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Sammanfattning  
 

Uppsatsen studerar hur några naturbruksskolor arbetar med elever som utmanar skolan. Jag 

har använt mig av en kvalitativ metod. Jag har valt att använda mig av fokusgrupper och 

observationer som grund för min datainsamling. Uppsatsen visar på att de studerade 

naturbruksskolorna i hög grad har en samsyn i sitt sätt att både tänka och arbeta kring dessa 

elever. Skolorna använder sig av både multimodala och multiprofessionella förhållningssätt 

i sitt bemötande av elever som utmanar skolan. Uppsatsen har visat på vikten av att vi i 

skolans värld försöker hitta lösningar där vi lyfter det som fungerar istället för att fokusera 

på det som är fel. Att vi inte behandlar vissa elever mer olika än andra om inte situationen 

så kräver. Uppsatsen visar vidare på att vi i skolans värld bör se individen i första hand och 

att etiketten som en diagnos ger bör tas i andra hand. Etiketten eller diagnosen bör användas 

som en hjälp till en förståelse i hur vi kan anpassa vår verksamhet kring varje enskild elev 

och inte per automatik presentera diagnosen som ett åtgärdsprogram eller anpassning med 

färdig struktur för eleven. Att hitta positiva relationsskapande processer för att skapa 

gynnsamma lärmiljöer har också varit tydligt resultat i denna uppsats. 
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Abstrakt 

Uppsatsen tar upp hur några naturbruksskolor arbetar med elever som utmanar skolan. Jag har 

använt mig av en kvalitativ metod. Jag har valt att använda mig av fokusgrupper och 

observationer som grund för min datainsamling. Uppsatsen visar på att de studerade 

naturbruksskolorna i hög grad har en samsyn i sitt sätt att både tänka och arbeta kring dessa 

elever. Skolorna använder sig av både multimodala och multiprofessionella förhållningssätt i 

sitt bemötande av elever som utmanar skolan. Uppsatsen har visat på vikten av att vi i skolans 

värld försöker hitta lösningar där vi lyfter det som fungerar istället för att fokusera på det som 

är fel. Att vi inte behandlar vissa elever mer olika än andra om inte situationen så kräver. 

Uppsatsen visar vidare på att vi i skolans värld bör se individen i första hand och att etiketten 

som en diagnos ger bör tas i andra hand. Etiketten eller diagnosen bör användas som en hjälp 

till en förståelse i hur vi kan anpassa vår verksamhet kring varje enskild elev och inte per 

automatik presentera diagnosen som ett åtgärdsprogram eller anpassning med färdig struktur 

för eleven. Att hitta positiva relationsskapande processer för att skapa gynnsamma lärmiljöer 

har också varit tydligt resultat i denna uppsats. 

 

Abstract 

This is a paper based on a selection of agriculture schools and their work with students that 

challenge school culture and the responsible of their education on many levels. The survey is 

based on a qualitative method, where the collection of data relies on focus groups and 

observatory studies. The study shows that the schools in focus had a similar attitude as well as 

practice concerning these students. The schools are using multi modal and multi professional 

ways in their practice towards students with challenging behavior. The study also shows the 

importance of searching for the solutions that work instead of focusing on what is wrong, that 

is, that we treat students different only if needed. When we feel that our method doesn´t work 

and the student needs more support than their fellow students, we must do something about it. 

The study shows that we in the world of school, must initially take the individual in 

consideration and secondly he / her diagnose or etiquette. The diagnose or etiquette of the 

students should be seen more like a help in understanding how to adapt the education and not 

automatically present the diagnose as a program or adaptation with an already done structure 

for the student. To find relationships creating processes of positive educational environments 

is also an obvious result in the study. 
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1. Inledning 

I en artikel i Svenska Dagbladet hänvisar Maria Sundén- Jelmini (2015) till skolinspektionens 

granskning av yrkesskolor; ”Skolor misslyckas med att behålla elever”. Där framgår att 50 % 

av eleverna går ut gymnasiet med tre eller flera F i betyg. Granskningen visar också på att 63 

% av eleverna som påbörjar yrkesskolan är i behov av särskilt stöd beroende på diagnos eller 

psykosocial ohälsa, men att av dessa får bara 25 % den hjälp de har laglig rätt till. Jag har 

både i tidigare studier ( Pihl 2015) och i denna studie sett att så inte är fallet på de 

naturbruksskolor som jag studerat. Där är det betydligt fler som går ut med godkända betyg, 

och av de som är behöriga då de söker in till naturbruksskola är det nästan alla som går ut 

med godkända betyg. Den fråga som då främst väcks för mig är, finns det gemensamma 

framgångsfaktorer som naturbruksskolorna använder sig av i sitt arbete med ungdomar som 

utmanar skolan? Jag har sökt igenom en mängd databaser för att hitta litteratur i ämnet, men 

inte funnit någonting om arbetet med ungdomar som utmanar skolan, riktat mot just 

naturbruksskolan. Detta i sin tur gör att jag ser vikten av ett sådant här arbete ännu mer 

motiverat än vad jag tidigare gjort.  

               Emanuelsson (2003) hävdar att andelen elever som inte kunde nå godkänd nivå 

kunde förutsägas redan när de målrelaterade betygen infördes eftersom ingen hänsyn tas till 

elevers olika förutsättningar. En faktor som kan ligga bakom detta är att vi har gått från 

regelstyrning till målstyrning i skolans värld. Målstyrning har sina rötter i företagsvärlden 

som ofta kännetecknas av enighet vad gäller verksamhetens inriktning. Den offentliga sektorn 

däremot utgörs av kompromisser, pragmatiska lösningar och ofta oklart formulerade uppdrag, 

vilket gör att målstyrning är svårt att anpassa till kommunal politik (Persson & Persson, 

2012). Bruzelius och Skärvad (2011) framhåller att målet måste kännas meningsfullt för alla i 

organisationen och att en organisations mål ständigt behöver aktualiseras genom reflektion 

och diskussion för att kunna konkretiseras och utvecklas.  

                Faktorer som påverkar en skolas struktur, förutom samhälleliga och kommunala 

strukturer, är hur arbetet organiseras, arbetslagens utformning, samarbete mellan lärare och 

rektor samt samarbete mellan lärarna. I studien framgår att skolorna ser korta beslutsvägar 

inom den egna organisationen som central och en kollegial samsyn i arbetet kring de 

ungdomar som utmanar. Ineland, Molin och Sauer (2013) menar att för att göra 

studiesituationen tillgänglig för alla elever måste skolor organiseras så att de kan synliggöra 

och möta olika behov.  

                 Denna studie vill visa på vad skolan (naturbruksskolan) faktiskt kan göra i det 

pedagogiska arbetet med elever som utmanar. 
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2. Syfte 

 Syftet med min uppsats är att undersöka om det finns gemensamma framgångsfaktorer som 

några naturbruksskolor använder i sitt arbete med ungdomar som utmanar skolan och att 

försöka klargöra vilka förutsättningar dessa naturbruksskolor har och försöker skapa för att 

kunna arbeta med dessa framgångsfaktorer. Ett annat motiv som inspirerat är att jag inte hittat 

någon annan forskning om just hur naturbruksskolan arbetar med elever som utmanar skolan 

eller elever i behov av hjälp och stöd. 

  2.1 Forskningsfrågor 

 Vilka framgångsfaktorer anser personalen på några naturbruksskolor är centrala i 

sitt arbete med ungdomar som utmanar skolan? 

 Vilka förutsättningar anser personal på de undersökta skolorna är viktiga för att 

kunna arbeta med dessa framgångsfaktorer i sitt arbete med elever som utmanar 

skolan?  

 

  2.2 Centrala begrepp 

Några begrepp som är återkommande, centrala och i behov av särskilt omnämnande i 

uppsatsen är; Barn och unga som utmanar skolan, barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, 

framgångsfaktorer och naturbruksskolan. 

        2.2.1 Barn och ungdomar som utmanar skolan 

Kadesjö (2010) menar att barn som utmanar är barn med beteendeproblem. Dessa 

beteendeproblem delar Sörlie och Nordahl (1998) in i fyra grupper; Beteende som hindrar 

lärande och undervisningen, utåtagerande beteende, social isolering och antisocialt beteende. 

Anledningen till att jag valt detta begrepp som mitt fokusbegrepp är att jag vill poängtera 

vikten av att problemet i att möta dessa ungdomar inte ligger hos ungdomen utan hos skolan. 

Det är skolan med dess förutsättningar och resurser som utmanas i att hitta metoder att möta 

ungdomar som på olika sätt inte utvecklas på ett av samhället önskvärt sätt, både vad gäller 

kognitivt och epistemologiskt, men också beteendemässigt. 

              Ett annat begrepp som också bör lyftas i denna kontext är: ”barn och ungdomar i 

behov av särskilt stöd” vilket också bör förklaras närmare.  Hellström (2004) menar att 

begreppet barn i behov av särskilt stöd kan vara ganska svårdefinierat då de omfattar så 

många olika behov. Hellström menar att det kan handla om allt från barn med funktionshinder 

och utvecklingsavvikelser till att det är barn med känslomässiga svårigheter eller som far illa 

eller lever i socialt utsatta familjer. Bergquist (2003) menar att även invandrar och 

flyktingbarn beroende på omständigheterna också kan vara i behov av särskilt stöd. 
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       2.2.2 Framgångsfaktorer 

Definition av en kritisk framgångsfaktor är när ett visst sätt att agera bidrar till att 

implementeringen blir lyckosam (Falk, 2010). Med implementering menar Falk de små 

delmål som leder till det större strävansmål som i förväg planerats. I denna uppsats kommer 

framgångsfaktorerna att fokusera på lärarnas och skolans arbete med elever som utmanar 

skolan. 

 

      2.2.3 Naturbruksskola 

Naturbruksskolan vänder sig till elever som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller 

skog. Efter utbildningen skall det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana, studera på 

yrkeshögskolan eller fortsätta studier på Sveriges Lantbruksuniversitet för att bli till exempel 

lantmästare, skogsmästare, landskapsingenjör, trädgårdsingenjör, hippolog eller djurskötare 

(Skolverket 2015). På en naturbruksskola arbetar mer varierad personal än i den övriga 

gymnasieskolan, vilket varierar mellan naturbruksskolorna beroende på vilken/vilka 

inriktningar de bedriver. Möjliga inriktningar är djur, lantbruk, skog och trädgård. Sedan finns 

det en flera fördjupningskurser som respektive skola kan erbjuda i respektive inriktning. 

Sysslorna kring en naturbruksskola är många utöver ”vanlig” undervisning. Det kan vara 

djurstallar som skall skötas sju dagar i veckan eller maskinparker som förutom att användas i 

undervisning skall servas och skötas om. Det är åkermark och skog som skall skötas enligt 

gällande föreskrifter, sågverk som skall både drivas och skötas om för att nämna några 

sysslor. Detta innebär att förutom den normala personalbesättningen, så möter eleven en 

mängd instruktörer i sin undervisning. Dessa instruktörer undervisar i sina specialområden ett 

eller ett några moment i en kurs för att sedan i samråd med lärarlegitimerad undervisande 

personal i kursen bedöma elevens insatser utifrån gällande styrdokument. 

 

3 Bakgrund 

Här har jag samlat tidigare forskning som behandlar de områden jag har studerat och som är 

återkommande i informanternas utsagor. Jag presenterar också här de teoretiska 

utgångspunkter jag har haft som grund för uppsatsen. 

 

   3.1 Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har jag delat in i en kort historik för att sedan gå in på denna uppsats 

huvudperspektiv, socialpsykologiskt perspektiv, neuropsykologiskt perspektiv och 

omvärldsperspektiv. Dessa perspektiv framträdde under bearbetningen av mitt datamaterial, 
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varför jag har ansett de mest relevanta för uppsatsens syfte och de är också genomgående 

återkommande. Några jämförelser med andra empiriska studier visar på likheter, till exempel 

Hammarberg (2005) där hon menar att de förebyggande strategierna är mer långsiktiga och 

görs i ett mer långsiktigt perspektiv. Dessa strategier är inget som görs under endast en 

lektion, vilket kan vara fallet med de spontana handlingarna. Det som skiljer Hammarbergs 

studie och denna är gränssättandet och reglerna som i denna studie framstår som i många fall 

mer hämmande än hjälpande. En annan uppsats är Persson (2016) som i sitt resultat lyfter 

fram att lärarna i studien betonar vikten av att kunna stödja enskilda elever så att de blir en del av 

gruppen. Denna inkludering ses i min uppsats som beroende på, att inkludering och exkludering 

båda har sina fördelar beroende på situation, men är beroende av hur det presenteras och hur det 

realiseras. Lärarna i Perssons studie anser också att det är avgörande för arbetet med elever i 

behov av hjälp och stöd, att lära känna eleven och skapa en relation, vilket är synonymt med 

informanterna i min studie. Ett hinder som Persson lyfter kan vara tidsbrist för att klara av att ge 

både enskilda och övriga elever tillräckligt med stöd vilket informanterna i min studie också ansåg 

begränsande för arbetet med elever som utmanar skolan. Även Perssons resultat om vikten av att 

skapa struktur och tydlighet genom förhållningssätt, anpassat material och miljö är mycket 

betydelsefullt för arbetet med elever som utmanar skolan, och var i överensstämmande med 

informanterna i min studie som inte var lika strikt styrda av regler och gränser som Hammarberg 

(2005) betonade. 

 

3.1.1 Historik 

Sandin (1995) beskriver den historiska bakgrunden till att arbetet med barn och unga som 

utmanar skolan vuxit fram. Sandin menar att sammanslagningen av elever från olika 

samhällsklasser gjorde att elever som utmanar skolan blev tydligare, konflikter med 

motsträviga hem som inte ville ha barnen i skolan och andra brister som blev tydligare i och 

med denna sammanslagning så som sjukdomar, fysiska och psykiska avvikelser, men också 

brister av mer moralisk art. Sandin menar utifrån detta att ”Skolans uppgift att vara en skola 

för alla barn var inte alldeles enkel att genomföra” (Sandin, 1995, s. 61). 

 

Sandin menar att problematiken i att vara en skola för alla, också tyder på en vilja från 

folkskollärarna att nå och möta alla barn. Sandins tankar styrker valet av rubrik för denna 

uppsats. Elever som utmanar skolan och får bli den historiska grund till det jag undersökt i 

denna uppsats. Behovet hos elever som utmanar har alltid funnits, men fokus kan ha varit för 

mycket på att problemet sitter hos eleven och inte ägs av skolan.  Strehlin (2011) talar om de 

attitydförändringar som hon menar har förekommit under en 40 års period. Hon menar att 
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relationen och samspelet mellan lärare och elev förbättrats och idag är mer kamratlig än 

tidigare. Hon menar också att större samhällsförändringar som kommunaliseringen av skolan, 

postmodernitetens förfarande (samhällsutvecklingen och nytänkande från modernismen) och 

borttagandet av agan är faktorer som påverkat elevens attityder. Strehlin menar även att 

fostran i större utsträckning än tidigare överlämnats från hemmet till skolan samtidigt som 

värdegrunden mer hamnat i fokus sedan 1990-talet. 

 

     3.1.2 Socialpsykologiskt perspektiv  

Här har jag valt att dela in det socialpsykologiska perspektivet i underrubriker, risktagande, 

kontextuella skyddsfaktorer och begriplighet. 

                Socialpsykologi. De två kunskapsfält som socialpsykologin vuxit fram ur är 

psykologi och sociologi. Psykologin framhäver det sätt en människa influeras av sin totala 

omvärld, medan socialpsykologin intresserar sig för sociala interaktioner människor emellan . 

