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Sammanfattning 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete rörande barn och elevers hälsa och utveckling berör 

en rad olika arenor i samhället, jag har i min studie valt att koncentrera mig på skolan och de 

förebyggande program som kan finnas där. Mitt syfte med studien var att belysa hur valet av 

dessa förebyggande program går till, vem beslutar att de ska användas och vem efterfrågar 

programmen. Jag har i en kommun genomfört kvalitativa intervjuer med aktörer på olika 

nivåer i skolsystemet, ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, förvaltningschefer i 

skolnämnderna samt tre rektorer, alla med rätt och förmåga att fatta beslut i sin verksamhet. 

Att jag valde de olika nivåerna i skolsystemet beror på att skolan ofta ses som en generell 

institution istället för det mångfald av olika organisationer som den faktiskt är (Karlsen & 

Persson 2004). Jag har därför valt att i min studie utgå från Gunnar Bergs (2003) teori Skolan 

som institution och skolor som organisationer samt ett struktur- och aktörsperspektiv som en 

grund för att belysa det i förhållande till mitt syfte.  

 I kommunen där jag genomförde min studie så var användandet av ICDP (International 

Child Development Programmes) och SET (Social och Emotionell Träning) utbrett. Ett stort 

antal förskolor och skolor använde dessa program, trots att det inte fanns något kommunbeslut 

på detta utan det var något som växt fram under åren och skulle ses som ett erbjudande att 

använda. Ordföranden och förvaltningscheferna uttryckte en önskan och förväntan på att 

arbetet skulle ske men beslutet om att använda programmen låg hos rektorerna i respektive 

område. Rektorerna hade även makten över sina pedagoger och beslutade om de skulle arbeta 

med program eller inte. Synen hos de tillfrågade om pedagogens kompetens i det 

förebyggande arbetet framstod som att de ansåg att pedagogen var i behov av verktyg och 

utbildning, vilket också kan ha påverkat viljan och valet av att köpa in och använda de 

förebyggande programmen. När det gällde vem som efterfrågade programmen så framstod 

bilden av det som tämligen vag. En förvaltningschef påpekade att det var pedagogerna som 

efterfrågade programmen vilket ingen av de tillfrågade rektorerna kände igen, de ansåg 

snarare att det pedagogerna efterfrågade var hjälp och stöd i stunden. 
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1. Inledning  

Skolan är enligt Bo Lindensjö & Ulf P Lundgren (2006) den största samhälleliga institutionen 

vi har i Sverige. Det är dessutom den institution där eleverna skall förberedas för att klara 

livet som samhällsmedborgare efter det att de genomfört sin skolgång. Det finns ingen annan 

institution i samhället som påverkar människorna så mycket och under så lång tid som skolan 

gör i och med att barn och unga tillbringar så mycket tid där (Persson 2007). Nästa alla barn i 

Sverige går i skolan i 13 år, ett år i förskoleklassen, nio år i grundskolan och tre i 

gymnasieskolan. Det finns därmed ingen annan verksamhet som möter barn och ungdomar 

under så lång tid av deras liv och det innebär att skolan har en unik situation att se och fånga 

upp barn och ungdomar som kan befinna sig i riskzonen på något sätt enligt Barbro Hindberg 

(2003). Jag funderar över om skolans roll inte är större än så, det handlar inte enbart om att 

fånga upp de barn och unga som kan befinna sig i riskzonen utan också om att stärka alla för 

livet nu och inför framtiden. Jag ser det som Camilla Löf (2011) lyfter fram att skolans 

centrala roll i barndomen gör den till en naturlig arena och möjlighet för att arbeta främjande 

med de värden som läroplanen förespråkar, till exempel jämlikhet, hälsa och demokrati.  

I egenskap av specialpedagog på en skola och därmed en del av elevhälsan så är 

uppdraget inte enbart inriktat på arbetet med elever i behov av särskilt stöd utan det står även 

klart uttryckt i den nya skollagen i andra kapitlet § 25 att: elevhälsan skall främst vara 

förebyggande och hälsofrämjande (Skollagen 2010:800). Vilket borde innebära att vikten av 

att vara insatt samt ha kunskap om arbetet med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i 

skolan bli ännu tydligare i uppdraget som specialpedagog. I den ”gamla” skollagen, som är 

den som gäller i skrivande stund, står det skrivet om det förebyggande arbete i skolan i 

relation till kränkningar och i samband med skolhälsovården där skolläkare och skolsköterska 

ingår (1985:1100). I den nya skollagen som börjar gälla den 1 juli 2011 är begreppet utvidgat 

från enbart skolhälsovård, där skolläkare och skolsköterska ingår, till begreppet elevhälsa, 

som är ett nytt begrepp i skollagen där skolläkare och skolsköterska fortfarande ingår men 

även skolpsykolog, kurator samt person med specialpedagogisk kompetens. Detta betyder 

naturligtvis inte att elevhälsan, elevhälsoteam, stödteam eller vad den enskilda skolan valt att 

kalla det, inte funnits förut och innehållit de ovan beskrivna kompetenserna utan att begreppet 

utvidgats från skolhälsovård till elevhälsa i skollagen. I och med den nya skollagens inträde 

där elevhälsa kommer in som ett nytt begrepp samt fokuseringen kring att elevhälsan skall 

jobba hälsofrämjande och förebyggande sätter det en ny tyngd och fokus på det främjande och 

förebyggande arbetet anser jag. Både i den gamla läroplanen (Lpo 94) och i den nya 
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läroplanen (del ur Lgr 11) står det att skolväsendet skall vila på demokratisk grund och att det 

inte är tillräckligt att förmedla kunskaper om demokratiska värderingar utan att även själva 

undervisningen skall bedrivas i demokratiska former. Skolans uppdrag är att främja lärande 

samt att utveckla kunskaper och värden. Värden som skolan skall gestalta och förmedla är: 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta (Lpo 94 s 3, del 

ur Lgr11 s 4) Anna-Lena Englund; Tomas Englund; Karin Engström & Ingemar Engström 

(2009) menar att skolans ansvar för elevernas demokratiska fostran som uttrycks i den så 

kallade demokratiska värdegrunden via läroplanerna alltmer har kommit att handla om arbetet 

mot mobbing och kränkningar. I samband med det har en uppsjö av olika förebyggande 

program för ett strukturerat arbete kring främjande och förebyggande arbete i förskola och 

skola lanserats. Jag tvivlar inte på programmakarnas goda intentioner men frågan väcks ändå 

över hur väljer skolor ut vilka program de behöver? En viktig förutsättning för ett 

framgångsrikt arbete är enligt Skolverket (2011) att det finns ett gott skolklimat samt en bra 

social miljö för elever och pedagoger, det är en förutsättning för lärande. Även Scherp (2009) 

påpekar att det är avgörande för de resultat som eleverna presterar i skolan hur deras lärmiljö 

ser ut. Det går att förbättra lärmiljön för eleverna och därmed deras förutsättningar för att 

lyckas, det är det skolutveckling handlar om anser Scherp (2009). Även Gunnar Berg (2009) 

anser att skolutveckling är viktig för att utveckla miljön för pedagoger och elever och att 

utveckla lärmiljön och se till att det är ett gott skolklimat kan väl ses som en del av detta med 

förebyggande arbete i skolan funderar jag. Berg menar vidare att: 

 

Skolutveckling kan i princip initieras var som helst och av vem som helst, men för att den ska falla i god 

jord, visa sig hållbar över tid och ytterligare kunna utvecklas, måste den svara mot den berörda skolans 

behov och problem (Berg  2009 s 21). 

 

Återigen väcks frågan om hur valet av de inköpta projekt och koncept som finns ute i 

verksamheten går till, sker det utifrån någon form av kartläggning av den berörda skolans 

behov eller är det något som beslutas högre upp i organisationen. Många skolor efterfrågar 

förebyggande program skriver också Skolverket (2009) i kunskapsöversikten På tal om 

mobbing – och det som görs men att skolledarna ofta har ett för svagt underlag om vad de ska 

välja. För svagt underlag kanske både om vad programmen verkligen innehåller och står för 

och för svagt underlag när det gäller vad de egentligen är ute efter, vad det är som de vill 

åtgärda. Det är som Berg (2009) menar ovan att det bör svara mot den berörda skolans behov 
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för att ha önskad effekt. När skolverket pratar om att många skolor efterfrågar, vad eller vem 

menar de efterfrågar det? Är det skolledning eller är det pedagogerna eller är det kanske 

politikerna?  

1.1 Avgränsning 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete för barn och ungdomar berör en rad olika arenor i 

samhället. Jag har i min studie valt att koncentrera mig främst på skolan och hur det kan se ut 

i en kommun när det gäller vilka program för det förebyggande arbetet som finns, vari ligger 

beslutet och vem är det som efterfrågar dem. Jag har valt att till de intervjuade fråga efter 

vilka projekt/koncept (och inte program) som förekommer rörande barn och elevers hälsa och 

utveckling i kommunen. Detta då det framkom att ICDP som förekommer i kommunen inte 

gick under beteckningen program utan förhållningssätt bland de som använde det. I det 

skriftliga arbetet kommer jag dock att använda mig av benämningen program. Tanken var inte 

heller att jag enbart skulle koncentrera mig på mobbingförebyggande program, utan alla de 

program som kunde finnas i den utvalda kommunen och som de intervjuade anser att de 

använder i det förebyggande arbetet i skolan. De program som enligt de intervjuade i min 

studie förekom i kommunen var SET (Social och Emotionell Träning) samt ICDP 

(International Child Development Programs). Då min studie inte berör hur de olika 

programmen ser ut eller om de är verksamma eller inte så har jag valt att inte studera dessa 

program som förekommer vidare. Jag kommer därmed endast att presentera kort vad 

programmen handlar om i bakgrunden.  

När det handlar om skolan och förskolans värdegrund och det förebyggande som sker 

för att nå upp till den så är det svårt, för att inte säga nästan omöjligt att studera det utan att 

studera arbetet mot mobbing och kränkande behandling. Trots att Sverige ligger ”bra” till 

jämfört med andra länder när det gäller just förekomsten av mobbing så är det ibland som 

Englund mfl (2009) menar att problemet mobbing väldigt ofta lyfts fram som själva kärnan i 

skolans värdegrund. Att det är svårt att helt bortse från diskussionen om förebyggande arbete 

mot mobbing och kränkningar är Skolverkets kunskapsöversikt (2009) samt rapport (2011) ett 

tecken på. I Skolverkets (2011) rapport där de utvärderat åtta program mot mobbing har 

nämligen endast tre av programmen ett uttalat syfte att påverka mobbing i skolan. SET som 

kommunen använder fanns med i utvärderingen trots att det inte anses vara ett 

mobbingförebyggande program utan ett värdegrundsstärkande program.    
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1.2 Introduktion av den teoretiska ramen 

Ofta i diskussioner eller forskning finns en tendens att belysa skolan som en generell 

institution istället för det mångfald av olika organisationer som den faktiskt är (Karlsen & 

Persson 2004). Jag har valt att i min studie utgå från Gunnar Bergs (2003) teori Skolan som 

institution och skolor som organisationer som en grund för att belysa det i förhållande till mitt 

syfte, att skolan är inte bara en institution utan att den också är en mångfald av organisationer. 

Bergs teori syftar till att belysa skolan både som institution och som organisation samt att 

anlägga ett helhetsperspektiv på skolan. Utifrån hur valet av vilka förebyggande program som 

förekommer och efterfrågas så ger Bergs teori en möjlighet att få syn på det komplexa system 

som skolan är. Beslut som fattas av aktörer i institutionen är inte det samma och har inte 

samma effekt som beslut som fattas av aktörer i organisationen, teorin blir en hjälp att se både 

delarna och helheten och ett verktyg för att få syn på och öka förståelsen för vad som är 

skolans styrkällor både de informella och formella. Berg menar att skolinstitutionen kan ses 

som strukturen och skolorganisationen som aktören. Jag har också valt att belysa studien i ett 

struktur- och aktörsperspektiv. I min studie benämner jag dock inte skolan som institution för 

struktur och skolan som organisation för aktör som Berg gör, utan jag benämner det som att 

de personer jag har intervjuat som befinner sig på olika nivå inom skolväsendet är studiens 

aktörer och den verksamhet de befinner sig i är studiens strukturer. I Bergs teori står struktur 

för institution och aktör för organisation men så benämner alltså inte jag det i min studie. 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel. I kapitel 1 ger jag i det inledande kapitlet en liten bakgrund 

till vad studien kommer att röra sig kring. Jag har också gett en kort introduktion till den 

teoretiska ramen studien vilar mot. Studiens syfte och frågeställningar presenterar jag I kapitel 

2. I kapitel 3 fördjupar jag mig i de teoretiska utgångspunkter som studien vilar mot i form av 

Bergs teori skolan som institution och skolor som organisationer samt det struktur- och 

aktörsperspektiv som finns i studien. Kapitel 4 är den litterära bakgrunden i arbetet där 

litteratur relevant för att förstå det som intervjupersonerna möter och blir påverkade av i sin 

vardag. Bakgrunden innehåller en beskrivning av skolans dubbla uppdrag för att tydligt påvisa 

detta att skolans uppdrag inte bara är ett rent kunskapsuppdrag. Med den socialiserande 

funktionen ämnar jag visa att det finns saker eleverna lär sig i skolan som inte finns inskrivet i 

vare sig läroplanen eller kursplanen. Styrningen av skolan är viktig för att förstå för att veta 

hur den ser ut och vilken roll kommunen och de enskilda skolorna har i form av 



 6 

handlingsutrymme samt beslut. Skolutveckling finns med då jag anser att det handlar om 

skolutveckling att ta sig an olika program. Sedan följer en kort presentation av ICDP och 

SET. I kapitel 5 presenterar jag metoden i studien samt hur intervjuundersökningen och 

analysen av det empiriska materialet gått till. I kapitel 6 presenterar jag resultatet av det 

empiriska materialet. Det presenteras i tematisk form utifrån studiens frågeställningar samt 

utifrån en del teman som uppkom vid analysen av materialet. Kapitel 7 ägnas åt 

slutdiskussionen. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att i en utvald kommun se hur valet av de förebyggande program 

rörande barn och elevers hälsa och utveckling som förekommer i skolan och förskolan går till. 

Skolverket har nyligen presenterat sin rapport Utvärdering av metoder mot mobbing (2011) 

där de har genomfört en utvärdering av åtta förebyggande program inom skolan. 

Utvärderingen visade sig bli komplicerad då ingen av de skolor som deltog i utvärderingen 

använde sig enbart av ett program utan de använde sig av flera. Utifrån de resultat de fick 

fram kunde Skolverket inte rekommendera något av de program de granskat i sin helhet 

eftersom alla åtta program innehöll delar som de ansåg var problematiska. Detta får mig att 

fundera över hur det kan se ut i en svensk kommun, använder de sig av några program och i 

så fall vilka. Det föranleder min första fråga: 

Vilka program rörande barn och elevers hälsa och utveckling förekommer i kommunen 

och var fattas besluten om att de ska användas? 

Förebyggande arbete har enligt Hindberg (2003) ofta handlat om planlösa välmenande 

punktinsatser och ofta varit det som fått stryka på foten vid besparingar. Det är lätt, menar 

hon, att enbart begränsa sig till det klienten frågar efter. Det fodras speciella kunskaper, 

metoder samt en strategi som är noga genomtänkt för ett förebyggande arbete. Det måste 

dessutom vara ett långsiktigt arbete för att kunna ge resultat och vara av god kvalitet. Detta 

sammantaget ställer stora krav på både personal, ledning samt ansvariga politiker (Hindberg 

2003). I stödmaterialet Olikas lika värde (Myndigheten för skolutveckling 2003) påpekar de 

att en grundläggande förutsättning för kunna bedriva ett ansvarsfullt och effektivt 

förebyggande arbete mot kränkande behandling är att rektor får stöd från sina kommunala 

chefer och lokala politiker. De menar även att relationen mellan skola och kommun ofta är 

problematisk och att skolorna upplever att de får för lite eller inget stöd från kommunen och 

att kommunen upplever att skolorna inte i tillräckligt stor utsträckning anammar de 

kommunala riktliner och beslut som finns. Att det förebyggande arbetet och valet av 

eventuella program sker i bästa välvilja det är jag helt övertygad om men hur går det till, vem 

är det som väljer och vem är det som vill ha? Skolverket (2009) lyfter fram att många skolor 

efterfrågar program mot mobbing vilket får mig också att fundera på vem de menar att skolan 

är, är det pedagogerna eller rektorerna eller kanske politikerna, är det skolan som institution 

eller skolor som organisationer? De funderingarna har föranlett min nästa frågeställning:  

Vem efterfrågar dessa specifika förebyggande program? 
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En av de viktigaste delarna enligt Myndigheten för skolutveckling (2003) för att lyckas med 

det förebyggande arbetet mot kränkningar är att de vuxna på skolan eller förskolan delar en 

helhetssyn på uppdraget och att de har ett gemensamt förhållningssätt till verksamheten. Det 

gör det intressant att se hur rektorerna ser på det förebyggande arbetet ute på sina respektive 

områden och om det överensstämmer med kommunens förväntningar eller beslut. 

