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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur representanter ur den 

samlade elevhälsan beskriver arbetet för elever med bristande förmåga till socialt 

samspel och den utsatthet som finns kring kränkningar, utanförskap och 

mobbning. De aktuella frågeställningar som ligger till grund är följande: Hur 

beskriver professionsutövare inom elevhälsan att de arbetar med elever med 

bristande förmåga till socialt samspel? Hur resonerar professionsutövare inom 

elevhälsan kring det förbyggande och åtgärdande arbetet för elever med 

bristande förmåga till socialt samspel? Vika insatser beskriver 

professionsutövare inom elevhälsan att de vidtar för elever med bristande 

förmåga till socialt samspel när mobbning och utanförskap är 

problembeskrivningen? 

   Föreliggande studie har utgått från en konstruktivistisk grundad teori med 

tydliga rötter i den symboliska interaktionismen. Studien är en kvalitativ 

intervjustudie. Åtta deltagare ur elevhälsan (tre rektorer, tre kuratorer och två 

specialpedagoger) är intervjuade med en semistrukturerad intervjuguide till 

grund. Materialet från de transkriberade intervjuerna har kodats initialt, 

teoretiskt och fokuserat och har resulterat i tre teoretiska modeller. Den första 

teoretiska modellen är Underlättande och försvårande faktorer för elevgruppen 

som har brister i förmågan till socialt samspel och elevhälsans arbete för och 

med gruppen. Denna modell behandlar de faktorer representanter ur elevhälsan 

finner försvårande eller underlättande i arbetet. Den andra Strategier för att 

överkomma hinder behandlar de strategier representanterna använder sig av i 

arbetet med elevgruppen med bristande förmåga till socialt samspel. Den sista 

teoretiska modellen Strategier och förklaringsmodeller till mobbning, 

kränkningar och utanförskap hos elevgruppen med brister i förmåga till socialt 

samspel behandlar de strategier och förklaringsmodeller representanterna 

använder sig av för att förhålla sig till elevgruppens överreprepresentation i 

utanförskap, samt mobbnings- och kränkningssammanhang. 

Nyckelord: mobbning, bristande förmåga till socialt samspel, 

samspelsproblematik, skolmisslyckande, specialpedagogik, elevhälsa, 

elevhälsoteam, specialpedagog, förebyggande elevhälsoarbete 
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1. Inledning 

1.1 Elevhälsans uppdrag och arbete ur ett historiskt perspektiv 

De första skolläkarna anställdes i Stockholm redan på 1830-talet och var 

starten till det vi idag kallar elevhälsa. Först på 1940-talet var elevhälsan så 

uppbyggd att den omfattade alla svenska skolbarn. Det initiala uppdraget var 

ett medicinskt vårdande uppdrag eftersom uppkomsten av elevvården skedde i 

en tid där många i Sverige var fattiga och levde under hälsovådliga 

förhållanden. Kontroller av elevers allmänna hälsa blev därför en stor uppgift 

för elevhälsovården (Hillman, 2010). Skolsköterskor anställdes som 

komplement till skolläkarna för att genomföra hälsokontroller och följa de 

vaccinationsplaner som samhället erbjöd skolbarnen. Under 1960- och 70-talet 

tillkom skolpsykologer och skolkuratorer. 1974 tillsattes en 

skolhälsovårdsutredning och det framkom tydligt två spår som skolhälsovården 

på skolorna arbetade efter. Det ena betecknades som ”Barnklinikens förlängda 

arm” och den andra som ”elevernas företagshälsovård” (Cernerud, 2017 , s.39). 

Den förstnämnda var förespråkare av en korrigerande och vårdande 

skolhälsovård som skulle vara delvis skild från skolverksamheten. Den andra 

för skolhälsovård som likt företagshälsan, skulle verka i och för den 

arbetsmiljö som eleverna är. Det senare synsättet var det som fick genomslag 

och sedan dess har elevhälsovård blivit elevhälsa och tanken är att den, precis 

som företagshälsovården, skall verka hälsofrämjande och förebyggande för 

eleverna på skolorna (Cernerud, 2017).  

1.2 Elevhälsa idag 

I den nya skollagen (2010:800) som trädde i kraft 2011 samlades 

skolhälsovården, de specialpedagogiska insatserna och den särskilda 

elevvården till en samlad elevhälsa. I elevhälsoteamen ska det finnas tillgång 

till skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och kurator för att upprätthålla den 

medicinska delen, samt att den specialpedagogiska kompetensen ska finnas för 

att bidra för att undanröja hinder för lärande. Rektor ansvarar för att samverkan 

ska ske över ämneskompetenserna och verkar för att undanröja hinder för 

lärande och säkerställa att fysiska och psykologiska svårigheter 

uppmärksammas och inte står i vägen för en tillgänglig undervisning. Den 

samlade elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att skapa 
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 en arbetsmiljö där eleverna känner sig trygga, fria från mobbning och 

kränkningar (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016).   

1.3 Den specialpedagogiska kompentensen i elevhälsan 

Vem som är ”pedagogisk personal med specialpedagogisk kompetens” är upp 

till rektor att besluta, men en övervägande del av de som arbetar inom 

elevhälsan i denna roll är specialpedagoger. Andra yrkeskategorier som 

återfinns i denna roll är speciallärare och rektorer med särskilt ansvar för de 

specialpedagogiska insatserna på skolan. Syftet med denna roll är att i ett tidigt 

skede utifrån den information som finns kring elevens hälsa, sociala situation 

och svårigheter i skolan, möta elever och verka för att undanröja hinder för 

lärande (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016).  

   I rollen som specialpedagog ingår det med andra ord att vara del av det 

elevhälsoteam som finns på skolorna. Elevhälsoarbetets roll ska vara att 

undanröja hinder och verka främjande för alla elevers lärande (Skolverket & 

Socialstyrelsen, 2014). Johansson, Flygare och Hellfeldt (2017) visar i sin 

rapport att mobbning, kränkande behandling och utanförskap har en negativ 

inverkan på elevers skolresultat. Rose m fl (2011) påvisar även att elever med 

neuropsykiatriska diagnoser är överrepresenterade i kränknings- och 

mobbningssammanhang som offer eller förövare eller som båda. Efter att ha 

arbetat i skolan i 10 år och mött dessa barn i undervisning och gång på gång 

sett dem misslyckas socialt väcktes ett intresse för den här frågan. Att ständigt 

misslyckas i skolan skapar frustration och att dessutom misslyckas socialt 

skapar en situation som inte är optimal för inlärning. Om elevhälsan ska verka 

för att undanröja hinder för lärande är då inte att ständigt misslyckas socialt ett 

hinder som elevhälsan ska verkar för att undanröja? Och hur går de i så fall 

tillväga när de gör det? Dessa frågor väcktes hos mig som kommande 

specialpedagog.   

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur representanter ur den 

samlade elevhälsan beskriver arbetet för elever med bristande förmåga till 

socialt samspel och den utsatthet som finns kring mobbning.   
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1. Hur beskriver professionsutövare inom elevhälsan att de arbetar med 

elever med bristande förmåga till socialt samspel? 

2. Hur resonerar professionsutövare inom elevhälsan kring det 

förbyggande och åtgärdande arbetet för elever med bristande förmåga 

till socialt samspel?    

3. Vika insatser beskriver professionsutövare inom elevhälsan att de vidtar 

för elever med bristande förmåga till socialt samspel när kränkningar, 

mobbning och utanförskap är problembeskrivningen?  

 

2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

2.1 Symbolisk interaktionism  

Enligt den symboliska interaktionismen (Trost & Levin, 2004) är det de 

handlingar vi gör som konstruerar den människa vi anser oss vara. Handlingar 

sker i samspel med den kontext vi befinner oss i. Det är i det sociala samspelet 

som mening skapas och det är först i interaktion med andra som de handlingar 

vi gör får betydelse. Även språk ses som en symbol och är den symbol vi mest 

frekvent använder oss av. En central tanke inom symbolisk interaktionism är 

det så kallade Tomasteoremet, vilket innebär att individers tolkningar av en 

situation har större betydelse för hur de handlar i situationen än en eventuell 

”korrekt” objektiv tolkning av hur situationen egentligen är beskaffad (Trost & 

Levin, 2004). Mot bakgrund av detta teoretiska perspektiv studerar jag därför i 

denna uppsats elevhälsopersonalens perspektiv på sitt arbete. Deras 

uppfattningar och tolkningar av de situationer och elever som de möter i arbetet 

har, enligt Tomasteoremet, större betydelse för vad de gör än hur situationerna 

och eleverna ”verkligen” är, något som var avgörande för valet av teoretiskt 

ramverk till denna studie (Trost & Levin, 2004).  

   Den symboliska interaktionismen utgör dessutom ett teoretiskt ramverk för 

den konstruktivistiska grundade teorin (Charmaz, 2014) som jag valt att 

använda som metodansats i denna uppsats. Charmaz (2014) menar att 

människans agerande konstrueras i samverkan med omgivningen och att dessa 

påverkar varandra växelvis; situationer skapar vårt sätt att agera och vårt 

agerande skapar hur situationer ter sig (Charmaz 2014). På så sätt hänger syfte, 

frågeställningar, teori och metod samman med varandra i min studie. Utifrån 
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det teoretiska ramverket och antagandena i den konstruktivistiska grundade 

teorin är det därför troligt att elevhälsopersonalens perspektiv på sitt arbete 

med elever i svårigheter med socialt samspel också påverkar hur de handlar 

och arbetar i relation till dessa elever.  

   Andra teoretiska ramverk hade kunnat vara tänkbara till denna studie. 

Exempelvis hade den sociala konstruktivismen kunna agera teoretiskt ramverk 

och resultaten hade då setts i annat ljus eftersom den mer fokuserar på att hitta 

kulturella sanningar skapat genom socialisation. Eftersom detta inte var syftet 

med studien valdes detta bort.    

 

2.2   Det sociala samspelet i skolan  

2.2.1 Vikten av ett fungerande samspel för eleven 

Ungefär samtidigt som barnet börjar skolan, börjar också behovet av att ha 

jämnåriga kamrater för att utveckla sociala färdigheter. Under lågstadieåldern 

kan familj, andra vuxna och syskon kompensera för detta till viss del. Under 

skolåren finns ett utvecklingspsykologiskt behov av att ha tillitsfulla 

kamratrelationer med barn i samma ålder. Behovet av att vara accepterat och 

känna sig omtyckt av kamrater är viktigt och det är i samspelet med jämnåriga 

som utvecklandet av självbilden delvis sker. Att mötas av ett avvisande hos 

jämnåriga innebär en ökad sårbarhet och kan skapa påfrestningar och 

utmaningar för barnet. Trakasserier och mobbning under dessa år kan påverka 

barnet mycket negativt, även efter att det upphört. Under tonåren är kamrater 

oerhört viktiga för ungdomar och förtroenden utbyts och råd utbyts mellan 

ungdomarna, snarare än med föräldrar (Hillman, 2010).  

2.2.2 Samspelssvårigheter i skolans kontext 

Pragmatiska svårigheter eller samspelsproblematik sammanfattas av Nettelblad 

och Salamheh (2013) som ”problem att använda språket på ett adekvat sätt i en 

viss kontext” (s. 20). De beskriver svårigheterna som en bristande förmåga att 

säga rätt saker på rätt tidpunkt till rätt person men även att använda sitt eget 

kroppsspråk på ett sätt som bedöms av mottagaren som adekvat. Att ständigt 

misslyckas i det sociala samspelet i skolan leder till en känsla av frustration 
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och misslyckande hos eleven. Den elev som redan vid skolstart brister i att 

själv kunna läsa av och förstå det sociala samspelet och själv kunna interagera 

positivt, kommer i de allra flesta fall ha svårt att utveckla dessa förmågor utan 

stöd. Att vara lämnade till sin egen oförmåga kan skapa en känsla av 

misslyckande och kan i längden göra att eleven själv drar sig undan från det 

sociala livet i skolan eller att eleven själv blir utagerande i den sociala 

kontexten. Det sociala livet som pågår under hela skoldagen är komplex till sin 

natur och ju äldre eleverna blir desto mer avancerat blir sättet att samspela. 

Bristande förmåga till att förstå och själv kunna ta del av det sociala livet 

påverkar trivseln i skolan, skolarbetet och måendet. Ju yngre barnet är desto 

mer behöver föräldrar och syskon finnas som kompensatoriskt stöd, men ju 

äldre barnet blir behöver förmågan till samspel tränas och ofta är det även 

något som barnet önskar själv (Nettelblad & Salamheh, 2013). Att ha 

svårigheter i att läsa av det sociala samspelet anges som en av de förmågor som 

ter sig annorlunda för elever med neuropsykiatriska diagnoser, främst inom 

autismspektrumet, men även vid uppmärksamhetsstörning, språkstörning och 

ADHD (Canino & Alegria, 2008; Nettelblad & Salameh, 2013). I en studie 

skattade elever inom autismspektrumet sig mindre delaktiga i det sociala livet 

och mindre omtyckta av såväl lärare som klasskamrater (Falkmer, 2013). De 

skattade sig även som mer utsatta för mobbning och mer missförstådda. 