Jeffmar (1987) vill förklara socialpsykologin med att den främsta uppgiften för 

socialpsykologin är att studera olika typer av situationer där människor påverkar varandra 

dvs. vilka relationsmönster som tenderar i följd av de mänskliga interaktionerna. Angelöw 

och Jonsson (1990) förklarar socialpsykologin utifrån det samspel som uppstår i vår 

omgivning, med fokus på människans känslor, tankar och beteende. 

 

Risktagande  

Risktagande i denna kontext är en socialpsykologisk faktor som handlar om risken att göra fel 

då pedagogen går utanför ramarna i gällande normer vad gäller sitt pedagogiska utförande. 

Lindqvist och Nordänger (2011) menar att vid professionella överväganden överges på detta 

sätt delar av handlingsutrymmet, där den didaktiska potentialen möjligen är som störst. Risk 

som positiv logik och dynamisk kraft, som en katalysator för förändring, väger lättare än 

försiktighetsprinciperna i denna balansakt. Risktagande, en av lärandets grundläggande 

förutsättningar, sätts därmed ur spel. Skolan skall nu å ena sidan både uppmuntra och stödja 

den enskilda eleven utifrån sina egna förutsättningar och å andra sidan verka för att alla når 

minst E-nivå (godkänd) i skolan. Detta har enligt Tideman, Rosenqvist, Lansheim, 

Ranagården och Jacobsson (2004) lett till ökad stress, ökad sortering och utstämpling av 

elever.  

                 Det har skett ett skifte från att se elever i behov av stöd som isolerade enskilda 

individer till att ta hänsyn till det sammanhang där elevers lärande sker. Synen på 

bedömningar har därför förändrats från hastiga nedslag av utomstående expertis till en 

kontinuerlig process där lärare, föräldrar och eleverna själva utvecklar en förståelse, inte bara 
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för lärandeobjektet utan också för hur det lärs in (Watkins, 2007).  

                Bedömningssituationer måste skapas så att eleven ges tid och utrymme att hinna 

visa och utveckla sin förmåga (Sadler, 1989). Elever kan prestera olika vid olika tillfällen och 

måste därför ges möjlighet att synliggöra sin förmåga vid flera tillfällen. Sammanhanget, 

tillfället för bedömningen, måste anpassas och tas med i beaktningen vid planeringen. Lärare 

uppmuntras att minimera felkällor som kan påverka bedömningssituationen, t.ex. trötthet, 

stress, nervositet, bristande läsförståelse eller för kort tid (Jönsson, 2008).  

                Enligt kognitiva teorier bygger lärande på antagandet att människan har en naturlig 

drift att söka förståelse och sammanhang. Lärande betraktas som ett aktivt konstruktivt arbete 

och anses vara en individuell process (Korp, 2011). Att försöka se barn som utmanar skolan 

som tillgångar även ur ett pedagogiskt perspektiv är viktigt för att möta dessa barn på bästa 

sätt. Barn som ständigt utmanar kan man möta med att gå utanför ramarna och hitta andra 

vägar (Fischbein, 2003; Vernersson 2002). Detta kan upplevas stå i kontrast till de 

styrdokument jag refererar till senare i uppsatsen som starkt kan bidra till rädslan för 

pedagogen i sitt ”risktagande” vad gäller att ta ut svängarna i sin pedagogik.  

 

Kontextuella skyddsfaktorer 

Kontextuella skyddsfaktorer är återkommande i litteraturen. Nordahl, Sorlie, Manger och 

Tveit (2007, s 95ff) tar upp några kontextuella skyddsfaktorer som är viktiga för att om 

möjligt minska sannolikheten att barn och ungdomar som utsätts för dessa faktorer utvecklar 

beteendeproblem eller antisocialt beteende. Skyddsfaktorerna i familjen menar författarna är 

stödjande och utvecklingsbefrämjande i och med att de skapar lugn, trygghet och ett 

skyddsnät för eleven där fler vuxna kan komplettera varandra i arbetet kring det egna barnet.  

Skyddsfaktorerna i skolan menar de är skolans etos eller kultur, till exempel, bra 

lärarförbilder, intressant och välorganiserad undervisning, många möjligheter att lyckas et 

cetera. Skyddsfaktorerna i gruppen jämnåriga menar de är viktigast i övergången till vuxen 

ålder genom att visa på en positiv attityd till utbildning och accepterar samhällets 

grundläggande värderingar. De avslutar med skyddsfaktorerna i närmiljön som författarna 

menar är i avsaknad av stora sociala och ekonomiska skillnader och präglas av stark social 

kontroll, trygghet och trivsel. Om man då med vetskap om dessa kontextuella skyddsfaktorer 

tittar på några av de faktorer som finns som gör att eleven på grund av olika anledningar inte 

kan leva upp till de krav och förväntningar som ställs på hen så förstår vi att varje enskild 

kontextuell skyddsfaktor som vi möter är viktig för elevens möjligheter till en positiv 

utveckling och mindre risk för ett skapande av beteendeproblem och antisocialt beteende. 

Dessa påverkansfaktorer menar Hejlskov Elvén (2014) är affektreglerande, där barnet eller 
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ungdomens förmåga att kontrollera sitt känsloliv är centralt. Hejlskov (2009) delar upp det 

låg-affektiva bemötandet i några punkter ur pedagogens synvinkel med: 

 Där man som pedagog reagerar behärskat 

 Att man undviker ögonkontakt 

 När man har behov av att gå framåt, ska man gå två steg bakåt för då skapar man 

möjlighet för brukaren att behålla självkontrollen 

 Att man inte ställer sig mitt emot brukaren för det kan upplevas som att man försöker 

dominera 

 Att undvika beröring 

 Att man respekterar det personliga utrymmet 

 Att man inte använder dominerande kroppsspråk som att spänna muskler och bredda 

axlar 

 Att man sätter sig ner, för då tar man mindre plats i barnets medvetande 

 Att man pratar lugnt i början av förloppet 

 Att man ger sig 

 Att man byter personal 

 Att man lämnar barnet ifred när det upplever kaos 

 Att kunna vänta utan att reagera 

 

Dessa punkter är något som är återkommande på olika sätt i informanternas upplevelser i 

denna studie. Hejlskov Elvén (2014) fortsätter att förklara påverkansfaktorerna med: Barnet 

eller ungdomens förmåga till att planera och genomföra aktiviteter, impulskontroll och 

flexibilitet, vilka är två påverkansfaktorer som behandlar barnet eller ungdomens förmåga att 

strukturera och anpassa sig till olika situationer och miljöer. Begåvning och 

stresshanteringsförmåga är en annan skyddsfaktor som verkar svårare att skilja ut för 

informanterna i denna studie. Den sista påverkansfaktorn som Hejlskov Elvén (2014) tar upp 

är relationer till vuxna i skolan och trygghet i klassen. Dessa blir de mest centrala för oss som 

pedagoger att ta hänsyn till och agera utefter.  

                Trondman (2001) menar att om en lärare får ett positivt värde hos eleverna får han / 

hon också ett relationskapital som är betydelsefullt, eftersom relationskapitalet kan omvandlas 

till en auktoritet, där läraren ytterligare kan använda kunskap och pedagogik i sättet att möta 

eleverna så att det resulterar i fler motiverade elever” ( i Holmqvist & Hjertqvist. 2011,s.188).  

                Att arbeta nära eleven och att pedagogen hjälper eleven som en språklig vägledare 

är något som lyfts i litteraturen, en beskrivning är att ”Pedagogerna förväntas att arbeta nära 
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barnet bl.a. för att fungera som en språklig resurs och ’klä med ord’ det som barnet upplever. 

Då många ansökningar avser barn som bedöms ha brister i fråga om språk och 

kommunikation lyfts detta upp i många ansökningar” (Lutz 2009, s.131). Här avser 

ansökningar, ansökan om en neuropsykiatrisk utredning av eleven. 

                 Kommunikation är återkommande i litteraturen vad gäller bemötandet av barn och 

unga som utmanar skolan. Exempel på detta är Bjar och Liberg (2010) som tar upp hur viktig 

kommunikationen med andra, och frustration över att inte kunna göra sig förstådd, kan vara 

olika från individ till individ. Vissa reagerar med inåtvändhet och andra med utagerande 

beteende. De talar om att vi ingår i olika meningsskapande sammanhang, där man använder 

både verbala och icke-verbala uttrycksformer. 

 

Begriplighet 

Begriplighet för eleven är centralt för förståelsen. Nordahl m fl. (2007) menar att: ”Om man 

ska fokusera på personens verklighetsuppfattning och önskningar måste man först förstå 

vilken verklighetsuppfattning och vilka önskningar personen har” (Nordahl m fl. 2007, s.15). 

Hejlskov, Elvénd (2014) menar att begripligheten är pedagogikens främsta verktyg. Jag 

tycker det i detta sammanhang kan vara värt att lyfta fram Aaron Antonovskys (1991) 

moderna systemteori KASAM (Känslan Av SAMmanhang). KASAM försöker förklara vad 

det är som gör att människor blir och förblir friska. Antonovsky menar att för att förstå sitt 

sammanhang i livet måste det vara begripligt för individen och dessutom möjligt att hantera. 

              Green (2003) kallar sitt arbetssätt för en ”användarvänlig miljö” där man kan 

eliminera oviktiga och onödiga frustrationer. När barn befinner sig i ”låsfasen” gäller det att 

tänka klart och förstå att det är man själv som vuxen som påverkar hur det skall gå. Man kan 

bli mer uppmärksam på situationer som sker regelmässigt. Det är viktigt att inte ta det 

personligt och att försöka komma ur negativa relationsmönster. Här är samarbetet mellan 

vuxna i barns närhet viktigt så att man har likartad kunskap och förhållningssätt. Green 

framhåller vidare medkänsla och humor som två viktiga egenskaper för att nå framgång i 

mötet med barn och unga. 

 

        3.1.3  Neuropsykologiskt perspektiv            

Kolb och Whishaw (2008) menar att neuropsykologi är läran om de relationer som finns 

mellan beteende och hjärnans funktion. Neuropsykologiska studier intresserar sig för hur 

olika delar av hjärnan påverkar beteendet och vilka delar som kontrollerar olika områden som 

stress, minne och depression. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stress
https://sv.wikipedia.org/wiki/Minne
https://sv.wikipedia.org/wiki/Depression
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                 Nedan kommer jag att fokusera på beteendeproblem som informanterna 

återkommit till och vad tidigare forskning säger om dessa beteendeproblem.  

Ross (1977) menar att ett beteende är så överskuggande allt annat, att vi tenderar att enbart se 

personen som utför beteendet. Vi tillskriver därmed personen vissa egenskaper, brister eller 

skador, och förbiser förhållanden i miljön eller i situationen. Psykologin kallar det, det 

grundläggande attributionsfelet.  Den typen av attribution görs ofta när det gäller 

beteendeproblem. Det ser vi inte minst i bruket av begrepp som beteendestörning, sociala och 

emotionella brister, psykosociala störningar och en ökad användning av diagnoser som 

ADHD, Touretts syndrom och Aspergers syndrom (Nordahl m fl, 2007, s.10). Greenes (2003) 

tes att människor som kan uppföra sig gör det. Green menar följaktligen att är det så att elever 

som inte uppför sig som vi förväntar oss, är det för att de helt enkelt inte just då är kapabla till 

att göra det. 

               Brodin och Lindstrand (2004/2009 s. 15) tar in ett mer globalt perspektiv och menar 

att ”den världsbild eller vetenskapliga syn som finns på individens utveckling påverkar det 

förhållningssätt och de metoder, som anses verkningsfulla för att hjälpa de elever som faller 

under kriteriet ’elever med särskilda behov’ eller mer korrekt, elever i behov av särskilt stöd”. 

Brodin och Lindstrand menar att deras utgångspunkt är att alla barn och ungdomar har samma 

grundläggande behov men att vissa barn därutöver har behov av särskilt stöd för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen i skolan för att få en optimal utveckling. Pendeln har svängt 

fram och tillbaka när det gäller synen på vilka områden hos individen som bör fokuseras. 

Sedan finns det de som hävdar att även uppfostran kan vara grunden för beteendeproblem. 

Exempel på detta är Andershed och Andershed (2005) som menar att även uppfostran har 

betydelse vid uppkomst av normbrytande beteende hos barnet. De menar att brist på 

socialisation under barndomsåren kan vara orsaken till uppkomsten av beteendet.  

Vikten av att inkludera elever som utmanar skolan utan att låta just elevens säregna behov 

styra tar Nilholm(2006) upp och menar ” att barn i behov av hjälp och stöd ska anpassas till 

en organisation som inte i första hand har denna variation i åtanke (Nilholm 2006, s. 22) 

 

        3.1.4 Omvärldsperspektiv 

Detta perspektiv kan förklaras med alla faktorer som indirekt påverkar en individ och en 

individs förutsättningar. Nationalencyklopedin (2016) definierar omvärld som ” (av viss 

individ uppfattad) omgivning med dess sociala, materiella och miljömässiga organisation”. 

                  Inom det organisationsteoretiska forskningsområdet existerar en inriktning kallad 

institutionell teori (Eriksson-Zetterquist m.fl. 2006). Inom denna inriktning diskuteras 

begrepp som organisationsfält och isomorfism (formella och informella lagar och regler som 
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påverkar en individs situation) som i denna uppsats skall läsas som de yttre faktorer som 

påverkar den enskilde elevens möjligheter att tillgodogöra sig studier. Organisationsfältet är 

den omgivning som både formas av och formar organisationer som ingår i fältet. Marknad, 

offentlig förvaltning och ideella föreningar brukar tas upp som exempel på organisationsfält. 

Inom varje fält finns det organisationer som har större eller mindre påverkan på de övriga 

organisationerna. 

Det tvärprofessionella samarbetet är en omvärldsfaktor som fler och fler forskare förordar 

som modell i arbetet med elever som utmanar skolan. ( Nordahl m fl., 2007, Sörlie, 2000 

Bourdieus Habitusbegrepp i Brodin & Lindstrand, 2013). Det tvärprofessionella samarbetet 

innebär att lärare, speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, sjuksystrar, socialtjänst, polis et 

cetera samarbetar över yrkesgränserna där behovet anses motivera ett sådant samarbete. 

 

   3.2 Styrdokument 

”Framgångsrikt pedagogiskt arbete förutsätter en god förmåga att verka tillsammans 

med människor såväl som kunskap om människor” (LUK 1999. s.53) 

Man kan säga att de styrdokument som vi har att följa i skolans värld börjar med FN-

konventionerna om barnens rättigheter och mänskliga rättigheter (2006). Där tar både artikel 2 

och 3 upp alla barns lika värde samt principen om barnets bästa. Här ingår även barn med 

funktionshinder vars rättigheter också skall tas till vara. I artikel 29 menar man att 

utbildningen (skolan) skall ”syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om 

personlighet”. Går vi nationellt så hittar vi i skollagen (1985) 1kap. 2 § ”att skolan ska 

utveckla elever till harmoniska, ansvarstagande samhällsmedlemmar och främja aktning för 

varje människas egenvärde”. I läroplanerna ser vi redan i Lpo 94 (läroplanen för grundskolan, 

1994) att ”utbildningen ska anpassas till elevernas förutsättningar och behov”. 