Hur upplever skolledarna arbetet rörande barn och elevers hälsa och utveckling i sitt 

område? 

Slutligen så funderar jag precis som Englund mfl (2009) på hur professionen ses i samband 

med det förebyggande och främjande arbetet. Är det risk att, som de påpekar, 

professionalismen reduceras genom att program av detta slag används. Eller är 

professionalismen redan reducerad innan programmen väljs och köps in då det kanske finns 

en syn på att pedagogerna behöver utveckla sin kompetens inom detta område. Hänger synen 

som aktörerna har i studien på pedagogernas kompetens ihop med om inköpta förebyggande 

program anses nödvändiga i kommunen. Vilken syn har aktörerna i min studie på den 

kompetens pedagogerna har i ämnet.  

Hur uppfattas pedagogernas kompetens rörande arbetet med barn och elevers hälsa 

och utveckling? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Här kommer jag att beskriva de två utgångspunkter som mitt arbete vilar mot. Dels är det 

Bergs (2003) teori Skolan som institution och skolor som organisationer som ligger som en 

grund i studien för att förstå skolans komplexitet och det system som omger skolan och 

skolor, samt det struktur och aktörsperspektiv som finns i arbetet.  

3.1 Skolan som institution och skolor som organisationer 

Bergs (2003) teori om skolan som institution och skolor som organisationer vilar på en 

strukturalistisk orienterad institutionsteori. Vilket i korthet betyder att som statlig institution i 

samhället betraktas inte skolan som en social nödvändighet när man tänker i funktionalistisk 

mening, utan i stället som en inrättning där verksamheten kan förstås i ljuset av olika 

intressegrupper och deras olika maktintressen. Vilket i min studie kan kännetecknas av de 

olika aktörerna som medverkar, där de har befogenhet att fatta beslut om den verksamhet de 

verkar i. Rektorerna på sin organisationsnivå har både samma och olika intressen som 

förvaltningscheferna och ordföranden på institutionsnivå. Både när det gäller skolan som 

institution och skolan som organisation så präglas de av både konflikter som samspel mellan 

dessa olika intressegrupper och intressen. Gustav E Karlsen & Anders Persson (2004) 

beskriver strukturalistisk institutionsteori i form av en teori vilken framställer en institution 

som ett av samhället legitimerat mål och regelsystem. Berg (2003) definierar organisationer 

och institutioner som att organisationer är de sammanslutningar inom vilka människor 

handlar, och organisationer är de fastslagna betingelser och/eller normer de då har att följa. 

Stommen i teorin är, enligt Gunnar Berg (2004) sammankopplingen mellan skolan som 

institution samt skolan som organisation eller den mellan struktur och aktör. I min studie har 

jag intervjuat ordförande för barn- och utbildningsnämnden, förvaltningscheferna i 

skolnämnderna, en samordnare och en specialpedagog (dessa två personer var inte 

inplanerade i min intervjuundersökning från början, men kom med tack vare 

förvaltningscheferna, mer information om detta i metod delen) samt tre rektorer. Det för att ta 

reda på det som var mitt syfte i studien nämligen att i en utvald kommun se hur valet av de 

förebyggande program rörande barn och elevers hälsa och utveckling som förekommer i 

skolan och förskolan går till, vem beslutar, vem det är som efterfrågar samt hur ser 

skolledarna på arbetet och på pedagogernas kompetens. Jag har valt mina intervjupersoner 

utifrån att de alla är aktörer som befinner sig i en struktur. De är dessutom aktörer som kan 

och får besluta om den verksamhet de representerar och de representerar både skolan som 
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institution (ordföranden och förvaltningscheferna) och skolor som organisationer (rektorerna). 

Berg (2003) menar att syftet med teorin är att komplexiteten som finns i skolan och i skolor 

skall göras mer begriplig, överskådlig och att dessutom kan den vara till hjälp med att bena 

upp skolans och skolors komplexitet och göra det mer synlig och förståelig. Dess syfte är 

också att som ett analytiskt instrument fungera för att öka förståelsen om vad som är skolans 

styrkällor, både formella och informella styrkällor. Komplexiteten bottnar i de många uppdrag 

skolan och skolor har som kännetecknas av bristfälliga inbördes sammanhang. Som till 

exempel detta med att den enskilda kommunen ansvarar för sin skolverksamhet men samtidigt 

så styr staten med de nationella styrdokumenten, vilket gör att uppdraget på den enskilda 

skolan kan bli otydligt. Den mångtydigheten som blir följden av det är lika med oklarheter i 

de gränser som skolan som institution sätter för skolor som organisationer. 

Frirumsbegeppet är centralt i Bergs teori. I frirummet är de gränser skolan som 

institution sätter utgångspunkten för det spelrum som ges till skolors vardagsarbete. Skolans 

yttre gränser är det skolpolitiska ansvarsområdet medan det är de professionellas ansvar att 

utnyttja det utrymme som frirummet ger (Berg 2009). Där utav mitt val av intervjupersoner 

från olika nivåer, för att se om och hur de upplever att utrymmet är i de olika nivåerna vid 

skolutvecklingsbeslut som detta med val av vilka förebyggande program som ska användas 

och om de ska användas. Vilket utrymme för handling aktörerna bedömer sig ha påverkar 

vad, hur och om de väljer. Styrningen av skolan som institution markerar genom de nationella 

styrdokument som finns de yttre gränserna, de inre gränserna bottnar i de lokala 

styrdokument, och den kultur som råder på de enskilda skolorna. Det är i mellanrummet 

mellan dessa två som frirummet finns. När det gäller enskilda skolor menar Berg (2003) att 

skolutvecklingen står och faller med att skolans aktörer kan upptäcka det frirum som finns, 

alltså upptäcka och bilda sig en uppfattning om var dessa gränser går på den enskilda skolan. 

Vad är möjligt att genomföra och vilka val kan den enskilda skolan göra. Kunskap om de yttre 

gränserna ger en nödvändig grund för att kunna upptäcka det outnyttjade frirummet. Vilket 

den enskilda skolan kan göra genom det som Berg (2003) beskriver som kulturanalys och 

dokumentanalys. Dokumentanalysen och kulturanalysen kan ses som ett verktyg där man kan 

tränga in i skolor som organisationer och relatera till skolan som institution, ett verktyg där 

aktör länkars samman med struktur (Berg 2004).  

Teorin har, enligt Berg (2004) och Karlsen & Persson (2004), två huvudbegrepp, 

skolinstitution och skolorganisation eller struktur och aktör. Dessa båda begrepp är 

sammanförda i ett system som fångar in både skolans mångskiftande uppdrag samt skolors 

vardagsarbete. I min studie där jag förutom Bergs teori valt ett struktur- och aktörsperspektiv 
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har jag valt att inte benämna institutionen för en struktur och organisationerna för aktörer utan 

de personer som medverkar i studien benämner jag som aktörer och den verksamhet de 

representerar och verkar i som en struktur. 

3.2 Struktur- och aktörsperspektiv 

De egenskaper som en aktör förutsätts ha enligt Lennart Lundquist (1984) är förstå, kan och 

vill. När det gäller förstå så menas att aktören är kapabel att till stora delar uppfatta sig själv 

och sin omgivning korrekt. Kan, handlar om aktörens förmåga att fatta beslut och därmed 

kunna påverka sin omgivning i stort och i smått. Samt vill, som då handlar om viljan att agera. 

Dessa tre egenskaper är något som de personer vilka deltar i intervjuundersökningen hade i 

egenskap av sina yrkesroller. De arbetade alla på en nivå där de var ansvariga för en 

verksamhet, eller som Lundquist (1984) kallar det struktur. I den befattning de befann sig är 

det att anta att de hade förmåga att förstå sin verksamhet, att de kunde fatta beslut och genom 

det förändra den verksamhet de var ansvariga för, samt att de hade ett intresse för det och 

alltså ville det. 

När det gäller begreppet struktur ställer sig Lundquist (1984) frågan: Vad är en struktur? 

Allmänt kan sägas att det kan handla om mönster i naturen, en så kallad fysisk struktur. Det är 

dock inte det som är aktuellt i studien utan det som Lundquist (1984) benämner som 

samhällsstruktur, vilket handlar om mönstret som sker i de relationer aktörerna har med 

varandra. Samhällsstrukturer är resultatet av människors verksamhet vilket kan skapa, 

förstöra, bibehålla eller förändra en struktur. Strukturen och aktören påverkar ständigt 

varandra, som Lundquist (1984) uttrycker det:  

 

Människors verksamhet ger mönster, inom vilka aktörer verkar, vilket ger nya mönster, som erbjuder nya 

förutsättningar för aktörers verksamhet. Det sker en ständig interaktion mellan strukturer och aktörer 

(Lundquist 1984, s 9). 

 

Olika människor har, enligt Löf (2011), olika möjligheter och förutsättningar att positionera 

sig i olika kontexter. Så är det också för de deltagare jag hade i min undersökning, att det 

spelade roll vem som innehar en position, resultatet skulle kanske ha blivit helt annorlunda 

om det hade varit andra personer på de posterna. Fokus ligger ju som Idar Mange Holme & 

Bernt Krohn Solvang (1997) påpekar, på enskilda personer, aktörer, i aktörsperspektivet.    

Lundquist (1984) pratar om strukturellt tvingande handlingar och strukturellt möjliga 

handlingar där det första är handlingar som är nödvändiga för att ett system skall fungera och 
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upprätthållas. Här tänker jag på de styrdokument av nationell och lokal karaktär som 

aktörerna i undersökningen är ställda inför. De är till viss del tvingande handlingar för 

aktören. Aktörerna kan inte genomgående handla på ett sätt som inte stämmer överens med 

styrdokumenten. Det kan förekomma handlingar som inte ger strukturen det nödvändiga 

stödet enligt Lundquist (1984) men det kan då beror på att aktören saknar korrekt information 

eller saknar kompetens, det som tidigare benämndes som förstå. Saknas viljan eller förmågan 

hos aktörerna att vidta de tvingande handlingar som krävs för att strukturen upprätthålls så 

kommer systemet så småningom att kollapsa. Det kan även finnas aktörer som medvetet 

handlar mot strukturen i syfte att förändra den, här funderar jag på att det både handlar om 

kan och vill. Strukturellt möjliga handlingar är de handlingar som aktören kan göra utöver de 

tvingade. Om det finns ett handlingsområde utöver det som krävs för strukturens 

upprätthållande så beror det på aktörens handlingsförmåga och i vilken grad den blir 

utnyttjad. Även Löf (2011) anser att aktörer inte är helt låsta i sina positioner i den sociala 

praktiken utan har möjlighet att påverka sina villkor. Dock påpekar även hon att det är i den 

omfattning som den sociala praktiken tillåter dem att göra. En aktör är enligt Lundquist 

(1984) någon med en medvetenhet och en förmåga till handling och utifrån den beskrivningen 

anser jag att det stämmer in på mina aktörer i de positioner de befann sig i. 
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4. Bakgrund 

I bakgrunden kommer jag att presentera en litteraturgenomgång som syftar till att förstå den 

struktur som aktörerna möter ute i verksamheten, både på institutions- och organisationsnivå. 

Vad som påverkar mina intervjupersoners arbetsvardag i de olika nivåerna de befinner sig och 

därmed i förlängningen svaren i intervjuundersökningen. 

4.1 Skolans dubbla uppdrag 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är inget som skolan kan hoppa över utan enligt 

läroplanen så har skolan dubbla uppdrag vilket bland annat Jon Pierre (2007) lyfter fram, dels 

så har skolan kunskapsuppdraget och dels så har den demokratiuppdraget. Enligt 

skolinspektionen (2010) så bör det inte finns någon motsättning mellan dessa två uppdrag 

utan de ska gå hand i hand och genomsyra hela verksamheten i skolan. När det gäller de två 

uppdragen så slår både den gamla läroplanen (Lpo 94) och den nya läroplanen (del ur Lgr 11) 

fast att skolväsendet skall vila på demokratisk grund och att det inte är tillräckligt att förmedla 

kunskaper om demokratiska värderingar utan att undervisningen skall bedrivas i demokratiska 

former. Skolans uppdrag är att främja lärande samt att utveckla kunskaper och värden. Värden 

som skolan skall gestalta och förmedla är dessa: människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta (Lpo 94 s 3, del ur Lgr11 s 4). Genom dessa värden som 

skolan presenterar, moraliska och ideologiska, har skolan en betydande roll för morgondagens 

medborgare. Den har även en betydande roll i och med det förhållningssätt och bemötande 

eleven får där (Larsson 2008). Skolans dubbla uppdrag innebär att även pedagogerna har 

dubbla uppdrag, det handlar inte enbart om att förmedla kunskaper utan också om att ge 

eleven tillhörighet i en större sociokulturell gemenskap och forma människor som samhället 

har nytta av både nu och i framtiden (Carlgren & Marton 2005). Att skolan har ett uppdrag att 

utveckla samhället genom de förhållningssätt, nya kunskaper och sätt att lösa problem som 

tillämpas där lyfter även Eva Forsberg & Erik Wallin (2006) fram. Samhälleliga värden och 

normer skall föras vidare till nya generationer. Dock är inte samhället statiskt utan det är både 

stabilt och föränderligt. Läroplanen kan därmed ses som ett uttryck för relationen mellan 

förväntan och erfarenhet, det som anses nödvändigt att kunna för att leva och verka i ett 

samhälle gestaltas i läroplanen. Det kan ses som statens sätt att styra skolan och i 

förlängningen också det samhälle där staten utövar makt (Forsberg & Wallin 2006).  
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Oron över hälsan hos barn och ungdomar var en av de anledningar som gjorde att vi i 

Sverige införde skolplikt enligt Löf (2011) och genom etableringen av den allmänna 

folkskolan 1842 så skapades förutsättningar för att skapa gemensamma värden, en 

värdegrund, för det uppväxande släktet vilket innebär att värdegrundsuppdraget alltså inte är 

något nytt. Skolan har alltid förmedlat värden oavsett hur den har varit organiserad. Ända från 

antikens skolor, via medeltida universitet fram till dagens utbildningssystem så har skolan och 

utbildning varit ett ställe där man kan påverka hur människor tänker och värderar världen 

(Kjellgren 2007). Trots det, menar Robert Thornberg (2009), så är de värden som skolan ger 

uttryck för fortfarande inte helt undersökta eller namngivna. Att diskutera och synliggöra de 

värdena är därför viktigt både på de enskilda skolorna samt i lärarutbildningen. 

4.2 Den socialiserande funktionen   

Vissa av de värden som skolan förmedlar är inte, som Thornberg (2009) betonar här ovan, 

namngivna eller undersökta utan den socialiserande effekten skolan har handlar om frågan 

vad barn och ungdomar lär sig egentligen när de deltar i skolans verksamhet. Det som brukar 

kallas för den dolda läroplanen enligt Berg (2003) och Donald Broady (1982). Den dolda 

läroplanen handlar om vad eleverna lär sig i skolan förutom de vanliga skolämnena som kan 

vara till exempel matematik, svenska, engelska. Den dolda läroplanen kan handla om att lära 

sig vänta, underordna sig, självkontroll och så vidare (Berg 2003, Broady 1982). 