Falkmer (2013) beskriver svårigheter med att läsa ansiktsuttryck och känslor 

som en trolig förklaring till varför svårigheter finns att tolka det sociala 

samspelet. Elevernas bild bekräftades i lärarnas skattningar av elevernas 

förmågor, men trots att tydliga samspelssvårigheter framkom genererade inte 

det fler interventioner för att ge eleverna verktyg i att bättre kunna läsa 

samspelet. Ogden (2001) menar att ha väl utvecklande sociala förmågor samt 

besitta kunskaper i socialt samspel är en skyddsfaktor mot att senare i livet inte 

hamna utsatthet och kriminalitet.  Vidare framhåller Ogden (2001) att då dessa 

förmågor saknas är det av yttersta vikt att dessa bemöts och tränas hos de 

elever som saknar förmågan och att med fördel träna med en vuxen; både som 

förebild, men även som guide i den sociala interaktionen (Ogden, 2001). Med 

fördel kan denna träning ske i skolan, men även i aktiviteter anslutning till 

skoldagen som exempelvis på fritidsverksamhet (Nettelbladh & Salameh, 

2013). Upplever eleven ständigt misslyckande i sociala relationer kan det leda 
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till bristande skolinsatser, utsatthet och i värsta fall tidigt debuterande 

kriminalitet. Att tidigt ge preventiva och åtgärdande insatser där eleverna lär 

sig att se ledtrådarna i den sociala miljön är en ovärderlig insats för deras 

kommande liv (Ogden, 2001). 

 

2.3 Mobbning och utanförskap 

2.3.1 Mobbning 

Definitionen av mobbning är enligt Pikas (1987) följande:  

Med mobbning avser jag medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp 

och/eller uteslutning ur gemenskapen som riktas mot en enskild individ i 

underläge av en grupp vars medlemmar förstärker varandra beteende i 

interaktion (Pikas 1987, s 42)  

 Thornberg (2013) menar att tidigare kunde enskilda kränkande handlingar 

tillskrivas epitetet mobbning; men då en förskjutning av begreppet skett krävs 

att de kränkande handlingarna ska ha pågått under en längre tid för att räknas 

som mobbning. Enligt Olweus (1986) är det inte antalet kränkningar eller 

personer som kränker, utan vilken skada offret får i sin självkänsla. Nansel m fl 

(2001) menar att cirka 30 % av alla ungdomar är inblandade i mobbning. 

Mobbning förekommer i alla åldrar, startar i förskolan och är en del av 

elevernas vardag genom deras barndom. Forskning visar att mobbning är mer 

vanligt förekommande bland elever som har sociala, emotionella, 

beteendemässiga, medicinska och/eller akademiska svårigheter (se exempelvis 

Gini & Pozzoli, 2009, Hawker & Boulton, 2000).  Mobbningsbeteenden under 

uppväxten ökar risken för kriminalitet i vuxenlivet (Sourander m fl, 2007) och 

de som utsätts för mobbning löper ökad risk för psykisk ohälsa och har oftare 

svårigheter i sociala relationer även i vuxen ålder (Wolke m fl, 2013). 

Thornberg (2013) menar vidare att mobbning är ett komplext socialt fenomen. 

De som mobbar tenderar förvisso att vara mindre omtyckta, men har samtidigt 

ofta hög social status. De som blir utsatta för mobbning har i regel få vänner 

och låg social status. I många fall är det ett sätt för den som mobbar att behålla 

sin status att samtidigt trycka ner andra (Thornberg, 2013). Dessa är de 

klassiska rollerna: den som mobbar och den som utsätts för mobbning. 
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Mobbning sker dock inte som något socialt isolerat, utan är en del av och 

avhängig den sociala kontexten och de personer som finns runt förövare och 

utsatta. I grupper där de som bevittnar mobbning är benägna att säga ifrån och 

ta ställning för de mobbade förekommer mobbning i lägre grad.  I grupper där 

vittnena tar mobbarnas parti genom att skratta, heja på mobbarna eller ansluta 

sig till dem, men även där vittnena rättfärdigar, förvränger och förskjuter 

ansvaret på den som utsätts genom att hävda att den utsatte beter sig på ett 

avvikande vis och på så vis även får skylla sig själv, förekommer mobbning i 

högre grad. Personens låga status och bristande sociala kompetens kan komma 

att användas av de andra eleverna för att förklara mobbningen och förskjuta 

ansvaret bort från såväl förövarna som gruppen som står bredvid och inte aktivt 

hjälper den utsatte, eftersom personen som utsätts får ”skylla sig själv” som 

säger, gör eller klär sig som den gör. Att personen uppfattas bete sig socialt 

avvikande gör också att hen avhumaniseras och börjar ses som något annat än 

de andra eleverna i klassen (Thornberg & Jungert, 2014). Vidare visar studier 

att i klassrum där det finns nära och förtroliga relationer mellan lärare och 

elever är risken för mobbning också mindre förekommande (Thornberg, 2013). 

Mobbning förekommer där vuxna inte befinner sig eller ser på (Thornberg, 

2103). Det går därför inte att säkerställa huruvida det förekommer mobbning, 

trakasserier eller utanförskap eller inte på enbart skolpersonals utsagor. Att låta 

eleverna fylla i anonyma enkäter kring det sociala livet i skolan är ett sätt att få 

en bild av vad som pågår när vuxna inte ser (Thornberg & Jungert, 2014).   

2.3.2 Mobbning och utanförskap för elever med samspelssvårigheter 

Forskning har visat att elever som har en funktionsnedsättning löper högre risk 

för att själva bli mobbade (för en forskningsöversikt, se Rose, 2011). 

Exempelvis är elever inom autismspektrumet överrepresenterade i gruppen 

som utsätts för mobbning (Zeedyk m. fl 2014)). Även i gruppen som utsätter 

andra för mobbning finns elever med neuropsykiatriska diagnoser 

representerade (Thornberg, 2016). Thornberg (2016) menar att gruppen som 

utsätter andra oftare har andra former av funktionsnedsättningar än de som blir 

utsatta, så även om det fortfarande är elever med neuropsykiatriska diagnoser, 

skiljer sig svårigheterna med socialt samspel åt. Elever med emotionella 

beteendestörningar och elever med mildare grad av inlärningssvårigheter är 
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överrepresenterade i rollen som förövare, övriga funktionsnedsättningar är 

istället underrepresenterade i rollen som förövare (Rose m fl.2011).   

 

2.3.3 Skolresultat kopplat till mobbing och utanförskap  

Huruvida mobbning är en riskfaktor för fallande skolresultat är omtvistat; 

Ladd, Herlad–Brown och Reiser (2008) påvisar att vara utsatt för mobbning är 

en riskfaktor för att också få fallande skolresultat då att vara utsatt för 

mobbning minskar aktiviteten i klassrummet enligt deras studie. Juvonen m fl 

(2000) påvisar att mobbning leder till psykisk ohälsa, med fallande 

skolprestationer som följd. Luciano och Savage (2007) visar på att elever med 

inlärningssvårigheter löper en större risk att bli utsatta för mobbning. Schwartz 

m.fl. (2002) menar att mobbning och skolresultat inte påverkar varandra, 

medan Woods och Wolke (2004) menar att en frustration över ett eget 

skolmisslyckande och underpresterande leder till ett utagerande och kränkande 

beteende mot andra elever som resultat. Johansson, Flygare och Hellefeldt 

(2017) fann i sin studie om hur erfarenhet av mobbning, skolk och socialt 

umgänge inverkar på elevernas skolprestationer. Pojkar som själva var förövare 

har en signifikant större andel icke godkända betyg än kontrollgruppen. För 

flickor var det framförallt den grupp som skattat sig som utsatta som hade än 

större andel icke godkända betyg än vad kontrollgruppen flickor har.  

2.3.4 Elevhälsans roll för elevgruppen som har brister i förmågan till 
socialt samspel 

Ogden (2001) menar att en skola där eleverna agerar socialt utmanade och 

aggressivt genom kränkningar är en signal om att den miljö som finns för 

eleverna på skolan saknar förutsättningar för att möta elevernas sociala och 

kunskapsmässiga miljö. En variation i sociala beteenden kräver en miljö som 

kan möta elevernas bredd och avslöjar brister i skolans organisation och 

förmåga. Elever i samma klass, med samma undervisning och lärare uppfattar 

sin skolgång olika. Elever med brister i den sociala förmågan uppfattar sin 

skolgång mer negativ och detta beror troligtvis på att elever som utmanar 

socialt i kamratgruppen och mot lärare uppfattas av de andra eleverna som 

tuffare och mer oroliga och möter därför avvisande i större utsträckning än sina 
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jämnåriga kamrater. Skolan kan förstärka eller förminska dessa negativa roller 

och det övergripande skolarbetet av elevhälsan har effekt på elevernas sociala 

konstruktioner av sig själva och hur de ser på sin roll i förhållande till skolan. 

Antalet elever i riskzonen för ett utmanande socialt beteende kan minska av ett 

förebyggande arbete på skolnivå av exempelvis elevhälsan, menar Ogden 

(2001). Ogden (2001) beskriver även hur elevhälsan bör vara en aktiv del i det 

förebyggande arbetet på skolan. Tidiga interventioner av elevhälsan som syftar 

till ökade sociala förmågor beskrivs som viktiga, men eftersom den sociala 

interaktionen blir mer avancerad ju äldre eleverna blir behövs interventioner 

även senare under skolgången för att vidmakthålla en positiv effekt och främja 

ett socialt verksamt klimat på skolan. Tidiga interventioner bör syfta till att 

bygga positiva sociala nätverk kring eleverna, men även att öka deras 

möjligheter att lyckas med skolarbetet och ge aktiv social träning för att minska 

antalet konflikter och öka upplevelserna av social acceptans och framgång 

(Ogden, 2001). Ogden (2001) menar vidare att åtgärder på skolnivå för ett 

bättre socialt samspel bland eleverna ger resultat både i minskade antal 

konflikter och ökade skolresultat.  Mc Laughlin m fl (1997) menar att 

skolledning tillsammans med skolans samlade personal behöver stå bakom och 

dela en samsyn kring vilka normer och värderingar som skolan ska 

implementera. För att nå framgång behöver insatserna verka på skolnivå, 

gruppnivå och individnivå och de sociala färdigheterna behöver aktivt tränas. 

Samtal av utbildad samtalspersonal ur elevhälsan (kurator eller psykolog) ger 

högre effekt på resultatet än om den sociala färdighetsträningen på individnivå 

skedde av annan personal (Mc Laughlin m fl 1997). Vidare menar Ogden 

(2001) att de olika expertkunskaperna som finns på skolan måste verka i ett 

öppet klimat som präglas av en känsla av ett gemensamt mål och all personal 

behöver utbildas i de verktyg de behöver för att kunna främja ett positivt 

socialt klimat. Tvärprofessionella arbetsgrupper är även de att föredra och de 

insatser som genomförs behöver följas upp med jämna mellanrum för att 

säkerställa att de leder till önskvärd effekt (Ogden, 2001).   



10 

 

3 Metod  

3.1 Perspektiv/teoretisk utgångspunkter  

För att undersöka hur elevhälsopersonal skapar mening i och resonerar kring 

arbetet med elever med svårigheter att läsa det sociala samspelet och de 

konsekvenser det blir användes grundad teori (eng ”grounded theory”) som 

metodansats. Denna metodansats är utvecklad för att studera sociala och 

socialpsykologiska processer och hur människor skapar mening i och definierar 

situationen i sådana processer (Charmaz, 2014). Enligt Glaser och Strauss 

(1967) är grundad teori en explorativ metod som studerar mönster och 

konstruerar kategorier för att generera teorier. Idag finns fler olika versioner av 

grundad teori (Bryant & Charmaz, 2010; Morse, 2009; Thornberg & Charmaz, 

2013), men de utgår fortfarande samma grundtankar som det bygger på. Det 

som är speciellt med metoden är att den erbjuder forskaren att gå tillbaka till 

såväl material som till fältet för att undersöka mer om det uppstått luckor i data 

(Charmaz, 2014). I föreliggande studie har jag utgått från en konstruktivistisk 

grundad teori med tydliga rötter i den symboliska interaktionismen (Charmaz, 

2014). 

3.2 Deltagare  

Jag genomförde ett strategiskt urval i syfte att en ökad spridning av bakgrund 

hos elever och personal för att därigenom öka möjligheterna för 

variationsrikedom i data (Cresswell & Plano Clark, 2011). En strategi inom 

grundad teori är, enligt Charmaz (2014), att söka deltagare som kan 

representera och maximera en spridning av erfarenheter och beskrivningar 

kring frågan som undersöks och att deltagare från kontrasterande miljöer och 

bakgrunder med fördel inkluderas. Detta har varit vägledande i föreliggande 

studie. Förfrågan skickades för deltagande till 15 skolor och ett missivbrev 

skickades ut för att beskriva studien närmare (se bilaga 1). Tre låg- och 

mellanstadieskolor samt två högstadieskolor valde att delta. Åtta deltagare med 

förankring i elevhälsan intervjuades: Tre rektorer, tre kuratorer och två 

specialpedagoger. Fyra av de deltagare som valde att delta kommer från tre 

olika skolor i en mindre kommun, där övervägande del av elevunderlaget har 

gått sin skolgång i Sverige och där de flesta eleverna är födda i Sverige av 

föräldrar som har svenska som modersmål. Kommunen är en gammal bruksort. 

En deltagare arbetar på en skola i en förort till en stor kommun där 
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övervägande del av elevunderlaget har utomsvensk bakgrund, och många även 

flyktingbakgrund där skolgången delvis skett utomlands. Tre deltagare arbetar 

på en skola som har stor spridning på elevunderlaget; allt från spetsutbildning i 

matematik med länsintag, idrottsprofil, men även en annan del där eleverna 

kommer från väldigt blandade socioekonomiska, kulturella och studievarierade 

hem. Skolan har även en resursklass för elever inom autismspektrum.  