                I Socialstyrelsens (2010) rapport Barns psykiska hälsa – En utmaning också för 

förskolan och skolan, finns alla kategoriseringar som gäller idag för barn och unga som på 

något sätt utmanar skolan och dess personal. Då man läser denna mycket omfattande och 

klargörande rapport förstår man att det inte bara är tydligare funktionshinder, ADHD, ADD 

och autismspektrasyndrom som är utmaningen för oss i skolan. Ledsna barn, oroliga barn, 

språkligt inte utvecklade barn och unga kan uppvisa liknande beteenden och vara i minst lika 

stora behov av särskilt stöd av skolan som en extra stödjande resurs för sin positiva 

utveckling.  

                Styrdokumenten som skolan enskilt har att ta hänsyn till så som skollag och 

skolverksdirektiv, är precisa i vad skolan respektive läraren skall uppnå med sin verksamhet. 
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Här kommer jag att presentera några av dessa direktiv som förekommer i Lgy 11 (läroplan för 

gymnasieskolan, 2011) för att tydligare beskriva vad samhället ställer för krav på skola och 

lärare. Jag har valt Lgy 11 då naturbruksskolan är en gymnasieskola. 

I Lgy 11 står att läsa att ”skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 

och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”(Läroplan 

Lgy 2011, s.5). ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”(ibid, 

s. 6). ”Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla 

elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet” (ibid, s. 

6). ”Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden” (ibid, s. 8). Detta är 

generella krav på skolan och undervisningen som presenteras.                 

Skallsatser som beskriver lärarens ansvar för vad eleven skall kunna, kan i samma text se ut 

som följer: 

1. utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

2. stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära. 

3. tydliggöra vilka vetenskapliga grunder, värderingar och perspektiv som kunskaperna 

vilar på och vägleda eleverna så att de kan ta ställning till hur kunskaper kan 

användas. 

4. stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever i svårigheter, 

5.  i undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och för 

undervisningen relevant pedagogisk och annan forskning, och 

6. organisera och genomföra arbetet så att eleven 

- utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga. 

- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt ( Lgy11, s.10-11) 

Detta är nu bara ett axplock ur de styrdokument som beskriver vilka förväntningar som 

samhället ställer på skolan och läraren i sitt möte med elever, och då även ungdomar som 

utmanar skolan.  

 

    3.3 Systemteoretiska utgångspunkter 

Min undersökning är inspirerad av systemteorin. I systemteorin är helhetssyn, samspel och 

relationer mellan människor är centrala. Öquist (2008) skriver att i det systemteoretiska 

sättet att tänka och arbeta ingår fyra centrala begrepp: helhetstänkandet, att tänka i nivåer, att 
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tänka i termer av information och kommunikation samt ett tänk i termer av konstans och 

variation. Jag har i min uppsats försökt se på de data jag samlat in både från informanter och 

från litteratur utifrån en helhet med fokus på elever som utmanar skolan. Jag har sedan 

försökt att tänka i olika nivåer både vad gäller litteratur och datainsamling. Jag kan inte 

frångå att jag tillåtit mig att hermeneutiskt bearbeta den information jag samlat in även om 

jag försökt att vara så neutral som möjligt i mina egna åsikter. Jag har försökt att i min 

analys se både konstans och variation som kan vara av värde för studiens resultat.  

               Jag har försökt att använda mig av ett sociokulturellt perspektiv att utgå ifrån.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det skolors kultur och organisation som konstruerar 

eleverna (Dysthe, 2010). Forsell (2005) beskriver grundsynen i det sociokulturella 

perspektivet med att språket är det viktigaste förbindelseelementet mellan individen och dess 

omgivning. Det intellektuella redskapet finns både mellan oss och inom oss, vilket gör det 

möjligt för oss att kommunicera. Vi bygger själva upp sociala erfarenheter genom 

interaktion med andra och för våra egna erfarenheter vidare genom språket till vår 

omgivning. Hundeide (2006) menar att det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt 

i en social värld, där historiska och kulturella processer påverkar individens utveckling. Det 

vill säga att de styr utvecklingsprocesserna av barnets omsorgspersoner. Värderingar och 

normer förs automatiskt över till barnet under uppväxtåren och barnet bildar sin personlighet 

därefter. Dysthe (2003) betonar likaså det sociokulturella perspektivet med fokus på lärandet 

i interaktionistisk bemärkelse. Vetande frambringas i sammanhang där samarbete ligger i 

centrum. Forsell (2005) lyfter det sociokulturella perspektivet ur psykologen Lev Vygotskijs 

teorier. Vygotskij såg människan ur två synvinklar. Den biologiska varelsen och en 

kulturvarelse. Den biologiska varelsen innebär barnets utveckling utifrån biologiska 

processer såsom att lära sig kontrollera sin kropp, gå, springa osv. Den kulturella varelsen 

utvecklas i fas med den biologiska utvecklingen. När barnet börjar kommunicera med sin 

omgivning inträder sociokulturella faktorer, där språket utgör huvudnyckeln i det 

sociokulturella perspektivet. Begreppet kultur kan beskrivas med ordet social interaktion, 

vilket menas att idéer, värderingar och kunskaper är faktorer som människan för vidare från 

en generation till en annan. De fysiska och psykiska verktyg vi människor använder oss av 

för att föra kunskap och erfarenhet vidare kallar författaren artefakter. Dessa psykiska 

artefakter som berör de intellektuella verktygen hos människan är att, tänka och 

kommunicera genom bland annat språk och teckensystem (Säljö, 2000). 

           Öquist (2008) menar att det helhetstänkandet som systemteorin innebär, är att se 

världen som helheter. En helhet består av flera delar. När vi betraktar varje del enskilt har de 

en liten betydelse men genom att kombinera delarna på rätt sätt har vi skapat ett system. 
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Varje individ liksom olika funktioner i en organisation kan betraktas som en del i en större 

helhet och kan sägas utgöra en länk i ett större kretslopp. Öquist (2008) menar vidare att den 

stora utmaningen för att kunna tillägna sig ett systemtänkande är att lära sig att 

uppmärksamma hela strukturen. Strukturen är inte bara logiska strukturer, som ett 

organisationsschema till exempel. Den handlar också om relationer som påverkar beteenden. 

I system som skapas av människor styr strukturen bland annat hur beslut fattas och normer 

tolkas. Eftersom strukturen delvis skapas av oss människor kan den bli svår att få syn på 

eftersom vi själva ingår som en del i den och den aldrig helt kan frigöras från helheten. En 

insikt om att det förhåller sig så kan dock leda till nya lösningar och utveckling, både 

individuellt och i organisationer (Öquist (2008).  

              Öquist (2008) menar också att ett grundläggande begrepp i systemteorin är att tänka 

i nivåer. Att tänka i logiska nivåer är lika viktigt oavsett om det gäller att förstå hur 

organisationer är uppbyggda (läses som skolan i detta fall) som att förstå hur 

kommunikationen mellan människor fungerar eller hur inlärning går till. I alla system (till 

exempel mänskliga, samhällen eller organisationer) finns en hierarkisk uppbyggnad. De 

högre nivåerna är alltid överordnade i den meningen att de ställer in eller "kalibrerar" 

verksamheten på lägre nivåer. Det innebär också att gränserna mellan systemets olika plan 

måste upprätthållas för att helheten ska fungera. En för pedagogen viktig och svår uppgift i 

systemteorin tar Öquist (2008) upp då han menar att systemteorin arbetar med information 

som grundmetafor för förändring, det vill säga hur information som sänds uppfattas och 

tolkas hos mottagaren. Att jämföra med Hejlskov Elvéns (2014) som talar om vikten av 

begriplighet som pedagogens främsta verktyg. 

Något som systemteoretikerna vill ta avstånd ifrån är det som Öquist (2008) beskriver som 

energitänkandet. Det innebär att speciellt i västvärlden att det måste finnas någon sorts kraft 

eller fysisk energi för att åstadkomma en förändring eller en händelse och att det går att driva 

utvecklingen steg för steg efter en i förväg uppgjord plan.  Öquist menar att vi behöver 

utmana föreställningen om att vi kan bemästra eller behärska världen utanför oss själva, bara 

vi har de rätta verktygen. Öquist hänvisar till Batesons exempel: "Om man sparkar till en sten 

överförs energi från den sparkande foten till stenen och den kommer att flytta på sig enligt 

fysikaliska lagar. Om man i stället råkar sparka till en hund kan hunden tänkas bete sig på 

olika sätt, gå till motangrepp eller springa iväg. Energin till detta tar hunden från sig själv, 

inte från sparken (Öquist 2008).  

                  Sista faktorn som Öquist (2008) tar upp i systemteorin är att tänka i termer av 

konstans och variation. Han menar att livet kan beskrivas som en ständig kamp mellan 

restriktion och frihet, stabilitet och förändring. Det som står för det säkra och förutsägbara 
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kallas konstanterna och dessa är lika viktiga som variationerna för ett bra liv. Han menar 

också att ibland är enda källan till ny information möjlig endast genom att bryta upp 

ordningen. Förändringen förutsätter att vi tar ett steg ur den rådande ordningen. 

Systemteoretikerna välkomnar oordning och störning i lagom dos, något som kan utnyttjas 

vid förändring. För att åstadkomma förändringar av ett system gäller det att först identifiera 

dess konstanter, det vill säga de variationer som förekommer med viss regelbundenhet. Sedan 

gäller det att vi använder oss av dessa konstanter. 

 

4 Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur jag har gått till väga i min uppsats vad gäller 

val av metod, urval, datainsamlingsmetod, etiska åtaganden, kvalitetsaspekter, genomförande, 

analys av insamlad data samt perspektiv.  

 

   4.1 Val av metod 

Jag har valt en kvalitativ metod  i form av intervjuer och observationer därför att jag då kunde 

ställa öppna frågor och följdfrågor då jag behövde förtydliga eller ville utveckla något svar. 

Jag ville kunna gå djupare in i informanternas tankar och åsikter. Avsikten är att få kunskap 

om olika kvalitativa aspekter i specifika situationer och handlingsförlopp, i syfte att komma åt 

djupare innebörder (Kvale, 1997). Bryman (2011, s.340) menar att ”i den kvalitativa 

forskningen ligger tyngdpunkten på ord snarare än en stor mängd data”. Bryman menar även 

att metoden är tolkande till sin art. Bryman (2011) menar också att det mest grundläggande i 

kvalitativ forskning är att forskaren vill förstå respondenternas perspektiv. Detta innebär att 

forskaren använder sig av sin förmåga att sätta sig in i sammanhang som respondenterna 

befinner sig i. Detta innebär att forskaren har förståelse för respondenternas språkbruk. Det 

finns kritik som riktas mot kvalitativ forskning eftersom den är subjektiv.  

                Resultatet bygger till stor del på forskarens uppfattning om vad som anses vara 

betydelsefullt. Den nära relationen mellan forskare och respondent kan också ses som ett 

problem. En kvalitativ studie är svår att replikera eftersom det är forskaren själv som är det 

främsta verktyget vid datainsamlingen. Forskarens intresse avgör vad det är som registreras i 

studien och även hur resultatet tolkas. På grund av detta är det svårt att kunna replikera 

kvalitativa forskningsresultat. Kritik riktas även mot kvalitativ forskning eftersom den ofta 

har begränsad datamängd. Det går därför inte att generalisera resultatet utanför den situation 

den produceras i (Bryman 2011, ss.368 – 369).  Jag är medveten om det i min uppsats och 

syftet i denna är inte att generalisera utan att försöka se om det finns en samsyn kring de 

framgångsfaktorer som några naturbruksskolor använder sig av i sitt arbete med elever som 
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utmanar skolan och elever som av de undersökta skolorna anses vara i behov av särskilt stöd.  

              De kvalitativa metoder jag valt att arbeta med är fokusgrupper och icke deltagande 

observation. Fokusgrupp hade jag inte tänkt från början utan det växte fram efter det att jag 

haft kontakt med informanterna och de uppvisade en dynamik och respekt för varandra, vilket 

gjorde att jag frågade om de kunde tänka sig att sitta tillsammans. Alla var positiva till detta. 

Fokusgrupp förklarar Bryman (2011) med att det handlar om en gruppintervju där 1) det finns 

flera deltagare närvarande, 2) frågorna rör ett förhållandevis väl avgränsat område och 3) 

fokus är på samspelet i gruppen och på den gemensamma betydelsekonstruktionen.  Den icke 

deltagande observationen innebär att jag som observatör samlar direkt, och på ett systematiskt 

sätt, intryck via både syn och hörsel om företeelser i sitt naturliga sammanhang. Utmaningen 

för observatören är att uppleva och förstå situationen som en ”medlem”, och samtidigt tydligt 

kunna beskriva fenomenet för en utomstående (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013) 

 

   4.2 Urval 

Jag har använt mig av ett målstyrt urval.  ”Sådana urval handlar i huvudsak om att välja ut 

enheter (individer, organisationer, dokument, avdelningar och så vidare) med direkt 

hänvisning till de forskningsfrågor som har formulerats” (Bryman. 2008, s. 350). Jag har 

således valt personal ur några geografiskt olika naturbruksskolor för att jag ansett att de 

utifrån profession och erfarenhet kunnat bidra med mesta möjliga evidens för min studie. 

              Jag har uteslutande informanter i min studie då alla intervjuade är väl insatta i ämnet 

jag ämnat studera. Skillnaden mellan informanter och respondenter förklarar Repstad (1999) 

med att en informant är en person man intervjuar som har information om faktiska 

förhållanden inom det område man som forskare är intresserad av. Informanten kan ses som 

en extra observatör som kan delge information om andras uppfattningar och åsikter. En 

respondentintervju förklarar Repstad med att respondenten mer ger en direkt information om 

respondentens egna känslor, åsikter och uppfattning.  

             Anledningen till att jag valde både fokusgrupp och observation då jag fick den 

möjligheten var att öka tillförlitligheten i uppsatsen. Fördelen med detta var att jag i 

databearbetningen kunde jämföra, styrka och i något fall även upptäcka ny data i 

observationerna som inte framkom i intervjuerna. 

 

 

 



16 

 

   4.3 Datainsamling 

Jag har i mina fokusgruppsamtal och observationer försökt att anamma det som i litteraturen 

benämns som; main concern, det innebär att man som undersökare skall sätta sig in i 

intervjupersonernas sätt att se på saker och ting samt hur de agerar men utan att för den delen 

ta deras ställning eller att anse deras sätt att tycka samt agera är det rätta (Frykedal Forslund 

& Thornberg, 2011). Jag har där valt ut fyra fokusgrupper och gjort två observationer där alla 

deltagare i olika former arbetar med elever som utmanar skolan. De fyra fokusgrupperna har 

bestått av: 1. Två personal. 2. Fyra personal. 3 Tre skolledare och en elevvård. 4. Sex 

personal. I den första observationen deltog två skolledare, två elevvårdare och åtta personal 

och i den andra deltog en skolledare, en elevvårdare och sex personal.  Jag har benämnt de 

olika deltagarna med F för fokusgrupp och O för observation, sedan en siffra på vilken 

fokusgrupp det varit och slutligen en bokstav till för vilken individ det handlat om, till 

exempel F2A är Fokusgrupp 2 och A-personen. Då jag i konfidentialitetskravet lovat att bara 

hänvisa informanterna till en yrkeskategori som är personal, elevvård och skolledning kan jag 

inte ge närmare beskrivning än så.  

