekter. Detta även om man tycker att kunskapsinlärningen är viktig. Man menar 

att det är viktigt att se till att både kunskapsmål och sociala mål uppnås. 

 

Högstadiet: 

De flesta lärare ser elevvården som en fortlöpande process under den tid eleven tillbringar i 

skolan. Det innebär att man försöker se varje elev, kollar upp dem, skapar en dialog med dem 

och är uppmärksam på hur de mår. Det kräver att man är flexibel och tar sig tid för eleverna. 

Det fanns dock en lärare som ansåg att eleverna själva ska ta kontakt med läraren i fall 

problem uppstår. 

 

Tema: Trivsel 

Vad innebär trivsel för eleverna? 

Mellanstadiet: 

Lärarna anser att trivsel är när eleverna har en kompis i skolan som de kan vara med. De 

tycker också att trygghet och lärare som bryr sig är viktiga faktorer. Annat som man menar 

vara viktigt för eleverna är rutiner och elevdemokrati. 

 

Högstadiet: 

Grunden för elevernas trivsel i skolan ansåg lärarna vara trygghet. Det är också viktigt att de 

tas på allvar och får synas. Någon lärare menade att små saker som musik i klassrummet 

skapade trivsel. Många av lärarna ansåg dock att det kan vara svårt att avgöra om elever trivs 

eller inte. 

 

Kan man märka att eleverna trivs? 

Mellanstadiet: 

Lärarna menar att man kan se att eleverna trivs både genom resultat och atmosfär. 

Trivselenkäter kan vara ett mätinstrument men är inte alltid helt tillförlitligt då allt inte 
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kommer fram. Elever som trivs är glada medan elever som inte trivs blir utåtagerande och 

protesterar på olika sätt. 

 

Högstadiet: 

Lärarna menade att man kan märka på eleverna om de trivs eller ej t.ex. genom resultat i 

skolarbetet och stämningen i klassen. Man kan också mäta det genom trivselenkäter som kan 

fungera som en värdemätning. 

 

Vems är ansvaret för att eleverna trivs? 

Mellanstadiet: 

Samtliga lärare menar att det yttersta ansvaret för trivseln i skolan har rektorn men det är alla i 

skolans ansvar inkluderat föräldrarnas. 

 

Högstadiet: 

Samtliga lärare menade att det var alla vuxna och elevers ansvar att skapa trivsel i skolan. 

Man måste som lärare medvetandegöra detta ansvar hos eleverna för att de skall förstå det. En 

av lärarna menade dock att om eleverna inte själva tar ansvar är det inte längre lärarens 

problem. 

 

Hur jobbar man med trivsel? 

Mellanstadiet: 

Lärarna menar att lärare som bryr sig och visar empati samt skapar rutiner för eleverna är de 

viktigaste insatserna för att eleverna ska trivas. Lärarna anger också en rad andra metoder för 

att skapa trivsel för eleverna t.ex. förebygga mobbning och arbete med värderingar. 

 

Högstadiet: 

För att skapa trivsel ansåg lärarna att det var viktigt att lyssna på eleverna, ha ordning och 

reda och reagera mot olika typer av kränkande behandling. En lärare menade att det var 

viktigt att alla lärare bryr sig om alla elever i skolan, inte bara sina ”egna”. 
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Tema: Gruppdynamik 

Hur arbetar man med gruppdynamik? 

Mellanstadiet: 

Överlag menar lärarna att jobba med gruppdynamik i klassen innebär ett arbete för att skapa 

ett öppet och tillåtande klimat i klassrummet där eleven kan känna en grundtrygghet. Man 

menar också att det är ett arbete som man koncentrerar sig på framför allt vid nybildade 

klasser. Detta arbete kan både ske genom olika former värderings- och samarbetsövningar 

men även praktiskt genom utflykter och massage. 

 

Högstadiet: 

Lärarna jobbade olika med gruppdynamik i sina klasser, vilket innebär att deras syn också 

skiljde sig åt. Vissa jobbade med olika lekar, värderingsövningar och andra teambildande 

övningar. Det fanns de som ansåg temaarbeten och temadagar var andra bra sätt för att främja 

gruppdynamiken. Utflykter och resor nämndes också som alternativ men som ansågs kräva 

för mycket av lärarens fria tid. 