 

Skolan fostrar således. Men i det senaste årets vulgära skoldebatt har kunskapsförmedling ställts mot 

fostran. Som om man som lärare kunde välja det ena utan det andra! Som om fostran vore någonting man 

kunde addera till undervisningen om man har lust! Självklart fostrar man som lärare, vare sig men vill 

eller inte, och allt tyder på att den viktigaste fostran i skolan sker i undervisningen (Broady 1982, s 51).  

 

Det är inte, menar Broady (1982) de medvetna avsikter läraren har som skapar den dolda 

läroplanen utan det är de villkor som finns för skolarbetet, som skolans hierarki, 

ämnessplittringen, klyftan mellan innehållet i undervisningen och elevernas erfarenheter, 

elevernas och lärarnas sociala bakgrund och så vidare som skapar den. Vi rår inte på den 

dolda läroplanen genom god vilja, det krävs ett gemensamt och medvetet arbete med 

skolvardagens villkor för att kunna göra något åt den. Eller kanske att lyfta fram den, det är av 

ondo som den är dold anser Broady (1982). Även Thornberg (2009) lyfter fram den dolda 

läroplanen men benämner den klassrumsregler, som både kan vara uttalade och outtalade. 

Som hur och när man får prata, hur man sitter och hur man får lärarens uppmärksamhet till 
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exempel. Genom dessa normer i klassrummet tar eleverna med sig ett mer långsiktigt sätt att 

tänka om världen och sig själva. Även Skolverket (2011) lyfter fram att både i skolan som i 

samhället uppträder vi ofta på ett oreflekterat sätt som grundar sig på sedvänjor och invanda 

mönster. Dessa oreflekterade handlingar är en av de främsta orsakerna till att trakasserier 

uppkommer. Därför blir det viktigt att lyfta fram och diskutera normer och invanda mönster. 

Det är en sak att lära, som Eva Hjörne & Roger Säljö (2008) påpekar, det kan man göra i 

många olika miljöer men att lära i skolan och den miljö det är innebär något annat. Det finns 

många krav som inte bara har med förmågan att ta till sig färdigheter och kunskaper att göra i 

elevrollen. Det kan finnas inbyggt i verksamheten genom gruppindelning, regler och andra 

inslag som oavsiktligt kan medverka till diskriminering och till att den uppstår. Det gör det 

viktigt när förebyggande arbete måste bedrivas att det bedrivs systematiskt och målinriktat 

och då är det första steget att kartlägga förhållanden i den egna verksamheten (Skolverket 

2009). Bengt Persson (2007) anser också att bättre förutsättningar kan skapas för alla barn och 

elever genom att organisatoriska brister i skolan blottläggs och analyseras. 

Ofta spelar politik och ideologi stor roll i det förebyggande arbetet anser Thomas 

Nordahl; Marie-Anne Sorli; Terje Manger & Arne Tveit (2007) och Hans Larsson (2008) då 

det förebyggande arbetet anses centralt för att hindra uppkomsten av att olika problem 

utvecklas i samhället. Skolan har enligt Bertil Gustavsson (2009) en viktig funktion till den 

reproduktion som måste ske av det existerande samhället. Det anser även Lindensjö & 

Lundgren (2006) som menar att det är två grundläggande processer som är nödvändiga för 

samhälles existens och utveckling, det ena är samhällelig reproduktion där det är de processer 

som återskapar såväl den materiella basen som kulturen. Undervisning och uppfostran är 

processer där en generation lämnar över till nästa, men även kunskap, kultur, värderingar och 

färdigheter är exempel på detta. Det andra är samhällelig produktion där det handlar om att 

skapa kunskap och symboler som bringar mening åt tingen men också utvecklar dessa samt 

att producera de villkor i samhället där produktionen sker.    

4.3 Styrningen av skolan 

Hur det förebyggande arbetet i skolan ser ut och vilka förebyggande program som kommunen 

väljer att köpa in och använda är beroende på vem och vilka som har befogenhet att bestämma 

det. Därför väljer jag att presentera hur beslutsvägarna ser ut i den svenska skolan. 

Den svenska skolan styrs ytterst av staten via de politiska beslut som fattas av riksdag 

och regering i demokratisk anda. Regeringen beslutar om förordningar och riksdagen stiftar 

lagar som sedan reglerar skolans verksamhet. Skolrelaterade frågor bereds av riksdagens 
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utbildningsutskott inför beslut i riksdagen. Utbildningsministern är departementschef och har 

ansvar för högre utbildning och forskning medan skolministern har ansvar för det allmänna 

utbildningsväsendet för barn och unga. För att genomföra politiken ansvarar sedan 

regeringskansliet, statlig förvaltning, kommuner samt den enskilda skolan med sina anställda 

(Jarl m fl 2007). Det här innebär att hur kommunerna ser på sig själva och det ansvar och 

utrymme de har för inflytande i skolrelaterade frågor spelar stor roll för det skolväsendet som 

formas i en kommun. Beslut om hur skolans organisation ska se ut, vilka utbildningar som 

finansieras och efter vilka principer ger avtryck i den vardag där skolledare, pedagoger och 

elever befinner sig (Quennerstedt 2007). Även Maria Jarl; Hanna Kjellgren & Ann 

Quennerstedt (2007) anser att kommunerna tolkar sitt handlingsutrymme på olika sätt, vilket i 

förlängningen påverkar den enskilda pedagogens faktiska handlingsutrymme. Det Jarl m fl 

(2007) benämner som handlingsutrymme kan även förstås som det som Berg (2009) beskrev 

som frirum tidigare i arbetet i kapitel 3. I kommuner som uppfattar sitt utrymme för handling 

som begränsat gentemot staten har sannolikt pedagoger och skolledare ett större 

handlingsutrymme att själva tolka sitt uppdrag utifrån de statliga styrdokumenten än i en 

kommun som upplever sig ha ett stort handlingsutrymme (Jarl m fl 2007). När det gäller 

vilken syn kommuner har på sitt handlingsutrymme så lyfter Ann Quennerstedt (2007) fram 

att det finns tre diskurser vilka berör kommunernas ansvar och vilka uppgifter de har inom 

utbildningsområdet, med andra ord handlingsutrymmet. De tre hon beskriver är först den 

resultatansvarige kommunen där kommunens uppdrag centreras kring dess ansvar för 

utbildningens kvalitet och resultat. Där en god utbildning handlar om att eleverna uppnår goda 

resultat och når de mål som är fastställda i de nationella måldokumenten. Kommunala 

politiker utformar inga riktlinjer för skolans verksamhet, det åläggs de professionella att 

genomföra verksamheten så att de nationella målen nås, däremot ger kommunen 

förutsättningar för detta genom finansiering och organisation. Den andra diskursen är 

kommunen som icke-part där utbildningsområdet är en angelägenhet för staten, de 

professionella i skolan samt de enskilda familjerna. Staten har huvudansvaret och formulerar 

målen och kontrollerar att de nås. Uppdraget riktas direkt från staten till skolledare och 

pedagoger som ska ha frihet att planera utbildningen utifrån statens krav och familjernas 

förväntningar. Kommunerna har i denna diskurs en mycket begränsad uppgift inom 

utbildningsområdet. Den tredje och sista diskursen är den politiskt-ideologiskt handlande 

kommunen där tar kommunen form av en part som driver utbildningspolitik utefter vad 

majoriteten förordar i form av politik och ideologi vilket i sin tur får synliga konsekvenser för 

hur skolverksamheten ordnas. 
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I egenskap av huvudman har kommunen ansvaret för att ordna utbildning och de 

kommunala politikerna ska i sina beslut främja hela skolverksamheten i kommunen. 

Samtidigt är det så att de styrande nationellt gällande mål som finns för verksamheten riktar 

sig direkt till de verksamma i skolan. Det kan innebära en del dilemman då rektorerna är 

skyldiga att följa både kommunala beslut samt de nationella styrdokumenten från staten (Jarl 

mfl 2007, Kjellgren 2007, Pierre 2007).  

4.3.1 Från regelstyrd till målstyrd 

Skolan har gått från detaljerad regelstyrning till målstyrning, vilket har medfört ett större 

utrymme för lokala skolpolitiska variationer. Decentraliseringen av skolan ägde rum 1990 och 

1991 (Pierre 2007) och innebar att staten för att säkerställa en likvärdig utbildning för alla 

elever skulle fastställa mål och innehåll för skolan samt att kommunen skulle ta på sig det 

direkta driftsansvaret. Som en garant för ett likvärdigt skolsystem hänvisade regeringen till 

sex faktorer: en lärarutbildning som var likvärdig, omfattande fortbildningar, centralt givna 

behörighetsregler, tydlig läroplan, uppföljning och utvärdering samt specialdestinerade 

statsbidrag (som försvann ett år senare genom ett nytt riksdagsbeslut) (Liljegren 2001). 

Decentraliseringen har enligt Pierre (2007) inneburit en mer otydlig politisk styrning av 

skolan, vilket till viss del kan hänföras till att det nu är ett större antal aktörer som formulerar 

normer och mål för verksamheten mot tidigare när det endast var staten. Nu är det både staten 

via de nationella styrdokumenten och kommunerna via de lokala dokument som styr. Den 

otydliga styrningen blir också synlig inte bara via hur de olika sätt kommunerna ser på sitt 

uppdrag, som presenterades i stycket ovan, utan även när man till exempel synar centrala 

styrdokument som skollagen där det står att verksamheten skall vara neutral när det gäller 

olika religioner, men även att undervisningen skall präglas av västerländsk humanism och 

kristen tradition. Motsägelsen och det otydliga i det resonemanget blir tydlig när det sen skall 

implementeras i skolan som organisation.      

Efter 1990 sker en rad förskjutningar när det gäller utvärderingen av skolan, från att 

utvärderingen ses som ett verktyg i planerings- och beslutsprocessen till att få en allt tydligare 

roll som styrinstrument. En nationell utvärdering växte fram och hade som tanke att kunna 

identifiera problemområden och därigenom kunna rikta utvecklingsinsatser mot målet samt att 

ha ett underlag för att kunna föra en kritisk diskussion om systemet i sin helhet. Den 

nationella utvärderingen fick snart en mer perifer roll och en förskjutning sker och istället för 

en diskussion om hur man ska kunna arbeta mot läroplanens mål på ett likvärdigt sätt under 

likvärdiga mål så kommer fokus att handla om kontroll av om resultaten från skolorna är 
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likvärdiga (Lundahl & Forsberg 2006). Fokus skiftar från mål till resultat och likvärdigheten 

handlar om att eleverna ska uppnå målen, då är utbildningen likvärdig, annars inte. 

Likvärdighetsfrågan knyts även samman med kvalitetsarbete där utvärdering och granskning 

är viktiga inslag (Englund & Quennerstedt 2008). Från att ha som ambition att förklara den 

variation som finns i det breda samhällsuppdrag handlar det nu mer om att ta fram mer 

jämförbara och enhetliga resultatmått för att kunna mäta resultat. Att mäta kvaliteten i skolan 

kan vara svårt beroende på vad det är som mäts. Om det som mäts inte bara är 

kunskapsområden som visar sig i betyg utan även elevernas sociala utveckling samt hur de 

tagit till sig de demokratiska värderingar som skolan ska arbeta mot blir de sannolikt svårt. 

Risken är att det som mäts är det som är lätt att mäta istället för det som är väsentligt att mäta 

i en målstyrd verksamhet (Scherp 2009). Forsberg & Wallin (2006) menar att genom 

tillkomsten av inspektioner och kvalitetsredovisningar så sätts även lärares frihet att 

självständigt utifrån läroplanen utforma sin verksamhet åt sidan. Då det viktigaste kan bli att 

få ett bra resultat på det som mäts och kontrolleras.   

4.4 Pedagogers och skolledares komplexa roller  

Skolan har genom sin förändring från regel- till målstyrning, när staten inte längre styr hur 

verksamheten organiseras eller vad undervisningen skall innehålla, fått till följd för lärarna att 

de måste själva utveckla ett tänkande om vad de vill åstadkomma och utveckla hos eleverna 

då det inte längre är klart uttryckt. Lärarna förväntas inte bara genomföra det läroplanen har 

som mål utan även skapa miljöer för lärandet samt motivation hos eleverna så att målen i 

läroplanen kan realiseras (Carlgren & Marton 2005). Lärarrollen är alltså idag betydligt mer 

komplex än den var före decentraliseringen, inte nog med att läraren måste ta en mer 

självständig ställning vad det gäller både kunskaps- och värdegrundsfrågor, de förväntas 

också vara entreprenör och marknadsföra skolan i dessa tider av konkurrens med friskolor och 

skolval (Pierre 2007).   

Ingrid Carlgren & Ference Marton (2005) menar att det ställs nya krav när det gäller 

social kompetens på lärare idag då skolan allt mindre präglas av hierarkiska relationer, lärare 

av idag måste vinna sin auktoritet snarare än att självklar äga den som en representant för 

vuxenvärlden i form av lärare. Skolan präglas också i allt högre grad av personliga möten idag 

än förut. En del av dessa möten handlar om möten med elever och föräldrar. Det som eleverna 

och föräldrarna då möter är det läraren väljer till att förmedla, det är det de möter snarare än 

värden och mål som är kodifierade i läroplanen (Forsberg & Wallin 2006). Det är inte bara på 

lärarna det ställs högre krav idag utan även på skolledare, både skolledare och lärare har 
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tvingats göra komplicerade etiska överväganden som de inte behövde tidigare i den statliga 

regelstyrda skolan. Då kunde pedagoger och skolledare luta sig mot den detaljerade läroplaner 

som talade om hur de skulle handla och agera i olika situationer (Pierre 2007).  

Skolinspektionen (2010) pekar på att risken finns att pedagogers kompetens och 

erfarenhet tonas ned när den ställs i relation till program som verksamheten köper in som 

erbjuder helhetslösningar på mobbingproblematik. Löf (2011) som i sin avhandling Med livet 

på schemat - Om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen också menar att den 

risken finns att pedagogers yrkesidentitet försvagas i och med att livskunskap införs då det har 

en terapeutisk karaktär. Vilket kan komma sig av att flera av de program som skolor använder 

sig av är byggda på en annan grund än den pedagogiska praktiken, vilket gör att det rör 

områden som inte egentligen ingår i skolans uppdrag.  

4.5 Skolutveckling  

Att välja att köpa in en utbildning till skolan, i det här fallet i form av förebyggande program, 

handlar om skolutveckling då syftet med det är att utveckla skolan och i det här fallet det 

förebyggande arbetet. Skolan kan belysas utifrån två håll, dels som institution och som 

organisation. Där skolan som institution är spelreglerna för vad som är viktigt, vad som 

räknas och vad som inte är viktigt och inte räknas. Skolan som organisation är där spelet 

spelas med andra ord den enskilda skolan (Forsberg & Wallin 2006, Berg 2009). Institutioner 

kan, som Forsberg & Wallin (2006) påpekar inte ha avsikter, det kan endast individer. Därför 

skulle man kunna säga att de institutionella ramarna finns och inom dessa ramar kan individer 

uttrycka sina avsikter, det är inte bara möjligt med individuella handlingar och avsikter, det är 

också nödvändigt för att institutionen skall kunna utvecklas. Det är individer som bär upp de 

institutionella krav och normer som finns i institutionen genom deras handlingar i 

organisationen.  