   4.4 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (HFSR, 2002) har fyra huvudkrav vad gäller forskningsetik som jag anser att 

jag uppfyller enligt följande: 

Informationskravet 

Jag har både i skrift och tal förklarat syftet med studien och informanternas frivillighet i att 

delta. De fick också veta att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet 

Informanterna fick veta att de själva styr över både sin medverkan och möjlighet att avbryta 

sitt deltagande i studien. Om någon inte samtyckte skulle de strykas ur informantlistan. 

Konfidentialitetskravet 

Samtliga informanter fick både i skrift och tal veta att deras medverkan kommer att vara helt 

anonym både till person och yrke. De fick också veta att de representerar en yrkeskategori 

som är indelade i, personal, elevvård och skolledning. De fick också en kopia av den färdiga 

sammanställningen av deras svar för godkännande innan jag fortsatte min analys.  

Nyttjandekravet 

Allt material som framkommer i studien får bara användas i forskningens syfte.  
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4.5 Kvalitetsaspekter  

Den teoretiska mättnaden i ett större evidensbaserat perspektiv anser jag inte att jag uppnått 

då studien varit så pass liten, men utifrån de insamlade data som jag behandlat, anser jag att 

jag uppnått för uppsatsen denna mättnad. En styrka i min uppsats är att det i många svar från 

informanterna är i överensstämmande svar med små nyansskillnader som framkommer mellan 

de studerade skolorna. Att skolorna oberoende av varandra svarat, tänkt och handlat så lika. 

En svaghet i uppsatsen är att det är för få skolor som är studerade och att friskolekonceptet ej 

inkluderats. 

   4.6 Genomförande 

Jag har genomfört fyra fokusgruppsamtal på tre olika skolor med både skolledning, elevvård 

och personal. Jag har även genomfört två observationer där jag dels suttit närvarande vid 

elevstödjande samtal på en skola och under en elevvårdsträff på en annan. Detta styrda urval 

har jag valt för att jag då upplever att jag får en så heltäckande bild som möjligt utifrån mina 

förutsättningar. Jag har valt att använda en checklista för fokusgrupper som är utfärdad för 

Västerbottens läns landsting (Bilaga 1) som stöd för mina samtal. Egen checklista presenteras 

i bilaga 2. Jag har fört anteckningar under samtalen samt efter godkännande även spelat in 

samtalen (inte observationerna då de varit sekretessbelagda). Detta för att få så bra 

förutsättningar i efterföljande transkribering.  

              I fokusgruppsamtalen satt vi runt ett bord med ljudinspelaren i mitten. Deltagarna 

svarade, kommenterade och interagerade på ett avslappnat och informellt sätt. Under 

observationerna var det mera formellt och man följde en mötesformalia som på förhand var 

meddelad samtliga deltagare. Jag tilläts inte spela in det som sas, vilket avsevärt försvårade 

efterföljande renskrivning. Anledningen till att jag valde fokusgrupp som metod är att jag 

efter samtal med en av skolorna förstod att grupperna förmodligen skulle vara så trygga i 

varandra att jag trodde att alla skulle kunna komma till tals utan inbördes konkurrens eller 

hierarkier och dels för att jag trodde att dynamiken i gruppen skulle kunna föda fram mer 

intressant data. Jag försökte att lägga stor vikt på pre-kodningen av frågeformuleringarna efter 

erfarenheter från förstudierna jag gjort och sökte också återkoppling från handledare på dem 

innan jag genomförde dem. Därefter försökte jag se både fenomen och samband som kunde 

uppstå utifrån dessa samtal.  

               Jag har på grund av begränsningar i tid valt att bara fokusera fokussamtalet i två 

teman: Vilka framgångsfaktorer använder sig naturbruksskolorna i sitt arbete med ungdomar 

som utmanar skolan? Och vilka förutsättningar anser naturbruksskolorna att de har och 

behöver i detta arbete? Fokusgruppsamtalen pågick mellan 50 min och 80 min. Grupperna 

pratade avslappnat och öppet med varandra och brydde sig tämligen lite om mig, vilket 
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upplevdes som att jag formulerat rätt typ av frågeställningar för dem att tala om. Det var en 

intresserad och salutogen (bejakande) atmosfär där jag upplever att även informanterna fick 

användning av samtalen för egen reflektion och förståelse för det arbete de faktiskt gör. Alla 

fokusgrupperna upplevde deras samtal så pass intressanta att de såg fram emot vad jag skulle 

komma fram till och önskade att på ett informativt sätt fortsätta att vara en del av arbetet. 

Både skolor och personal har varit positiva och välkomnande och har snarare öppnat nya 

frågeställningar och möjligheter för mig än tvärtom. Vid transkriberingen som var gedigen på 

nästan tiotusen ord. tog jag bort hmm:anden, (pauser) och sådant som jag ansåg irrelevant för 

analysen. 

              Observationerna valde jag att göra för att möjlighet gavs. Det var inte planerat i 

förväg, men jag blev tillfrågad då de ansåg att mitt jobb var intressant och att de trodde att det 

kunde vara intressant för mig att delta vid dessa elevhälsoträffar. Jag arbetar med 

observationer i mitt jobb så det blev enkelt att säga ja. Observationerna var betydligt mer 

uppstyrda av en skolledare och en tydlig hierarki fanns i rummet där rektor styrde 

diskussionen på ett föredömligt vis. Problem behandlades så att alla fick komma till tals, 

lyssnades på innan beslut om anpassning eller åtgärd togs. Något som ofrivilligt gjorde att jag 

till viss del deltog i observationerna var att vid båda observationstillfällena visste deltagarna 

varför jag var där och vände sig ofta mot mig och förklarade nog mer ingående än vad de 

kanske skulle gjort om jag varit mer anonym. Men observationscitaten kommer att vara 

tydligare än vad man som läsare skulle förvänta sig.  Jag trodde att resultaten av 

observationerna skulle skilja sig mer från fokusgrupperna än vad de gjorde. Det var inte lika 

spontana kommentarer och lättsam stämning, men de följde samma värderingar, åsikter och 

verkställande som det talats om i fokusgrupperna. Här förde jag anteckningar då de inte ville 

att jag skulle spela in vad som sas.  

             Renskrivningen av observationsmaterialet som jag var tvungen att göra i omedelbar 

anknytning till observationen för att förstå så mycket som möjligt av de anteckningar jag 

gjort. I det ena fallet upplevde jag mig själv nästan oförskämd då jag så abrupt lämnade 

skolan för att sätta mig och renskriva. Detta är något jag kommer tänka på om jag använder 

mig av observation igen, att på ett bättre sätt förbereda den efterföljande transkriberingen om 

inspelningsmöjlighet inte finns. Vid observationerna försökte jag skriva ner essensen utifrån 

mina forskningsfrågor, men jag noterade också på vilket sätt det sas och hur gruppen 

responderade på detta för att se om kroppsspråk eller kommentarer styrkte eller dementerade 

det som sas. Även här tog jag bort uttryck som jag tyckte var irrelevanta vid den andra 

genomläsningen. 

           Observationer ger forskaren möjlighet att studera specifika fenomen utan att behöva 
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lita enbart på intervjuenheternas personliga utsagor (Ekström & Larsson, 2010). Jag har 

observerat en naturlig situation som innebär att forskaren studerar fenomenet i den aktuella 

miljön där fenomenet äger rum (ibid). 

 

   4.7 Analys 

Jag har låtit mig inspireras av  tematisk analys i min analys av resultatet. Tematisk analys är 

en analysmetod som Lägger mer tyngd på vad som sägs och inte på hur det sägs (Bryman 

2011). Att analysera data i en kvalitativ metod är en av de största svårigheterna med metoden. 

Det finns många tillvägagångssätt som kan ses som generella riktlinjer då många av 

metoderna inte har en specificerad uppsättning av procedurer (Bryman, 2011).  Jag har efter 

varje fokusgruppsamtal och observation transkriberat det jag spelat in och snabbantecknat till 

mer tydlig textform. Efter detta har jag använt mig av komparation. Detta innebär att man 

ständigt jämför sitt samlade material. Detta har jag gjort då jag efter varje fokusgrupp och 

observation jämfört koder från tidigare material och genom detta fått bättre kontroll på den 

empiriska datan och försökt att samla dem i teman som berörde samma perspektiv..  

                 Tematisk analys innebär att man genom att göra många och noggranna 

genomläsningar av sitt material för att försöka finna teman. Detta genomfördes genom att 

spalta upp svaren i olika kolumner. I vissa fall gick en del svar initialt in under fler teman. 

Efter att första tematiseringen var avklarad upprepade jag samma procedur under varje större 

tema med den skillnaden att jag då sökte mer fritt efter nyckelord och begrepp som återkom i 

både fokusgruppsamtal och observationer. Bryman (2011) beskriver denna metod som 

kodning. De koder som framkom under analysarbetet jämfördes sedan informanterna emellan 

för att finna likheter och olikheter i deras svar. För att sedan bättre kunna analysera de 

problem och möjligheter som informanterna upplevde i sitt arbete med elever som utmanar 

skolan använde jag mig av tidigare forskning inom området och en del forskning ur en mer 

generell kontext (samhällssyn till exempel).  

 

   4.8 Metoddiskussion  

Jag valde att göra en kvalitativ studie då jag ansåg att den bäst skulle svara på studiens syfte 

och forskningsfrågor; Att undersöka vad ett begränsat antal personal vid ett begränsat antal 

naturbruksskolor ansåg vara framgångsfaktorer och förutsättningar för dessa i sitt arbete med 

elever som utmanar skolan.  
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Jag gör i min uppsats inte anspråk på att varken generalisera eller konstatera sanningar, utan 

studiens resultat får stå endast för denna uppsats. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

kvalitativa studier inte handlar om att lösa ett problem och konstatera en sanning.  

              Som jag tidigare sagt är studien för lite omfattande för att styrka resultaten i 

uppsatsen. Det är möjligt att jag skulle fått fler aspekter på svaren om jag valt att skicka 

frågorna i förväg, men jag valde att inte göra det för att få så naturliga svar som möjligt. Jag 

är nöjd med spridningen geografiskt då det är 120 mil mellan skolan som ligger mest norrut 

och den som ligger mest söderut, men även här hade uppsatsen kunnat se annorlunda ut om 

jag haft en ännu bättre geografisk spridning.  

               Det är möjligt att om jag följt upp och gjort fler observationer med samma grupper 

att de blivit mer frispråkiga och möjligen mer ny data kunnat framträda. Det som jag också 

tidigare nämnt är att jag kunnat vara mer förberedd på problematiken med transkriberingen då 

jag inte hade möjlighet att spela in vad som sas vid observationerna.  

               Det hade varit intressant att göra en liknande studie där jag via en fenomenografisk 

analys försökt att se om det uppstod variationer mellan naturbruksskolan och andra 

gymnasieformers syn på arbetet med elever som utmanar skolan. En gemensam nämnare för 

fenomenografin är att olika människor har olika uppfattningar av företeelser och objekt i 

världen (Starrin & Svensson, 1994). Syftet med fenomenografin är enligt Marton och Booth, 

(2000, s. 153) ”inte att finna den unika essensen utan variationen och variationens arkitektur”. 

 

5 Resultatredovisning 

Här presenterar jag de resultat som jag har funnit i min studie. Jag har delat in resultaten i 

olika perspektiv. I några perspektiv ingår även underteman som jag i kodningen funnit fog för 

att presentera enskilt under respektive huvudperspektiv. 

            Här har jag samlat och kategoriserat resultat som rör; det sociopsykologiska 

perspektiv, det neuropsykologiska perspektiv och ett omvärldsperspektiv. Dessa perspektiv 

framkom vid transkriberingen och analysen av datamaterialet då jag att upptäckte att svaren 

som informanterna gav gick att gruppera i just dessa perspektiv. Jag märkte då också att de 

stämde väl överens med den tidigare forskningen som jag ansett relevant för min studie (se 

ovan, kap 3.1.2- 3.1.4). 

 

       5.1 Socialpsykologiskt perspektiv  

Här har jag försökt samla data som berör samspelet och tankar människor emellan samt hur 

olika historiska och kulturella processer styr den enskilde elevens utvecklingsprocesser. 
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Socialpsykologi förklarar Myers (2000) med att det är en akademisk disciplin vars mål är att 

vetenskapligt studera hur vi tänker om, påverkar och samspelar med varandra. För att skilja på 

socialkulturellt perspektiv och socialpsykologi kan man säga att socialkulturellt perspektiv är 

en inriktning och det socialpsykologiska mera är ett delområde. Jag har valt att dela in det 

socialpsykologiska perspektivet i underrubrikerna, bemötande, relationsskapande, förståelse 

och flexibilitet samt kunskap och begriplighet. 

  

    5.1.1 Bemötande 

Begreppet bemötande ser jag som ett huvudbegrepp i uppsatsen för det socialpsykologiska 

temat. Samtliga fokusgrupper menade att ett bra bemötande präglas av det som en del av 

informanterna benämner som fingertoppskänsla. En fingertoppskänsla som informanterna 

förklarar med att den visar sig i förmågan att läsa av den enskilde eleven där den är och just 

nu vill vara i sitt möte med den då aktuelle pedagogen, samtidigt som pedagogen kan 

bibehålla en professionell distans till eleven. F2A uttrycker det; ”att ha ett professionellt 

förhållningssätt i sin relation med eleven är mycket självförtroendekrävande av pedagogen”. 

Denna fingertoppskänsla menar informanterna tar sig uttryck i relationsskapande processer 

både i och utanför undervisningen, den är saklig, men med en personlig kärlek som 

informanterna menar att eleverna också upplever. De faktorer som informanterna menar är 

förutsättningen för denna fingertoppskänsla är; ett lågaffektivt arbetssätt, en förståelse om och 

för elevens psykosociala situation, kunskap om både undervisande ämne och psykosociala 

aspekter samt en förmåga att översätta detta från teori till praktik. En intressant fråga som 

F1A ställer lyder, ”Är fingertoppskänslan i ett bemötande av elever en egenskap hos 

pedagogen eller är det en lärbar kunskap som alla kan lära sig”?  

F2A menar att;  

Många gånger kan nog de konflikter som uppstår mellan pedagog och elev vara 

grundade på både pedagogens oförmåga och ovilja att förstå och sätta sig in i den värld 

som eleven tolkar, förstår och faktiskt utgår ifrån i sitt sätt att vara och handla (F2A).  

 

Utifrån de undersökta skolornas åsikter kan vi inte som pedagoger bara säga ”rätt saker” till 

eleverna, vi måste också visa med vårt väsen att vi både tror på det vi säger och tror på 

individens förmåga att utföra det. Personalen F1A förklarade det med;   

Du bör brinna för att jobba med dessa ungdomar och vara realist, inte för mycket 

idealist. Vi kan inte göra allt. ’Good enough’. Sedan är uthållighet en förutsättning 

för att detta arbete skall fungera (F1A). 

 

 Personalen F2D förstärker föregående kommentar med att av egen erfarenhet säga;  
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 Första åren trodde och ville jag att jag skulle klara allt oavsett vad det var. 

Skoldagen tog aldrig slut, elever ringde sena kvällar och helger. Och jag höll 

faktiskt på att knäcka min relation på grund av detta. Sedan började jag lyssna mer 

på rutinerade kollegor som förklarade att om du har 100 % energi att ge då du är på 

skolan, ger det mer än att du knäcker dig och bara ger 25 % dygnet runt. Jag blev 

helt enkelt för mycket kompis och för lite professionell (F2D). 