Andra menade att man mer tog upp arbetet med gruppdynamik vid behov och anpassade det 

då efter situationen och från fall till fall. Några av lärarna jobbade med att gruppera eleverna 

på olika sätt i olika situationer för att undvika vissa grupperingar. En av lärarna sa sig inte 

arbeta med detta då denna ansåg att gruppen/klassen växer ihop med tiden och att det då inte 

var nödvändigt. 

 

Hur värderar lärarna arbete gruppdynamik? 

Mellanstadiet: 

Lärarna är helt överens om att arbetet med klassen som grupp är förutsättning för att uppnå 

bra studieresultat och en fungerande klassrumssituation. En lärare menar att det är viktigt för 

elevens framtid att kunna arbeta och fungera i grupp. 

 

Högstadiet: 

De flesta tycker att arbetet med gruppdynamiken är viktigt. Det kan vara viktigare att jobba 

med på större skolor där eleverna kan bli mer utsatta. Det fanns en lärare som menade att 

detta inte var viktigt att jobba med utan något som kom av sig självt. 
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Tema: Föräldrakontakt 

Vad ska föräldrarna få  veta? 

Mellanstadiet: 

Samtliga lärare var överens om att det föräldrarna ska få reda på är det som berör eleven i 

stort, inte småsaker. Man tycker också att det är viktigt att föräldrarna får information om det 

fortlöpande skolarbetet i klassen. Några av lärarna anser också att det är viktigt att skydda 

elevens integritet genom att hålla på tystnadsplikten. 

 

Högstadiet: 

Lärarna menade överlag att det som är viktigt för barnen och dess framtid ska föräldrarna få 

vetskap om men de behöver inte få reda på allt och man ska vara noga med tystnadsplikten.  

 

När ska man kontakta föräldrarna? 

Mellanstadiet: 

Lärarna kontaktar föräldrarna direkt när det har hänt något, men en av lärarna tyckte att det 

var viktigt att man inte ringer i tid och otid. Lärarna menade också att man har en tätare 

kontakt med hemmet när eleverna har problem. 

Högstadiet:  

Lärarna tycker att när det har hänt något ”större” ska man ta kontakt. Någon menade att det 

var bättre att ringa en gång för mycket än gång för lite medan någon tyckte att det var synd att 

man ofta bara hade kontakt med föräldrarna när problem uppstår. 

 

Hur mycket kan föräldrarna påverka inom elevvården? 

Mellanstadiet: 

Vad föräldrarna kan påverka i elevvården är det delade meningar om. Något som flera anger 

är att de kan påverka i samtal med läraren och att föräldrarna har det yttersta beslutet i 

utredningar med sociala myndigheter. En menar att föräldrarna ofta kan påverka från ett annat 

håll och på så sätt hjälpa läraren och eleven om extra stöd behövs. En annan menade att 

föräldrarna är med och påverkar målen i barnens utvecklingsplaner.  Lärarna tycker också att 

det är viktigt att föräldrarna respekterar lärarens yrkesroll. 
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Högstadiet: 

På frågan om vad föräldrarna kan vara med och påverka har uppfattningen varit lite olika. 

Gemensamt var dock att man inte ansågs sig påverkas i sin undervisning av föräldrarna. 

Däremot var det viktigt att ha föräldrarna med sig och lyssna på deras åsikter.  

 

Hur ser man på fostransuppdraget, vems är ansvaret föräldern eller lärarens? 

Mellanstadiet: 

Lärarna anser sig ha ett ansvar för barnens fostran under skoldagen och i det sociala samspelet 

i skolan. Efter skoltid är det dock föräldrarnas ansvar att fostra sina barn. De flesta ansåg att 

dagens barn har en bristande grunduppfostran vilket lett till att ett ökat ansvar lagts på lärarna. 

En menade dock att de flesta föräldrarna tar sitt ansvar för denna bit. 

 

Högstadiet: 

Lärarna menar att under skoltid har de ett ansvar för fostran för eleverna men hur långt läraren 

får gå i denna fostran skiljer sig åt hos de olika lärarna. Alla ansåg att föräldrarna själva har 

det yttersta ansvaret för barnens fostran. En del tyckte det kunde vara svårt att dra gränser 

medan någon inte tyckte att det var några problem. 

 

Vad har föräldrarna för betydelse i skolan? 