   Etiska överväganden har självklart legat till grund för föreliggande studie. 

Samtliga deltagare har informerats och samtyckt till studiens syfte redan i 

missivbrevet och informerades ytterligare en gång i samband med intervjuerna. 

Deltagarna har även informerats om att deras deltagande är frivilligt och att de 

har rätt att avbryta sitt medverkande. De informerades även om att den 

information som samlats in enbart skulle användas för studiens syfte och att 

deras rätt till konfidentialitet inte på något vis kommer att äventyras (Bryman, 

2011).     

3.3 Datainsamling 

Anledningen till att dessa tre yrkeskategorier valdes ut var att de sitter som 

representanter i elevhälsan på skolan och att de är inblandade i arbetet med 

elever med bristande förmåga till socialt samspel, kränkningar och mobbning. 

Eftersom deltagarnas erfarenheter och uppfattningar är det som eftersöks har 

kvalitativa intervjuer genomförts (Dalen, 2015). Alla intervjuer inleddes med 

att deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt; att de när som 

helst kunde välja att avbryta sin medverkan av intervjun; att intervjun skulle 

spelas in för att senare transkriberas för att sedan transkriberas och att 

informationen som lämnades i intervjun enbart skulle användas till studien 

(Bryman, 2011). Intervjuerna skedde på skolorna i deltagarnas arbetsrum och 

var mellan 20-40 minuter långa. Intervjuerna byggde på en semistrukturerad 

intervjuguide som ämnade undersöka hur representanter uppger hur de arbetar 

och resonerar kring elevgruppen som har brister i förmågan till socialt samspel 

(se bilaga 2). Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades av mig 

personligen inom en vecka efter intervjun. Dalen (2015) menar att det är viktigt 

att transkriptionen sker i närhet med att den faktiska intervjun skett för att 

kunna återge en korrekt transkription av intervjun.  



12 

 

3.4 Systematisering och analys av data  

Grundad teori är en induktiv metod; viket betyder att den tar avstamp i 

materialet som samlats in för att generera ny teori på mellannivå (”middle-

range theory”) snarare än att testa redan etablerade teorier eller hypoteser 

(Thornberg & Charmaz, 2013).  

 

3.4.1 Initial kodning  

Efter att den första intervjun skett och transkriberats påbörjade jag den initiala 

kodningen som innebär att jag konstruerade empirinära koder utifrån analytiska 

frågor som ”Vad är det som händer här egentligen?”, ”Vad är detta en studie 

om?”, ”Vad är deltagarna mest upptagna av?” och ”Vad för slags kategori 

tycks denna bit av data antyda?” (Charmaz 2014). Jag kodade datamaterialet 

genom att jag bröt ner det som sades i små delar och försökte benämna detta. 

Jag närläste ord för ord och mening för en mening. En initial kod kunde i 

datamaterialet utgöras av ett par ord, en mening, en del av en mening eller ett 

mindre stycke. De ord som används för att koda låg nära datamaterialet och en 

strävan var att de skulle vara kärnfulla och explicita. Under kodningen var jag 

nyfiken och öppen för materialet sade snarare än att jag försökte få in 

materialet i förutbestämda fack, vilket är i linje med Charmaz (2014) 

föreskriver. Under kodningen pågick en konstant jämförelse mellan koderna 

och mellan koderna och data (Charmaz 2014). Detta ledde även till att initiala 

koder grupperades genom att jämföra likheter och skillnader, vilket i sin tur 

ledde till att grupper av initiala koder kom att utvecklas till mer sammanhållna 

och innehållsrika initiala koder. De första tre intervjuerna kodades initialt.  

3.4.2 Fokuserad kodning 

De initiala koder som framstod som mest betydelsefulla och frekventa i 

datamaterialet identifierades och kom i nästa steg därmed att bli fokuserade 

koder. Detta innebar att vissa, icke frekventa koder, valdes bort för att istället 

fokusera på det som var mest framträdande under intervjuerna. Under den 

fokuserade kodningen vägleddes den fortsatta analysen av de övriga fem 

intervjudatamaterialen av dessa fokuserade koder. Under denna fas försökte jag 

utveckla en större förståelse för dessa fokuserade koder som kom att utvecklas 
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till kategorier med arbetsdefinitioner (Charmaz, 2014). Detta innebär alltså att 

vissa delar av det som sades i intervjuerna sorterades bort för att bättre kunna 

beskriva de processer och mönster som återfanns i intervjuerna när de lyfts till 

en mer abstrakt, teoretisk nivå. Här fanns samtidigt en öppenhet för förändring 

och justering av koderna om nya aspekter framkom.  

3.4.3 Teoretisk kodning  

Parallellt med den fokuserade kodningen genomförde jag även teoretisk 

kodning (Charmaz, 2014; Glaser, 2010). Relationen koderna emellan 

analyserades utifrån Glasers (2010) beskrivning av teoretiska koder. De 

kärnprocesser som jag kom att identifiera och utveckla låg sedan till grund för 

de teoretiska modeller som skapades. Med hjälp av olika teoretiska koder 

(Glaser, 2010; Thornberg & Charmaz, 2013) relaterades de olika kategorierna 

till varandra och integrerades till dessa teoretiska modeller.  

3.4.4 Memos  

Under hela kodningsarbetet skrev jag även memos, som Charmaz (2014) 

menar bör göras, och där tankar, reflektioner och teoretiska idéer nedtecknades. 

Dessa låg sedan till grund för själva analysen, och då särskilt den teoretiska 

analysen.  

3.5 Metoddiskussion 

Grundad teori ansågs lämplig som metod för det avsedda området av fler skäl. 

Relativt lite forskning finns kring hur just elevhälsans professionsutövare 

beskriver arbetet med och resonerar kring gruppen elever med brister i 

förmågan till socialt samspel, varför en induktiv snarare än en deduktiv metod 

var lämplig. Eftersom deltagarnas beskrivningar och resonemang eftersöktes 

och detta är en del i den sociala kontexten, föreföll grundad teori som en metod 

som väl skulle svara på detta. Intervjuformen var även den passande då syftet 

tjänar till att få insikt i människors sociala värd där deltagarnas erfarenheter 

och upplevelser är det som står i centrum (Dalen, 2015).  

4. Resultat 

De kärnprocesser som framkommit under analysen av intervjuerna har 

sammanfattats i tre teoretiska modeller. Dessa kommer att presenteras i tre 
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övergripande rubriker: Underlättande och försvårande faktorer för elevhälsans 

arbete för och med elevgruppen som har brister i förmågan till socialt samspel. 

Denna kategori utgör de hinder och möjligheter för arbetet som framkommit i 

intervjuerna. Strategier för att överkomma hinder där insatserna sorteras efter 

det synsätt som råder på den bristande sociala förmågan hos elevgruppen och 

de strategier och interventioner elevhälsans personal förhåller sig till beroende 

på om den sociala förmågan anses föränderlig eller oföränderlig. Strategier och 

förklaringsmodell till mobbning, kränkningar och utanförskap hos elevgruppen 

med brister i förmåga till socialt samspel beskriver elevhälsans tankar och 

resonemang som framkommit under intervjuerna.  

4.1 Underlättande och försvårande faktorer för elevhälsans arbete 
för och med elevgruppen som har brister i förmågan till socialt 
samspel 

I figuren nedan presenteras de faktorer som försvårar eller underlättar 

elevhälsans arbete med gruppen. Modellen bygger de faktorer som framkom 

mest frekvent under intervjuerna.  
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Figur 1. Underlättande och försvårande faktorer för elevgruppen som har brister i förmågan till socialt samspel och 

elevhälsans arbete för och med gruppen 

4.1.1 Underlättande faktorer för elevgruppen och för elevhälsans arbete 
för och med gruppen 

De, för arbetet med gruppen, underlättande faktorer är följande:  

4.1.1.1 Förståelse för olikheter från omgivningen 

Under intervjuerna framkom att flera skolor arbetar förebyggande med 

förståelse för olikheter och att det är något som prioriteras från ledningshåll. 

Rektor 2 beskriver det som ett långsiktigt arbete där vissa i personalen alltid 

kommer starta från en kategorisk synvinkel, där exempelvis elevgruppen som 

har svårt med socialt samspel borde få repressalier för att inte göra om sina 

misstag, medan andra i personalgruppen ser elevers sociala svårigheter som 

just en svårighet där vuxna behöver vara aktiva i elevens sociala liv och ser 
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detta som en självklar del i arbetet. Vidare berättar rektor 2 att det är viktigt att 

våga låta förändring ta tid och att från början vara inställd på att utveckling hos 

sin personal kommer att ta olika lång tid. Följande excerpt kommer från rektor 

2 kring arbetet för sin personal:  

Nu ska vi prata om lågaffektivt bemötande på torsdag, för det behövs ju för de 

här eleverna och där var det tio från skolan som var på utbildningen här om 

veckan med Bo Hejlskov så att vi får in det lite mer att man inte INTE bryr sig 

utan att det handlar om andra saker som vi ser att det ger ingen effekt när de är i 

affekt...  så vi gör flera insatser, men det är ju ett långsiktigt arbete och det 

vänder inte på två minuter och vi har 70 personal och det tar ett tag innan man 

kommer fram i flera tankar och arbetssätt och förståelse och att liksom veta att… 

(tankepaus) ... ha kunskap om de olika svårigheterna ett barn kan ha. (Rektor 2) 

 

Här är ett exempel på hur elevhälsan på skolan anordnar utbildning för samtlig 

personal kring elevbemötande. Rektor 2 menar vidare att det är en viktig 

uppgift för elevhälsan att bistå med kunskap kring olikheter och att från 

ledningshåll markera tydligt den önskade riktningen från arbetet med 

personalen. Många lärare söker stöd hos elevhälsan för hur de bättre ska möta 

olikheter hos eleverna, ofta bara för att bekräfta att det de gör är rätt. Rektor 3 

beskriver vidare att en förståelse för olikheter skapar en tryggare och mer 

tillåtande miljö för alla elever, något som elevhälsan eftersträvar och försöker 

vara en aktiv del i. En del av deltagarna uttrycker med andra ord en 

föreställning om att om det bland lärare och annan skolpersonal finns en 

förståelse för elevers olikheter och hur skolan kan möta elever utifrån deras 

olikheter så underlättar det för dessa elever att fungera i skolan och för 

elevhälsans arbete med dessa elever. Elever har en variation i social förmåga 

och när det finns en förståelse för att elever agerar olika beroende på deras 

(bristande) sociala förmåga, beskrivs elevhälsans arbete med och för 

elevgruppen enklare.       

4.1.1.2 Lärare med förmåga att undervisa eleverna även i det sociala 
samspelet 

Övervägande del av deltagarna beskriver att de flesta lärarna arbetar mycket 

för att skapa ett positivt socialt klimat i sin klasser. Det är något alla elever 

beskrivs må bra av och elevhälsan arbetar aktivt med att försöka stötta lärarnas 
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arbete för ett positivt klimat bland eleverna genom interventioner som kommer 

att nämnas senare i resultatet. Rektor 2 menar även att fritidshemmet utgör en 

viktig del för att främja det sociala klimatet bland barnen men även att 

fungerande raster är en viktig del i elevens samlande skoldag:  

... sen vill jag ha förebyggande i klassrummen, för det är ju ofta klasslärarna som 

jobbar med det förebyggande eftersom de jobbar med barnen hela tiden, och 

även på fritids såklart, de får vi inte glömma bort. De jobbar ju lika mycket med 

det. Så det blir mer i en vardagsmiljö än att vi har “nu ska vi jobba med det här” 

utan det blir ju att man gör det varje dag. Mycket rastplaneringar. Vad har du 

tänkt att göra på rasten? Vad har du tänkt att göra? Så att eleverna vet vad som 

gäller när man kommer ut så man inte ska känna att man inte har något att göra. 

Eller att man är ensam. Så det jobbar vi mycket med och sen även utvärdera 

rasterna när de kommer tillbaka, har det gått bra? och försöker rapportera till de 

som behöver veta. (Rektor 2) 

 

Även kurator 2 beskriver hur de från elevhälsan försöker uppmuntra lärarna i 

att om det sociala inte fungerat på exempelvis rasten, våga lägga planeringen 

för lektionen åt sidan och tillsammans med eleverna planera förebyggande för 

att nästa rast skall fungera bättre. Kurator 3 säger att lärande inte kan ske om 

det sociala klimatet i klassen inte fungerar och det är tydligt att i de klasser där 

lärarna arbetar mycket med ett positivt och tillåtande klimat, sker det färre 

konflikter. Elevhälsan behöver inte heller finnas där som stöd för de lärare som 

prioriterar att arbeta för ett positivt gruppklimat i samma utsträckning, som för 

lärare som inte gör det. Att arbeta för ett positivt och socialt förebyggande 

gruppklimat, uppges göra elevhälsans arbete för och med elevgruppen med 

bristande förmåga till socialt samspel enklare.   

4.1.1.3 Ett förebyggande aktivt likbehandlingsarbete 

Kurator 2 berättar även hur elevhälsan försöker kartlägga vad som händer 

bland eleverna och anpassa arbetet i elevhälsan efter vad som är aktuellt just 

nu. Exempelvis förekom mycket konflikter på sociala medier under hösten och 

då valde de att ha en föreläsning som riktade sig till eleverna, men även till 

deras föräldrar, kring vad som sker på internet och hur näthat kan stoppas. Att 

vara aktiv bland eleverna är viktigt för att tidigt kunna fånga upp tendenser 

som behöver motverkas och kurator 3 beskriver hur elevhälsan försöker lyssna 



18 

 

in eleverna för att höra vad som är aktuella tendenser för tillfället för att kunna 

sätta in förbyggande åtgärder kring de specifika tendenserna.  