 

Att många upplevde att både tidigare skolor, men också personal på den egna skolan många 

gånger sänkte förväntningarna på elever som på olika sätt visade att de var i behov av särskilt 

hjälp och stöd. F1A säger att;  

Lätt att narrativt hamna i negativa förväntningar, men att börja med att analysera 

vilka behov har eleven, vad är det elevens beteende ger uttryck för? ”Ingen skall 

bort från skolan”, är vårt motto, vi skall hitta vägar för att det skall lyckas. 

Tillsammans skall vi hitta realistiska mål för att nå: 

1. Anställningsbara elever 

2. Yrkesexamen 

3. Elever som på grund av olika anledningar hittar vägar att de kan börja jobba 

inom en framtid inom yrkeskategorierna (F1A). 

 

Informanterna menar att realistiska förväntningar gör att vi som pedagoger tillsammans med 

eleven hittar/skapar realistiska mål att uppnå. Läxhjälp under skoltid menade F1A är; 

Det mest rättvisa sättet att göra läxor då många elever saknar stöd hemmavid. Är 

man praktiskt lagd skall man ha möjlighet att utveckla sin pragmatiska förmåga 

och inte utsättas för mycket teoretiska fixering (F1A).  

 

Att försöka skapa en positiv miljö med realistiska förväntningar som är begripliga för eleven 

och att eleven är närvarande är en förutsättning som alla skolorna i studien framhävde. 

Förväntningar att eleverna är på plats, att de är på skolan och lektionerna. Belysa hur mycket 

eleverna faktiskt kostar för respektive hemkommun menade skolorna var viktigt för en 

ömsesidig förståelse till varför skolan är viktig. F2B menar också att; 

Det är absolut inte all personal som har rätt förväntningar och krav på eleverna, utan 

det finns både de som har för höga, men framförallt för låga förväntningar på dessa 

elever. I de flesta fall rör det då enstaka instruktörer i praktiska ämnen (F2B).  

 

Det råder en hög överensstämmighet bland de undersökta skolorna om vad det är som är 

nödvändigt i arbetet med eleverna som utmanar skolan. I min studie har jag funnit att många 

åsikter om arbetet med dessa i stort sett är identiska oavsett personalgrupp eller geografiskt 

placerad skola, både vad gäller förutsättningar som framgångsfaktorer. 

O1C säger; 

Vi har ett väldigt bra samarbete både i elevhälsoteamet, men också i kollegiet i övrigt 

och i elevvårdsteamets samarbete med övrig personal. Det är korta kontakt och 



23 

 

beslutsvägar. Så fort något problem dyker upp, larmas det och anpassningar eller 

åtgärder sätts in beroende på ärendets natur (O1C).  

 

Personal på de undersökta skolorna menar att pedagogens frustration blir påtaglig då man 

tycker att man prövat allt. Man har vänt och vridit på alla tänkbara och otänkbara stenar utan 

resultat och vänder det till att det är ungdomens fel på något sätt. F4F menar att pedagogens 

roll bör vara; ”ett nyfiket och kontinuerligt sökande i sitt utvecklingsarbete med den egna 

professionalismen”. 

              Något som också lyfts fram i denna uppsats som en kraft i bemötandet av människor 

är att om du upplevs positiv så har du lättare att få ett positivt bemötande. Detta kallas för 

spegelneuronprocesser (Hejlskov Elvén 2014).  

            Att ha ett lågaffektivt bemötande då pedagogen möter ungdomar som är i affekt menar 

de deltagande i studien vara det absolut viktigast, speciellt i bemötandet med elever i särskilt 

behov av särskilt stöd. F2B säger att; 

Oavsett hur pressad du blir som pedagog, hur tröstlöst allt kan kännas så kommer du, 

om inte lyckas helt, i alla fall lyckas så bra som möjligt i ditt bemötande av elever i 

behov av särskilt hjälp och stöd om du använder dig av ett lågaffektivt bemötande 

(F2B).  

Alla studerade skolor tar också upp detta som en förutsättning för ett lyckat samtal. F1A säger 

till exempel att; 

Det går inte att möta eleven då den är förbannad eller uppe i varv. Då snackar vi om 

annat vardagligt först som jag vet intresserar eleven, sedan då eleven taggat ner kan 

vi börja prata om det som är huvudsyftet med vårt samtal och då i Vi-form. Hur skall 

”Vi” gå vidare med... För att detta skall funka måste jag naturligtvis känna eleven 

och veta vad vi skall tagga ner och prata om. Här är humorn en viktig faktor (F1A). 

         

5.1.2 Relationsskapande 

Informanterna är överens om att; för att arbeta med dessa ungdomar krävs i första hand fyra 

saker; du måste tycka om eleven, vara ärlig, aldrig ge upp och skilja på sak och person. O2F 

säger: ”Har du ingen ärlig relation där eleven tror att du vill dens bästa, når du aldrig fram”.  

En annan faktor som alla studerade grupper lyfte som en av de viktigaste för arbetet med alla 

elever, men i synnerhet elever i behov av särskilt stöd är att skapa en trovärdig relation mellan 

pedagog och elev, där eleven känner sig sedd och uppskattad för sin person trots sina 

upplevda och eller kategoriserade tillkortakommanden såsom diagnoser eller som F2C 

uttryckte det ”problembarnsstämpel”. F1A sammanfattar det med; 

Då eleven verkligen tror på att det jobb du lägger ner är för elevens bästa och inte för 

din egen, föräldrar eller skolans skull, kan den börja det egna arbetet och vågar då 

också blotta sig på ett ärligt och framåtsyftande sätt (F1A).  
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Informanterna var också ense om att detta relationsskapande var en förutsättning för att 

arbetet med elever som utmanar skolan skulle kunna vara lyckosamt över tid. I denna studie 

framgår att småprat på raster och i andra situationer utanför lektionssalen är en grund i 

byggandet av relationer. F2B menar att ”skitsnack i korridoren, kommentar om en 

idrottsprestation, moppekrock eller ny frisyr, är minst lika viktiga om inte viktigare för 

relationen till eleven som arbetet i klassrummet”. Det skapas informella möten mellan elever 

och personal på ett naturligt sätt då djurstallar och maskinhallar är öppna och med personal 

både under raster och efter skoltid. Det innebär att elever och personal jobbar sida vid sida 

och möjligheten att – "lära känna eleverna ökar avsevärt” som F2A uttryckte det. 

 

        5.1.3 Förståelse och flexibilitet 

I denna kontext menas förståelse och flexibilitet inför både elevens behov och elevens sociala 

situation. Att förstå elevens situation, elevens tidigare erfarenheter och målsättning samt att 

kunna agera flexibelt och dessutom med omedelbar verkan var något som framkom på olika 

sätt vid flera tillfällen i studien. Vad som gäller just för begreppen förståelse, flexibilitet, vilja 

och ambition bör de utifrån studien ses ur två perspektiv, både elevens och pedagogens. Att 

för pedagogen skapa en förståelse och göra undervisningen begriplig genom flexibla 

lösningar beroende på var individen befinner sig mottaglighetsmässigt. F2A förklarar det 

med;  

Då eleven kommer in och jag ser att det inte är bra just nu, kan jag fråga -vad det är 

som hänt? Och efter det helt göra om det som var planerat innan, men av de nya 

omständigheterna för eleven blivit omöjliga eller i alla fall inte lika givande som 

det nya jag tar fram. Men det är klart då har jag ju mycket erfarenhet också (F2A).  

 

 F2A Menar: ”Att för att jag och eleven skall kunna göra något vettigt, måste hon tro på att 

det faktiskt ger något. Less is more, helt klart många gånger”. Flera i denna studie lyfte också 

fram fördelen med en positiv elevrelation där det för eleven blir tydligt att den får ha bättre 

och sämre dagar. Detta menade informanterna som F2B sammanfattade det med att ”det gör 

att eleven vågar fråga där den inte förstår utan att känna sig dum”.  

 

     5.1.4 Kunskap och begriplighet 

Vad som är kunskap eller begåvning kan uppfattas olika för pedagogen. F2A menar att: 

”Begåvning för mig kan inrymma så mycket mer än hjärnans kapacitet. Det kan vara 

språkliga eller sociala faktorer som påverkar symptomen på begåvning som uppvisas vid ett 

bedömningstillfälle till exempel”. I detta fall åsyftas en flicka som kommit till Sverige som 
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flykting och ännu inte lärt sig språket tillräckligt. I denna studie var alla överens om att  

pedagogen behöver ha god kunskap i det enskilda ämnet man undervisar i, men också om den 

individ eller grupp man försöker undervisa. Att med alla tillgängliga medel skapa en 

begriplighet för den kunskap man som pedagog strävade efter att uppnå. O2D uttrycker det 

”Att skapa en förståelse och göra det vi vill någorlunda begripligt är ett måste”.  

 

F2D menar att;  

Ibland hamnar vi i, att vi inte vet om eleven verkligen tar till sig det vi åsyftar och det 

visar sig snart i att eleven inte klarar av vissa moment till exempel. Det vi gör då är att 

vi jobbar stenhårt med dessa elever som riskerar att inte nå yrkesexamen och där är vi 

ganska obekväma i vår kravsättning. Inte för höga utan realistiska förväntningar och 

allt vi gör måste vara med kärlek. Det känner eleven om vi inte gör. Att skapa en 

förståelse och göra det vi vill någorlunda begripligt är ett måste (F2D).  

 

Lindqvist (2010) kallar detta för ödmjuk- orubblighet. 

 

5.2 Neuropsykologiskt perspektiv 

Här har jag försökt samla data om medicinska aspekter till lärande samt förhållandet som kan 

råda mellan hjärna och beteende. Detta förklarar Ove Almkvist (2005) med: Hjärna och 

beteende. Med det menar han olika former av störningar i hjärnan som leder till vissa typer av 

beteenden.  Neuropsykologiska faktorer är sådana faktorer som med eller utan expertis 

(medicinsk eller psykologisk), påverkar individens situation utifrån ett inre perspektiv. 

Hjärnans funktion medför ett visst beteende (Almkvist 2005). 

              Neuropsykologiska faktorerna menade några informanter är grunden för hur ett 

bemötande av eleven skall göras. F4A menar att: ”Får vi en elev som vi vet har ADHD till 

exempel så vet vi att det är tydliga ramar, kort information och kortare moment i 

undervisningen som gäller”. Den neuropsykiatriska aspekten menade samtliga skolor var hos 

respektive huvudman det som tydligast var grunden för att respektive skola skulle beviljas 

ekonomiska medel och tekniska hjälpmedel utöver gängse undervisning. Men de flesta i 

studien håller mer med forskningen som anser att genom att arbeta med multimodala 

bemötanden och multisystematiska modeller är det som minst exkluderar och kategoriserar 

eleven som person, men också samtidigt ger eleven utifrån sina enskilda behov så adekvata 

förutsättningar som möjligt för att klara sina studier och i skolan utbildas till fungerande 

samhällsmedborgare. F2A menar att;  

Diagnosen är inte det initialt mest väsentliga i vårt bemötande med elever med särskilda 

behov. Behovet av olika stödfunktioner lyckas vi identifiera ganska tidigt genom att vi 

arbetar mycket med både personlig kontakt och uppföljning. De långa 
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inskrivningssamtalen som hålls med alla elever och föräldrar då de börjar skolan är en bra 

grogrund för att hitta realistiska förväntningar och strategier. Vi börjar alltid första 

terminen i åk 1 med att göra en screening över språk och matematiska förmågor av alla 

elever för att skaffa oss ett bra komplement till det som framkommit vi 

inskrivningssamtalen. Sedan har vi en mängd olika anpassningar som vi kan erbjuda, men 

också större åtgärder där behov uppstår som vi sagt tidigare. Det som är viktigt är att 

eleven själv är med på de anpassningar som görs och har en egen ambition att genomföra 

dem (F2A).  

Definitionen av ungdomar som utmanar skolan var gemensam för skolorna och de menade att 

det gick att dela in dessa elever i två huvudgrupper: Den ena omfattar de elever som var i 

behov av anpassningar, vilka bygger på den egna viljan hos eleven, muntliga förhör, extra 

skrivtid, grupp med lägre tempo et cetera. Den andra bygger på rena åtgärder, vilka innebär 

att det behövs beslut från skolan (rektor och elevvård) för att eleven skall ges en relevant 

möjlighet att klara studierna, förlängd skolgång, anpassad skolgång, assistent et cetera. De 

elever som passade in i dessa två huvudgrupper menade de studerade skolorna var de elever 

som kunde inräknas i gruppen extra behövande elever. De var också överens om att alla 

elever har behov av hjälp och stöd, men att dessa elever behövde lite mer för att ges möjlighet 

att klara gymnasieskolan.  

Några förutsättningar som informanterna framhåller är och som F1A sammanfattar då hen 

säger;  

Vikten av att lyssna och ta sig tid för den enskilda eleven. Att vi som lärare är väl 

förberedda och flexibla för alternativa lösningar för att nå våra syften. Att hjälpa 

eleven att se möjliga lösningar och inte fastna i det som inte går. Att de 

uppmärksammar och stödjer eleven och lyfter det som går bra eller i alla fall okej  

(F1A).  

 

F4F säger:  

I många fall finns det ingen befintlig NP-problematik(neuropsykiatrisk, egen anm), 

men behov av extra hjälp och stöd finns ändå, och då gör vi det. Så en skriftlig Np -

problematik är inte något allenarådande för att få extra hjälp (F4F).  

 

Det framkommer också i min uppsats att de undersökta skolorna alla kände en oro inför de 

elever, oftast flickor som lärt sig strategin att ”försvinna”, att inte märkas för att dölja sina 

behov. Och att dessa flickor alltid tog lite längre tid att lokalisera och faktiskt ganska ofta var 

svårare att få med på de anpassningar och åtgärder som skolan föreslog. Elevvården F3B 

menade till exempel om dessa flickor att; 

De har ofta hamnat i både en flykt och förnekelsefas, där de i förnekelsefasen inte vill 

acceptera att de har några särskilda behov. Sedan blir de tvärtom de som ofta är mest 

dedikerade sina studier och öppen för de möjligheter som erbjuds (F3B).  

Det sista menar F3B är då eleven till slut går att nå med förslaget om anpassning eller åtgärd 

så är de eleverna som lyckas bäst. 
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Något som också framkom i studien i fokusgruppsamtalen var att mellan 78-85 % av eleverna 

vid de undersökta skolorna når en yrkesexamen och mer än 90 % av eleverna som hade 

behöriga betyg då de antogs (Rektorers kommentarer). På frågan om hur personalen trodde 

det var möjligt att så många elever klarade av detta svarade personalen F1B att; 

 En fördel med praktiskt arbete, mycket kan kopplas till verklighet som de kan relatera 

till. Elever som straffar ut sig i ”vanliga” skolan på grund av ett speciellt intresse eller 

bakgrund, blir här en inkluderad del med fler i samma smala intresseområde och då kan 

de börja växa. ’White trash tjejer’ hittar fler i samma sits och kan slappna av och vara 

som man är. Viktigt att hitta gemenskap och samhörighet, obefintlig mobbing och 

tolerant miljö är också två viktiga byggstenar (F1B).  

 

Alla skolorna i studien var också mycket överens om att antalet elever med diagnoser ökat 

kraftigt den senaste 10 årsperioden. Skolledning F3B motiverar detta med;  

 Jag tror att det är flera anledningar till detta, dels har vi i skolan och samhällets värld 

blivit mer uppmärksamma och duktigare på att upptäcka dessa utmaningar, men jag tror 

också att ryktet om att vi(naturbruksskolan) är bra på att jobba med sådana utmaningar 

också spritt sig från tidigare elever och föräldrar (F3B).  