Mellanstadiet: 

Lärarna menar att en god kommunikation och gott samarbete med föräldrarna är mycket 

viktigt i skolan. Det har stor betydelse för barnen att denna kommunikation fungerar. 

 

Högstadiet: 

Alla lärarna var rörande överens om att föräldrarna var mycket viktiga i barnens skolgång. 

Man menade att föräldrarnas engagemang ofta är avgörande för hur eleverna kommer att 

lyckas i skolan. Avsaknad av föräldraengagemang i skolan leder nästan alltid till problem för 

eleven. En av lärarna menade att det också var viktigt att föräldrarnas avvikande åsikter ska 

hållas borta från eleven annars underdimensionerar man lärarens roll inför eleven. Det är med 

andra ord vikigt att föräldrar och lärare står på samma sida. 
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Tema: Samverkan med andra instanser 

När ska man koppla in andra instanser? 

Mellanstadiet: 

På frågan när man ska kontakta andra instanser är lärarna helt överens om att det är dags när 

man känner att man inte längre räcker till. Saker som går utanför ens kompetens ska slussas 

vidare till personer med rätt kompetens.  

 

Högstadiet: 

Alla lärare ansåg att när skolans kompetens och resurser inte längre räcker till ska andra 

instanser kopplas in. Vilka de kan vara beror på vad för problem som uppstått. Vid 

våldsamhet ska alltid polis kontaktas. 

 

Varför ska man koppla in andra instanser? 

Mellanstadiet: 

Lärarna menar att detta ska göras eftersom lärarens egen kompetens och utbildning inte räcker 

till alla de problem som kan uppstå i skolan. En av lärarna menade också att det var viktigt att 

få ventilera och dryfta problemet med en utomstående expert på det aktuella området. Medan 

en annan ansåg att man också skulle göra det för sin egen skull, man är ingen bra lärare om 

man tar på sig saker man inte klarar av. 

 

Högstadiet: 

Lärarna menar att man ska kontakta andra eftersom varken utbildning eller kompetens räcker 

till. En av lärarna menade också att det kan vara bra för eleven att förstå allvaret av sina 

handlingar. 

 

Tema: Integrerad eller segregerad undervisning 

Synen på segregerad undervisning samt vinster och förluster för eleverna. 

Mellanstadiet: 

Övervägande delen av lärarna ansåg att det var befogat med segregerande undervisning i vissa 

fall, men att det finns både för- och nackdelar med denna undervisningsform. En av läraren 

var dock odelat positiv till detta. Fördelarna menar lärarna att det skapar arbetsro för både 

eleven och klassen, läraren kan fokusera på de elever som vill arbeta och att det ger ett ökat 

självförtroende för svaga elever. Den största nackdelen är den sociala förlusten för eleven 
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men även stämpling och att eleven egentligen inte får lösa de sociala problem de har utan 

istället tas bort från dem. 

 

Högstadiet: 

Synen på att skapa en segregerande undervisning i skolan är ganska ambivalent. Lärarna kan 

överlag både se fördelar och nackdelar med denna typ av undervisning och man har olika syn 

om fördelarna eller nackdelarna är flest. Fördelarna är att alla elever kan få arbetsro och att 

svaga elever ges möjlighet att arbeta i sin egen takt utan att känna sig dåliga. Någon tyckte det 

var bra att de fick möjlighet att se sin egen kapacitet medan någon annan tyckte att det var 

dåligt. En tyckte att man löste problemen medan någon annan menade att problemen flyttas 

ofta med. Frågan är med andra ord inte helt lätt att ta ställning till. 

 

Tema: Stadieövergångar 

Vad har man för erfarenhet av stadieövergångar? 

Mellanstadiet: 

De flesta av lärarna menade att stadieövergångarna förlöper utan problem, men inte alla. 

Lärarna har olika syn på hur viktig informationen som följer eleverna är. Ett par av lärarna såg 

denna information som en nödvändighet för att eleven ska kunna ges bästa förutsättningar 

medan någon tyckte det var viktigt men även såg en fara i att man kunde ge eleven en 

stämpel. 

 

Högstadiet: 

Lärarna är överlag positiva till hur stadieövergångar fungerar och man tror att det är något 

som underlättas om skolorna är F-9 eftersom kännedom om eleverna och arbetssätt är bättre. 