   Rektor 3 och kurator 1 beskriver hur de försöker fånga tendenser bland 

eleverna i samtal och rektor 3 berättar hur de försöker ligga steget före genom 

elevenkäter där de frågar om allt från otrygga platser till sociala relationer. De 

elever som angett sig som otrygga i enkäterna följs upp genom samtal med 

elevhälsan. I dessa samtal försöker de åtgärda det som eleven uppger är svårt 

och skapa en trygg lärmiljö för alla elever. Kurator 2 beskriver det 

förebyggande likabehandlingsarbetet på följande vis:  

… däremot så jobbar lärarna med det mycket i klasserna; kring mobbning och 

det är filmvisningar kring det här att vi är olika, mycket diskussioner kring det. 

Om någon har en svårighet så är ju vår ambition att vara öppna med det inför 

klassen. En del elever vill verkligen inte det, men annars försöker vi vara öppna 

liksom att den här har de här hjälpmedlen eller fungerar så här på grund av det 

här, skapa tolerans och även en nyfikenhet förhoppningsvis… (Kurator 2) 

 

Här beskriver kurator 2 hur de på skolan aktivt genom normalisering arbetar 

aktivt och förebyggande för olikheter bland eleverna. Att arbeta förbyggande 

kring olikheter är en stor del av elevhälsans arbete på skolan och anses av 

deltagarna vara en förenklande faktor för elevhälsans arbete med elevgruppen 

som har bristande förmåga till socialt samspel.  

4.1.1.4 En medvetenhet och vilja till förändring hos eleven 

Kurator 1 menar att det är vanligt att eleverna själva kommer för att be om 

stödsamtal för att de själva inser att det är något de behöver stöd i eller som de 

själva inser att de behöver hjälp med att förstå. Ett vanligt förekommande ämne 

i samtalen är den sociala kommunikationen som är svårgreppbar för många 

elever. Det är i de samtal eleverna själva initierat som kurator 1 upplever blir 

de samtal som ger bäst resultat och där det på sikt leder till insikter och 

förändringar och bättre förståelse för social interaktion hos eleven. 

Specialpedagog 2 beskriver hur vilja och motivation till förändring måste 

finnas hos eleven själv, om förändring ska bli möjlig. Följande citat belyser 

detta:  
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Nej, man måste ha med eleven också. alltså med det som man behöver jobba 

med, eller bedöms jobba med för att nå framgång. Så många gånger har jag varit 

med i ärenden av det jag tänker du menar där det har blivit jättebra och så där det 

inte alls har blivit bra och liksom… det är ju när individen själv, nätverk och 

vårdnadshavare och skolan, när alla de rör på sig åt något annat håll än det som 

har varit fram till situation, det är då det blir bra, är min erfarenhet, men om det 

bara är vårdnadshavare och skola så blir det inte bra ... det går ju inte att göra 

utan eleven. Förändringsarbete går inte att göra utan vederbörande alls… 

(Specialpedagog 2) 

 

Utan en aktiv elev som vill ha hjälp och öka sin sociala förmåga det blir ingen 

förändring på sikt, utan mer att ett förklarande av vad som blev fel i just den 

aktuella sociala interaktionen, men eleven får inte med sig verktyg för 

förändring. Kurator 1 menar att det är viktigt att prata kring svårigheter som 

något som är normalt, vilka svårighet det än gäller, och att det är först när 

eleven kan acceptera att det sociala samspelet är svårt som det väcks en 

nyfikenhet för hur eleven kan göra istället och det är då förändring kan ske.  

4.1.1.5 Engagerad personal och ledning som arbetar för att alla elever 
ska trivas och ha en tillgänglig lärmiljö (även social sådan) 

Övervägande del av deltagarna menar att all personal på skolan arbetar aktivt 

för att lösa konflikter bland elever så snart de uppstår. Specialpedagog 2 och 

rektor 3 menar att de sällan får ärenden om konflikter och kränkningar till 

elevhälsan eftersom deras uppfattning är att personalen är snabba att hjälpa 

eleverna att hantera konflikterna så snart de uppstår. Kurator 3 beskriver att de 

har en handlingsplan som de arbetar efter när det blir stora konflikter i 

elevgrupper och att de där lägger mycket tid på att hjälpa eleverna att hantera 

konflikterna och hitta bättre fungerande sociala strategier tillsammans med 

eleverna. Ofta hinner de med att lösa konflikterna så snart de uppstår, men att 

det ibland blir ett mer långgående arbete som involverar föräldrar och elever 

där de ofta har gruppsamtal för att få eleverna att närma sig varandra igen och 

sluta se varandra som fiender och föröka hitta vägar till en fungerande 

interaktion bland eleverna i konflikt. Ska lärmiljön fungera behöver konflikter 

vara lösta, menar kurator 3.  

   Rektor 3 beskriver vidare hur elevhälsan arbetar för att sätta in förebyggande 

sociala insatser där de ser att det behövs och att dessa ofta sker på gruppnivå i 
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exempelvis en klass under en period. Redan i överlämningen startar arbetet och 

rektor 3 beskriver detta på följande vis:  

… så egentligen när man pratar förebyggande så försöker vi ju tänka 

förebyggande från dag 1 när eleven kommer hit. Redan när vi gör överlämningen 

från åk 6 så försöker vi titta: men vilka finns i den här elevens närmaste nätverk 

som kan vara med, som vi kan fånga in från början? (Rektor 3) 

 

Excerptet ovan visar på en medvetenhet om att redan från början skapa 

trygghet för eleverna för en bättre fungerande skolmiljö för att främja lärandet 

och att denna aspekt får ta plats och prioriteras från ledningshåll. Att en 

pedagog går in för att stötta upp det sociala klimatet och agera förebild är 

vanligt förekommande och elevhälsan agera snabbt genom att flytta resurser dit 

där det behövs bäst för stunden och där det behövs bäst i förebyggande syfte. 

Att det finns en medvetenhet och en flexibilitet hos ledning, såväl som hos 

personal kring att det sociala samspelet bland eleverna behöver fungera och 

prioriteras, anses underlätta elevhälsans arbete med och för gruppen elever som 

har brister i socialt samspel.  

4.1.2 Försvårande faktorer för elevgruppen och för elevhälsans arbete 
för och med gruppen 

De försvårande faktorer för elevhälsans arbete med gruppen beskrivs nedan:  

4.1.2.1 Eleverna hamnar i återkommande negativa sociala 
sammanhang  

Kurator 1 och 2 beskriver hur elever som har svårigheter med att läsa det 

sociala samspelet återkommande hamnar i konflikter och hur detta påverkar 

lärandet negativt. Samtliga kuratorer beskriver hur svårigheter med att fungera 

socialt påverkar eleverna och ofta får dem att känna misslyckande. Kurator 3 

beskriver det som en omöjlighet att kunna fokusera på skolarbete när 

konflikten från rasten hänger kvar. Liknande beskrivning ger Kurator 2. De 

stödsamtal Kurator 2 har med elever handlar ofta om en nedstämdhet eller ett 

utagerande beteende hos eleven. Om detta sägs följande:    

… ja men då är det ju det här många gånger att de kanske inte fungerar i 

klassrummet med sina kompisar eller i korridorer eller på fritiden (Kurator 2) 
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Här beskriver alltså kurator 2 olika bekymmer som medföljer av att ständigt 

misslyckas socialt. Detta skapar en känsla av misslyckande hos eleven och 

Kurator 2 beskriver det som att eleverna antingen blir nedstämda av att de 

sociala relationerna inte fungerar, att de drar sig undan den sociala 

interaktionen helt eller delvis eller att de blir utagerande mot sig själva eller 

andra. Att eleverna beskrivs hamna i återkommande negativa sociala 

sammanhang, anses vara en försvårande faktor för elevhälsans arbete för och 

med gruppen med bristande förmåga till socialt sampel.  

4.1.2.2 De andra elevernas beteende när de "tröttnar" på elever som 
beter sig på ett icke adekvat socialt vis 

Kurator 3 beskriver att en försvårande faktor i arbetet med elevgruppen som 

har brister i förmågan till samspel att de återkommande misslyckas i den 

sociala interaktionen med andra elever och att detta gör att de andra eleverna 

tröttnar. Detta beskrivs på följande vis:  

Särskilt om det är åt ADHD-hållet skulle jag säga där man lätt kan hamna i 

konflikt och man har svårt att koncentrera sig och inte störa kamraterna på 

lektionerna och de har ju en utsatt position för då stör de inte medvetet på 

lektionerna, men de stör ju kamraterna på lektionerna och så stör de också på 

rasterna och då blir det tufft för dem för då tröttnar kamraterna fortare på dem. 

På lågstadiet kan de ha väldigt mycket tålamod och de har de här i fyran med, 

sen blir det sociala samspelet mer avancerat och då är det en del som ger tillbaka 

eller att de tröttnar helt enkelt och de blir nästan lite utfrysta, ehh det har vi några 

stycken där vi har fått jobba rätt mycket. (Kurator 3) 

 

Att de andra eleverna ”tröttnar” och börjar utsätta eleverna som har svårigheter 

i det sociala samspelet är även något Kurator 1 menar är vanligt förekommande 

och uppger att många i elevgruppen väljer att helt dra sig undan sociala 

relationer, något som leder till att den sociala förmågan tränas ännu mindre och 

att eleverna då inte heller utvecklar sin sociala förmåga. Vidare beskrivs hur 

många av i elevgruppen uttrycker det som att de väljer att vara ensamma, något 

Kurator 1 är tveksam till om det stämmer. Kurator 1 menar vidare att alla 

elever mår bra av att vara en del i ett sammanhang och känna sig välkomna och 

inkluderade i klassen, något som tyvärr inte alltid är fallet.  
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4.1.2.3 Lärare som enbart ser undervisning som sin del av 
läraruppdraget och anser att ansvaret ligger på enbart elevhälsan 

Kurator 2 beskriver hur lärarna ofta anser att det som händer när elever socialt 

misslyckas enbart är ett ärende för elevhälsan, istället för att själva hantera 

problemet och arbeta för goda relationer till eleven.  

Det är det säkert på andra skolor också men de här verkligen, aaa söker efter ett 

tryggt ankare och lärarna, när det är mycket konflikter och man ska hinna med 

utbildningen och allt samtidigt, så hinner inte lärarna vara … alltså jobba på 

relationen till sin klass utan det är mer lära ut, tillsägelser, vara auktoritär när det 

inte fungerar och det fungerar inte i längden. Många barn tappar fotfästet och 

respekten och känslan av att vara i en klass och känna sig trygg och känna sig 

kopplad till sin lärare, så det är någonting jag tror lärarna behöver lägga väldigt 

mycket tid och de behöver ändra på sin roll i sitt huvud också att vara lärare, 

pedagog. (Kurator 2) 

 

Ett troligt skäl till detta, menar kurator 2, är att klimatet på skolan är hårt och 

att många av lärarna ser undervisning som sin enda uppgift. Detta leder till att 

eleverna känner sig missförstådda och otrygga. Kurator 2 önskar se en 

förskjutning av perspektivet i vad som ingår i en lärares arbetsuppgifter. 

Kurator 2 beskriver att problem, så snart de handlar om någon form av 

bristande social förmåga, hamnar hos kuratorn istället för att klasslärarna själva 

blir den trygghet och ger den sociala vägledning som behövs. Att vara lärare är 

också att arbeta med elevernas trygghet och mående, inte enbart lära eleverna 

ämneskunskaper, menar Kurator 2. Elevhälsans arbete försvåras eftersom det 

bästa för eleven är att det är den lärare de träffar dagligen som behöver finnas 

för social vägledning, snarare än en profession ur elevhälsans som inte finns i 

de vardagliga situationerna på samma vis.  

4.1.2.4 Det dubbla misslyckandet hos eleven (både socialt och 
skolprestationsmässigt) 

Gruppen elever som har svårt med det sociala samspelet beskrivs som en grupp 

som oftare också har svårt att klara skolan kunskapsmässigt och oftare 

misslyckas socialt. Detta beskrivs påverka eleverna och flera av deltagarna 

beskriver hur arbetet med gruppen sällan handlar om att det bara är problem 

med att kunskapsmässigt nå målen, utan att det ofta handlar om att eleverna har 
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svårigheterna i båda områdena. Specialpedagog 2 beskriver detta på följande 

sätt:  

… det är ganska mycket som ligger på kurator inledningsvis men min upplevelse 

är att det ganska snabbt kommer på mitt bord också, så att säga, beroende på lite 

vad det är. Mycket kanske ligger i att det blir ett uttryck liksom, vad det nu 

handlar om, samspelsvårigheterna, blir ett uttryck för att det är flera saker som 

man behöver skruva på. Det är inte bara en enda sak såklart. (Specialpedagog 2) 

 

Specialpedagog 2 menar här att det ofta är problem för eleven, både 

kunskapsmässigt och socialt, och att det därför är fler insatser som behöver 

komma in än att bara kunskapsmässigt stötta eleverna. Kurator 2 beskriver 

vidare att elever som har svårt att förstå det sociala samspelet också ofta har 

svårt att förstå det som förväntas av dem i undervisningen. Upplevelsen är att i 

de klasser där det pågår mycket konflikter, presterar eleverna sämre i skolan. 