 

 

En annan faktor att ta hänsyn till som framkom i svaren från informanterna i studien var en 

oro i att göra fel och att i sin undervisning ”inte våga ta ut svängarna” Som F2a uttryckte det. 

”Risk som positiv logik och dynamisk kraft, som en katalysator för förändring, väger lättare 

än försiktighetsprinciperna i denna balansakt. Risktagande, en av lärandets grundläggande 

förutsättningar, sätts därmed ur spel” (Lindqvist och Nordänger 2011, s.190). Denna rädsla att 

inte göra rätt gentemot styrdokument och samhällets krav blir en ständig utmaning för alla 

pedagoger, men i synnerhet i arbetet med elever som utmanar skolan.  

 

     5.3 Omvärldsperspektiv 

Här har jag samlat faktorer som indirekt påverkar pedagogens möjligheter att arbeta med 

elever som utmanar skolan. Faktorer som enligt informanterna är förutsättningarna för att 

arbeta med elever som utmanar skolan. Dessa faktorer har jag delat in i resurser, tid och 

ekonomi.  

                Här har jag också försökt att samla data om de förutsättningar som kan uppstå i 

miljöer och möjligheter till scaffolding (stöttande lärande enligt Bruner, 1978), vilka är 

förutsättningar som i sin tur kan påverka arbetet med elever som utmanar skolan. Faktorer 

som den enskilde individen eller läraren direkt inte kan påverka. 
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               Trots att några informanter i studien framhävde vikten av en diagnostisering för att 

utforma arbetet med elever som utmanar, menade samtliga deltagare att alla dessa yttre 

indirekta faktorer bör tas hänsyn till och att det bör finnas kunskap om var och en av dessa 

faktorer för att ungdomar som utmanar skolan skall kunna hjälpas på bästa sätt. Att föräldrar, 

släkt, skolledning och kollegor samt socialtjänst och andra institutioner som möjligen kan 

verka runt eleven, både kan medverka i dialog och handling, men samtidigt stödja den 

verksamheten som på skolan bedrivs kring den aktuella eleven. F2B säger att; 

Varje människa är unik och behöver således sin unika lösning. Det finns en mängd olika 

metoder som alla har sina för och nackdelar, men att ta in aspekter från fler metoder och 

fler teorier i arbetet kring elever i behov av särskilt stöd ger nog mest möjligheter för 

eleven att lyckas så långt det är möjligt. Ingen av oss är perfekt. Hjälps vi åt och ser fler 

möjligheter når vi nog längts i vår strävan som ibland känns omöjlig (F2B). 

Många elever som kommer till naturbruksskolorna menar informanterna kommer med en 

känsla av att vara annorlunda. F2A säger: ”Att som elev på en skola vara ensam som tycker 

om råttor kan upplevas som att man är utanför och annorlunda, medan här är det en normalitet 

och fler som är i samma sits”. Att skapa normaliteter och en känsla av samhörighet för 

elevernas specialintressen menar två av skolornas fokusgrupper är lättare på 

naturbruksskolorna än gymnasieskolan i allmänhet. En omvärldsfaktor som enligt denna 

studie bidrar till en tryggare utbildningssituation är bildandet av ett nytt innanförskap, det vill 

säga att eleverna träffar andra elever med liknande intressen som på grundskolan i vissa fall 

blivit exkluderande blir på naturbruksskolan inkluderande. Ett annat exempel på detta kan till 

exempel vara en fascination för traktorer som på naturbruksskolan kan delas av fler elever än 

vad den enskilde eleven är van vid från tidigare skola. En annan faktor som informanterna 

lyfter fram som viktig är att skolorna har internat och att flertalet elever kommer från 

kranskommuner. Detta innebär att de som inte bor på internatet bor alla i närheten av skolan. 

Det blir naturliga nya kontaktytor för relationsskapande och skolan med djurstallar, 

maskinhallar, idrottshall och jourpersonal (personal som på dagen arbetar i varierade 

yrkeskategorier vid skolan) blir en naturlig mötesplats oavsett årskurs. 

F4A menar att; 

  I naturbruksskolan arbetar man ofta inkluderande där elever som står lite utanför av 

olika anledningar på ett naturligt sätt tas med i hantering av till exempel djur och 

maskiner. Det blir en naturlig del att samarbeta, förstå och utvecklas oavsett 

förutsättningar. Men vi har också exkluderande verksamhet där eleven som en möjlig 

anpassning till exempel kan tillbringa mer tid i Fusen (ladugården, egen anmärkning), 

än övriga gruppen på grund av att där känner han sig hemma och fungerar utan att 

hamna i för mycket konfliktsituation (F4A).  
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 Detta in- och exkluderande arbete är något som lyftes fram på samtliga 

undersökta naturbruksskolor som ett naturligt och lyckosamt arbetssätt. Då eleven efter 

sådana åtgärder succesivt kan skolas in i den ordinarie verksamheten vid skolan. 

 

       5.3.1 Resurser 

Resurser i denna kontext är dels personal som är tillgänglig för att arbeta med elever som 

utmanar skolan både i förväg planerat och vid enstaka behovsanpassade insatser. Att många 

yrkesgrupper både i och utanför skolan tillsammans med elever och föräldrar utgör hela 

grunden för arbetet kring eleven som utmanar skolan. 

O2F menar till exempel att ;  

Vi har en mängd anpassningar som kan sättas in med kort varsel och vid behov även 

’tvingande’ åtgärder som då är av större dignitet som, ett fjärde år vid skolan, 

förlängd kurs, eller närvaropliktig stödundervisning utöver befintliga stödpaket. Det 

behövs på denna skola och vi gör allt vad vi kan för att hitta tid för det (O2F).  

I studien framkom att just samarbetet mellan olika yrkeskategorier var en förutsättning för ett 

gynnsamt arbete med elever som utmanar skolan. F1A menar att: 

Det är vetskap om vad vi tillsammans kan göra i den miljö som eleven vistas i som        

borde vara det självklara strävansmålet för alla pedagoger att utveckla så mycket som 

möjligt, och är vi fler kring eleven blir det lättare att göra det bra (F1A). 

En annan syn på resurser som framkom i studien var hjälpmedel. Det var moderna tekniska 

hjälpmedel som it´s learning portal, spellright eller oribi stavningsprogram, men också 

traditionella didaktiska lösningar med enklare texter, mer tid för att genomföra uppgifter och 

prov, inlästa lektioner eller att eleven har möjlighet till enskildhet i sina studier. 

F4A menar om vilka förutsättningar de kan erbjuda mer i detalj att:  

Vi har ganska bra hjälpmedel tycker jag. Vi har stavningsprogram som spellright 

eller Oribi tror jag det heter? Som finns på alla datorer, men sen har vi ju it´s learning 

portalen där lärare lägger in lektioner och uppgifter som både elev och föräldrar 

kommer åt. Sen är det de vanliga med små grupper, att sitta med hörselpluttar till 

mobilen, längre skrivtid på prov och lägre fart i svenska, engelska och matte 

framförallt. 

           5.3.2 Tid  

I studien framkom att i denna kontext är tidsbegreppet inte synonymt med att ”ta sig tid” som 

går in under relationsskapandet, utan här är det implicit den tid, den enskilda skolan avsätter 

och prioriterar för arbetet med de elever som utmanar skolan, i tid för både pedagogisk 
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personal och elev i planerade möten dem emellan. De undersökta fokusgrupperna vara alla 

ense om vikten av att skolledningen prioriterade deras arbete och att de även ”kände” detta 

förtroende i sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd. Lärarna i synnerhet i studien visste 

att skolledningen ibland fick ”tumma” på andra åligganden för att möjliggöra denna tid. F4A 

menar; 

            Vi försöker på skolan styra att de som i kortare perioder har undertid (inte 

undervisar fullt enligt avtal) vikarierar då det behövs så ofta det går, vilket är typ 

alltid! Detta gör att vikariepottpengarna kan gå till resurser för elever i behov 

istället (F4A). 

I tid är också en viktig faktor. Att som pedagog komma i tid till mötet med eleven och vara 

väl förberedd (se flexibilitet ovan) är en förutsättning för ett bra möte med eleven, det andra i 

denna kontext är att eleven också kommer i tid, och framför allt kommer. F1A menar att; 

Vi har förväntningar att de är på plats, att de är på skolan och lektionerna och 

försöker belysa hur mycket de faktiskt kostar för respektive hemkommun. Vi talar 

om för dem vilka konsekvenser det får om de inte kommer ur ett personligt 

perspektiv också. -Jag har förberett mig för att möta dig och hade då kunnat lägga 

den tiden på Pelle istället om jag vetat att du inte skulle komma! Sedan vet de om 

att de blir av med extra hjälp om de missköter den. Det blir faktiskt inte ett jättestort 

problem. Det är någon som faller ur, men det fungerar med de flesta” (F1A). 

 

           5.3.3 Ekonomi. 

Ekonomiska förutsättningar framkom i studiematerialet var hur skola och huvudman 

prioriterade lärartäthet, tillgång till specialpedagog /speciallärare, assistenter samt i vissa fall 

aktiviteter som av skolan anses nödvändiga för att eleven skall nå sina mål. F4B menade att: 

 

  Fungerar det bra har vi tillräckligt med personal, alltså lärare, specialpedagoger och 

assistenter där det behövs, och ibland kan vi göra studiebesök på en bondgård till 

exempel för att göra en verklighetsanknytning till det vi jobbar med 

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv menade framförallt skolledarna att de kände sig ”bakbundna”. 

De har personal och de har absolut elever som utmanar skolan, men att den påse pengar de får 

att fördela från huvudmännen oftast kändes för liten. F3A menar att; 

 

Vi har vårt huvuduppdrag att ta hänsyn till, att utbilda! Sedan får vi trolla med 

knäna för att hitta möjligheter för alla våra elever. Vi har mycket kompetent 

personal och ett bra fungerande samarbete runt alla elever, men nog kan det 

kännas resursmässigt (ekonomiskt) som huvudmannen inte bryr sig så mycket om 

just denna grupp. Kanske är det vårt eget fel som alltid löser problemet, men jag 
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tror det måste till en ändring i framtiden för att skolor med många elever med 

behov tappar sina lärare till slut (F3A). 

 

6 Resultatsammanfattning 

Jag skall här sammanfatta uppsatsens resultat och tydligare svaret på mina två 

forskningsfrågor; vilka framgångsfaktorer några naturbruksskolor använder sig i sitt arbete 

med elever som utmanar skolan och vilka förutsättningar som de undersökta skolorna anser 

behövas för detta arbete. 

  6.1 Framgångsfaktorer i arbetet med elever som utmanar skolan 

Det framgår av min uppsats att framgångsfaktorerna i arbetet med elever som utmanar skolan 

är många. De viktigaste framgångsfaktorerna i arbetet med elever som utmanar skolan och 

svaret på min första forskningsfråga utifrån denna uppsats har jag samlat i några begrepp:  

 Bemötande, att pedagogen via ett professionellt lågaffektivt, tydligt och hjärtligt 

bemötande skapade en tillit som grund för inlärningssituationen. 

 Relationsskapande, att pedagogen via informella samtal, en inlyssnande förmåga och 

ett intresse för den enskilde individens liv utanför skolan kunde skapa en relation som 

underlättade inlärningssituationen. Här framgår av resultaten att humor och 

förväntningar är explicita verktyg i relationsbygget, speciellt då eleven befinner sig i 

affektavklingande fas. 

 Förståelse och Flexibilitet, att pedagogen hade förståelse för den enskilda individens 

situation både i mående och förmågor. Att pedagogen ärligt ville lyckas nå framgång, 

hade ambition att pröva nya lösningar samt en flexibilitet i att ändra sin pedagogik i 

hands on situation då det så erfordrades.  

 Kunskap och begriplighet, att pedagogen hade bra kompetens i både ämne och 

visade en god förmåga i att hantera sociala utmaningar. 

 Inkludering, exkludering och segregering alla beroende på situation hade sitt 

berättigande får att nå bästa resultat i en inlärningssituation. 

 Diagnos eller kategorisering, att skolan och dess personal inte behandlade eleven 

utifrån en diagnos utan bara hade den som stöd. Att den enskilda elevens behov just nu 

var det som var viktigast att ta hänsyn till då det finns så många olika 

påverkansfaktorer för eleven, både med en positiv och en negativ inverkan som man 

bör ta hänsyn till. 

 Scaffolding, att skolan och dess personal använde sig av ett tvärprofessionellt 

samarbete kring eleverna som utmanade skolan både inom och utanför skolans 
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gränser. Att man använde sig av empowerment där man i mesta möjliga mån 

inkluderade hemmet, eller närstående till hemmet som förmedlades en känsla att 

kunna hjälpa till med att påverka ungdomens situation. Att i och med dessa två 

metoder stötta eleven i de flesta situationer den befann sig i under hela dagen. 

 

  6.2 Förutsättningar för framgångsfaktorerna i arbetet med elever som utmanar skolan 

I omvärldsperspektivet framkommer en del av de förutsättningar som informanterna menar 

påverkar deras sätt att arbeta med framgångsfaktorerna, vilket är svaret på min andra 

forskningsfråga. Det handlar om:  

 Resurser där ett multiprofessionellt arbetssätt med empowerment av föräldragruppen 

samt pedagogiska hjälpmedel av både traditionell didaktisk art och modern teknologi 

med hjälpande program som spellright eller Oribi finns tillgängliga. 

 Tid som skolan är beredd att satsa på arbetet med elever som utmanar skolan både i 

förväg planerat och situationsanpassat då situationen så kräver. Men också att 

skolornas personal har eller skapar tid till att småprata och göra relationsskapande 

aktiviteter utanför själva ämnet. Det kan vara på väg upp eller ner från stallet, vid 

gemensamma luncher et cetera. 

 Ekonomi är de ekonomiska resurser som skola och huvudman är beredd att satsa på 

arbetet med elever som utmanar skolan. Detta i form av lärartäthet, specialpedagog 

/speciallärare, assistenter samt i vissa fall aktiviteter som av skolan anses nödvändiga 

för att eleven skall nå sina mål. 

Andra faktorer som de undersökta skolornas personal lyfte fram som förutsättningar för deras 

framgångsfaktorer i arbetet med elever som utmanar skolan var: 

 Att personalen på skolorna upplever att eleven på naturbruksskolan hittar en ny socialt 

trygg plattform som underlättar inhämtandet av kunskap. Detta tror informanterna dels 

beror på att eleven flyttar till ett internat med vuxenstöd tillgängligt även kvällstid och 

dels på att eleven hittar andra elever med liknande intressen. Att naturbruksskolans 

fysiska möjligheter i form av många olika praktiska verksamheter under samma tak 

(att jämföra med andra yrkesskolor som ofta är inrymda i en teoretisk storskola). Och 

att naturbruksskolan erbjuder möjligheter till praktiknära studier med avancerat 

innehåll till exempel maskinteori och matematik kan växlas med enklare innehåll som 

att mocka i djurstallar. Detta leder också till större möjligheter att hitta elevens styrkor 

och bygga på detta istället för att bara söka brister. 
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 Att skolorna kan erbjuda många praktiska moment i undervisningen som gör så att de 

elever som har svårare för teoretiska ämnen ändå hittar ”något de är bra på” som 

stärker jaget och också en samhörighet i gruppen. 

 Att de undersökta naturbruksskolorna har mycket erfarenhet av att möta elever som 

utmanar skolan och därigenom hittat bra arbetsformer för detta arbete som ändå verkar 

utvecklas hela tiden. 