En lärare menade att ett nytt problem som uppstått idag, är när elever ofta byter mellan skolor, 

eftersom det då sällan sker ordentliga överlämningar och då blir eleven lidande. 
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Att möta eleverna 
Tema: Skolk 

Förekommer det, och i så fall varför? 

Mellanstadiet: 

Lärarna menar att det är väldigt ovanligt med skolk på den här nivån i skolan. En av lärarna 

har dock problem med en elev som p.g.a. familjesituationen regelbundet avviker från skolan. 

Lärarna anser att skolk blir vanligare när eleverna blir äldre eftersom de då tror att 

motivationen för skolarbetet försvinner hos vissa elever och att de svaga eleverna blir mer 

medvetna om sina kunskapsförluster och då inte orkar ta tag i sin skolsituation. Skolk kan 

också vara något som skapar status hos eleverna. 

 

Högstadiet: 

Samtliga lärare menade att skolk förekom på deras skolor men inte i någon större 

utsträckning. Anledningarna till att eleverna skolkade varierade. Det kunde bero på 

hemförhållanden, ålder, motivation, pubertet och skolsituationen i stort. 

 

Hur ser man på skolk? 

Mellanstadiet: 

Lärarna menar att skolk är helt oacceptabelt och leder till följdproblem. 

 

Högstadiet: 

Alla lärarna tyckte att skolk är en allvarlig företeelse men det fanns en lärare som ansåg att det 

ibland finns giltiga anledningar där man kan se mellan fingrarna om föräldrarna är införstådda 

i problemet. Man ansåg att skolk var allvarlig eftersom eleverna missar undervisningen samt 

bryter mot de regler man satt upp på skolan. 

 

Hur uppfattar elever som inte skolkar, skolkarna? 

Mellanstadiet: 

Åsikterna om hur andra elever ser på skolk är delade. En del menar att eleverna inte bryr sig 

eftersom de inte förstått att det är skolk, medan andra anser att elever är fördömande mot de 

elever som skolkar. 
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Högstadiet: 

Några av lärarna menade att de andra eleverna inte såg med blida ögon på kamrater som 

skolkar. Eleverna satte själva upp hårda regler som de ansåg skulle följas. 

 

Hur arbetar man mot skolk? 

Mellanstadiet: 

Lärarna menar att det bästa sättet att arbeta mot skolk är att jobba förebyggande. Detta kan 

göras genom att fånga upp eleverna i tid, följa upp frånvaro och ta reda på orsaken till 

frånvaron. De tycker också att nära samarbete med hemmet är viktigt. Om detta inte hjälper 

måste man sätta in åtgärdsprogram. 

 

Högstadiet: 

Det viktigaste menade lärarna var att ta reda på bakomliggande orsaker till skolket. Några av 

lärarna var mer specifika i sitt arbetssätt mot skolk. De menade att det vara viktigt att få 

eleverna att förstå att man vill ha dem i klassrummet och att man märker om de inte är 

närvarande. De menade också att man alltid skulle följa upp frånvaron. Samtliga lärare 

menade att om lärarens åtgärder mot skolket inte gav resultat ska man gå vidare med 

föräldrakontakt, elevvårdskonferens och åtgärdsprogram. En lärare menade att ytterst är det 

upp till eleven om den vill sluta skolka eller ej. 

 

Tema: Tysta elever 

Hur arbetar man med tysta elever? 

Mellanstadiet: 

Samtliga lärare menar att arbetet med de tysta eleverna är mycket svårt. Man måste börja med 

att ta reda på orsakerna till elevens tystnad innan man kan vidta åtgärder. Något som lärarna 

överlag tycker fungerar bra är att dela klassen i mindre grupper där man kan ge den tysta 

eleven förutsättningar för att prata. Viktigt är också att bygga upp deras självförtroende men 

samtidigt gå försiktigt fram. 

 

Högstadiet: 

Samtliga lärare i studien menade att arbetet med de tysta eleverna är mycket svårt. Varför de 

är tysta och hur man ska jobba med detta beskrivs ganska olika men alla var överens om att 

man som lärare måste vara försiktig och inte pressa dessa elever. Det är viktigt att ta reda på 

om tystnaden är frivillig eller ej. Anledningarna till att eleverna är tysta menade de kunde 
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bero på olika saker, några av lärarna menade att det var en personlighetsfråga, andra menade 

att det handlade om mognad. 