Även specialpedagog 1 beskriver hur problem med sociala relationer försvårar 

inlärningen:  

Det är väl skolan primärt men ofta hänger det ju ihop. Ofta handlar det ju om 

kompisrelationer och relationer till vuxna i skolan som blir hinder för 

måluppfyllelsen, man inte kommer överens med sina klasskamrater eller sina 

lärare och därför inte deltar i viss undervisning till exempel… (Specialpedagog 

1) 

 

I excerptet ovan lyfter specialpedagog 1 även fram det sociala samspelet i 

relation till vuxna som en försvårande faktor för måluppfyllelsen: fungerar inte 

de relationer eleverna har till lärare påverkar detta elevens inlärning negativt. 

Kurator 3 beskriver vidare hur elevgruppen som har svårt i det sociala 

samspelet oftare misslyckas i de sociala relationerna i undervisningskontexten 

och därför misslyckas dubbelt; både i de sociala relationerna till 

klasskamraterna men även med den kunskapsinhämtning som skulle ha skett i 

klassrummet. Det kan handla om att eleven exempelvis inte kan vara med i ett 

grupparbete och att de andra eleverna upplever att eleven ”förstör” eller att 

stressen över att inte förstå en uppgift ger sig i utryck genom att eleven blir 

utagerande och stör i klassrumskontexten.  
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   Specialpedagog 1 beskriver även hur eleverna kan känna sig misslyckade i att 

de inte riktigt hänger med i det sociala samspelet och också behöver lägga 

mycket energi på att förstå det som förväntas av dem kunskapsmässigt, något 

som skapar stor stress och press och blir för eleven mer än hen klarar av. 

Rektor 1 beskriver även att övergången till högstadiet ställer helt andra krav på 

vad eleverna ska klara av i en skolkontext, eftersom de ska hitta till olika salar, 

få med rätt saker och passa tider på ett annat vis än på mellanstadiet. Vidare 

beskriver Rektor 1 även hur det sociala samspelet blir annorlunda eftersom 

eleverna får mer frihet att röra sig utanför skolområdet på exempelvis 

håltimmar, något som kan vara svårt att hantera och stressa elever som från 

början har svårt med att förstå den sociala kontexten. Att de sedan också ska 

klara måluppfyllelsen i alla ämnen blir för många övermäktigt, enligt Rektor 1.  

4.2  Strategier för att överkomma hinder  

Följande modell illustrerar de strategier som framkommit under intervjuerna 

för deltagarna då de önskar överkomma de hinder och utmaningar arbetet med 

gruppen eller som har bristande förmåga i socialt samspel skapar.  
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Figur 2. Strategier för att överkomma hinder 

 

4.2.1 Elevens bristande sociala förmåga är oföränderlig 

De strategier deltagarna använder sig av då de uppfattar att elevens förmåga är 

föränderlig är följande:  

4.2.1.1 Utbilda omgivningen för att öka förståelsen för att alla är olika 
och normalisera olikheter  

Specialpedagog 2, rektor 2 och rektor 3 beskriver vikten av att utbilda all 

personal på skolan kring de svårigheter som eleverna kan behöva stöttning i 

och att utbildning är den absolut viktigaste delen i att arbeta förebyggande för 

alla elever. Rektor 3 beskriver hur de på skolan genomgått en utbildning för att 

öka kunskapen kring neuropsykiatriska funktionsvariationer och hur all 
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personal på skolan fått delta, allt från lärare till vaktmästare, personal från 

skolköket och expeditionspersonal. Detta förklaras med att skolan är elevernas 

arbetsmiljö och för att alla ska känna sig välkomna oavsett olikheter är det 

viktigt att all personal kan bemöta alla elever som rör sig i skolans lokaler. 

Vikten av att utbilda hela skolan beskriver specialpedagog 2 nedan:   

 Jag tänker att vi gjort ett väldigt stort förebyggande arbete kring det, som gör att 

vi inte aktualiserar det på det sättet, eller tittar på det på det sättet när det gäller 

att få vara som en är och liksom npf-information/kunskap/kompetens så har vi 

eller jag drivit det, sen jag började här och går ut vartannat år, min ambition är 

att gå ut varje år och göra ett arbete i klasserna kring npf-problematik och vad 

som kan vara svårigheterna … alltså det blir ju så, det slutar i att om har kunskap 

så kan man visa förståelse och förståelse är en grundförutsättning för att man ska 

kunna utveckla egna strategier och må bra och det har gett effekt. 

(Specialpedagog 2) 

 

Specialpedagog 2 beskriver här hur han går runt till klasserna och samtalar med 

eleverna kring olikheter och neuropsykiatriska diagnoser och dess 

konsekvenser för att öka elevernas förståelse för och kunskap om att alla är 

olika och att det är något positivt. Specialpedagog 2 menar att om eleverna och 

personalen på skolan förstår varför vissa elever beter sig och agerar annorlunda 

har de också ökad förståelse för att det uppstår annorlunda situationer och att 

vissa elever beter sig socialt olika. Kurator 3 beskriver hur hen vid några 

tillfällen följt med elever ut i klassen för att berätta om de svårigheter just den 

specifika eleven har för att öka förståelsen hos klasskamraterna. Detta menar 

kurator 3 är ett verksamt sätt för att skapa överseende hos de andra eleverna 

kring att eleven med bristande förmåga i socialt samspel ibland beter sig icke 

adekvat. Att informera och utbilda tycks alltså vara en strategi som sägs leda 

till ökad förståelse kring olikheter och vara en strategi kring att göra hela 

skolmiljön mer välkomnande för alla elever, trots olika förmåga till socialt 

samspel.  

4.2.1.2 Kompensera med vuxna som sällskap och som stöd i social 
interaktion  

Att kompensera för de bristande sociala förmågorna var ett återkommande 

tema i intervjuerna. Flera av deltagarna beskrev elevgruppen som har 
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svårigheter med socialt samspel som en grupp i behov av mycket vuxenstöd 

och vuxenkontakt; något som framkommer i nedanstående excerpt av rektor 3:  

Vi tänker väl att vi arbetar för att alla elever ska trivas på skolan och då får vi ju 

hitta former för hur eleverna ska trivas och vilken vuxen man ska kunna vända 

sig till om man inte har andra elever att vända sig till. Så vi jobbar rätt aktivt ute i 

arbetslagen att det ska finnas trygga vuxna i alla områden just för att vi ser att 

elever som har behov av särskilt stöd ofta har behov av trygga vuxna… (Rektor 

3) 

 

Samtliga rektorer menar att de redan i organiseringen ser över vilka behov 

organisationen har och framförallt vilket behov det finns hos eleverna att ha 

vuxna omkring sig i de miljöer där eleverna själva rör sig och behöver ett 

kompenserande vuxenstöd:  

… vi försöker ju göra uppehållsrummet till en trygg plats för de här eleverna och 

en plats där man alltid kan gå och där skolvärden delvis kan se till att man 

kommer i kontakt med andra elever, men också framförallt vara en kompis själv. 

En vuxen…(tankepaus) ofta är de ganska vuxentillvända elever med de här 

diagnoserna tycker jag så det är en sak, och sen vår personal. Vi har mycket 

personal som äter i matsalen till exempel och fångar ofta upp de här eleverna så 

de sitter med kanske en eller två lärare och pratar under lunchen och så att man 

ser till att det liksom funkar. (Rektor 1) 

 

Både rektor 1 och 3 beskriver hur de använder fritidsgården och personal som 

arbetar där som ett forum där elever som har svårt att hitta egna sociala 

relationer har möjlighet att få stöd i att få meningsfull social interaktion. 

Men det är klart att på sikt är det ju för att vi ska få en elev som fungerar bättre i 

en helklassituation och också fungera bättre i hela miljön då, men absolut kan det 

ju handla om sociala delar. Jag menar nu har vi några elever som varit 

jätteensamma på mellanstadiet, inte haft någon att vara med och sen så har vi 

kopplat en person som också jobbar mot fritidsgården, där vi har fått den här 

eleven att börja gå på aktiviteter utanför skoltid och få ett helt annat 

sammanhang och förhoppningsvis må bättre i det, eller vi tycker oss se det, men 

vi kanske vill se det (skratt) … men vi tycker oss se att vi har andra elever som 

kommer till fritidsgården nu tack vare att vi har fångat in dem och det tycker vi 

är positivt. (Rektor 3) 
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Att elevens sociala liv är viktig för att hela skoldagen ska bli lyckad, är något 

rektor 3 beskriver och tycker se att de når framgång med. Fritidsgården spelar 

stor roll i elevens sociala liv och de insatser skolan beskrivs prioritera är ett sätt 

att få eleverna att må bättre i hela sin skolsituation. Att det sociala livet är 

viktigt en del i elevens skolvardag, är något som framkommer under 

intervjuerna, och i brist på jämnåriga kamrater kompenseras detta delvis med 

vuxna som en strategi för att hjälpa eleven till ett socialt sammanhang.  

4.2.1.3 Förebygga sociala misslyckanden genom att anpassa och 
kompensera lärmiljön samt minska på stressframkallande faktorer för 
eleven   

Tre av deltagarna framhåller att det är särskilt viktigt att se till elevens samlade 

skoltid för att se vilka anpassningar som redan görs och om det är fler som 

behöver komma till. Vidare beskriver majoriteten av deltagarna att ett 

utagerande beteende hos en elev antagligen är ett symptom för att något inte är 

bra i elevens samlade skolsituation och att elevhälsan därför behöver arbeta 

undersökande av den samlade skolmiljön för att se var anpassningar behöver 

sättas in. Exempelvis beskriver Kurator 3 hur de låter eleverna vara ute på 

rasten, men att en vuxen ska finnas som stöd i fall leken inte blir positiv och att 

en vuxen har en bestämd elevgrupp där den ska finnas för att stötta den sociala 

leken. Vidare beskrivs hur de låter vissa elever som har sociala svårigheter få 

exkluderas från exempelvis rasten för att de behöver få ner sin stress och 

chansen att vila. Kurator 3 beskriver det som att denna elevgrupp oftare 

behöver fler tillfällen för att få ner sin stress för att därigenom bättre klara 

klassrumssituationen och uppleva lyckande där. Vidare beskrivs hur de 

försöker få arbetsmiljön så lugn som möjligt för dessa elever så att deras 

sociala misslyckande skall bli färre. Detta beskrivs enligt följande: 

 … men du kanske sitter bättre själv i vissa ämnen ja då får de göra det så de får 

lugn och ro. Annars stegrar man deras stressnivå hela tiden och tillslut så funkar 

det inte, dels blir det ett misslyckande för dem, men så tar ju klasskompisarna 

avstånd efter ett tag när man beter sig annorlunda eller blir arg eller får utbrott 

eller förstör i grupparbeten så tröttnar man ju. Och den är ju svår att jobba med.  

För den personen gör saker, men samtidigt blir den utfryst av de andra. Där är 

det en svår balansgång. (Kurator 3)  
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Kurator 3 menar här att ett förebyggande exkluderande för eleven verkar 

positivt för den kommande sociala interaktionen. Att minska dessa elevers 

stress är ett återkommande tema för kurator 3.  

4.2.2 Elevens bristande sociala förmåga är föränderlig 

De strategier representanter ur elevhälsan använder sig av då förmågan till 

samspel uppfattas som föränderlig och påverkningsbar presenteras nedan:  

4.2.2.1 Träna socialt samspel på gruppnivå 

Rektor 1 beskriver ett återkommande arbete som de har på skolan när nya 

klasser bildas i årskurs sju och att eleverna där får utbildning och stöd i hur de 

ska vara mot varandra socialt. En stor vikt har på de senare åren legat på att 

utbilda eleverna i hur de ska vara mot varandra på nätet för att inte skapa 

konflikter. Kurator 1 beskriver även vikten av att klasslärarna arbetar för att 

aktivt lyfta det som socialt fungerar i klasserna och att arbeta för att det ska bli 

mer av det hos eleverna, istället för att fokusera på det som inte fungerar. Detta 

menar Kurator 1 är mer verksamt eftersom eleverna har lättare att göra mer av 

det de gör bra och de får positiv uppskattning för det och att det på sikt lämnar 

mindre utrymme åt de negativa händelserna. Kurator 2 beskriver det 

förebyggande arbetet på gruppnivå som nödvändigt och på skolan bedriver 

sedan några år tillbaka ett förebyggande arbete som görs i alla klasser med stöd 

av kurator. De arbetar med något de kallar ”veckans färdighet” och är ett arbete 

som ska genomsyra hela elevernas skoldag. Det praktiska arbetet med att träna 

sociala färdigheter på gruppnivå beskriver kurator 2 enligt följande:  

Det finns på monitorn och varje lärare tar veckans färdighet och man pratar om 

det på olika sätt och aaa, det är ju väldigt olika beroende på vilken klass det är 

och vilka ... och ibland så är den färdigheten väldigt föråldrad och då kan de 

modernisera den lite och ibland tar de samma färdighet fem veckor i rad för att 

de känner att det här är, min klass behöver öva på det här och sen tanken är 

också att det ska hålla i sig genom ämnena och allt ifrån mentorn med klasstiden 

till slöjden att man ska försöka få någon röd tråd i det… Jag har skickat ut en 

liten power point och då står det liksom “veckans färdighet” och vad det innebär 

att vara sådan och sen att de också kan ge egna exempel. Men sen ibland har jag 

gett ut vissa övningar att testa och rollspela och läraren och resursen rollspelar 

eller att barnen gör det, att de gör en pjäs eller kollar på någon film… (Kurator 2) 
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Ovanstående citat är ett exempel på insatser för att främja det sociala klimatet 

genom att utbilda i sociala färdigheter och vänder sig till hela skolan.    