 

7 Resultatdiskussion 

Många resultat i min uppsats är överensstämmande med aktuell forskning om 

framgångsfaktorer och förutsättningar för elever som utmanar skolan. Jag har försökt hitta 

modern forskning som talar emot mina resultat, men bara hittat mer forskning som styrker de 

i uppsatsen framkomna resultaten. Jag skall här presentera några sätt som litteraturen stöder 

de resultat jag funnit för att koppla ihop mina studieresultat med teorin. Jag kommer diskutera 

mina resultat under rubrikerna; socialpsykologiskt perspektiv, neuropsykologiskt perspektiv 

och omvärldsperspektiv. 

               

  7.1 Socialpsykologiskt perspektiv 

Jag kommer att dela in faktorerna i samma som tidigare, med bemötande, relationsskapande, 

förståelse och flexibilitet samt kunskap och begriplighet med den skillnaden att jag kommer 

presentera dem i par där bemötande och relationsskapande och förståelse och flexibilitet samt 

kunskap och begriplighet då jag upplever att det i denna kontext blir mest relevant och 

deskriptivt. 

     7.1.1 Bemötande och relationsskapande 

Att pedagogerna är medvetna om det ansvar som ligger i ett arbete med en annan människa är 

något inte får negligeras, ”ingen enskild individ kan ha med en annan människa att göra utan 

att samtidigt hålla en bit av denna människas liv i sina händer” (Lögstrup 1956,s. 25). 

               Att arbeta med eleverna både under lektionstid, men också på raster och kvällstid då 

djurstallar och maskinhallar fortfarande är bemannade och aktiva mötesplatser är mötesplatser 

som är svåra att få i den teoretiska gymnasieskolan. Dessa informella möten menar 

informanterna är en viktig del i relationsskapandet. De undersökta naturbruksskolorna 

försöker också kontinuerligt utveckla denna verksamhet. Att se olikheterna som styrkor och 

stärka eleven i det som är bra, ses som en början i arbetet med elever som utmanar skolan. 

Ingemar Emanuelsson (2003) menar att vi i skolans värld skall lyfta fram variation och 

olikheter som någonting positivt, det vill säga någonting värdefullt. Nordahl m fl. (2007) 
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kallar detta för ramfaktorer. 

               I resultatet framgår att ärligheten är viktig för relationen med eleven och att den inte 

får missbrukas.     

               Wedin (2010) diskuterar olika strategier för relationsarbetet och vikten av detta är 

också något som också i uppsatsen framgår som ganska enkla sätt att nå en god relation med 

eleven, men med ett professionellt förhållningssätt.  Det är som en informant uttryckte det 

”skitsnack i korridorerna”. Informella och spontana möten som pedagogen kan för någon 

sekund se eleven utan att ha lärarglasögonen på sig. Wedin menar för att nå en sådan god 

relation är det bra för pedagogen ”. Att använda allmänt småprat, att vara en person och inte 

inta en roll, att skämta, att lyssna, att vara lyhörd och att hålla dina löften och att anpassa 

bemötandet efter ålder” (Wedin, 2010, s.59-74).  

                Det är av vikt att pedagogen också i ett ofta pressat tidsschema försöker hitta tid för 

dessa relationsskapande faktorer. Lindqvist (2016) hänvisar till en intressant metod, 2x10 

metoden som innebär att pedagogen tar sig två minuter per dag i tio dagar att samtala med en 

elev med så kallade beteendestörningar. Detta kan skapa en relation som sedan möjligen kan 

effektivisera både inlärning och bemötande i fortsatta studier. Detta verkar inte vara 

vetenskapligt testat än, men framstod i studiematerialet som en intressant tanke för att få en 

bra relation med eleven. Dessa små informella samtal menar informanterna även underlättar 

arbetet med Lågaffektivt bemötande och metoder.  

               Bourdieus Habitusbegrepp är väl värt att fundera över då vi som pedagoger skall 

möta en elev som utmanar skolan. Bordieu menar med begreppet att det är det system av 

dispositioner som tillåter människor att handla, tänka, och orientera sig i den sociala världen. 

De är bland annat grundade på sociala erfarenheter, kollektiva minnen och sätt att tänka 

(Brodin & Lindstrand, 2010). Även Anotnovskys systemteori KASAM blir tydlig i 

informanternas beskrivning av vikten av att känna att man tillhör. Denna uppsats visar att vi 

som pedagoger inte kan frångå denna ryggsäck av erfarenheter, minnen och tankesätt som 

våra elever kommer till skolan med. Eleven handlar och agerar utifrån dennes individuella 

särart och mående. Detta gör att alla möten mellan pedagog och elev blir nya möten med nya 

förutsättningar och nya möjligheter. Relationsarbetet är det många forskare som lyfter som 

väsentligt och något som också framkommer i detta arbete. I artikeln Lärares 

professionella/personliga utveckling av Jonas Aspelin och Sven Persson (2008) står under 

rubriken ”Den reflekterande praktikern” där Schöön anser att: 

Professionalismens kärna är kort sagt att vara ’reflekterande’; att formulera, tolka och 

hantera de praktiska problem som man ställs inför i en viss position”. Han fortsätter 

vidare med: ”Yrkeskunskap utvecklas huvudsakligen genom ’reflektion i handling’. 

Genom reflektion får den professionelle en alltmer differentierad kunskap om och 
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förmåga att bemästra de sociala situationer han/hon hamnar i (Aspelin & Persson 

(2008) 

 

Informanter i studien menar att här kommer erfarenhet in. Att alla gånger det inte fungerat 

och man nått metodtaket har med tiden blivit en styrka då nya sätt att tänka och där tvär-

professionalismen blivit ett verktyg. ”Skolan är inte bara centrum för inlärning och kunskap 

utan också en social mötesplats. Miljön i skolan har stor del i den vardag som formar barn och 

unga. Goda relationer med vänner och lärare påverkar inte bara välbefinnande hos unga, utan 

leder även till bättre skolprestationer” ( SOU 2010:80, s. 49). Informanterna pekar på vikten 

av att eleverna skall känna att pedagogerna tycker om dem och bryr sig om dem. 

           Att vara positiv och glad i mötet med elever som utmanar skolan menar informanterna 

i studien är viktigt. Detta kallas Pygmalioneffekten och är något som återkommer i 

litteraturen. Det innebär att höga förväntningar ger höga resultat och tvärtom. Nordahl m fl. 

(2007, s.67). I studien menar informanterna att både humor och förväntningar på att eleven 

kan lyckas är ett måste. Humorn gör en mer avslappnad relation och förväntningar skapar 

hopp.           

      7.1.2 Förståelse och flexibilitet samt kunskap och begriplighet 

De undersökta naturbruksskolorna har hittat egna metoder för att nå elever som utmanar 

skolan. De använder sig inte av färdiga modeller utan använder empiri till att skapa passande 

modeller med inspiration från flera metoder för varje enskild elev utifrån dennes behov. Detta 

trots att många i personalen vid skolorna utbildats i olika metoder. Detta kan styrkas av Kinge 

och Borlie (2000) som är kritiska till att använda sig av en bestämd metod i sitt bemötande av 

barn och unga. De menar att kunskap om metoder är bra, men att ” de olika metoderna kan 

appliceras på olika barn och olika situationer” (Kinge & Borlie. 2000, s. 9-11). Här blir det 

också av vikt att nämna den sociokulturella lärandeteorin: ”Den sociokulturella lärandeteorin 

utgör en integrativ syn på undervisning där teori och praktik, tanke och handling, den lärandes 

erfarenheter och tänkande är förenade, vilket ställer krav på lärarens kreativa kompetens såväl 

under den pedagogiska planeringen som i undervisnings-situationen” (Palla. 2011, s. 176).  

Detta är något som blir en naturlig del i de undersökta naturbruksskolornas arbete med elever 

som utmanar skolan för det ingår i löpande undervisning.  

             Vi är alla aktörer i våra egna liv. ”Inom aktörsperspektivet finns det två begrepp eller 

förhållanden som är särskilt viktiga för att förstå en individs handlingar: 

Verklighetsuppfattning och det andra förhållandet är mål, önskningar och värderingar som 

styr våra handlingar” (Nordahl m fl. 2007, s.13). I uppsatsen framgår att informanterna menar 

att vi i skolans värld bör försöka förstå var eleven befinner sig i sin verklighetsuppfattning 

och vad den begriper innan vi försöker lära den något. Nordahl m fl. fortsätter med ”Om man 
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ska fokusera på personens verklighetsuppfattning och önskningar måste man först förstå 

vilken verklighetsuppfattning och vilka önskningar personen har” (Nordahl m fl. 2007, s.15). 

                Pedagogens arbete är som Nuthall (2001) beskriver det, en resa! Att alltid vara på 

väg och aldrig bli riktigt färdig, att alltid utmana och vara nyfiken. Nuthall menar vidare att 

lärare har svårt att veta vad den enskilda studenten lär sig och tvingas till rutiner och ritualer 

som vi tror är bra för eleverna samt svårigheterna att veta vad eleverna verkligen lär sig på 

skriftliga prov, brainstorming i klassrummet et cetera.  Nuthall avslutar med att så länge vi 

inte kan skilja på myterna och vad som är verklighet kommer vi vara slavar under ett system 

som skapar misstag och ojämlikheter. Med myter syftar han då till att vi tror att rutiner och 

ritualer som vi har i klassrummet skapar ett lärande för alla elever och att våra traditionella 

sätt att mäta vad de egentligen lär sig är allenarådande. Pitkäniemi (2009) är också inne på 

detta och menar att vad läraren lär ut, inte är detsamma som vad eleven lär sig. Detta framgår 

också i resultatet, vikten av att hela tiden söka nya vägar i att möta eleverna. Att det som var 

planerat innan lektion med eleverna som utmanar skolan kan beroende på situation bli något 

helt annat bara för att situationen så kräver och då gäller det för pedagogen att ha 

självförtroende, kunskap och erfarenhet i att kunna ändra sig.  

               F2D säger;  ” Om pedagogen har utrönt alla i sin värld tänkbara möjligheter blir man 

frustrerad”. Detta kallar Nordahl et al (2007) för Metodtaket. Det betyder att då våra metoder 

att nå ett mål tar slut, vänder vi problemet mot någon annan och t ex straffar eleven (Hejlskov 

Elvéns 2014 s.46). Denna riskfaktor är informanterna medveten om och kollegialt samarbete 

framstår som ett sätt att hitta nya vägar. 

                I de kontextuella skyddsfaktorerna som affektreglering, planera och genomföra 

aktiviteter, impulskontroll och flexibilitet samt begåvning och stresshanteringsförmåga pekar 

uppsatsen på att vi som pedagoger kan göra skillnad. Här framkommer att vi kan ta lärdom av 

både vetenskap och varandra. Ovanstående faktorer finns mer presenterade i Hejlskov Elvén 

(2014, s.23).  I uppsatsen styrks dessa faktorer som viktiga för att hjälpa eleven som utmanar 

skolan att lära sig hantera sin verklighet. 

                 Bedömningar är också en viktig faktor som indirekt påverkar det 

sociopsykologiska perspektivet då bedömningen utgår ifrån lärandets situerade och sociala 

karaktär, där elevernas förståelse av uppgiften och sammanhanget får avgörande betydelse för 

hur de hanterar den (Korp, 2011).  Ett sociokulturellt perspektiv på bedömning främjar inte 

bara elevernas utveckling i samspel utan även lärares bedömningskompetens ökar vid social 

interaktion med andra (Dysthe, 2010). Frågans formulering som verktyg är av betydelse för 

möjligheten att synliggöra förmågor. Frågor som är öppna och mindre inriktade på att finna 

rätt eller fel svar uppmuntrar till en större variation. Tillförlitligheten ökar om det finns ett 
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brett underlag för bedömningen (Jönsson, 2008). Uppsatsen visar på att personalen på de 

undersökta skolorna tycker att växla mellan teoretiska och praktiska bedömningar ger 

eleverna fler möjligheter att visa sina kunskaper. 

              Kunskap och begriplighet omfattar både ämne och människor. Gustafsson och 

Myrberg (2002) menar att kompetensen hos pedagogen är den enskilt viktigaste faktorn i 

arbetet med barn i särskilda behov. Detta framkommer också i resultatet, vikten av 

verklighetsförankring vad gäller kunskap, vilket stämmer väl överens med Aspelin och 

Persson (2008) som menar om att detta i kombination med det som de tar upp senare i artikeln 

”sådan praktik som är i direkt kontakt med världen” är ett måste. 

            Det har gjorts många undersökningar av olika forskare, både på egna initiativ och på 

uppdrag av olika myndigheter om vad det är som är framgångsfaktorer för elever i behov av 

hjälp och stöd i sitt skolarbete. Några exempel på dessa är Karlsson, Svensson och Östergren 

(2014) som i sitt resultat menar att en god relation mellan lärare och elev var grundläggande 

för att kunna anpassa undervisningen till enskilda elever. Betydelsefulla faktorer var även 

tydlighet och struktur i lärares ledarskap. Ett annat exempel är utredarna som år 2000 på 

uppdrag av skolverket tog fram goda exempel i undervisningen. Där sammanställde de en 

lista över de kriterier som ansågs vara goda exempel på pedagogiska tillvägagångssätt för att 

nå framgång. Det var bland annat en helhetssyn på lärandet och lärmiljö, positiva 

förväntningar, och samverkan med föräldrar. Detta uppdrag gick sedan vidare till Stigendal 

(2004) som färdigställde arbetet och bland annat lyfte de goda exemplen ur elevernas 

perspektiv. Han menade att det var att ha en god kontakt med föräldrarna, vikten av 

förtroendefulla relationer mellan kamrater och mellan lärare och elev samt kompetensen hos 

både lärare och speciallärare. Min uppsats visar på detsamma som också blir ett av svaren på 

min första forskningsfråga. Flera rapporter har visat på att lärarens kompetens är den faktor 

som entydigt ger mest positiva effekter för elevens resultat. Exempel på detta är Gustafsson 

och Myrberg (2002).  

             En intressant iakttagelse jag gjorde i mina studier var att alla deltagare både i 

observationer och i fokusgrupper hade förhållandevis lång erfarenhet i yrket. Endast en hade 

mindre än åtta års erfarenhet i yrket. Snittet på deltagarna var 14 års erfarenhet. Detta kan 

innebära att erfarenhet och rutin bör ha betydelse för pedagogens förmåga i att engagera sig i 

arbetet med elever som utmanar skolan. 

             Hejlskov Elvén (2014) menar vidare att begripligheten och delaktigheten leder till att 

du som pedagog kan ”förtjäna makten” i relationen med eleven. Hejlskov Elvén fortsätter 

med att vi måste förtjäna makten (s. 96).  Här talar författaren om att vi för att bli en 

pedagogisk auktoritet måste förtjäna det hos den enskilde eleven precis som gruppen. Detta 
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menar författaren att man som pedagog når genom att skapa begriplighet, tillit och 

delaktighet. Även uppsatsens resultat menar att pedagogen först  genom att vara ärlig och 

uppvisa en vilja i att man vill eleven väl utan att döma eller negligera kan förtjäna denna 

auktoritet. Först då detta är uppnått kan kunskapen göras begriplig för eleven. 