Ofta, eller i alla fall inte sällan så uppstår skolutveckling ur kris eller social turbulens av 

något slag enligt Berg (2003). Det är då som det kan vara mest naturligt att ifrågasätta invanda 

mönster och traditioner som finns när det finns ett tydligt problem. Om situationen hanteras 

på ett genomtänkt sätt kan det till och med vara en förutsättning för skolutveckling med kriser 

eller turbulens. Om det däremot inte hanteras på ett genomtänkt sätt finns risk att de 

traditionella kulturer som i praktiken kan styra skolors vardagsarbete cementeras och blir 

ännu mer befästa än innan. Det tycks vara en förutsättning enligt Skolverket (2011) för att få 

till ett framgångsrikt arbete att det finns ett gemensamt förhållningssätt bland pedagogerna 

och att arbetet är väl förankrat hos all personal på skolan, även städpersonal, vaktmästare samt 
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skolmatsalspersonal. Om skolutveckling ofta uppstår ur kris eller turbulens av något slag kan 

skolutveckling då jämföras med någon form av problemlösningsprocess? Fråga att ställa sig 

då är vad är ”problem”. I vardagssammanhang är det liktydigt med någon form av svårighet 

men i forskningssammanhang är det vanligt med en annan innebörd. Där är det vanligt att 

problem står för ett område som är angeläget och värt att studera, det kan till och med stå för 

ett område som är framgångsrikt och som genom utvecklingsarbete kan bli ännu mera 

framgångsrikt. Skolutveckling kan initieras av i princip vem som helst men för att det ska bli 

en framgångsrik skolutveckling gäller det att den svarar upp till den aktuella skolans behov 

och problem (Berg 2003). I praktiken så är det ofta så att skolutveckling istället startas utifrån 

till exempel nya läroplaner eller förändrade betygssystem från nationell nivå, eller på 

kommunal nivå utifrån nya rutiner för budget eller ny ledningsorganisation (Berg 2009). 

Utifrån ett lärarperspektiv, menar Hans-Åke Scherp (2009), att de beskriver behovet av 

skolutveckling som något de behöver i stunden, lösningar i undervisningssituationer för 

problem som uppstår i vardagsverksamheten. Skolutveckling utifrån ett lärarperspektiv blir då 

en problemlösningsprocess utifrån bekymmer i vardagen och har då mer med 

vardagsbegreppet ”problem” att göra som Berg (2009) menade ovan.    

Som jag tidigare nämnt så skriver Skolverket (2009) i kunskapsöversikten På tal om 

mobbing – och det som görs att många skolor efterfrågar program mot mobbing men att 

skolledarna ofta har ett för svagt underlag om vad de ska välja. De har ett för svagt underlag 

både om vad programmen verkligen innehåller och står för och ett för svagt underlag när det 

gäller vad de egentligen är ute efter, vad det är som de vill åtgärda. Löf (2011) menar att det 

är skolors behov att organisera sitt värdegrundsarbete som ligger till grund för framväxten av 

ämnet livskunskap, ett skolämne som vuxit fram under det senaste decenniet i svenska skolor. 

I en förhoppning att rusta eleverna för det riskfyllda samhället växte skolämnet livskunskap 

fram, samt utifrån en strävan efter likvärdighet i utbildningen där målet är att ge alla elever 

samma förutsättningar till en god hälsa. Livskunskap som ”ämne” är inte obligatoriskt och är 

utan nationella kursplaner, det är upp till varje enskild skola att välja om de vill införa det och 

hur det ska genomföras. Det väcker en del funderingar att ett ämne som är upp till varje 

enskild skola och lärare hur och om det ska genomföras ska kunna främja likvärdighet i 

utbildningen enligt författaren.  

4.6 Kort presentation av ICDP och SET 

Här kommer en kort presentation av ICDP och SET då det var dessa två program som de 

intervjuade uppgav var aktuella i den kommun som jag genomförde min studie i. 
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4.6.1 ICDP 

ICDP står för International Child Development Programmes och är ett utbildningsprogram 

som utvecklades av professor Karsten Hundeide och professor Henning Rye vilka båda har 

varit verksamma vid Oslo Universitet. Det är en internationell stiftelse och registrerades 1992 

i Norge och sedan 2002 finns det även ett nordiskt nätverk. I Sverige kallas ofta ICDP för 

Vägledande Samspel (Hundeide 2001). Det är ett hälsofrämjande och förebyggande program 

som inte är manualbundet och målsättningen med programmet är att förbättra samspelet 

mellan barnet och den vuxne. Syftet är att försöka respektera och förstå varandra genom att 

utveckla empati och lyhördhet. Med hjälp av tre dialoger som är grunden för ett gott samspel 

kan utveckling av samspel samt relationer ske. De tre dialogerna är: 

1. Den emotionella expressiva dialogen 

2. Den meningsskapande utvidgade dialogen 

3. Den reglerande dialogen 

De tre dialogerna fördjupas med hjälp av åtta teman som jag väljer att inte gå in på i denna 

bakgrund (www.icdp.se).  

4.6.2 SET 

SET står för Social och Emotionell Träning och är ett program som är skapat av Birgitta 

Kimber. SET är ett manualbaserat program som syftar till att stärka barn och ungas hälsa och 

utveckling. Det är tänkt att arbetet med SET skall ske två gånger per vecka för de yngre 

barnen och en gång per vecka för de äldre (från skolår sex). Själva övandet är en viktig del av 

SET det räcker inte med en gång utan momenten måste tränas återkommande. Följande teman 

finns med i programmet och de skall övas regelbundet och med ökande svårighetsgrad: 

 Problemlösning och konflikthantering 

 Att hantera starka känslor 

 Lika-olika 

 Värderingar 

 Tolkning av bilder och berättelser samt att läsa av människor och situationer 

 Göra mer av sådant man mår bra av 

 Stå emot grupptryck och kunna säga nej 

 Samarbete 

 Veta vad man känner 

 Kommunikation 
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 Sätta upp mål och arbeta för att nå dem 

 Ge och få positiv feedback 

 Stresshantering  

Eleverna som arbetar med SET får läxor och på det viset görs föräldrarna delaktiga i SET 

arbetet. SET är baserat på andra program, främst PATHS och Botvin´s ”life skills” som är 

från USA (www.birgittakimber.se). Förhållningssätt och metod är två centrala delar i SET 

programmet. Det finns också ett framtaget läromedel för undervisning i SET som heter 

Livsviktigt (för grundskolan) samt Livskunskap (för gymnasieskolan) (Skolverket 2009). 
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5. Metod 

I detta kapitel redogör jag för hur genomförandet av min undersökning har gått till samt hur 

det empiriska materialet bearbetats och analyserats. Metoden för min undersökning är 

kvalitativa intervjuer. Ur ett struktur- och aktörsperspektiv och med Bergs (2003) teori Skolan 

som institution och skolor som organisationer som grund speglar de utsagor 

intervjupersonerna (aktörerna) ger de olika nivåer som finns i systemet skolan. Skolan är 

ingen generell organisation utan är uppbyggt av enskilda skolor (organisationer) samt skolan 

som helhet (institution) vilket jag genom mitt val av intervjupersoner haft för avsikt att spegla.   

5.1 Intervju som metod  

För att få reda på hur någon annan människa ser på och upplever sitt liv och världen så kan 

det vara en bra idé att fråga dem. Det är genom samtal människor emellan som vi kan lära 

känna dem och ta del av deras erfarenheter menar Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009). 

Viktigt att tänka på inför en intervjuundersökning är enligt Heléne Thomsson (2006), att det 

alltid innebär möten med människor när man genomför en intervjuundersökning, vilket kan 

vara både det svåraste och viktigaste vid genomförandet av en undersökning. Det gäller att 

som intervjuare sätta sig in i hur det kan upplevas att bli intervjuad, är det pressande, nervöst 

eller spännande, eller kan det kanske till och med känns som en ära att få medverka i 

intervjun? En fråga som också är viktig att ställa sig är även varför den intervjuade vill ställa 

upp och vara med. En kvalitativ forskningsintervju är enligt Kvale & Brinkmann (2009) ett 

samtal där två personer utbyter åsikter om ett tema som båda har ett gemensamt intresse av 

och där intervjuaren försöker att förstå världen utifrån intervjupersonens synvinkel. 

Forskningsintervjun bygger på de samtal som förekommer i vardagen (Kvale & Brinkmann 

2009) men det är därmed inte samma sak som ett vardagligt samtal. Ett samtal är något som vi 

alla kan medverka i utan träning eller syfte, till skillnad mot en intervju som är planerad och 

har ett syfte där vi vill komma åt den intervjuades syn på saker utan att själv dela med sig av 

sina åsikter i alltför stor utsträckning (Trost 2007).  

5.2 Intervjuundersökningen  

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för hur den intervjuundersökning som jag 

genomförde för min studie gick till. 
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5.2.1 Urvalet av intervjupersoner 

Thomsson (2006) anser att ett fenomen eller en organisation kan framträda genom att flera 

olika aktörer på arenan träder fram, här har jag valt att göra så, låta olika aktörer träda fram 

för att ge en bild av hur det kan se ut. Jag valde att belysa mitt syfte i studien genom att välja 

aktörer i olika nivåer i organisationen. Jag valde ordförande i barn- och utbildningsnämnden 

då jag ville se hur den politiska viljan att arbeta hälsofrämjande med barn och elever såg ut 

samt om det var där besluten fattades i dessa ärenden. Efter att ha haft kontakt med 

programdirektören för barn- och utbildningsnämnden och blivit rekommenderad att ta kontakt 

med de förvaltningschefer i de skolnämnder som finns i kommunen så valde jag dem, två 

stycken. Ordföranden samt de två förvaltningscheferna representerar således skolan som 

institution. För att se hur samma fråga behandlades i verksamheten, eller i skolor som 

organisationer, så då valde jag att även ha med tre rektorer. Min tanke var att genom att välja 

intervjupersoner från dessa olika nivåer i organisationen så skulle jag kunna få en inblick i 

deltagarnas variation i funktion och ansvar när det gällde arbetet rörande barn och elevers 

hälsa genom de projekt och koncept som fanns. Vid urvalet av de faktiska intervjupersonerna 

så var valet givet när det gällde ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt de två 

förvaltningscheferna för de skolnämnder som fanns i kommunen eftersom det endast fanns 

just de personerna på dessa poster. När det gällde urvalet av rektorer så var min ambition att 

få rektorer med ansvar för olika ålderskategorier i systemet, en förskolerektor, en rektor med 

ansvar för förskoleklass till skolår sex samt en rektor med ansvar för skolår sju till skolår nio. 

Sedan gick jag in på kommunens hemsida och valde möjliga intervjupersoner utifrån 

ansvarsområde i ålder som enda kriterier. Just i valet av rektorer, där det faktiskt fanns ett val 

av vilka personer som skulle väljas är det naturligtvis så att delar av studien hade sett 

annorlunda ut om jag hade valt andra personer. Andra aktörer, även om de har samma 

yrkesroll kan ge ett annat resultat då det precis som Lundquist (1984) menade att aktörer 

verkar, vilket påverkar den verksamhet de befinner sig i och det i sin tur ger nya 

förutsättningar för aktörernas verksamhet. Det är en ständig interaktion mellan aktören och 

strukturen. Vilket också gäller ordföranden och de två förvaltningscheferna, hade andra 

aktörer innehaft de tjänsterna hade resultatet med största sannolikhet blivit ett annat.  
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5.2.2 Intervjuguide  

Jag använde mig av det Pål Repstad (2008) och Jan Trost (2007) kallar en intervjuguide där 

ett antal huvudsakliga frågeområden ingick samt några förberedda uppföljningsfrågor
1
. 

Frågeområdena i intervjuguiden bygger på syftet och frågeställningar i uppsatsen. Intervjun 

följde inte något detaljerat schema utan frågorna ställdes allt utifrån de tidigare svaren. Dock 

berördes alla frågeområden.  

 Vid skapandet av intervjuguiden så rörde ett område de projekt eller koncept som 

kommunen/området använde samt hur det kommer sig att just dessa blev valda. Skolverket 

(2009) lyfter fram att många skolor efterfrågar program mot mobbing, här funderar jag på 

vem de då menar, är det skolor som organisationer eller skolan som institution? Är det 

pedagogerna eller skolledningen? Eller kan det vara önskemål från förvaltningschefer eller 

politiker? Utifrån det kommer frågeområdena som berör vem vill, beslut samt varför just 

dessa till.  

 Jag valde i min intervjuguide och även i kontakten med mina intervjupersoner att 

använda benämningen projekt/koncept istället för benämningen program. Det utifrån att jag 

innan min studie startade upptäckte att ICDP inte i första hand gick under benämningen 

program i kommunen. De allra flesta personer som jag kom i kontakt med benämnde ICDP 

som ett förhållningssätt och inte ett program.  

5.2.3 Genomförandet  

När jag sedan kom till själva genomförandet av undersökningen så gällde det att få tag på de 

tilltänkta intervjupersonerna. I mitt fall blev det en nervös väntan då tre av de tilltänkta, 

ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt de två förvaltningscheferna, inte gick att 

ersätta utan att undersökningen skulle få en annan inriktning. Det visade det sig även vara 

mycket svårt att få tag på dem via telefon så jag kontaktade dem via e-post med information 

om vem jag var och undersökningens syfte. När det handlade om att få tag på rektorer så 

visade det sig även där vara svårt att få tag på dem via telefon. Jag fick endast tag på en via 

telefon sen skickade jag e-post till fyra rektorer till med information om mig och min 

undersökning varav två stycken återkom och var villiga att ställa upp. En av de intervjuade 

fick informationen om min undersökning och anonymitet enbart muntligt först via telefon och 

sedan vid intervjutillfället medan de andra fick det via e-post samt muntligt vid 

intervjutillfället. Detta i enlighet med Vetenskapsrådet forskningsetiska principer vilka består 

                                                 
1
 Se bilaga 1 
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av fyra huvudkrav där information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande behandlas. 

Information bedömer jag att mina informanter fick via telefon, e-post samt muntligt vid själva 

intervjutillfället. Samtycke fick jag i och med att de valde att medverka. Konfidentialitets- och 

nyttjandekravet informerade jag om då jag upplyste om att inga namn på kommun eller 

personer kommer att finnas med i arbetet samt att inspelningen samt de hela transkriptionerna 

av intervjuerna kommer att förstöras så snart uppsatsen är godkänd.    

Platsen för intervjun är viktig och kan påverka om resultatet av intervjun blir bra eller 

inte enligt Repstad (2008), Trost (2007) och Thomsson (2006). Trost (2207) och Repstad 

(2008) pratar om vikten att sitta ostört under intervjun och Thomsson (2006) menar att det är 

viktigt att den intervjuade känner sig trygg på den plats som väljs. I mitt fall skedde samtliga 

intervjuer på den intervjuades arbetsplats, fyra av intervjuerna genomfördes i den intervjuades 

arbetsrum och den femte intervjun i ett grupprum på de intervjuades arbetsplats. Jag valde 

detta sätt då jag ansåg att det skulle underlätta för den intervjuade om jag kom till dem samt 

att jag tyckte att det var viktigt att de kände sig trygga och hemma i miljön. Nackdelen var att 

jag inte i förväg var helt säker på om vi skulle få sitta ostörda eller inte.  

Jag valde att spela in de intervjuer jag genomförde då jag ville kunna koncentrera mig 

på att lyssna istället för att skriva anteckningar i enlighet med Kvale & Brinkmann (2009). Jag 

upplevde som Repstad (2008) att det kan vara lätt att missa trådar att dra i under intervjun om 

jag skulle vara upptagen med att skriva anteckningar. Dessutom ville jag precis som Kvale & 

Brinkmann (2009) menar kunna gå tillbaka och lyssna för att vara säker på att jag uppfattat 

det som sades rätt. En nackdel med att spela in samtalet anser Repstad (2008) och Trost 

(2007) är att intervjupersonen kan bli hämmade av att en inspelning sker. Här tror jag att det 

var en fördel att jag genomförde min inspelning med hjälp av min mobiltelefon, den blev inte 

lika framträdande som en bandspelare med mikrofoner och var kanske därför lättare att bortse 

från och glömma bort. Givetvis frågade jag och fick samtycke till att intervjun spelades in, jag 

informerade också om att inspelningen skulle raderas så fort uppsatsen var godkänd. 