Elevhälsan spelar här en aktiv roll i det förebyggande arbetet på gruppnivå som 

riktar sig till hela skolan. Eleverna har här en aktiv del i arbetet och lärarna har 

en flexibilitet att arbeta med den tid de anser behövs för att träna den specifika 

förmågan som ”veckans färdighet” innebär.     

4.2.2.2 Träna på sociala förmågor med stöd av vuxen och kamrater i 
den miljö eleven befinner sig i  

 Övervägande del av deltagarna beskriver vikten av att det arbete som görs, 

görs hela tiden i klasserna och att de är pedagogerna som träffar barnen som 

står för det viktiga arbetet som görs. Eleverna behöver bli sedda och få 

stöttning i sina sociala relationer av de som står närmast och känner barnen och 

övervägande del av informanterna menar att det är relationen som har 

betydelse för att dessa elever ska kunna vara mottagliga för att få social 

stöttning. Fler exempel finns på arbetet med sociala förmågor tillsammans med 

andra elever. Kurator 1 och specialpedagog1 beskriver hur de ibland arbetar på 

gruppnivå med att bättra det sociala samspelet med eleverna samlat. Vidare 

uppger kurator 2 att det finns en önskan att arbeta på gruppnivå med den här 

sortens svårigheter på skolan. Flera av personalen på skolan är utbildade i ett 

program som finns för att träna sociala färdigheter, men att de i dagsläget inte 

arbetar med en specifik grupp, även om intentionen finns. På skolan där kurator 

1 arbetar finns även en resursskola för elever inom autismspektrum (”IVAS-

gruppen”) och kurator 1 beskriver att dessa elever har stora sociala svårigheter. 

Arbete för denna elevgrupp beskrivs så här:  

Nu försöker jag hitta ett arbetssätt så man kan arbeta på gruppnivå med våra 

IVAs-elever och det, för många av dem saknar sociala färdigheter och det är 

därför det blir att man utsätter andra och själv blir utsatt så, eh att vi kan jobba 

med deras sociala färdigheter och då finns det en metod som heter kontakt som 

är evidensbaserat och egentligen så är det här gruppaktivitet som BUP brukar 

erbjuda elever med de här svårigheterna, men många vill inte gå och då har jag 

och några lärare på IVAs tänkt att men vill de inte gå dit så måste vi ju kunna 

göra någonting för att främja gruppklimatet, tryggheten i klassen och lite sådana 

saker så vi kommer nog starta något sånt till hösten så att jag är väldigt nyfiken, 

vad finns det? Kan man jobba mer förebyggande på grupp- och skolnivå och så 

för att nå så många som möjligt. (Kurator 1) 
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Rektor 1 arbetar på samma skola och beskriver även gruppen inom 

autismspektrum som att de har speciellt svårt socialt, men att det är långt från 

alla elever med autismdiagnos som hamnar i resursklass för elever med autism-

diagnos. Arbetet med gruppen beskrivs som mer vuxenstyrt och Rektor 1 

beskriver även hur de vuxna i gruppen har en mer aktiv roll i samspelet 

eftersom eleverna har svårt att umgås utan vuxenstöd. Även vid konflikter i 

gruppen beskrivs det som att ansvaret för att hantera konflikter ligger hos de 

vuxna i gruppen; dessa ska förklara, tolka och ge utbilda eleverna i de sociala 

processerna eftersom detta är en förmåga som många av eleverna i gruppen har 

svårt med. Personalen beskrivs alltså förväntas ta ett större ansvar för det 

sociala samspelet i gruppen.  

   Såväl rektor 2 som kurator 1 och kurator 2 beskriver hur planering och 

stöttning vid raster är ett viktigt förebyggande arbete för att skapa ett socialt 

forum där eleverna får stöd av vuxna i leken. De beskriver hur skolorna de 

arbetar vid har rastaktiviteter som är vuxenstyrda aktiviteter och att vissa elever 

inte har fri lek på rasten, utan ska ta del av den aktivitet där det finns en vuxen 

som leder. Både rektor 2 och kurator 2 menar på att det är att ställa höga krav 

på barn som har svårigheter i det sociala samspelet att förvänta sig att de ska 

klara av fri lek som ofta inte blir positivt, utan att de istället behöver träna och 

känna att det finns vuxna omkring för att stötta upp i de sociala interaktionerna 

för att inte skapa misslyckande och stress för eleverna som de sedan tar med 

sig in i klassrummet. Kurator 3 menar vidare att lärande inte kan ske om det 

sociala klimatet i klassen. Rektor 2 beskriver följande:   

Det är så lätt att man sätter eleverna i enskilda situationer, vilket gör att de inte 

får den sociala träningen; och hur ska de då klara av att vara i en stor grupp och 

klara rastsituationer? Så de finns ju som stöd. Sen har vi en del av elever med 

särskilda behov som väljer att vara inne på rasten, för att de vet själva att ja, men 

jag fixar det inte och då har vi personal som stöttar där, i den leken. Man kanske 

har med en kompis in eller ett par stycken för att ändå få ett sammanhang och en 

värdefull tid... (Rektor 2) 
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Här beskrivs hur viktigt det är för elever med sociala svårigheter att inte 

uteslutas från sociala situationer, bara för att det inte fungerar, utan istället få 

möjlighet att träna på positiv lek tillsammans med jämnåriga och en pedagog.  

4.2.2.3 Individuell träning av sociala förmågor i enskilda samtal  

Kurator 1 menar att de elever som hon arbetar med för att hjälpa dem med att 

öka den sociala förmågan ofta har sökt sig till henne själva med oro över sin 

bristande förmåga till samspel. De märker att de inte riktigt förstår och känner 

sig stressade och oroliga över att de inte hänger med i de sociala 

interaktionerna. Mycket av det som de arbetar med i de enskilda samtalen 

startar med att utröna vad som fungerar i deras liv och vad de behöver utmanas 

och arbeta med för att må och fungera bättre socialt. Både Specialpedagog 1 

och 2 beskriver det som att ärenden där eleven socialt misslyckas med sitt 

samspel med andra människor inledningsvis hamnar hos kurator, men att det 

ganska snart blir ett ärende för dem som specialpedagoger eller för både 

kurator och specialpedagog eftersom ett socialt misslyckande ofta även har ett 

skolmisslyckande bakom sig. Specialpedagog 1 säger följande:  

Vad blir bäst för eleven? Vem har man, har man, har det börjat med att man 

kommer till kurator till exempel eller man går i samtal hos kurator då är det ju 

praktiskt att det är hon som håller i det ärendet. Är det mest utifrån att det är 

pedagogiska bekymmer till följd då hamnar det ju hos mig och ibland är det så 

att jag kanske träffar dem och pratar studieteknik och följer upp resultat och 

sådant och om hon kanske har någon, ehm hon har ju olika behandlingsmodeller, 

samtalsmodeller… aggression till exempel så det brukar sortera sig i liksom är 

det mest pedagogiskt eller är det mest behandling så… (Specialpedagog 1) 

Specialpedagog 1 beskriver att de elever som kommer för att samtala primärt 

kommer för att skolgången inte fungerar, men att fokus snart hamnar på 

elevens hela skoldag och de sociala relationer som eleven ofta har svårt att 

hantera. Detta beskriver Specialpedagog 1 på följande sätt:  

…brukar jag försöka tänka: Vad är det den här eleven behöver för att lyckas 

bättre med det här, vad är det som saknas? Lite så här Ross Green-inspirerat att, 

ok, det blir så här för dig, varför blir det så? Vad är det för en förmåga eller 

färdighet som du behöver öva för att lyckas bättre med det här? Och ibland är det 

bara bra att vara medveten om det och ibland kan man konstatera att det här är 

svårt för mig och hur kan jag göra då? Så jag försöker tänka så… lappa ihop och 

stärka deras förutsättningar att lyckas både i det sociala och i undervisningen… 

(Specialpedagog 1) 
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Specialpedagog 1 beskriver hur de arbetar med strategier för att få en mer 

fungerande skoldag för eleven som utgår från elevens upplevelse och behov. 

Att arbete med hela elevens skolvardag anses viktig och att samverka mellan 

elevhälsans professioner tycks nödvändigt.   

 

4.3 Strategier och förklaringsmodeller till mobbning, kränkningar 
och utanförskap hos elevgruppen med brister i förmåga till socialt 
samspel  

Att elever i behov av särskilt stöd är en elevgrupp som oftare hamnar i negativa 

sociala situationer är något som majoriteten av deltagarna tog upp under 

intervjuerna. Gruppen beskrivs som en elevgrupp som behöver mycket stöd i 

det sociala samspelet med andra elever och som oftare hamnar i 

missuppfattningar och kränkningar än vad de andra eleverna gör. Modellen 

nedan tydliggör de strategier och förklaringsmodeller till mobbning, 

kränkningar som framkommit under intervjuerna hos deltagarna. Den utgår 

från deras föreställningar om huruvida mobbning förekommer på deras skola. 



34 

 

och vilka förklaringsmodeller som i så fall ligger bakom förekomsten.Figur 3 

Strategier och förklaringsmodell till mobbning, kränkningar och utanförskap hos elevgruppen med brister i förmåga till 

socialt samspel 

4.3.1 ”Inget som finns på vår skola” 

Två av deltagarna, rektor 2 och specialpedagog 2, uppger att det förekommer 

lite eller ingen mobbning på skolan de arbetar på. Specialpedagog 2 förklarar 

detta med att de gör ett bra förebyggande arbete på skolan kring att alla har rätt 

att vara den man är och att alla är olika, och att de därför har ett tillåtande 

klimat på skolan. Såväl elever som personal arbetar efter en tydlig värdegrund 

och är snabba att följa upp om någon känner sig utsatt eller kränks, vilket 

Specialpedagog 2 menar är anledning till att mobbning inte förekommer. 

Rektor 2 säger följande:  

Sen är det väldigt lite mobbning på vår skola. Eller jag skulle säga ingenting för 

vi försöker stoppa det så fort vi bara kan. (Rektor 2) 
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Rektor 2 menar att de på skolan är snabba med att ingripa vid kränkningar och 

att det därför sällan eller aldrig går så långt att det kan kallas mobbning. Detta 

förklaras med att de i strukturen byggt in stöd vid sociala interaktion och 

tydliga förhållningssätt och nolltolerans vid kränkningar från all personal. 

Rektor 2 menar att detta gett god effekt och att det därför förekommer lite 

kränkningar och ingen mobbning på skolan.  

4.3.2 ”Det finns eftersom de här eleverna beter sig annorlunda” 

En annan förklaringsmodell som framkom var att mobbning, kränkningar och 

utanförskap finns och är mer frekvent förekommande för elevgruppen eftersom 

deras avvikande sociala beteende gör att de hamnar i sådana situationer även 

om elevhälsans intention är att ingen ska behöva bli utsatt. Kurator 3 beskriver 

det på följande vis:  

Att hantera att säga till femmor och sexor att, ja, den där beter sig inte alltid så 

bra, men ni får inte heller frysa ut den… det är inte så lätt alltid. De upplever att 

de hela tiden bjuder in och den där ballar ur eller säger dumma saker eller grejar 

och har sig. Den balansgången är väl svår kan jag tycka. (Kurator 3) 

 

I exemplet ovan beskrivs komplexiteten i att de andra eleverna behöver 

förhålla sig till att den sociala interaktionen misslyckas och att elever som 

brister i det sociala samspelet också blir de som utsätter andra för kräkningar. 

Kurator 3 beskriver det som en svår balansgång och upplever att det är svårt att 

få till en bra balans där ingen utsätts, blir utfryst eller kränks. Rektor 2 

beskriver även vidare hur det är vanligt att elever som har brister i förmågan till 

socialt samspel misslyckas i interaktionen med andra elever som även de har 

sociala svårigheter:    

… dels kan det ju vara att det är svårt att läsa av de sociala situationerna så klart, 

för det är ju en stor svårighet som många har; att man inte vet hur man ska göra 

riktigt. Man har svårt att läsa: skämtar min kompis eller är det på allvar?  Vi har 

ju många elever med språkstörning som kanske faktiskt inte förstår vad man 

säger och ibland kan det ju vara konflikter bland elever som har svårigheter. De 

tolkar varandra olika helt enkelt… det är ingen som har fel och ingen som har 

rätt, men man tolkar varandra olika vilket gör att det uppstår svårigheter. (Rektor 

2) 
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Vid konfliktsituationer där fler elever är inblandande och fler av eleverna har 

svårt med det sociala samspelet beskriver rektor 2 hur de ofta får hjälpa 

eleverna att tolka och förstå det som blivit fel i interaktionen. Vidare beskrivs 

arbetet med att hjälpa eleverna att lösa konflikten som mer komplicerat 

eftersom båda parter inte förstår det sociala spelet och att båda därför också 

känner sig kränkta. Rektor 1 beskriver vidare hur elever som har svårt med 

socialt samspel oftare blir utsatta eftersom de själva beter sig normbrytande:  

… det kan ju hända att det är svårare med vissa av de här eleverna för de har 

svårare att se sin del, de förstår inte vissa delar i det sociala samspelet (paus) det 

kan hända att det är problem att byta kläder till exempel så de kan skilja ut sig på 

ett sätt som gör att de hamnar i kränkningssituationer eller mobbningssituationer. 