  För att få dessa elever att utvecklas menade de flesta att man skulle i dialog med eleven 

bygga upp deras självförtroende och stötta dem genom olika insatser t.ex. gruppbildningar. En 

av lärarna menade att läraren inte skulle vara aktiv i den här frågan utan att eleven själv skulle 

få ta kontakt om den vill ha hjälp. En annan lärare menade att man inte skulle försöka ändra 

på elevernas personlighet. 

 

Varför ska man jobba med dessa elever? 

Mellanstadiet: 

Lärarna anger olika anledningar till varför man ska jobba med dessa elever. Flera tycker att 

det är viktigt för eleven i framtiden att kunna ta för sig. Någon menar att det är svårt att 

bedöma elevens kunskapsnivå om eleven är mycket tyst. Andra menar också att det kan 

handla om individens personlighet och mognad. 

 

Högstadiet: 

Alla lärarna tycker att det är viktigt att jobba med de tysta eleverna men vikten av resultat 

skiljer sig lite åt mellan lärarna. En del tycker att det är väldigt viktigt eftersom det skapar 

förutsättningar för betyg och kunskapsmätning medan andra menar små steg är också viktiga 

för elevens sociala utveckling.  

 

Tema: Bråkiga elever 

Vilka är de bråkiga eleverna? 

Mellanstadiet: 

Två av lärarna menar att det är framför allt killar som är de bråkiga eleverna. Några menar 

också att de svaga eleverna är överrepresenterade bland de som bråkar och stör. Flera av 

lärarna tycker sig se bristande grunduppfostran som ett problem vilket även diagnoser och 

andra skolproblem uppfattas som. 

 

Högstadiet: 

De bråkiga eleverna är hos samtliga lärarna elever som vill synas, hävdar sig och som är 

otrygga. Lärarna anger sedan många olika anledningar till att eleverna kan vara bråkiga och 

störande i klassrummet. Man har olika syn på om det är flickor eller pojkar som dominerar 

denna grupp. 
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Vilka problem skapar de? 

Mellanstadiet: 

Lärarna anser att dessa elever skapar oro i klassen och ett störande moment i undervisningen. 

Man tycker också att dessa elever stjäl mycket energi från läraren och förstör för sig själva 

eftersom de ofta redan är svaga och då ökar på sina kunskapsluckor. 

 

Högstadiet: 

Lärarna är eniga i frågan om vilka problem de bråkiga eleverna skapar, vilka är oro i klassen, 

att de stör undervisningen och de stjäl lärarens fokus från både undervisningen och från de 

andra eleverna. 

 

Hur ska man jobba med dem? 

Mellanstadiet: 

På frågan om hur man ska arbeta med dessa elever svarar man ganska olika men en 

gemensam punkt är att man måste anpassa undervisningen till dem på olika sätt som t.ex. kan 

vara andra uppgifter eller specialundervisning. Man tycker också att det är viktigt att läraren 

hela tiden ligger före eleverna i deras handlande och för en dialog med eleven. Är eleverna 

mycket stökiga är åtgärdsprogram och uppföljning en självklarhet. 

 

Högstadiet: 

Tyngdpunkten i lärarnas arbete med bråkiga elever menar de ligger i att dra gränser och ha 

fasta tydliga ramar i skolan. Man menar också att det är viktigt att alla vuxna på skolan jobbar 

efter samma regler. Andra sätt att jobba är att visa dessa elever att man ser dem, skapa 

trygghet och föra en dialog med dem. Någon lärare tyckte att elevassistenter är ett bra sätt att 

hjälpa dessa elever medan någon annan tyckte att det var viktigt att få dem att förstå sin egen 

roll i problematiken. 

 

Tema: Ensamma elever 

Varför är vissa elever ensamma? 

Mellanstadiet: 

Lärarna menar att de flesta elever inte vill vara själva, att ensamheten inte är något de valt 

utan mer ett försvar när man inte få ta del av gemenskapen av olika anledningar. Ofta beror 

detta utanförskap på problem i det sociala samspelet. 
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Högstadiet: 

Lärarna menar överlag att det är svårt att veta varför eleverna är ensamma, det kan bero på 

många olika saker som t.ex. gängbildningar, brister i social kontakt, utfrysning/mobbning och 

personlighet. En lärare menade att ingen elev väljer att vara ensam utan det är något de säger 

som försvar när man står utanför gemenskapen. 