Jag genomförde fem intervjuer med sammanlagt åtta personer. En av de fem 

intervjuerna utvecklade sig till en gruppintervju. Jag hade bokat in separata intervjuer med de 

två förvaltningscheferna i de skolnämnder som fanns i kommunen, en av dem återkom till mig 

och meddelade att den önskade att kommunens samordnande specialpedagog skulle delta då 

den skulle kunna vara behjälplig vid frågor angående ICDP. Några dagar innan intervjuerna 

skulle äga rum fick jag ett önskemål om att de två förvaltningscheferna ville ha en gemensam 

tid för intervju, vilket jag godkände då jag menar att det var en avvägningsprocess för att få 

till en god intervjusituation. Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar med en 
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gruppintervju. En fördel enligt förespråkarna för gruppintervjuer är att det ger utrymme för 

interaktion i gruppen som kan leda till en större insikt hos den enskilde, nackdelen är bland 

annat att de tystlåtna lätt kan komma i skymundan under intervjun (Trost 2007). Ett annat 

problem som kan uppstå är att intervjudeltagarna kan samlas runt en ”lämplig” åsikt istället 

för sin egna privata åsikt som de inte vågar lyfta fram (Trost 2007, Thomsson 2006). En 

nackdel som jag upplevde var att det var svårt att särskilja två av de intervjuades röster på 

inspelningen av intervjun vid transkriptionen. När jag kom för att genomföra intervjun fanns 

ytterligare en person på plats som förvaltningscheferna kände kunde vara behjälplig, i det 

fallet vad det gällde SET. Så intervjun med förvaltningscheferna utvecklades till en 

gruppintervju med fyra deltagare. Det är naturligtvis svårt att avgöra hur resultatet påverkades 

av att det blev en gruppintervju. Jag upplevde det som att vissa frågor utvecklades av att de 

var flera som kunde hjälpas åt att diskutera och fundera, medan andra frågor stagnerade då 

känslan hos mig blev att det i vissa fall gällde att ge ”rätt” svar. Jag funderar kring om en 

anledning till att de önskade att delta i en gruppintervju istället för att genomföra enskilda 

intervjuer var detta med varför de ställer upp som Thomsson (2006) funderade kring. Här 

finns det endast två förvaltningschefer i kommunen, alltså kan det vara så att de kände ett 

visst tvång att ställa upp, också för att jag innan pratat med deras chef som rekommenderade 

att jag pratade med dem. Sen hade Skolverkets rapport Utvärdering av metoder mot mobbing 

(2011) precis kommit och med den en hel del kritik mot SET som kommunen använder 

relativt flitigt. Hade resultatet av intervjun blivit annorlunda om det inte hade varit en 

gruppintervju utan separata intervjuer eller om min undersökning hade legat ett halvår eller år 

bakåt i tiden när frågorna runt dessa program inte hade blivit så uppmärksammade än?   

5.3 Analys och tolkning 

Vid analysen av det empiriska materialet så började jag med att lyssna igenom de inspelade 

intervjuerna eftersom Thomsson (2006) menar att det är bra att höra intervjuerna i sin helhet 

för att det går att distansera sig till intervjun då på ett annat sätt än när den genomfördes. 

Genom det kan sedan saker dyka upp som man inte visste fanns där. Det jag upplevde när jag 

i efterhand lyssnade till intervjuerna var att jag ibland hade en annan föreställning om hur 

länge och mycket vi diskuterade vissa områden, kanske beroende på min egen erfarenhet och 

förförståelse. Det jag sedan tidigare var intresserad av trodde jag i vissa fall att vi hade 

diskuterat grundligare än vad vi hade gjort och tvärt om. Efter genomlyssning av 

intervjuinspelningarna skrev jag ut materialet i sin helhet. Vid utskrivandet av de inspelade 

intervjuerna står man inför en del bedömningar och beslut enligt Kvale & Brinkmann (2009) 
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då det handlar om att översätta en muntlig diskurs till en skriftlig diskurs. Ett välformulerat tal 

kan i en direkt utskrift verka osammanhängande och konstigt och en välskriven artikel kan om 

den läses högt låta trist. Jag har vid nedtecknandet av intervjuerna försökt att ha en balans 

mellan tal- och skriftspråk, jag har tagit bort upprepningar och de mesta ”mm”, ”ja” och 

”precis” men ändå försökt behålla känslan av intervjun och att den var talad. Efter 

transkriptionen läste jag igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger i sin helhet 

för att upptäcka teman och mönster, men också för att se det man kanske väntat att hitta men 

som inte finns där (Repstad 2008). Vid en presentation av materialet när en 

intervjuundersökning genomförts måste ett beslut tas om det ska presenteras som en 

personbaserad eller temabaserad analys. Nackdelen vid en tematisk presentation är att det 

finns ett visst etiskt argument mot att det som personen säger är utklippt ur dess sammanhang 

och sammanförda i teman. Nackdelen med personbaserade presentationer är att anonymiteten 

försämras, det är svårare att hålla på den när en mer hel bild av personen växer fram (Repstad 

2008). Jag har valt att presentera mitt material tematiskt då jag upplever att det presenterar en 

större bild av de frågeområden jag tittar på, samt att jag upplever att utifrån min teori och det 

struktur- och aktörsperspektiv jag har valt i min studie blir lättare att få en blick av de olika 

aktörernas funderingar i de olika strukturer de befinner sig. Repstad (2008) påpekar att 

analysen av det insamlade materialet kan utföras på många sätt och att det är möjligt att göra 

en kategorisering av det empiriska materialet utifrån frågeställningarna i arbetet. Han menar 

dock att ofta är problemställningen vag och då blir en sådan sortering svår. Jag valde att låta 

mitt syfte samt de frågeställningar som studien har vara de huvudteman som jag sedan 

sorterade in utsagorna under då jag bedömde mitt syfte och frågeställning var passande för 

det. Vid sorteringen framkom flera olika mönster i materialet som jag valt att presentera i 

underrubriker. Jag har vid sorteringen i teman kopierat utskrifterna i flera exemplar och sedan 

klippt isär dem och sorterat upp dem efter teman (Repstad 2008), vissa uttalanden har hamnat 

under flera teman därav kopieringen i flera exemplar. Jag har även haft utskrifterna från 

intervjuerna i sin helhet att läsa och fundera runt. Jag har i enlighet med Thomsson (2006) 

genomfört först en lodrät analys, när jag tittade på varje enskild intervju, sedan en lodrät när 

jag tittat tvärs över de intervjuutskrifter jag haft. 
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6. Resultat 

I detta kapitel kommer jag att redovisa och diskutera resultatet utifrån de intervjuer jag 

genomfört. Jag har valt att presentera resultatet i teman utifrån studiens syfte samt de 

frågeställningar som finns i relation till aktuell litteratur. Jag har valt att presentera resultatet 

av intervjuerna både i löpande text samt som citat ur intervjuerna.  

Jag har valt följande benämningar på de personer jag intervjuat: rektorn med ansvar för 

förskolan kallar jag Rektor F, rektorn med ansvar för förskoleklass till skolår sex för Rektor 

F-6 och rektorn med ansvar för skolår sju till nio för Rektor 7-9. Ordföranden i barn- och 

utbildningsnämnden benämner jag för Ordförande samt de två förvaltningscheferna för 

skolnämnderna i kommunen för Förvaltningschef 1 och Förvaltningschef 2. De extra personer 

som tillkom på gruppintervjun, det vill säga den samordnande specialpedagogen som var 

extra insatt i ICDP samt samordnaren vid utredningsenheten som var insatt i SET kallade jag 

för Specialpedagog samt Samordnare. 

6.1 Vilka program förekommer rörande barn och elevers hälsa och utveckling 

i kommunen? 

De program eller projekt/koncept som förekom i kommunen var ICDP och SET enligt de 

båda förvaltningscheferna i respektive skolnämnd samt ordförande i programnämnden. Hos 

de respektive rektorer jag intervjuade så arbetade de enbart med ICDP hos Rektor F, hela 

personalen var utbildad med undantag av några nyanställda (som snart skulle utbildas). Även 

hos Rektorn F-6 var hela personalen utbildad i ICDP samt att Alla elever arbetade vid ett 

schemalagt arbetspass i veckan med någon form av trygghetsförebyggande arbete mot alla 

former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (från skolans trygghetsplan, 

2010). Samtliga elever hos Rektor F-6 hade alltså en lektion per vecka där material från flera 

olika förebyggande program användes. Hos Rektorn 7-9 var all personal utbildad och arbetade 

med SET och hade varje vecka schemalagda lektioner i livsviktigt (eller i SET som de också 

kallade lektionerna). Det var endast dessa två program som nämndes av de intervjuade i min 

studie. 

Både ICDP och SET började användas i kommunen 2004-2005 enligt 

förvaltningscheferna, samordnaren samt specialpedagogen. Enligt Förvaltningschef 1 så var 

tanken hos dem från början att ICDP skulle rikta sig till de yngre barnen i förskolan medan 

SET skulle rikta sig till eleverna i grundskolan, under tidens gång så har de dock upplevt att 
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ICDP fungerar bra även i skolan med eleverna där. Specialpedagogen uttryckte att det bästa 

vore om alla hade ICDP i botten och sedan jobbade med SET.  

 

Alltså att man funderar kring samspel och förhållningssätt och så använder man det här programmet 

(Livsviktigt, min kommentar) när man arbetar med eleverna (Specialpedagog). 

  

Även Rektor 7-9 påpekade att det vore bra om pedagogerna hade fått en ICDP utbildning först 

för att förstå och tillägna sig förhållningssättet och att de sedan fått lära sig SET. Ordföranden 

lyfte fram vikten av att synsättet håller ihop och går som en röd tråd genom hela barnets 

förskoletid samt senare upp i skolan. Jag uppfattade att synen bland samtliga deltagare i 

gruppintervjun var att de ansåg att ICDP och SET var kompatibla med varandra trots att de är 

två olika program. Dessutom så tydde svaren på att de inte bara ansåg att de var kompatibla 

med varandra utan att det också fanns ett behov av båda programmen. Enligt Skolverket 

(2011) är det ett framgångsrikt sätt att jobba i arbetet mot mobbing, att kombinera olika 

program. Det är dock viktigt vid användandet av flera program enligt Myndigheten för 

skolutveckling (2003) att ha en övergripande strategi som binder samman de olika insatserna. 

Det är viktigt att de olika insatserna gemensamt syftar till förbättring samt att de kompletterar 

varandra. Enligt Samordnaren så rimmar det förhållningssätt SET har väl med 

förhållningssättet som finns i ICDP, SET innehåller dessutom en verktygslåda förutom 

förhållningssättet för pedagogerna att arbeta med. Rektor 7-9 lyfte fram att just det att SET 

innehöll undervisningsmaterial var något som hon såg passade in i skolans struktur. 

 

Det passar mer den här strukturen med lektioner och en tid avsatt på schemat och så. Och sen finns det 

något att sätta i händerna på lärarna och även på eleverna i form av böcker och grejer…(Rektor 7-9) 

 

6.1.1 Var ligger besluten om valet av SET och ICDP? 

Ordföranden uttrycker att i barn- och utbildningsnämnden så tar de strategiska beslut men 

däremot inte beslut som handlar om att driva vissa metoder eller program utan de besluten 

ligger på respektive rektor och dess personal. Beslut runt det faktiska arbetet i skolan eller 

förskolan som organisation skall med andra ord enligt Ordföranden inte ligga på 

institutionsnivå utan tas av aktörerna i organisationen. Ordföranden påpekar också att det inte 

finns något kommunbeslut på att man ska jobba med ICDP och/eller SET i kommunen. Det 

var enligt Specialpedagogen en av de psykologer som fanns anställda i kommunen som 

utbildade sig i ICDP och tog det till kommunen. Förvaltningschef 1 menar att det inte var 
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något de bestämde sig för att helt och hållet använda utan de bestämde sig för att prova och 

sen har det hela växt fram. Som Förvaltningschef 2 uttrycker det: 

 

Sen har det vuxit efter behov, vi har ju finansierat det och det är ju också ett ställningstagande att vi har 

finansierat det (Förvaltningschef 2). 

 

När det gäller finansiering av utbildning så handlar det enligt Quennerstedt (2007) till en del 

om hur kommunerna ser på det ansvar och inflytande de har inom skolområdet. Vilket 

kommunalt friutrymme anser sig kommunen ha och vad gör de med det. Det handlar om vilka 

beslut som tas när det gäller till exempel utifrån vilka principer som utbildning skall 

finansieras. Det är beslut som får stora konsekvenser för de aktörer som befinner sig i skolan 

som organisation. Både Ordföranden och de båda förvaltningscheferna berättar också att det 

ligger mycket pengar nedlagt i ICDP och SET vilket väcker tankar om vilka principer som de 

utgått från i besluten om finansiering anser jag. Förvaltningschef 1 betonar också att det är 

långa utbildningar och funderingar finns om de ger effekt i förhållande till de pengar och den 

tid som är nedlagt.  

6.1.2 Utvärdering i kommunen 

Trots det som Förvaltningschef 1 betonar här ovan, att det är mycket pengar och tid nedlagt i 

dessa utbildningar så har ingen av de intervjuade genomfört någon form av utvärdering när 

det gäller ICDP eller SET. Rektor F-6 tyckte sig se i resultatet av elevernas trygghetsenkäter 

som genomförs regelbundet på skolan att detta är något elever tycker är bra. Rektor 7-9 

berättar att de ska göra en utvärdering om hur både lärarna och eleverna upplever arbetet med 

SET. Förvaltningschef 2 betonar att programmen har varit med i kommunen så länge för att 

de är bra, hade de inte varit bra hade de inte varit kvar. Förvaltningschef 1 uttrycker, när jag 

frågar om någon utvärdering gjorts, att det är dyrt att utvärdera sådana saker. Det finns ändå 

en undran över om satsningen ger effekt då det handlar om långa utbildningar och mycket tid 

som de inblandade lägger ner på det, enligt Förvaltningschef 1. Frågan är också som Scherp 

(2009) funderar kring, vad är utveckling och går den att mäta. Mäter man det som är lätt att 

mäta eller det som är väsentligt. I det här fallet handlar det kanske ändå inte om att mäta utan 

att ta reda på uppfattningen de inblandade har, i det här fallet pedagogerna och eleverna, av 

arbetet med ICDP och SET. När det gäller hur man hittat ICDP och SET så upplyser båda 

förvaltningscheferna att det till stor del hänger ihop med den omvärldsbevakning som de tar 

del av via kontakter med kollegor från andra kommuner bland annat. Samtidigt så har de 
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tidigare uttryckt att ICDP introducerades i kommunen via en skolpsykolog som gick 

utbildningen och tyckte att den var bra samt att SET introducerades i ett samarbete vi 

universitetet.  

6.2 Vem efterfrågar dessa specifika förebyggande program? 

I stödmaterialet Olikas lika värde (2003) från myndigheten för skolutveckling menar de att 

det krävs en hög grad av kunskap och medvetenhet för att kunna göra reflekterande val av 

metoder och arbetssätt. Det kräver en noggrann kartläggning av den egna skolan och hur 

situationen ser ut där. Det måste som Berg (2009) påpekar svara mot den berörda skolans 

behov och problem. Där upplever jag att Rektorn F-6 är närmast i den beskrivningen att det 

ska svara mot den berörda skolans behov och problem, hon berättar om att behovet av att 

jobba med ett gemensamt förhållningssätt växt fram utifrån den sammansättning av elever 

som finns på skolan, med både särskola samt en stor andel elever med invandrarbakgrund.   

Enligt Berg (2003) är det lika orimligt att någon utanför professionen talar om för en 

advokat hur den ska agera sitt enskilda fall som att till exempel politiker eller föräldrar, 

aktörer utanför professionen styr pedagogen i detalj och talar om för den hur den ska arbeta. 

Förvaltningschef 1 påpekar att detta med program är något som lärarna efterfrågar, att få 

redskap och att de enligt honom inte upplever att de fått det på lärarutbildningen. ICDP 

svarade då, enligt Förvaltningschef 1, på många av frågorna från pedagogerna som fanns runt 

bemötande och förhållningssätt. Vilket tyder på att det är runt arbetet med skolans värdegrund 

och det dubbla uppdraget skolan har, med kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget, som 

bristerna återfinns i lärarutbildningen och därmed också hos pedagogerna. Att det just var 

pedagogerna som skulle efterfråga dessa program var dock inget som någon av de intervjuade 

rektorerna hade märkt av utan Rektor 7-9 uttryckte att det pedagogerna snarare efterfrågade 

var hjälp och stöd i stunden. 