(Rektor 1) 

 

Att bryta mot de sociala normerna tycks vara en del av förklaringsmodellen 

och rektor 1 beskriver det som komplext eftersom alla har rätt att vara den de 

är, samtidigt som det svårt att skydda eleverna från kommentarer när de inte 

följer de sociala normerna. Elever i behov av särskilt stöd beskriv som en 

grupp som är mer frekvent förekommande i mobbningssammanhang av 

övervägande del av informanterna. Specialpedagog 1 förklarar det med att 

dessa elever möter större utmaningar både skolprestationsmässigt och socialt, 

och att eleverna därför inte mår bra, något som påverkar deras sociala beteende 

mot andra.   

… det är väl så kanske att elever i behov av särskilt stöd oftare hamnar i sådana 

situationer antingen som offer eller förövare för att det är en... de har en större 

utmaning i sin skolvardag, om man kämpar i undervisning, man kämpar på 

lektionerna man har en känsla av att man, att man inte lyckas så mår man ju inte 

bra och så hamnar man i, i situationer så jag skulle väl… jag har ingen statistik 

men jag skulle gissa att de är överrepresenterade i den typen av ärenden… 

Utsatta eller utsätter, jag tror att de finns med i båda de grupperna i stor 

utsträckning… (Specialpedagog 1) 

 

Specialpedagog 1 ger här uttryck för att elevens utmanande och ofta 

misslyckade skolvardag skulle vara förklaringen till att kränkningar 

förekommer både mot, men även av elevgruppen.   
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4.3.3.”En fråga om hur man definierar begreppen om det förekommer 
eller inte” 

Rektor 2 menar att elever som har brister i det sociala samspelet ofta har svårt 

att tolka signaler från andra och att detta är anledningen till att de känner sig 

utsatta, kränkta och mobbade. Vidare beskrivs som exempel hur elevhälsan får 

höra från föräldrar att eleven är mobbad men att elevhälsan i samtal med 

personal som finns kring eleven ofta är av en annan uppfattning. Kurator 3 

beskriver hur elevgruppen ofta känner sig utsatt, men att de i samtal med 

eleven och de inblandade brukar försöka kartlägga det som skett och att det då 

framkommer att det är ett missförstånd och att eleven då ofta inser att de 

kränkningar som sker inte var riktade mot just den eleven, något som gör att 

eleven känner sig mindre utsatt.    

 … oftast är det ju så att sådana här elever känner sig utsatta eller blir ensamma 

… eller kan missuppfatta, känna sig kränkta fast det egentligen inte var så illa 

ment eller så .det… de blir ju ensamma gå grund av att de inte kommunicerar på 

riktigt samma sätt som kamraterna… (Rektor 1) 

 

Bristen på kommunikation och svårigheternas att tolka det som socialt pågår 

omkring eleven, menar rektor 1, är en förklaring till att elevgruppen ofta 

upplever sig vara mer utsatt, men att det egentligen är en fråga om 

missuppfattningar i den sociala interaktionen.  

4.3.4. ”Finns här precis som på alla skolor” 

Kurator 1 menar att det är naivt att tro att mobbning inte förekommer på den 

skola man arbetar på, eftersom forskning visar att det förekommer på alla 

skolor. 

... det förekommer mobbning här precis som på alla skolor så jag tror inte att 

man är ärlig om man säger att det inte finns och förekommer och så utan det göra 

det, men sen är det ju viktigt att skilja på det här med mobbning och konflikter 

och så man kan hålla det inom en rimlig nivå men också inse allvaret i det hela 

och det viktigaste vi måste ta hänsyn till är den utsattes upplevelse och hjälpa 

dem att man för upprättelse för det tänker jag är viktigt att man får en ursäkt eller 

jag kommer låta bli dig eller det var inte meningen liksom eller det var synd att 

det blev fel. Att man tar hand om det och det är viktigt. (Kurator 1) 
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Hon menar att elevhälsan borde utgå från att mobbning förekommer i det dolda 

och försöka hitta vägar för kartlägga och se var och framförallt vilka 

elevgrupper som är stigmatiserade på just den skola man arbetar på. Vissa 

elevgrupper vet Kurator 1 förekommer oftare och just de här eleverna behöver 

elevhälsan aktualisera i sitt förebyggande likbehandlingsarbete. Rektor 1 menar 

vidare att de utgår från att det förekommer mobbning och att de genom att 

kartlägga med hjälp av elev och personal försöker finna och åtgärda 

kränkningar, mobbning och utanförskap hos alla elever, men att de vet med sig 

att vissa grupper är mer utsatta än andra. Kurator 1 säger att skolan behöver 

kartlägga vad som är stigmatiserat på just den skola man arbetar på; är det 

sexualitet, etnicitet, machokultur, ja, då är det de bitarna elevhälsan behöver 

arbeta förebyggande med eleverna kring för att skapa förståelse.     

4.4 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet om elevhälsopersonalens perspektiv på sitt arbete med elever i 

svårigheter med socialt samspel kan sammanfattas i tre delar. Den första delen 

handlar om de underlättande eller försvårande faktorerna i elevhälsoarbetet för 

elevgruppen. Den första underlättande faktorn är att det finns förståelse för 

olikheter från omgivningen. En mer accepterande omgivning gör det enklare 

för elevhälsan att fortbilda personalen för ett bättre bemötande av elevgruppen. 

Då det finns en vilja hos lärarna att undervisa eleverna även i det sociala 

samspelet, är även detta en underlättande faktor i arbetet för elevgruppen. 

Elevhälsan blir då ett komplement till det som sker i klassrummet och eleven 

får stöd i sin sociala interaktion direkt när det sker, istället för i efterhand. Ett 

förebyggande och aktivt likabehandlingsarbete är även det något som 

underlättar elevhälsans arbete då personal och elevhälsa alla strävar mot mer 

acceptans för olikheter och i att arbeta förebyggande mot kränkningar. 

Elevhälsa och ledning som samarbetar för en tillgänglig lärmiljö för alla elever 

ses också som en underlättande faktor. Elevens egen drivkraft och vilja till 

förändring är något som deltagarna anser vara en underlättande faktor.  

   De faktorer som anses vara försvårande i elevhälsoarbetet för gruppen är att 

eleverna återkommande hamnar i negativa sociala sammanhang och att de 

andra eleverna ”tröttnar” på ett icke adekvat socialt beteende. Att eleverna ofta 

hamnar i ett dubbelt misslyckande, då de ofta misslyckas såväl socialt som 
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skolprestationsmässigt, är även det något som lyfts av deltagarna som en 

försvårande faktor. Lärare som inte är beredda att arbeta med det sociala 

klimatet bland eleverna, utan enbart ser undervisning som sin uppgift, är också 

försvårande faktor för elevhälsans arbete.  

   Den andra delen i resultatet är de strategier för att överkomma hinder som 

deltagarna ger utryck för. Om elevens sociala förmåga uppfattas som 

oföränderlig uppges strategier som att utbilda personal och omgivning i 

olikheter vara en strategi; liksom att kompensera med vuxna i social interaktion 

och anpassa lärmiljön för att minska stressfaktorer. Uppfattas förmågan vara 

föränderlig uppges träning i socialt samspel på grupp eller individnivå vara en 

strategi deltagarna uppger använda sig av i arbetet med elevgruppen som har 

bristande förmåga till socialt samspel.  

   Den tredje delen i resultatet är de strategier och förklaringsmodeller 

deltagarna använder sig av då de talar om mobbning, kränkningar och 

utanförskap hos elevgruppen med brister i det sociala samspelet. En 

förklaringsmodell är att det inte finns på skolan deltagarna arbetar. Detta 

förklaras med att det förebyggande arbete som pågår har gett resultat och att 

det därför inte längre förekommer mobbning, kränkningar och utanförskap. En 

annan förklaringsmodell är att personalen på skolan är snabba att agera vid 

kränkningar så att det inte är något som får fortgå och utvecklas till mobbning. 

Den sista förklaringen är att det på skolnivå finns inbyggt i strukturen att alla 

ska få stöd i social interaktion och att det därför inte finns någon mobbning på 

skolan. Ett annat förhållningssätt som framkommit är att det finns mobbning, 

kräkningar och utanförskap på skolan. Eftersom eleverna brister i förmåga till 

samspel och att de därför beter sig icke normativt, uppstår de situationer och 

kränkningar från de andra eleverna. Elevernas egna utmanande skolvardag gör 

även att de själva agerar förövare. En tredje förklaringsmodell är att det är en 

fråga om hur mobbning, kränkningar och utanförskap definieras. Detta 

förklaras med att eleverna ofta har en misstolkat den sociala interaktionen där 

de känt sig utsatta eller att deras föräldrar misstolkar det eleven kommer hem 

och berättar som kränkning eller mobbning. Elevhälsan eller personalen har 

dock haft en annan bild där elevens bristande sociala färdigheter skapat 

situationer där eleven känt sig kränkt mobbad eller utanför. En sista 
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förklaringsmodell är att det finna mobbning, kränkningar och utanförskap för 

elevgruppen på skolan, precis som på alla skolor. Detta är något elevhälsan 

behöver vara medvetna om och agera utifrån. Även om de inte ser den så vet de 

att det statistiskt finns där.   

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Fokus för denna uppsats har varit hur representanter ur elevhälsan beskriver 

arbetet med elever med brister i förmågan till socialt samspel. Resultatet har 

presenterats i tre teoretiska modeller: (a) förenklande och försvårande faktorer 

för elevhälsans arbete för gruppen, (b) strategier för att hantera hinder i arbetet 

och förhållningssätt och (c) förklaringar till mobbning, kränkningar och 

utanförskap för elevgruppen med brister i förmågan till socialt samspel. 

Resultatet som presenterats är deltagarnas tolkning i den specifika kontexten 

och speglar den värld och normer deltagarna befinner sig i.  

    Elever med neuropsykiatriska diagnoser och svårigheter i det sociala 

samspelet löper större risk att vara en del i kränknings- och 

mobbningssamanhang (se Rose, 2011). Ogden (2001) menar att det som kan 

göras för att motverka är att på skolan övergripande arbeta för ett tillåtande 

klimat på alla nivåer och en tydlig riktning i önskvärt beteende hos eleverna. 

Bland de underlättande faktorer för elevhälsans arbete var det just detta som 

framkom under intervjuerna. I underlättande faktorer för elevhälsans arbete för 

elevgruppen med brister i förmåga till socialt samspel framkom såväl ett aktivt 

likbehandlingsarbete som att personalen var aktiv i arbetet med en tillgänglig 

lärmiljö; även en social sådan. Dessa visade sig i intervjuerna var något som 

deltagarna såg som en framgångsfaktor, även om metoderna och sättet att 

bemöta varierade. Nettelblad & Salameh (2013) menar att brister i den sociala 

förmågan och att ständigt misslyckas i den sociala interaktionen leder till en 

känsla av frustration och misslyckande hos eleven och att detta behöver 

bemötas.  Specialpedagog 2 menar att framgång kan nås om eleven är 

medveten om sina svårigheter och är beredd att göra något åt dem; förändring 

kan enbart ske om motivation och vilja till förändring finns, något som 

stämmer väl med Nettelblad & Salameh (2013)s bild av att ungdomen själv 

önskar arbeta för en bättrad social förmåga.    
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   De försvårande faktorer som framkommer under intervjuerna har stöd i den 

tidigare forskning som presenteras. Deltagarna vittnar om elever som 

återkommande hamnar i negativa sociala sammanhang, tenderar att utsättas 

med kränkningar, mobbning och utanförskap.  Att detta sker förklaras med att 

eleven får ”skylla sig själv” eftersom eleven beter sig på ett icke adekvat 

socialt sätt (Thornberg, 2013).  I studien förklaras detta med att de andra 

eleverna ”tröttnar” på den som beter sig socialt avvikande och att detta då 

också i deltagarnas ögon blir en förklaringsmodell kring varför elevgruppen 

med brister i socialt samspel hamnar utanför och utsätts av kamrater. En 

tolkning skulle kunna vara att deltagarna, precis som Thornberg (2016) menar 

att eleverna gör för att bortförklara sitt eget icke-ingripande, väljer att lägga 

skulden på eleven som brister i sociala förmåga och att de andra elevernas 

beteende på så vis normaliseras och godkänns. Det skulle också kunna tolkas 

som ett sätt att bortförklara sin, i egenskap av elevhälsopersonals, oförmåga att 

få till en bra och positiv social miljö för eleverna och att det då är enklare att 

lägga skulden på någon annan än att själv inse sina brister. Även i faktorn att 

lärare enbart ser undervisning som sin del av uppdraget i skolan skulle kunna 

tolkas som att lärarna bär en rädsla och själva har en oförmåga till de sociala 

delarna av läraryrket. Mc Laughlin m fl. (1997) menar att skolledning 

tillsammans med personal behöver stå enade kring vilka normer och 

värderingar skolan ska verka för och att alla ska arbeta för att nå dit. En trolig 

tolkning av att elevhälsan anser att lärarna vill lägga allt som har med psykisk 

hälsa hos elevhälsan istället för att själva ta hand om det skulle kunna vara att 

de inte delar en samsyn kring normer och värderingar, men även saknar 

känslan av att vara en samlad grupp med en gemensam riktning för att de vill 

samma sak. Troligt är att det på den aktuella skolan behöver ses över vilka 

normer och värderingar som ska prägla och driva verksamheten framåt.  