 

Hur ska man jobba med dessa elever? 

Mellanstadiet: 

Lärarna menar överlag att man kan jobba med dessa elever genom samtal både enskilt och i 

grupp. De menar också att man som lärare kan styra grupperingar i viss mån och måste hålla 

koll på ev. ensamma elever. Några anger också trivselenkäter och sociogram som sätt att 

arbeta med detta problem. 

 

Högstadiet: 

Det är svårt att få ensamma elever att komma in i gruppen och man måste se till varje unik 

situation för att kunna hjälpa eleven. Man menade överlag att man inte skulle tvinga klassen 

att ta upp en ensam elev i gemenskapen eftersom det ofta skapade ännu mer problem. 

Däremot menade de att man som lärare kunde hjälpa till med att skapa olika grupper i 

klassrummet för att eleverna ska mötas. Någon menade också att alla faktiskt inte behöver 

vara med och därför ska man inte tvinga in någon i en gemenskap. 

 

Vems är ansvaret för dessa elever? 

Mellanstadiet: 

Lärarna menar att man har ett stort ansvar gentemot dessa elever för att de ska få chans. 

Någon säger dock att alla inte måste vara med, men att de ska få vara med om de vill och att 

läraren måste hjälpa dem med detta. 

 

Högstadiet: 

Samtliga lärare menade att läraren har ett stort ansvar i att lösa dessa problem under skoltid, 

även om det inte alltid är lätt. Efter skoltid övergår ansvaret att ligga på föräldrarna. Någon 

menade också att mobbningsteamet har ett stort ansvar. 
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Tema: Skolproblem 

Vilka är de vanliga skolproblemen? 

Mellanstadiet: 

Lärarna menar att de vanligaste problemen barn har i dag är koncentrationssvårigheter och 

läs- och skrivsvårigheter. Man är oenig om huruvida problemen hos eleverna har ökat eller ej. 

En del av lärarna menar att man i dag ser dessa problem blir tydligare p.g.a. dagens arbetssätt 

i skolan. 

 

Högstadiet: 

De största problemen barn i dag har är stress, press och otrygghet. Flera av lärarna upplevde 

också koncentrationssvårigheter som ett stort problem. Anledningen menade man ligger till 

stor del på vårt moderna samhälle. 

 

Hur mår eleverna i dag? 

Mellanstadiet: 

Lärarna anser överlag att barn generellt mår ganska bra. Man menar dock att de har mycket att 

göra vid sidan om skolan och att det kan var kämpigt för dem att slitas mellan olika intressen 

och aktiviteter. Någon ansåg också att påverkan av media och samhälle skapar press på 

barnen. 

 

Högstadiet: 

På frågan om hur eleverna mår svarade alla utom en att de verkade må bra trots den press de 

utsätts för. Den avvikande åsikten var att eleverna mår mycket sämre idag än förr. 

 

Får eleverna hjälp om de behöver det? 

Mellanstadiet: 

De flesta lärarna menade att barnen får oftast hjälp, men att man som lärare ibland får kämpa 

hårt för detta. Några menade dock att det är svårt att räcka till och att alla inte får den hjälp de 

behöver eftersom resurser saknas. 

 

Högstadiet: 

Lärarna menade att eleverna oftast får hjälp om de behöver det. Men hjälpen är i vissa fall 

otillräcklig och lärare med kompetens att ta hand om dessa elever är för få och får sällan 

fokusera på dem utan har många andra uppdrag också. 
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Vilka elever får hjälp? 

Mellanstadiet: 

Lärarna menar att de barn som har stora problem eller diagnos prioriteras först, vilket innebär 

att elever som ligger i gränslandet för att vara i behov av hjälp och tysta elever ofta åsidosätts. 

Barn som har svårt att jobba i stora grupper får inte heller sina behov uppfyllda.  

 

Högstadiet: 

De som är garanterad hjälp är barn med diagnos och mycket svaga eller bråkiga elever. Elever 

som ligger på gränsen för att få extra resurser blir ofta lidande lika så högpresterande elever 

som inte heller får något extra. En lärare ansåg att det var svårt att få hjälp till elever som har 

problem med sig själva. Ofta tar processen, för att få hjälp, lång tid och läraren måste kämpa 

för att få extra hjälp till sina elever. 

 

 
 