 

…däremot det man frågar efter är ju stöd och hjälp med att hantera situationer där elever är i konflikter 

eller där det händer att barn hamnar i utanförskap eller mobbingsituationer (Rektor 7-9). 

 

Vilket också Scherp (2009) menar är lärares bild, det handlar mer om att hitta lösningar på de 

problem de stöter på i undervisningen. Som kan, enligt Thornberg (2009), var oförutsägbara 

incidenter av social karaktär som påverkas av sociala villkor som kan ligga i men också 

utanför skolan. Rektor 7-9 menade att på F-6 där hon jobbade tidigare hade arbetet med SET 

startat utifrån att fritidspedagogerna hade hittat materialet livsviktigt och börjat använda det: 
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så där kom liksom arbetet igång lite mer underifrån, och efter hand beslutade de sig för att 

utbilda några handledare. På 7-9 där Rektor 7-9 befinner sig nu var inte gången sådan att 

användandet av SET kom igång underifrån, utan där bestämde ledningen att några utbildade 

handledare skulle utbilda resten av personalen. Hos Rektor F-6 samt hos Rektor F var det 

specialpedagog och rektor som först utbildade sig och tyckte att det verkade bra och sedan 

växte det utifrån dem. Hos Rektor F-6 samt hos Rektor F introducerades programmen efter ett 

liknande mönster som inom kommunen, någon eller några gick utbildningen, tyckte att det 

verkade bra och introducerade det vidare och på det viset spred det sig. Skillnaden ligger i 

vilken befogenhet den aktör haft som introducerat programmet. Fritidspedagogerna som först 

hittade materialet på skolan där Rektor 7-9 arbetat samt skolpsykologen hade inte i form av 

sin yrkesroll förmågan att fatta de besluten. I deras fall måste det ha krävts att de fick en aktör 

med sig som hade makt att besluta om finansiering till detta. Däremot hos Rektor F och 

Rektor F-6 var rektorn själv inblandad från början. Rektor 7-9 som här ovan påpekade att 

pedagogerna snarare efterlyste stöd med att hantera uppkomna situationer i skolvardagen än 

att efterfråga utbildning runt det uttryckte sig på följande sätt angående utbildning:  

 

…men att säga att jag behöver hjälp och stöd för att bli bättre på att möta elever, det är ju sällan någon 

som säger utan det får man som rektor tala om att dom behöver…(Rektor 7-9).  

 

Enligt Pierre (2007) hävdas det traditionellt sett att skolans styrning befinner sig i 

spänningsfältet mellan politiken och professionen. Att det fanns ett spänningsfält upplevde jag 

framkom under intervjuerna. Förvaltningschef 2 var tydlig i sin åsikt att politiken inte skulle 

prata om hur frågor varken när det gällde matematik eller ICDP eller SET: 

 

…dom ska inte var inblandade i hur vi har undervisning i matematik och dom ska inte blanda sig i det här 

heller om vi får säga vad vi tycker (Förvaltningschef 2). 

 

Ordföranden talar om att det inte finns något kommunbeslut eller så att alla ska jobba på det 

sättet, samt att det ligger på varje rektor och personal att besluta om att jobba med vissa 

metoder eller program. Samtidigt så påpekade Ordföranden att personligen så var han 

tveksam till SET och skulle hellre se en satsning på ICDP i kommunen. Spänningsfältet 

mellan professionen och politiken var något Ordföranden verkade medveten om men jag 

uppfattade det som att det ändå var svårt att helt lämna över ansvaret till professionen. 
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…och där finns ju någon sorts spänningspunkt vad politiken ska bestämma och vad professionen och 

därför är det väl inte den politiska agendan att tala om vilka metoder i vart fall, men jag är av den 

uppfattningen att vi måste vara lite tydligare på vad vi vill. Och då vet jag att ICDP har stora 

framgångsfaktorer och jag har en diskussion om att vi skulle, inte ta bort SET, men i alla fall ifrågasätta 

det. Jag är personligen ganska tveksam till det (Ordföranden). 

  

En dialog förs med förvaltningscheferna om detta att satsa mer på ICDP och mindre på SET i 

kommunen berättar Ordföranden. Vilket inte märktes på intervjun med förvaltningscheferna 

där Specialpedagogen istället uttryckte att det bästa hade varit om alla hade en ICDP 

utbildning först innan de gick en SET utbildning. Ingen av de övriga på den intervjun 

(förvaltningschefer och Samordnaren) hade något att invända på den kommentaren. Även 

Rektor 7-9 är inne på Ordförandens tankar att kommunen borde ha styrt lite mer, de skulle ha 

bestämt sig för detta med ICDP och inte plockat in SET betonar hon. Mer stöd från 

kommunala chefer och lokala politiker var också något som efterfrågades av rektorerna i 

stödmaterialet Olikas lika värde. (Myndigheten för skolutveckling 2003). Relationen mellan 

skola och kommun upplevdes där ofta vara problematisk, antingen upplevde rektorerna att de 

fick för lite stöd eller så upplevde kommunerna att skolorna inte anammade deras beslut och 

riktlinjer. Kommunen har som huvudman, enligt Jarl m fl (2007), ansvaret för att ordna 

utbildning och besluten de kommunala politikerna tar ska främja hela kommunens 

skolverksamhet. Samtidigt är det ju de nationella mål som finns för verksamheten som styr 

skolan och som riktar sig direkt till de verksamma på skolan. Rektorerna har skyldighet att 

följa både de nationella mål som staten formulerat samt följa de politiska beslut som 

kommunen beslutar vilket kan bli otydligt att hantera i skolledarrollen (Jarl m fl 2007).       

6.2.1 Andra aktörer 

Det visade sig både under intervjuerna samt när jag sökte på kommunens hemsida att det finns 

andra aktörer än kommunen som har ett intresse när det gäller SET och ICDP. När det gällde 

SET berättade Samordnaren och Specialpedagogen att det från början var i samverkan med 

universitetet och psykologprogrammet där. Universitetet vill ha praktikplatser för sina 

psykologstudenter som får en utbildning i preventivt arbete, så de vill ha sina studenter hos de 

handledare i verksamheten som var utbildade i SET, enligt Samordnaren. Samordnaren som 

också är instruktör i SET metoden tillsammans med hälsopedagogen på landstinget, är 

kommunanställd men tjänsten finansieras av landstinget då landstinget finansierar en del av 

kommunens folkhälsoarbete. Inom landstinget kan man också se benämningen SEL (Socio 

Emotionellt Lärande) vilket Samordnaren menade var ett paraplybegrepp för program som 
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SET, Lions Quest med mera. Att SEL är ett paraplybegrepp är inte detsamma som Löf (2011) 

menar när hon nämner SEL, hon menar istället att SEL är den amerikanska motsvarigheten till 

SET. Specialpedagogen berättar att ICDP kom in i kommunen via att en av skolpsykologerna 

som gick utbildningen. Även Ordföranden kommenterar skolpsykologen och hennes 

engagemang för ICDP, han lyfter även fram att skolpsykologen blev något av en eldsjäl, 

vilket kan vara både på gott och ont som han uttryckte sig. 

Ordföranden anser precis som Löf (2011) att det finns en jättestor marknad idag när det 

gäller olika program, metoder och arbetssätt till enskilda skolor idag.  

 

Och när marknaden är så stor idag och behoven så gigantiska i samhället och skolan och förskolan möter 

ju hela samhället och det finns omättliga behov. Det är klart att man söker efter redskap och många 

försöker sälja, det är ju bara att läsa en sån här lärartidning så ser man ju allt som erbjuds (Ordföranden). 

 

Även Specialpedagogen och Rektor 7-9 påpekar att det finns många som vill få tillträde till 

skolans värld genom att sälja utbildningar och liknande, men Rektor 7-9 lägger till att tjäna 

pengar på skolans värld det vill ju faktiskt författarna till läromedel också.   

6.2.2 Varför anser aktörerna att de har ett behov av ICDP och SET? 

Specialpedagogen berättar att de tyckte att förhållningssättet som ICDP stod för passade bra 

ihop med de teorier skolans och förskolans läroplaner bygger på i form av bland annat 

Vygotskijs teori, samt att den även stämde bra överens med barnkonventionen vilket även 

Ordförande påpekade. Ordförande lyfter även fram att valet av ICDP har, även om det inte 

finns ett kommunbeslut på att arbeta med det, påverkats mycket av att kommunen 2001 tog ett 

beslut om en barnvision samt att det i kommunen jobbats mycket framgångsrikt med 

barnkonventionsfrågor. Även om det är de nationella styrdokumenten som ska vara styrande 

på en kommunal nivå så påpekar Hanna Kjellgren (2007) på att det finns möjligheter att 

prioritera vissa värden framför andra och göra olika tolkningar av dem för kommunerna.    

När det gällde varför de ansåg sig ha ett behov av att köpa in dessa program så upplevde 

jag att de inte hade så lätt att svara på det. Rektor 7-9 uttryckte sig på följande sätt: 

 

Jag har egentligen inte grunnat på det här sättet tidigare (Rektor 7-9). 

 

Diskussionen som mynnade ut av min fråga hamnade i de flesta fall i något annat än just 

varför de upplevde sig ha ett behov. Förvaltningschef 2 uttryckte dock följande:   
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Jag skulle vilja säga att pressen på, eller ökade fokuseringen på ökad måluppfyllelse som vart dom 

senaste åren innebär ju att vi måste ge lärarna verktyg att jobba både med kunskapsuppdraget och 

värdegrundsuppdraget annars får vi ju ingen ökad måluppfyllelse (Förvaltningschef 2). 

 

I skolinspektionens (2010) rapport Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling 

visade det sig att många skolor tyckte att det var en trygghet att ha ett program att utgå från 

för att få struktur och tydlighet i värdegrundsarbetet. Förvaltningschef 1 betonar att ett 

problem de brottas med är att när de redovisar till nämnderna angående arbetet mot mobbing 

och kränkning så är de inte nöjda, de tycker ofta att de kommer in med för lite så ur den 

synpunkten är det praktiskt att ha program att luta sig emot trots att de vet att det inte löser sig 

så lätt. Det stämmer överens med det Nordahl m fl (2007) menar att det ibland kan upplevas 

som om det är viktigare att visa på att något görs snarare än vad det ger för resultat. Samtidigt 

som detta är områden som inte är så lätta att mäta resultat av. Både Rektor F och Rektor 7-9 

påpekade att det var en fördel att kunna hänvisa till ICDP och SET i kvalitetsredovisningen.  

Runt frågan varför kommunen satsar på program lyfter Ordföranden fram att det finns 

en ekonomisk aspekt också, den att en människa faktiskt kostar stora summor pengar om de 

hamnar i utanförskap och att tidiga insatser skulle kunna spara in dessa senare utgifter. Det 

anser även Hjörne & Säljö (2008) som menar att den sortens lärande som man ägnar sig åt i 

skolan är viktigt och har betydelse för de livschanser människor får. Det institutionaliserande 

lärandet förbereder eleven för att kunna klara sig i den textbaserade verklighet som möter oss 

i ett komplext demokratiskt samhälle via arbetsliv och vardag. De värden som skolan 

presenterar, moraliska och ideologiska har även betydelse för vilka människor som formas för 

samhällets nytta både nu och i framtiden (Larsson 2008, Carlgren & Marton 2005). Att kunna 

satsa mer tidigt på till exempel ICDP, skolor, fritidsgårdar med mera vore önskvärt men det 

kolliderar dock med kommunens sätt att tänka budgetmässigt enligt Ordföranden. Att ha ett 

liknande sätt som när man satsar på vägar där investeringen skrivs av på 40 år vore det bästa 

även inom detta område enligt honom.   

 

Även om man säger att vi ska jobba förebyggande men vi kommer alltid, eller alltför mycket kommer vi 

till ett arbete där vi släcker bränder istället (Ordföranden). 
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6.3 Hur upplever skolledarna arbetet rörande barn och elevers hälsa och 

utveckling i sitt område? 

Förvaltningscheferna ansåg att som rektor så kan man välja om man vill jobba med ICDP 

och/eller SET och se det som ett erbjudande. Så uppfattade också samtliga rektorer att det var 

även om Rektor 7-9 svarade såhär: 

 

Jo men visst har det känts som ett erbjudande, inte har det känts att man varit tvungen, men det är klart att 

man har…nej man har inte känt sig tvungen men det är klart att det finns en förväntan (Rektor 7-9). 

 

Även om förvaltningscheferna påpekar att det är upp till varje rektor om de vill arbeta med 

ICDP eller SET så säger Förvaltningschef 1 samma som Rektor 7-9 här ovan att det finns en 

förväntan från deras sida om att rektorerna ska arbeta förebyggande. Berg (2003) menar på att 

det som är bäst för eleven är en professionell angelägenhet som varken politiker, 

skoladministratörer, forskare eller ekonomer bör lägga sig i. De tre rektorerna uppfattade att 

det var ett erbjudande att välja att jobba med ICDP och/eller SET, även om en rektor kände en 

viss förväntan på det. Det som däremot inte var valbart var om pedagogerna i respektive 

rektors område kunde välja om de ville jobba med det eller inte. Att det inte som pedagog 

fanns en möjlighet att välja om de ville delta eller inte kan ses på två sätt menar jag. Det kan 

ses som att det är en förutsättning för att få till ett skolutvecklingsarbete för precis som Berg 

(2003) och Skolverket (2011) menar att det är viktigt att all personal är insatt i arbetet. Eller är 

det så att i och med att det inte är valbart så finns risken att det finns pedagoger som går 

utbildningen även om de inte är engagerade och vill det. Vid en fråga till Rektor F vad som 

händer om någon inte vill gå utbildningen i ICDP så svarade Rektor F lite förvånat: Det har 

aldrig hänt! Inte heller Rektor F-6 upplevde att det var ett problem med att pedagogerna inte 

ville utbilda sig i ICDP. Hos Rektor 7-9 var det också så att alla skulle utbilda sig i SET, där 

var upplevelsen att alla gjorde det men alla kanske inte tyckte att det var så bra. Vilket kanske 

resulterade i det som Rektor 7-9 berättade om att det hände att pedagoger hade annan 

ämnesundervisning istället för att ha SET lektioner ibland samt att vid pedagogs frånvaro så 

tillsattes inte vikarie för de lektionerna lika ofta som för andra ämnen. Här upplever jag att 

pedagogerna använder sin roll som aktör och det som Lundquist (1984) benämner som kan 

när det gäller aktörens förmåga att fatta egna beslut och på det viset påverka sin omgivning 

samt vill där det handlar om viljan att agera, eller inte agera. Vilket är precis det Rektor 7-9:s 

pedagoger gjorde. Det kan vara möjligt att de andra två rektorernas pedagoger också gjort 

egna val inom det utrymme de haft men att det inte är lika lätt att upptäcka i och med att i 
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ICDP äger inga ”lektioner” rum. Det blir då svårt att upptäcka det som inte görs. Frågan är 

vad som skulle ske om en pedagog vägrar att utbilda sig inom ICDP eller SET trots att rektor 

anser att den ska göra det? Vilket inte är möjligt att svara på inom ramen för denna studie.   

När det gäller det arbetet som sker med de förebyggande program som kommunen valt 

så är de två strukturellt olika program. SET programmet bygger på att vara programtrogen 

materialet samt att hålla lektioner med eleverna utifrån ett speciellt material vilket inte ICDP 

gör. Vid en fråga om hur viktigt det är att vara programtrogen vid arbete med SET och vilken 

syn samordnaren hade på det så framkom att samordnaren upplevde det som svårt att 

kontrollera hur programtrogna pedagogerna verkligen var ute i verksamheten. 

 

…när vi utbildar så är ju det vi gör att vi har en sjudagars utbildning för handledare som är plockade från 

skolan och sen ska utbilda sina kollegor…för varje led man utbildar är det ju klart att då har man ju inte 

fulla kontrollen hur det blir (Samordnaren). 