   Mycket forskning tyder på att elever som misslyckas i skolan också 

misslyckas oftare socialt (Rose m.fl., 2011). Vad som påverkar vad är 

omtvistat men att det sker tycks vara ett faktum. Detta är något deltagarna i 

studien känner igen och belyser. Upplevelsen hos deltagarna är att det ofta 

hänger samman och båda specialpedagogerna beskriver hur de ofta träffar 

elever på grund av problem i skolan, men att det ofta även hamnar i att det är 

svårt socialt. Troligt är att dessa elever behöver lägga mer tid och energi på att 
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reflektera över vad som blev fel och hur de kan rätta till de konflikter som 

blivit, än vad jämnåriga behöver. Därför har de mindre energi över att lägga på 

kunskapsinhämtande. Det skulle även kunna vara så att elever som har svårt 

med inlärning även har brister i den sociala förmågan och därför hamnar i flera 

negativa sociala situationer. Detta skulle kunna vara ett uppslag för kommande 

forskning.  

   Ogden (2001) samt Nettelbladh och Salameh (2013) beskriver brister i den 

sociala förmågan som något som inte finns hos eleven och som aktivt behöver 

tränas in. I strategier för att överkomma hinder framkommer olika strategier 

som elevhälsan använder sig av beroende på om elevens förmåga uppfattas 

som föränderlig eller oföränderlig. Deltagarna pratar om att möta elevernas 

bekymmer med anpassningar och kurator 3 beskriver hur en minskning av 

stress hjälper eleverna med brister i socialt samspel att lyckas bättre i 

interaktionen till de andra eleverna eftersom om de lyckas bättre i skolan 

minskar stressen och de därför har lägre affekt i mötet med kamraterna. Att 

kompensera med en vuxen i sociala interaktion kan med fördel användas 

(Nettelbladh & Salameh, 2004) och detta är något som deltagarna beskriver att 

de gör. Kompenserande vuxna används både i form av social träning, men även 

som en kompenserande kamrat för elevgruppen. Hillman (2010) menar dock 

att det är viktigt att i ungdomsåren umgås med just andra ungdomar i skapandet 

av identiteten och en risk med att enbart kompensera med en vuxen som ett 

substitut är att den unge då går miste om den delen i sitt identitetsskapande. 

Om den vuxne däremot kan användas som en vägledare i sociala relationer 

eller som en väg in i att börja umgås med andra jämnåriga med socialt stöd är 

detta något som borde gynna elevens självförtroende och påverka eleven 

positivt, såväl på den sociala förmågan som på kunskapsinhämtningen.  

   Mc Laughlin m. fl (1997) menar att insatser från elevhälsan för att främja det 

sociala samspelet bör ske på såväl skolnivå som på grupp- och individnivå. 

Detta är något som framkom under intervjuerna som något deltagarna beskriver 

att de gör. Flertalet insatser sker på de olika nivåerna och även här varierar vad 

skolorna gör, men gemensamt är att de gör något. Ogden (2001) menar att 

elevhälsan har en viktig del i att utforma och implementera arbetet med att 

förstärka och främja den sociala miljön för eleverna och denna uppfattning 
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tycks deltagarna dela. Alla skolor beskriver olika saker och det blir här tydligt 

att de förstår att det är viktigt och att de arbetar utifrån egna förutsättningar, 

men att de saknar nationella riktlinjer för hur arbetet ska genomföras och 

implementeras.  

   Flera forskare vittnar om att mobbning är mer frekvent förekommande bland 

elever som har emotionella, sociala, beteendemässiga medicinska och/eller 

akademiska svårigheter (Rose m.fl. 2011). Nansel m.fl. (2001) menar att så 

många som 30 % av eleverna är inblandade i mobbning. I förhållningssätt och 

förklaringar till mobbning, kränkningar och utanförskap hos elever som brister 

i förmåga till socialt samspel framkommer fyra olika sätt att förhålla sig till 

detta. Det första förhållningssättet ”finns här precis som på alla skolor” skulle 

kunna tolkas som att vetskap finns kring att det är vanligt förekommande och 

antagligen också sker, även om elevhälsan saknar vetskap om det. Detta skulle 

kunna tolkas som en vilja att ta ansvar för att motverka. Thornberg  & Jungert 

(2014) menar att det ofta sker en förskjutning av att lägga skulden på offret.  

En avhumanisering av offret skiljer den som utsätts från gruppen eftersom de 

beter sig, klär sig eller uttrycker sig annorlunda. Två av förhållningssätt som 

framkom hos deltagarna skulle kunna tolkas som att deltagarna förklarar att 

mobbning, trakasserier och utanförskap sker på deras skolor eftersom eleverna 

själva skapar det genom sin bristande förmåga. Skulden läggs på eleven i dessa 

fall. Det sista förhållningssättet däremot, skulle kunna tolkas som ett totalt 

skuldavskrivande, både genom att bortförklara att elevens svårigheter till att 

läsa av den sociala kontexten gör dem till offer genom ”missuppfattningar” 

eller att det helt enkelt inte sker mobbning på de skolor deltagarna arbetar. Att 

just dessa skolor skulle vara befriade när 30 % av eleverna uppskattas vara del 

av det är antagligen inte särskilt troligt. Mer troligt är att det förekommer utan 

att personal får vetskap om det, särskilt som Thornberg (2013) menar att 

mobbning är mest frekvent förekommande där vuxna inte befinner sig eller ser. 

Utan ordentlig kartläggning är det svårt för skolpersonal att uttala sig om 

mobbnings- och kränkningsprevalens eftersom dessa oftast sker när vuxna på 

skolan inte ser och är närvarande (Thornberg 2013).  

    Avslutningsvis skulle jag vilja avsluta där jag började; varför är detta en 

fråga för en specialpedagog? När jag berättade om mitt uppsatsämne för mina 
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medstudenter på specialpedagogprogrammet var det många som med förvåning 

frågade varför jag valt ett ämne för kuratorer och psykologer. Detta skulle 

kunna tolkas som en okunskap i den komplexitet vårt uppdrag har. Elevhälsan 

ska verka för att främja lärmiljön för alla elever och så länge vi har elever ute 

på skolorna som misslyckas socialt med kamrater, blir utfrusna och i värsta fall 

en del av mobbning på grund av sina bristande förmågor i socialt samspel är 

detta en fråga för en specialpedagog. Det är för mig obegripligt att tala om en 

elevs lärmiljö utan att inkludera de sociala aspekterna och förmågorna som 

krävs för att skolarbetet ska fungera även i en social kontext. Precis lika 

medveten om att en elev behöver fysiska anpassningar för att kompensera för 

kunskapsmässiga svårigheter, behöver vi specialpedagoger vara om att den 

sociala kontexten kan stå i vägen för lärandet och är något som eleven behöver 

hjälp med. Vårt uppdrag är att undanröja hinder för lärande och för att göra det 

måste vi, precis som framkommit under intervjuerna, samverka i elevhälsan 

och kartlägga hela den samlade bilden och se till att eleven får det stöd den 

behöver för att bästa kunna ta till sig kunskap.  

   Att alla skolorna agerar och verkar för en bättre socialt fungerande miljö för 

eleverna, åtminstone enligt deltagarnas beskrivningar, är för mig glädjande. 

Beklämmande är dock att detta inte är något som styrs nationellt. Det finns en 

medvenhet kring om att socialt misslyckande korrelerar med skolmisslyckande 

och antisocialt beteende och i vissa fall även kriminalitet i vuxen ålder (Ogden, 

2001). Skolan får i uppgift att lösa negativa skolresultat, problematisk 

skolfrånvaro, mobbning, trakasserier och utanförskap men inga direktiv hur. 

Viljan tycks dock finnas. Deltagarna ger uttryck för att skolorna gör så gott de 

kan och att detta sker utefter vad de tror är viktigt och vad de har kompetens 

till. Det skulle behövas vidare forskning på hur skolorna ska arbetat för att öka 

den sociala kompetensen hos våra elever och hur detta görs bäst på 

organisations-, grupp- och individnivå. Detta borde inte vara upp till den egna 

skolan att utforma. En sådan viktig fråga för elevernas framtid som 

samhällsmedborgare borde inte lämnas i händerna på enskilda individer och 

den kompetens som den enskilda skolans elevhälsoteam besitter.   
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5.2  Studiens begränsningar 

Det finns begränsningar i denna studie. För det första bygger studien på 

deltagarnas berättelser kring elevhälsoarbetet kring elevgruppen som har brister 

i förmåga till socialt samspel. Vad individer säger att det gör och hur det ser ut 

på den egna skolan är inte samma sak som vad individerna faktiskt gör och hur 

det är på skolan. Här finns risk för sociala önskvärdhetseffekter och att vissa 

aspekter utlämnas. Å andra sidan är detta ingen studie om vad som faktiskt 

görs utan just en studie om deltagarnas perspektiv på det egna arbetet. För att 

säkerställa att de deltagare ur elevhälsan säger sig göra också är något de 

faktiskt gör, skulle deltagande observationer ha varit ett möjligt komplement 

(men utifrån uppsatsarbetets tidsomfång orimligt att hinna med att genomföra). 

De deltagare som valde att delta kan också problematiserats eftersom det skulle 

kunna vara att de som tackade ja till ett deltagande, också var de som var mest 

engagerade i ämnet. Kanske hade andra saker framkommit om de som tackade 

nej valt att delta. Vidare skulle intervjuerna med personalen ha kunnat 

kompletteras av att göra elevernas röst hörd i studien. Förslagsvis kulle det ha 

kunnat göras med en anonym enkät till eleverna som varit aktuella för insatser. 

Att rikta sig till dessa elever skulle kunna anses vara känsligt och eftersom 

urvalet av dessa elever blev svårt, valdes denna del av studien bort. 

   De teoretiska modeller som skapats utefter informanternas svar är inte 

generaliserbara eftersom de skapats efter åtta deltagares sätt att beskriva och 

resonera. Kvalitativa studier brukar dock inte sträva efter en generaliserbarhet 

som bygger på representativa urval eftersom ett vanligt antagande är att den 

sociala världen är alldeles för föränderlig och kontextbunden. Istället för ett 

slags statistisk generaliserbarhet kan resultatet i denna studie istället förstås i 

termer av kontextlikhet och igenkännande av mönster där det är läsaren snarare 

än forskaren som gör denna generalisering.  
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Bilaga 1 Missivbrev  

 

 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Missivbrev 

 

Till rektor, specialpedagog/speciallärare och kurator vid elevhälsoteam 

Deltagande i en forskningsstudie 

Mitt namn är Emma Malmquist och jag skriver mitt examensarbete på 

specialpedagogprogrammet vid Linköpings universitet och inom ramen för ett 

forskningsprojekt om hur elevhälsan på skolor arbetar med elever med 

socioemotionella svårigheter och med ett särskilt fokus på deras sociala 

relationer och samspel i skolan. Jag kommer att erbjuda flera skolor att delta 

och jag önskar träffa rektor, specialpedagog/speciallärare och kurator för 

enskilda intervjuer. Intervjun beräknas ta mellan 30 och 60 minuter. Det 

material som jag får ut av intervjuerna kommer att sammanställas i min uppsats 

och eventuellt sedan ligga till grund för en vetenskaplig artikel. Önskar ni 

återkoppling av studien kommer det vara möjligt så snart uppsatsen är 

publicerad. Deltagandet i studien är helt frivilligt och alla som deltar i studien 

har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Alla intervjuer spelas in som 

ljudfiler och förvaras sedan inlåsta. Samtliga deltagare behandlas strikt 

konfidentiellt, vilket innebär att deras namn samt andra namn som de eventuellt 

nämner kommer att bytas ut mot fingerade namn i transkriptionerna och i alla 

texter som produceras. I de texter som vi producerar kommer inte heller de 

deltagande skolornas namn av att anges. Jag kommer gärna till er skola för att 

genomföra de enskilda intervjuerna. Har du några frågor eller funderingar 

kring studien är du välkommen att kontakta oss. 

Vänliga hälsningar 

Emma Malmquist  Robert Thornberg (min handledare) 

Student i specialpedagogik  Professor i pedagogik 

emma.malmquist@linkoping.se robert.thornberg@liu.se 

Tel. 076-6151882  Tel. 013-28 21 18 
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Bilaga 2 Intervjuguide  

 

1. Kan du berätta lite om din bakgrund? Vad har du för utbildning? Hur 

ser din yrkesbakgrund ut? Hur länga har du arbetat som 

rektor/kurator/specialpedagog? Hur gammal är du?  

 

2. Hur är elevhälsan organiserad på er skola? Vilka yrkeskategorier finns 

representerade?  

 

 

3. Kan du berätta lite om hur det går till när ni får ett ärende till elevhälsan 

(arbetsgång, kartläggning, hur ringar ni in problemet)? 

 

4. Kan du berätta lite om hur det går till när ni får ett ärende till elevhälsan 

som handlar om elever med socioemotionella problem, problem att läsa 

socialt samspel, beteendeproblem och/eller elever med misstänkta eller 

diagnostiserade svårigheter (arbetsgång, kartläggning, hur ringar ni in 

problemet)?  

 

5. Vad har ni i elevhälsan för erfarenhet av mobbning?  

 

6. Vilka interventioner brukar ni vidta vid de här ärendena? 

 

7. Kan du berätta om det förebyggande arbetet ni har på skolan mot 

mobbning?  

 

8. Kan du berätta om det förebyggande arbetet ni har på skolan mot 

mobbning när det gäller elever i behov av särskilt stöd?  

 

 

 