            Hejlskov Elvén (2014) har sammanfattat vikten av att skapa en för eleven begriplig 

pedagogik med: 

”Alla hantverk har sina verktyg och begriplighet är ett av det pedagogiska hantverkets 

främsta”(Hejlskov Elvén (2014, s 86)                  

  7.2 Neuropsykologiskt perspektiv 

 Kärnan i arbetet kring barn och unga med beteendestörningar för de undersökta skolorna 

stämmer väl överens med det Nordahl m fl. (2007, s. 166) tar upp i det tvärprofessionella 

samarbetet. De hänvisar till Sörlie (2000) som menar ”att det är så komplexa problem att en 

hjälpinsats i sig inte klarar att erbjuda det stöd som är påkallat”.               

                Dagligen får vi rapporter från media om barn som far illa, vilket enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) innebär barn som utsätts för fysiska övergrepp, sexuella 

övergrepp, försummelse och vanvård, emotionell kränkning och exploatering. Dessa barn 

löper stor risk att hamna i utsatta livsmiljöer och livssituationer (Brodin, 2008, s.25) Dessa 

barn anses också kan uppvisa ”diagnosliknande” beteenden och framförallt vara i minst lika 

stort behov av hjälp och stöd som de med diagnoser. Fokusgruppsamtalen visade på att de 

undersökta skolorna hade ett elevunderlag där mellan 60-70 % av eleverna på något sätt var i 

behov av särskilt stöd. Och att deltagarna i studien förväntade sig att denna siffra nog skulle 

öka över tid.  O1C menar till exempel att: ”Jag tror att speciellt yngre barn i socialt utsatta 

miljöer inte vet att det finns något alternativ och då inte ännu har förmåga att kunna formulera 

sina behov på ett rättvisande sätt”. Kommentaren syftar till ett ärende som behandlas just vid 

undersökningstillfället. 

  7.3 Omvärldsperspektiv  

Omvärldsfaktorer menar deltagarna i studien är de som är av mer kvantitativ art och är 

mätbara som, professionellt omvärldsstöd där de undersökta skolorna menade att samarbetet 

över yrkesgränser var en viktig drivkraft. Nordahl m fl. (2007) kallar det tvärprofessionellt 

samarbete och Sörlie (2000) som menar ”att det är så komplexa problem att en hjälpinsats i 

sig inte klarar att erbjuda det stöd som är påkallat. Bruners (1978) begrepp Scaffolding som 

betyder stöttande lärande, innebär också att de som arbetar med elever som utmanar skolan 

bör set till helheten runt eleven, att ett tvärprofessionellt samarbete där även hem och fritid 

inkluderas för att nå bäst resultat. Att ekonomi prioriterades till resurser i form av adekvat 
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personal, hjälpmedel och tid för planering och med eleven. Hemsituation, vänkrets, religion, 

etnicitet och geografisk tillhörighet är också faktorer som kan påverka eleven och dess 

förutsättningar i skolan. Hejlskov Elvén är inne på detta och tror inte själv på att det går att 

prata eleven till begriplighet då den saknar förmåga till att beräkna orsak och verkan i olika 

situationer ( Hejlskov Elvén. 2014, s.32). Samtalet är viktigt, men inte allenarådande utan bör 

utifrån uppsatsens resultat finnas med i ett multiteoretiskt perspektiv där så många aspekter 

som möjligt tas till handa i bemötandet av eleven.  

               Även då det kommer till arbetet med elever som har allvarliga beteendeproblem 

visar resultaten av studien att detta är viktigt och då övergår det i mer multisystematiska 

metoder där Empoverment (överlåta adekvat makt till föräldrarna) blir en viktig del att nå 

begriplighet i elevens varande och inte bara begriplighet i ett enskilt ämne. Att skolan i arbetet 

med elever som utmanar skolan antar ett multiteoretiskt perspektiv. ”fenomen framstår som 

alltför komplexa för att för att kunna infångas med ett begrepp” (Kupferberg, 2008, s. 143). 

              

8 Slutsats 

Jag vill med det som framkommit i min uppsats lyfta behovet av att hitta tid, multimodala och 

multiprofessionella lösningar kring dessa ungdomar som utmanar skolan. Andra har 

formulerat det annorlunda med till exempel: 

”Elever med särskilda behov – eller elever i behov av särskilt stöd! Alla har samma 

grundläggande behov, men en del kan vara i behov av extra stöd i perioder som kan minska 

deras svårigheter eller helt eliminera dem” (Brodin och Lindstrand, 2009, s.69).  

Uppsatsen har visat på vikten av att vi i skolans värld försöker hitta lösningar där vi lyfter det 

som fungerar istället för att bara fokusera på det som är fel. Att vi inte behandlar elever olika 

än andra om inte situationen ytterst så kräver. Brodin och Lindstrand förklarar det med ”I alla 

situationer där det går ska de behandlas som alla andra barn med samma krav och 

förväntningar. Där vi känner att det inte fungerar och barnet behöver mer stöd än kamraterna, 

måste detta självfallet sättas in” (Brodin & Lindstrand, 2009 s. 165f).  

            Uppsatsen visar att erfarenhet i att möta elever som utmanar skolan är av stor vikt för 

att nå framgång i bemötandet av dessa ungdomar. Att många gånger göra nästan rätt till slut 

blir framgångsrika förhållningssätt. Att praktiknära studier verkar mer motiverande då högre 

begriplighet då uppnås enligt denna uppsats resultat.  

                Uppsatsen visar också på vikten av att vi i skolans värld ser individen först och 

etiketten som en diagnos senare, etiketten skall ses mer som en hjälp till förståelse i hur vi kan 

anpassa vår verksamhet. Det som i uppsatsen var de enskilt viktigaste faktorerna som nådde 

framgång i mötet med elever som utmanar skolan var det lågaffektiva bemötandet i samspel 
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med kunskap om elevens livssituation och hög kompetens både i ämne och 

socialpsykologiska mekanismer hos den enskilde pedagogen. 

                 Det som i uppsatsen framkommer som skillnader som kan vara i en jämförelse med 

den teoretiska gymnasieskolan är; De naturliga informella mötesplatserna på lektion, raster 

och kvällstid då djurstallar och maskinhallar är aktiva med personal och elever arbetar sida 

vid sida med normalt undervisande personal. Att naturbruksskolorna har internat där eleverna 

bor samt att det stora flertalet elever kommer från andra kommuner och bor i närheten av 

skolan framstår också som en faktor där nya relationsmönster byggs mellan både elev-elev 

och elev- personal. Sista faktorn som framstår som särskiljande mellan gymnasieformerna är 

att naturbruksskolan på ett naturligt sätt skapar mindre undervisningsgrupper då det är ett 

måste för att till exempel saxa engelska mot traktorkörning då alla inte kan köra traktor 

samtidigt.  

                  En konflikt som framgår av denna uppsats är styrdokumentens utformning vad 

gäller kraven på vad skolan och läraren ”skall” göra. I den bästa av världar med oändliga 

resurser kanske det skulle vara möjligt att leva upp till dessa krav, men enligt mina 

informanter svårt att uppnå utifrån de förutsättningar skolan har vad gäller, hur tid, resurser 

och elevers mående påverkar elevens skolsituation. Att med dessa skallsatser på pedagogernas 

axlar möta elever som utmanar skolan menar informanterna i studien gör läraruppdraget 

omöjligt att lyckas med. Några informanter menade att om dessa skallsatser bara gjordes om 

till strävansmål hade det känts som ett mer möjligt uppdrag. Vi börjar skapa ett segregerat 

skolsystem där olika kommuner agerar olika utifrån ekonomi. Persson och Persson (2012) 

sammanfattar det då de menar att vid skolfrågor fattas politiska beslut där förvaltningschefer 

har till uppgift att tolka besluten medan implementeringen leds av skolledare längre ner i 

chefshierarkin. Detta innebär ofta att verksamhetsrelevanta lösningar konkurreras ut av 

ekonomiska. Utmaningen för dagens skolledare är därför att balansera behov och resurser 

samtidig som det nationella uppdraget ska utföras. Orealistiska krav uppstår när enighet ska 

råda kring mål på olika nivåer och mellan olika yrkesgrupper (Montin, 2004). Byråkratiska 

strukturer anses effektiva i ett offentligt utbildningssystem men de skapar opersonliga och 

oengagerade relationer samt en professionalism som kan betraktas som motsatsen till varm 

och relationsskapande. Lärare beskrivs befinna sig i byråkratiska och rationaliserande 

organisationer där utbildnings-uppdraget tycks fokusera på enkelt mätbara resultat kopplade 

till standardiserade miniminivåer (Westling Allodi, 2010). 
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   8.1 Framtida forskning  

Jag tror att man i framtida forskning fokuserat skulle försöka se om det generellt och inte bara 

i min studie är så att procenten elever i dokumenterat behov av särskilt stöd har en 

överrepresentation inom naturbruksprogrammet och i så fall vilka faktorer som är 

anledningen till detta? Som jag nämnt i metoddiskussionen skulle det vara intressant med en 

fenomenografisk studie där man kunde se om det fanns variationer mellan naturbruksskolor 

och andra gymnasieformer både i upptagningsklientel samt om det kan finnas variationer i 

vilka framgångsfaktorer och förutsättningar de olika skolformerna menar som viktigast i 

arbetet med elever som utmanar skolan.  

En annan fråga som utifrån min studie kan vara intressant att studera är om vi behöver hitta 

nya professioner inom skolans värld med mer relationsskapande och psykosocialt baserade 

kunskaper och arbetsuppgifter? 

Som avslutning vill jag dela med mig av min devis som jag arbetar efter och som för mig varit 

en hjälp i bemötandet av både barn och unga som utmanar skolan: 

 

”Möt mig där jag är och just nu vill vara, då skall jag lyssna på dig, och vem vet om 

jag kanske rent utav förstår vad du menar” 
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Bilaga 1 

- - Checklista för genomförande av fokusgrupper - - 

 

Aktivitet  Kommentarer 

Bestämma målsättning och 

syfte för undersökningen 
  Vad ledde fram till beslutet att genomföra en 

fokusgrupp? Vilka frågor ska gruppen hjälpa till att 

besvara? 

 Vad är det ni vill veta av de som ska intervjuas? Klargör 

ämnet som ska undersökas. Definiera vilka delar som 

särskilt ska undersökas.  

 Hur ska resultatet användas? Exempel är att få fram 

underlag för förändringar som bör genomföras eller att 

se effekter av genomförda förändringar.  

Konstruera en intervjuguide   Håll målsättningen och syftet i minnet. Dela in de frågor 

som ska besvaras i övergripande grupper/teman (håll ner 

antalet teman) och skapa några klargörande frågor som 

belyser olika aspekter av varje tema. Använd enkla ord 

och öppna frågeställningar.  

 Prova gärna intervjuguiden på en person för att se om 

frågorna håller. 

Val av och rekrytering av 

deltagare 
  Håll målsättningen och syftet i minnet. Vilka deltagare 

vill ni ha? Vilka erfarenheter bör de ha? (ålder, kön, 

sjukdom, åtgärdstyp et c) Goda deltagare kan 

karaktäriseras som ”fyllda av kunskap och förmåga att 

förmedla sina åsikter”. Ha helst någon reserv som kan 

rycka in med kort varsel med tanke på återbud. Sex till 

åtta deltagare är lämpligt. 

Utse 

moderatorer/intervjuledare 
  Var två personer, en som leder själva utfrågandet och en 

som sköter dokumentationen  

 De som leder gruppen bör ha insikt i ämnet och 

verksamheten, men förhålla sig neutrala.  

 Önskemoderatorn har rätt ”passform” utifrån 

gruppsammansättningen samt förmåga att lyssna, 

empati, god uppfattningsförmåga, värme, respekt, 

uppmuntra de blyga och hålla tillbaka de dominanta samt 

klara av att undvika förklaringar av beslut, processer och 

policys. 

 För deltagarnas del kan det beroende på frågeställning 

upplevas mer neutralt med en utomstående gruppledare. 

 Övning ger färdighet!  

Praktiska förberedelser   Hitta en trivsam lokal, material/utrustning för 

sammanställning (bandspelare, anteckningsblock eller 

blädderblock)  

Under intervjun   Moderatorn leder gruppen och bisittaren sköter 

dokumentationen 

 Tänk igenom en inledning och det som ska sägas som 

enklare uppvärmningsfrågor (frågor som är lätta att 

besvara).  

 Uppmuntra interaktionen i gruppen och ge alla deltagare 

utrymme att svara. 
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 Varje tema utreds med hjälp av de klargörande frågorna 

tills inga fler åsikter kommer fram, s.k. mättnad.  

 Uppmuntra vidare resonemang med frågor typ: Hur 

menar du med det? Kan du klargöra…? Intressant, vad 

säger ni andra? 

 En lämplig tid för genomförandet av intervjun är 60-90 

minuter. 

Förslag till program: 

 Inled gärna med gemensamt fika och 

småprat 

 Presentation av deltagare och 

samtalsledare 

  Introduktion om fokusgruppen och 

dess syfte 

 Grundregler – alla svar är bra, det 

finns inget rätt eller fel, ev sekretess 

osv 

 Uppvärmning med enklare 

lågriskfrågor 

 Djupdykning genom att fokusera på kritiska 

frågor  

 Fråga igenom alla teman och klargörande 

frågor (gå från de konkreta till de mer abstrakta 

frågorna) 

 Summera för ev klargöranden 

 Avslutning med frågor om ev återkoppling till 

deltagarna 

Sammanställning och 

rapportering av resultat 
 Genomför sammanställningen i så nära anslutning till 

intervjun som möjligt. Målet med sammanställningen är att 

reducera ner det som sagts i en sammanfattning genom att 

lyfta fram återkommande ord eller åsikter.  
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Bilaga 2 

Checklista Fokusgrupp om några naturbruksskolors arbete med barn och ungdomar i 

särskilt behov av hjälp och stöd 

Tema 1: 

 

 Deltagarnas nuvarande och tidigare upplevelser av arbete med ungdomar i behov av särskild 

hjälp och stöd. 

 

Syfte: 

 

Fånga deltagarnas nuvarande och tidigare upplevelser av arbete med ungdomar i behov av 

särskild hjälp och stöd 

Klargörande frågor: 

 

 Kan ni beskriva nuvarande och tidigare erfarenheter av arbete med ungdomar i behov av 

särskild hjälp och stöd.? 

 

 Vilka förväntningar har ni då ni möter dessa ungdomar? 

 

 Upplever ni att ni ställer rimliga krav och förväntningar på dessa ungdomars förmågor? 

 

 Hur skulle ni vilja beskriva ert arbete med dessa ungdomar? 
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Tema 1: 

 

Positiva kommentarer + 

 

 

Negativa kommentarer - 

Egna reflektioner: 

 

 

 

Förslag till förbättringar: 

 

 

 

 

Tema 2: 

 

 Deltagarnas syn på möjligt utvecklingsarbete i arbetet med ungdomar i behov av särskild 

hjälp och stöd vid sin naturbruksskola. 

 

 Syfte: 
Se om det finns en återkommande samsyn mellan besökta naturbruksskolorna i deras syn på 

möjligt utvecklingsarbete med ungdomar i behov av särskild hjälp och stöd. 

  

Klargörande frågor: 

 

 Vilka möjligheter ser ni i att utveckla i ert arbete med dessa ungdomar? 

 

 Tror ni att dessa elever i behov kommer att öka eller minska i en framtid och i så fall vad tror 

ni är anledningen till detta?  

 

 Vilka hinder ser ni som möjliga i ert arbete med dessa ungdomar? 
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Tema 2: 

 

Positiva kommentarer + 

 

 

Negativa kommentarer - 

Egna reflektioner: 

 

 

 

Förslag till förbättringar: 

 

 

 

 

 

 

 

 