  

Vilket de tänker lösa till viss del med en reflekterande termin med regelbundna träffar för 

handledare. Samordnaren påpekar samtidigt att materialet livsviktigt bara är en del, det är 

förhållningssättet de trycker mest på. Här svarar hon på två olika sätt, ena stunden är det 

viktigt att vara programtrogen och i nästa stund att förhållningssättet var det som de tryckte 

mest på. På skolan där Rektor F-6 är ansvarig har all personal utbildning i ICDP samt att alla 

elever varje vecka har ett schemalagt arbetspass med trygghetsförberedande arbete. De 

arbetspassen följer inte något program utan är ett hopplock av olika metoder. Planeringen 

inför arbetspassen sker utifrån varje enskild elevgrupp och vad den behöver utifrån deras 

styrkor och svagheter. Materialet från ett flertal program finns samlat i en bokhylla där man 

kan plocka det man behöver till sin grupp. Det stämmer överens med det Skolverket (2011) 

ansåg i sin rapport Utvärdering av metoder mot mobbing på tal om att de skolor de undersökt 

inte enbart använt sig av ett material att det nog var klokt av pedagogerna att plocka det som 

var användbart i olika program istället för att använda manualer oreflekterat. Hos Rektor F-6 

är det inte alla vuxna på skolan som har sådana arbetspass utan framförallt de som känner sig 

bäst lämpade för det, vilket kan innebära att klassen har någon annan än sin mentor på de 

arbetspassen vilket också skolinspektionen (2010) påpekade i sin rapport var vanligt men 

kanske inte alltid så önskvärt. Hos Rektor 7-9 var all personal utbildad i SET och genomför 

lektioner efter materialet Livsviktigt men på frågan om hur manualtrogna de är till materialet 

så menar rektorn på att alla situationer måste anpassas efter eleverna.  
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Jag tror inte på det här…läs sidan ett, två, tre, fyra och sen så kan vi garantera att det blir resultat (Rektor 

7-9). 

 

Här kan det som Samordnaren tog upp om att det var svårt att veta hur programtrogna 

pedagogerna var ute i verksamheten anas, fast här är det inte pedagoger i första hand som ger 

uttryck för det utan rektor. Både Rektor F-6 samt Rektor 7-9 upplevde dock att eleverna 

tycker om att få möjlighet att prata om sådana här frågor och på det viset var lektionerna bra. 

Att Rektor 7-9 ansåg att det inte var det viktigaste att vara programtrogen utan att anpassa det 

till eleverna kan ha att göra med det hon ger uttryck för sen när hon lyfter fram att det här med 

SET som de jobbar med på skolan är bra just nu, men att det hela tiden kommer något nytt. 

 

…det får kritik och så tappar man intresset och så kommer det något nytt (Rektor 7-9). 

 

Om Rektor 7-9 uppfattar det som att det ändå är något övergående och att det snart kommer 

något nytt kan det nog vara svårt att överföra till pedagogerna hur viktigt det är. Nordahl mfl 

(2007) menar att det tycks vara svårt att redovisa goda resultat från förebyggande arbete, en 

anledning kan vara att arbetet är och behöver vara långsiktigt. Även Thornberg (2009) anser 

att arbetet behöver vara långsiktigt och att det är en lång och genomgripande process som 

även behöver följas upp med jämna mellanrum. Rektor 7-9 uttrycker det på följande sätt: 

 

…det finns en förväntan…men nu är det helt tyst…det var dom som gick i täten för ICDP och för SET nu 

har ju dom börjat spåra in på andra saker, nu är det tematiska föräldramöten...och nu ska vi bli bättre 

på…nu ska vi ta tag i det här (Rektor 7-9). 

 

Specialpedagogen berättar att det förut har framkommit kritik från lärarna att de inte fick 

jobba in sig i det som kom och se om det hade någon effekt innan det kom något nytt. Det kan 

nästan kännas som om benen slås undan på pedagogerna enligt Carlgren & Marton (2005) när 

det ständigt kommer nya saker att förhålla sig till. Pedagogerna i kommunen önskade, enligt 

Specialpedagogen att det skulle vara något som genomsyrade verksamheten som de kunde 

hålla fast vid, det var därför de skulle satsa på detta med ICDP och SET långsiktigt. Vilket 

alltså inte blev känslan hos Rektor 7-9 i alla fall då hon berättade att arbetet redan hade börjat 

spåra in på andra saker nu.    

 Hos Rektor F-6 har man precis påbörjat föräldrautbildningar i ICDP också som skolan 

står för.  
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6.4 Hur uppfattas pedagogernas kompetens rörande arbetet med barn och 

elevers hälsa och utveckling? 

Förvaltningschef 1 betonade att pedagogerna efterfrågade redskap i sitt arbete och att 

pedagogerna ansåg att de inte fått de redskapen i lärarutbildningen. Ingen av rektorerna 

uttryckte dock den uppfattningen att behovet av redskap i form av program kom från 

pedagogerna. Rektor 7-9 ansåg att det som efterfrågades snarare var hjälp och stöd i stunden i 

undervisningssituationen när problem av olika slag uppstod. Min studie är begränsad men 

trots det väcks funderingar över att Förvaltningschef 1 och rektorerna har så motstridig syn på 

saken. Det gör det intressant att fundera över när en åsikt blir generell. Att pedagogerna inte 

fått de redskap i utbildningen som krävs för att möta dessa frågor till exempel, hur många 

pedagoger måste tycka det innan det blir en ”sanning”. Alla försök att skapa generella 

framgångsfaktorer, menar Berg (2003), är liktydiga med att försöka toppstyra och kan i och 

med det inskränka den frihet pedagogerna har och därigenom deras autonomi. 

Förvaltningschef 1 och Specialpedagogen anser att det faktiskt är ett sätt att styra pedagogerna 

när redskap väljs och Ordföranden påpekar att det är även är ett redskap i sig när man väljer 

utbildningar. Enligt Förvaltningschef 2 handlade det inte enbart om att styra pedagogerna utan 

att det handlade om att ge dem förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Skolinspektionen 

(2010) menar att det finns en risk med inköpta program som erbjuder helhetslösningar på 

mobbing till exempel. Det kan innebära att pedagogers kompetens och erfarenhet tonas ner 

och man förlitar sig till programmet i stället för att använda sig av den erfarenhet som redan 

finns, eller att pedagogen söker ny kunskap som passar in på det som är aktuellt. Rektor F-6 

hade ju valt att alla pedagoger på skolan skulle vara utbildade i ICDP för att det behövdes då 

elevsammansättningen på skolan, med särskola och hög del invandrarelever, gjorde det 

nödvändigt. Samordnaren anser att det inte spelar så stor roll vilket program som väljs, det är 

istället vilket förhållningssätt man har som vuxen som spelar roll. Vilket också framgår i 

stödmaterialet från Myndigheten för skolutveckling (2003) där de menar att det väsentliga är 

att det finns rutiner för vad, vem och när saker skall göras samt att alla känner till dessa 

rutiner.  

 Samordnaren och Specialpedagogen anser att det inte går att veta hur pedagogerna 

använder sig av det de lärt sig. Samordnare lyfter ena stunden fram att det är viktigt att vara 

programtrogen i SET och i nästa stund att förhållningssättet är det viktigaste, hon betonar 

vikten att vara programtrogen och hur svårt det är att veta hur programtroget pedagogerna 

arbetade ute i verksamheten. Då har man ju inte fulla kontrollen hur det blir, lyfter hon fram 
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vilket tyder på en oro för att pedagogerna inte genomför SET undervisningen som den ska 

genomföras. Även Rektor 7-9 betonar att personalen behöver påminnas ibland om vad, varför 

och hur de ska jobba med det. Samordnaren kopplar det även till barnen och eleverna, att det 

inte är säkert att de vet hur de ska hantera en svår situation bara för att de lärt sig det på en 

lektion utan: vissa saker måste man träna och träna och träna för att ändra det. Rektor F 

påpekar att ICDP är viktigt då det visar pedagogerna hur de ska tala med barnen och vägleda 

dem så att barnens självkänsla växer. Det till skillnad mot förut innan ICDP när det mest 

talades om att sätta gränser för barnen, vilket ofta fick till följd att när just den pedagogen inte 

var där så testade barnen gränserna, enligt Rektor F. När det gäller att sätta gränser så menar 

Myndigheten för skolutveckling (2003) tvärt om att för att få till ett förebyggande arbete som 

motverkar kränkningar så är en framgångsfaktor i det arbetet att de vuxna på skolan har ett 

gemensamt förhållningssätt med både värme och engagemang samt klara och kända gränser 

och rutiner.  

Rektor 7-9 ansåg, som jag var inne på förut, att det bästa hade varit om pedagogerna 

hade fått en ICDP utbildning först för att tillägna sig det förhållningssättet och sen fått lära sig 

SET.  Det hade varit bra då de exempel som tagits upp i media, enligt henne, handlade om att 

pedagoger inte haft ett vettigt förhållningssätt i grunden. Vilket hade kunnat innebära att det 

kan bli fel och att pedagogen förstärker ett felaktigt beteende när den inte vet vad den gör. 

Ordföranden anser att det finns för mycket olika arbetssätt, metoder och program. Detta trots 

att han i studien endast uppgav SET och ICDP som program som används i verksamheten i 

kommunen nu. 

 

För jag tycker att det finns för mycket för olika. Sen ska man ju kunna använda olika arbetssätt och 

pedagogiska perspektiv, det är ju professionen…men det måste bygga på barnkonventionens syn och på 

barns rättigheter och alla dom goda erfarenheter som finns kring det pedagogiska synsätt dom bygger på 

det (Ordförande). 

 

Här kan jag inte låta bli att fundera kring detta med barnkonventionen, den ska ju 

pedagogerna arbeta efter, är uppfattningen att pedagogerna inte gör det? Eftersom det påpekas 

av flera av de intervjuade.  

Rektor 7-9 berättar också att även om all personal är utbildad i SET så är inte alla helt 

överens om att det är bra och att de kanske inte känner sig bekväma med arbetssättet när de 

ska prata känslor och relationer med hjälp av manualbaserade lektioner. Kanske är det en av 

förklaringarna till att Rektor 7-9 upplever att pedagogerna tycker att SET-lektionerna inte är 
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lika viktiga som andra lektioner, är någon lärare borta och det är svårt att få vikarier så 

upplever rektorn att det ofta är den lektionen som ställs in. En annan förklaring är att de 

kunskaperna inte kommer att mätas genom betyg eftersom det inte delas ut betyg i ordning 

och uppförande eller i social förmåga. Eller så hänger det ihop med Rektor 7-9:s egen 

uppfattning om SET, vilket hon antytt tidigare genom att hon menar att det inte är viktigt att 

vara programtrogen samt att hon har den inställningen att SET är bra nu men snart kommer 

något nytt. I och med sin ställning som chef så blir hennes inställning viktig för vilken 

inställning de anställda i hennes område har. Skolinspektionen (2010) upptäckte i sin 

granskning av skolors arbete vid trakasserier och kränkningar att det hände att lärare struntade 

i livskunskapen och hade ämnesundervisning vid de tillfällena istället. Det har också hänt vid 

något tillfälle på Rektor 7-9 skola att lärare haft ämnesundervisning istället för SET-lektion 

men då har elever kommit till rektorn och berättat det.  
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7. Diskussion och reflektion 

I min studie har jag valt att studera hur det kan se ut i en kommun gällande det förebyggande 

arbete som bedrivs rörande barn och elevers hälsa och utveckling, vilka program som 

används, hur valet av dem går till samt vem som efterfrågar dem.  

7.1 En sammanfattande reflektion utifrån studiens syfte samt frågeställningar  

De två program som de intervjuade nämnde användes i kommunen när jag genomförde min 

studie var ICDP (International Child Development Programmes) och SET (Social och 

Emotionell Träning). Att det var just de här två programmen som kommunen använde har 

enligt de deltagande i intervjuundersökningen växt fram med start 2004-2005. Hur det kom 

sig att det blev just dessa två program verkar enligt de intervjuade ha berott på en rad 

omständigheter. Valet av vilka program som används verkar vara slumpmässigt på det viset 

att det var inget som först undersöktes för att sen implementeras. Vilket enligt Skolverket 

(2009) är ett problem, de förebyggande program som köps in av skolor väljs utifrån ett för 

svagt underlag, både om vad programmen innehåller samt vad det är som ska åtgärdas. I den 

studerade kommunen var det en av kommunens skolpsykologer gick en utbildning i ICDP, 

tyckte att det verkade bra och började sedan introducera det i kommunen. SET introducerades 

ungefär vid samma tid i kommunen men via universitetet. Att universitetet är en stark 

samarbetspartner på det viset att det inger förtroende är förståeligt, att däremot en 

skolpsykolog kunde få ett sådant genomslag är lite mer förvånande. Det är inte enbart 

förväntade intressegrupper som lyckas påverka verksamheten, utan här har även en annan 

intressent lyckats få makt över beslut och utveckling. Även i verksamheten gav Rektor 7-9 

exempel på att detta kan ske. Hon berättade om att där hon arbetade tidigare introducerades 

SET genom några fritidspedagoger som hittat materialet och börjat använda det och utifrån 

dem drog arbetet igång. Berg (2003) lyfter fram detta med att både på organisationsnivå och 

institutionsnivå så präglas och påverkas skolan av det samspel som sker mellan olika intressen 

och intressegrupper vilket synes vara fallet här. Ordföranden påpekar att det inte finns ett 

kommunbeslut på att använda dessa två program vilket förvaltningscheferna understödjer. 

Förvaltningscheferna, Specialpedagogen och Samordnaren betonar att det var något de 

bestämde sig för att prova och utifrån det har det sedan växt. Att det inte finns ett formellt 

beslut verkar Förvaltningschef 2 fundera över och uttrycker senare vid två olika tillfällen i 

intervjun att:  
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…vi har ju finansierat det och det är ju också ett ställningstagande…(Förvaltningschef 2). 

…vi har ju fattat beslut om finansiering av utbildningen…(Förvaltningschef 2).  

 

Det tyder på att detta med beslut är något de inte funderat så mycket över, kanske för att det 

växte fram allt eftersom. Ordföranden uttrycker tydligt att i barn- och utbildningsnämnden ska 

de inte fatta beslut som innefattar att driva vissa metoder eller program även om han också 

uttrycker att han skulle vilja styra det lite mer. Förvaltningscheferna uttrycker också tydligt att 

barn- och utbildningsnämnden inte ska lägga sig i sådana beslut. De verkar däremot lite mer 

osäkra när det gäller sin egen roll. De har ju inte heller fattat något övergripande beslut utan 

användandet av programmen har växt fram och finansierats undan för undan. 

Förvaltningschef 2 funderar också senare under intervjun över detta med att det är långa 

utbildningar och om de ger effekt i förhållande till det. Både Ordföranden och de som deltog i 

gruppintervjun lyfter fram vikten av att arbeta med barnkonventionen och det förhållningssätt 

som den eftersträvar. Enligt Skolverket (2011) och Berg (2003) så är det viktigt med ett 

gemensamt förhållningssätt bland personalen för att lyckas med ett skolutvecklingsarbete. Då 

skolan har dubbla uppdrag, det är inte bara kunskapsuppdraget som står i fokus utan även 

värdegrundsuppdraget kan det vara ett sätt att både mäta och garantera att arbete inom det 

området sker. Två av rektorerna påpekade också att det var bra att kunna hänvisa till att de 

arbetade med förebyggande program vid genomförandet av kvalitetsredovisningen. 

Förvaltningschef 2 ansåg att det var ett bra verktyg att ge lärarna i arbetet för att nå 

måluppfyllelse i både kunskaps- och värdegrundsuppdraget. Enligt Jarl m fl (2007) och 

Quennerstedt (2007) så tolkar kommunerna sitt handlingsutrymme på olika sätt vilket också i 

förlängningen påverkar den enskilda skolan och pedagogen och deras handlingsutrymme, 

eller frirum
2
 som Berg (2003, 2004, 2009) benämner det. Quennerstedt (2007) menar att det 

finns tre olika diskurser vilka berör kommuners handlingsutrymme, eller frirum. De tre hon 

beskriver är: den resultatansvarige kommunen, kommunen som icke-part och den politiskt-

ideologiskt handlande kommunen vilket jag beskrev i kap 4.3 Styrningen av skolan. 

Förmodligen så är den här kommunen och de flesta andra kommuner en blandning av flera 

diskurser. Det som kunde anas var att kommunen hade en lite osäker bild av vilket frirum de 

hade att förfoga över men att de ändå uppfattade att de hade ett visst handlingsutrymme. De 

hade inte tagit något formellt beslut, även om Ordföranden önskade att de skulle träda fram 

lite mer och ta beslut. De hade dock finansierat ett stort antal utbildningar i SET och ICDP 

vilket också är en form av beslut som Förvaltningschef 2 lyfte fram. Samtidigt så var de inne 

                                                 
2
 Se kap 3.1 Skolan som organisation och skolor som organisationer 
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på att detta var något som professionen skulle råda över själva. Hur mycket den politiska 

agendan påverkar kommunen och dess syn på sitt frirum är svårt att i den här studien svara på 

men intressant att fundera över. Det har betydelse, anser jag, för hur verksamheten ser ut 

beroende på vilken syn kommunen har på sig själv och sitt handlingsutrymme. Det är med 

andra ord intressant att ta reda på vilket friutrymme eller handlingsutrymme som finns även 

på alla nivåer i skolsystemet. De som i min studie framträder som den aktör som hade största 

möjligheten att välja var rektorerna. Det var valfritt från barn- och utbildningsnämnden samt 

skolnämnderna för rektorerna om de ville använda ICDP och/eller SET, även om viss 

förväntan fanns. Den största makten i besluten om valet av program låg med andra ord hos 

rektorerna på respektive område. Ordföranden samt förvaltningscheferna hade en önskan och 

förväntan på att arbetet skulle ske, men beslutet låg hos rektorerna. De hade också makt över 

sina pedagoger och bestämde om de skulle arbeta med programmen eller inte.  

Frågan om vem som efterfrågade de specifika förebyggande programmen blev mer 

komplicerad att få en bild av än vad jag först anade. Det uppenbara är att relationen mellan 

skola och kommun är komplicerad och det finns få arenor där de verkligen möts 

(Myndigheten för skolutveckling 2003) då de verkade ha väldigt olika syn på saken. Det som 

också blev tydligt i studien var att det är skillnad mellan vill ha och efterfrågar. Hade jag valt 

formuleringen vill ha hade svaret blivit helt annorlunda än med efterfrågar. Jag upplevde att 

det kan vara så att det finns en mängd aktörer både i och utanför skolans värld som vill ha. 

Till exempel så upplevde jag att både landstinget och universitetet vill ha dessa program i 

skolan. Hur kommer det sig att den verksamheten vill ta sig in i skolans värld, och vad är det 

som gör att de upplever sig höra hemma där? Ofta så spelar även politik och ideologi en stor 

roll i det förebyggande arbetet, då det anses centralt för att förhindra uppkomsten av att olika 

problem utvecklas i samhället (Nordahl m fl 2007, Larsson2008). Vilket får mig att fundera 

precis som Ordföranden och Hjörne & Säljö (2008) att det finns en ekonomisk aspekt i detta 

med tidiga insatser då det kan vara kostnadseffektivt då en människa i utanförskap kostar 

samhället stora summor pengar. Vill ha innefattar också Ordföranden och 

Förvaltningscheferna, ordföranden uttryckte tydligt att han önskade att de skulle gå in och 

styra mer och Förvaltningscheferna talade om att de hade en förväntan på arbetet. Till detta 

med vilka som vill ha kommer naturligtvis även programmakarna av de olika programmen. 

De vill självklart sälja sina idéer och program men som Rektor 7-9 påpekar så vill ju även 

läromedelsförfattarna sälja sitt material och tjäna pengar på det. För att återgå till frågan om 

vem som efterfrågar programmen så upplevde jag, som jag antydde, att synen på vem som 

efterfrågar var komplicerad. Förvaltningschef 1 berättade att detta med program var något 
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som pedagogerna efterfrågade, de ville ha redskap och han påpekade att de upplevde att de 

inte fått det på lärarutbildningen medan de rektorer som deltog i studien inte alls uppfattade 

det som att pedagogerna hade efterfrågat detta. De uttryckte samma sak som Scherp (2009) att 

pedagogerna ville ha hjälp och stöd i stunden för de problem som kan uppstå i 

undervisningen. Så bilden av vilka som efterfrågar programmen var tämligen vag vilket får 

mig att tänka på det som Berg (2003) och Skolverket (2009) påpekar att det är viktigt att 

skolutveckling bottnar i en kartläggning av den enskilda skolans behov. Hos Rektor F-6 hade 

valet av att arbeta med ICDP påverkats av skolans behov, hon berättade att de utifrån skolans 

sammansättning av elever med bland annat särskola och hög andel invandrarelever såg sig ha 

ett behov av ett gemensamt förhållningssätt och få ett verktyg att arbeta med skolans 

värdegrund. När Skolverket (2009) däremot påstår att många skolor efterfrågar förebyggande 

program då vet jag inte vad de menar, är det den enskilda skolan eller är det skolan som 

institution? Att det är stor skillnad på vem eller vad det handlar om upplever jag att jag genom 

min studie belyst. Skolan som institution med de aktörer som finns där ger helt andra mönster 

på verksamheten genom sina beslut än de beslut som tas av de aktörer som finns på skolor 

som organisationer. Det sker som Lundquist (1984) påpekar en ständig interaktion mellan 

strukturer och deras aktörer. Här är det viktigt att veta vilken struktur som avses när de menar 

att många skolor efterfrågar anser jag. I studien framkom att detta med vad de olika nivåerna 

ska vara inblandade i inte är helt klart, vilka beslut tas på respektive ställe och vilka beslut 

överlåts till en annan nivå i systemet. Kommunen har i egenskap av huvudman ansvaret för 

skolverksamheten i skolan efter decentraliseringen. De kommunala politikerna ska främja 

verksamheten i kommunen via sina beslut, samtidigt som de nationella målen riktar sig direkt 

mot de verksamma i skolan. Vilket innebär dilemman för rektorerna som både är skyldiga att 

följa kommunens beslut samt de nationella styrdokumenten som finns (Jarl m fl 2007, 

Kjellgren 2007, Pierre 2007).  

 Hur upplever skolledarna arbetet med hälsa och utveckling för barn och elever i sitt 

område? Det framkom även att det från institutionsnivå var ett erbjudande till 

organisationsnivån att delta, vilket också alla rektorerna uttryckte i studien. De var inte 

tvingade men det fanns en viss förväntan att de skulle delta som Rektor 7-9 uttryckte sig. 

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003) är en förutsättning för ett lyckat förebyggande 

arbete att rektorn får stöd från sina kommunala chefer och politiker. Relationen dem emellan 

är ofta problematisk och rektorerna tycker att de får för lite stöd och kommunen upplever att 

rektorerna inte i tillräckligt hög grad anammar de kommunala riktlinjer och beslut som finns 

(Myndigheten för skolutveckling 2003). Rektor 7-9 tyckte att kommunen skulle ha gått in och 
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styrt lite mer. Trots att inga beslut förutom finansiella tagits så har många rektorer anammat 

de förväntningar som fanns då det på kommunens hemsida framgår att ett stort antal skolor 

och förskolor arbetar med SET och/eller ICDP. I Skolverkets (2011) rapport Utvärdering av 

metoder mot mobbing så var det vanligt att det inte enbart var ett program som användes utan 

de blandade flera. Vilket enligt deras rekommendationer var klokt, att inte följa manualer 

oreflekterat utan istället plocka det som behövs ur flera. Vilket de gjorde hos Rektor F-6 där 

de förutom ICDP också hade lektioner i trygghetsförebyggande arbete varje vecka med alla 

elever. Lektionerna var planerade utifrån den aktuella elevgruppen och dess behov och 

materialet var ett ihop plock från diverse olika förebyggande program. Hos Rektor F använde 

de endast ICDP och hos Rektor 7-9 endast SET. Specialpedagogen uttryckte att hon tyckte att 

det bästa hade varit om pedagogerna först hade en ICDP utbildning och sen en SET utbildning 

vilket även Rektor 7-9 var inne på. Ordföranden anser att han helst skulle se att det enbart var 

ICDP som kommunen satsade på då han personligen var tveksam till SET. 

Förvaltningscheferna berättade att de i början trodde att ICDP skulle riktas till förskolan och 

SET till skolan. De flesta i min studie benämner de två olika programmen som om de vore 

kompatibla med varandra. Eller tänker de sig att använda de ”bästa bitarna” ur respektive 

program i enlighet med det Skolverket (2011) ansåg? Jag anser att det kan finnas en skillnad 

mellan att använda delar som känns relevanta av flera program och att använda två olika 

program helt programtroget.  

Skolinspektionen (2010) menar att risken med att köpa in utbildningar till program som 

erbjuder helhetslösningar är att pedagogens kompetens tonas ner. De förlitar sig för mycket på 

programmet istället för att söka egna lösningar och ny kunskap. Här uppfattar jag att det också 

kan vara så att synen på vad pedagogerna efterfrågar och har behov av styr valet av att köpa in 

program. Om synen bland de aktörer som har befogenhet att ta beslut är att det finns brister 

och behov hos pedagogerna som behöver åtgärdas så kanske inköp av förebyggande program 

till och med kan kännas som en nödvändighet. Att svara på vilken syn de intervjuade hade på 

pedagogernas kompetens och uppdrag i förhållande till det förebyggande arbetet i kommunen 

var svårt att svara på. Svaren rörde sig mycket om att pedagogerna efterfrågade utbildning och 

verktyg istället för vilken kompetens de hade. Det var ett erbjudande för de respektive 

rektorerna om de ville använda SET och/eller ICDP. Det som jag upptäckte inte var ett 

erbjudande var att rektorernas personal inte kunde välja om de ville delta i utbildningarna 

eller inte utan där bestämde rektorn. På frågan om hur de gör om någon inte vill delta så hade 

det inte uppstått hos två av dem där utbildningarna gällde ICDP. Vid den tredje rektorn där 

det handlade om SET så uttryckte hon att inte alla tyckte att det var ett bra program, men att 
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de skulle gå utbildningen och genomföra lektioner i livsviktigt i alla fall. Rektor 7-9 påpekade 

att ibland måste hon som rektor tala om för pedagogerna att de behövde utbildning, är det att 

ge stöd, vägledning eller att bestämma åt dem. Eller handlar det, som Förvaltningschef 2 

påpekar, om att ge dem förutsättningar snarare än att styra? I studien framkom att alla aktörer 

uppfattade det som att pedagogerna hade behov av någon form av utveckling. Det var 

förhållningssätt, utbildning och verktyg bland annat. Där ligger kanske en stor del av själva 

valet av att köpa in dessa förebyggande program, de behövs för att komplettera de brister som 

de anser att pedagogerna har när det gäller förhållningssätt och förmågan att arbeta 

förebyggande.   

  En sak som förvånade mig under min studie var det faktum att ingen på någon nivå i 

kommunen hade gjort någon utvärdering av hur ICDP och SET uppfattades, varken av 

pedagoger eller av elever. Förvaltningschef 1 ansåg att det var för dyrt att utvärdera och 

Förvaltningschef 2 att eftersom de använt programmen under så lång tid måste de vara bra 

annars skulle de inte ha fortsatt använda dem. En av rektorerna tyckte sig kunna utläsa av 

elevernas trygghetsenkäter att de var nöjda med arbetet och Rektor F uttryckte att: 

 

…alla säger att det är så bra sätt, för jag kan ju bevisa att när jag säger en sak så kan jag vända på det..och 

hur känns det nu, alltså det är ju så väldigt, väldigt tydligt (Rektor F). 

 

Jag upplever att de både på institutions- och organisationsnivå glömmer att fråga de som det 

verkligen gäller, pedagoger och elever. Detta trots att de lagt ner mycket pengar och tid i det. 

Det kanske är som Rektor 7-9 påpekar att SET som de använder på skolan är bra just nu men 

snart kommer något annat. Hon påtalade att de som gick i täten för ICDP och SET nu har 

börjat spåra in på nya saker. Skolan har i och med decentraliseringen inneburit en otydligare 

politisk styrning, det är fler aktörer som påverkar mål och normer till skillnad mot innan när 

det endast var staten. Nu är det både staten via de nationella styrdokumenten och kommunen 

vi de lokala dokumenten som styr (Pierre 2007). Det här innebär ju ett dilemma för rektorerna 

som är skyldiga att följa båda (Pierre 2007, Jarl m fl 2007, Kjellgren 2007). Är det en 

anledning till att det nog snart kommer något annat som Rektor 7-9 uttrycker sig? Att 

styrningen är otydlig? Eller kan det hänga ihop med det som Quennerstedt (2007) kallade för 

den politiskt-ideologiskt handlande kommunen, alltså att det blir utbildningspolitik utefter vad 

den politiska majoriteten förordar, vilket innebär att det inte kan bli särskilt långsiktigt? 

Nordahl m fl (2007) menar att det förebyggande arbetet måste vara långsiktigt annars är det 

svårt att påvisa goda resultat. Kan bristen på utvärderingar hänga ihop med det? Finns en 
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rädsla för resultatet? Två av rektorerna ansåg att det var bra att ha dessa program att hänvisa 

till när kvalitetsredovisningen genomförs. Enligt Nordahl m fl (2007) så kan det vara viktigare 

att visa att något görs än vilket resultat det får. Specialpedagogen påpekar under intervjun att 

ICDP och SET är ju inte det enda förebyggande arbete som görs ute på skolorna, det finns 

annat som pedagogerna får, till exempel handledning enligt Specialpedagogen. Jag upplevde 

under samtliga intervjuer att detta är något de inte funderat så mycket på, om det 

förebyggande arbetet är lättare att utvärdera om hänvisning kan ske till olika program. Svår 

fråga betonar till och med Förvaltningschef 2. 

 

När blir en åsikt generell frågar jag mig angående Förvaltningschef 1 och uttalandet om att 

detta med program är något som pedagogerna efterfrågar då de upplever att de inte fått de 

verktygen i lärarutbildningen. Är det när en pedagog yppar det, eller två, eller femton…? När 

kan man med säkerhet uttala att en grupp med människor tycker si eller så? Samma fråga 

ställer jag mig till min studie, när blir den kunskap som skapats generell? Att kunskapen som 

skapats i min begränsade studie inte kan ses som generell kunskap är tämligen klart, däremot 

kan den kanske ses som en pusselbit av det stora pusslet för hur det kan se ut och därigenom 

väcka tankar, funderingar och önskan att veta mera. 

7.2 Vidare forskning 

Inom området jag studerat upplever jag att det finns många trådar att dra vidare i, nya insikter 

väcker nya frågor. Hur ser pedagogerna och eleverna på det förebyggande arbetet som sker? 

På vilket sätt och varför är de aktörer som finns utanför skolan inblandade, i det här fallet 

landstinget och universitetet? Hur förhåller sig kommunen till det handlingsutrymme 

(friutrymme) de har? Hur förhåller sig rektorerna till det friutrymme de har? Hur förhåller sig 

lärarna till det friutrymme de har?   

 

 

 

 

 

 



 50 

Referenser 

Litteratur: 

Berg, Gunnar (2003): Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som 

organisationer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Berg, Gunnar (2009): Inledning. En bok om skolutveckling – varför det? I Gunnar Berg & 

Hans-Åke Scherp (red) Skolutvecklingens många ansikten. s 15-28. Forskning i fokus nr 15, 

Myndigheten för skolutveckling. Stockholm: Fritzes. 

 

Broady, Donald (1982): Den dolda läroplanen. Symposion bokförlag. 

 

Carlgren, Ingrid & Marton, Ference (2005): Lärare av imorgon. Stockholm: Lärarförbundets 

Förlag. 

 

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2. 

Stockholm: Skolverket. [http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/38/94/Lgr11_kap1_2.pdf] 

 

Englund, Tomas & Quennerstedt, Ann (2008): Likvärdighetsbegreppet i svensk 

utbildningspolitik. I Tomas Englund & Ann Quennerstedt (red) Vadå likvärdighet? Studier i 

utbildningspolitisk språkanvändning. s 7-35. Göteborg: Bokförlaget Diadalos AB. 

 

Forsberg, Eva & Wallin, Erik (2006): Skolan som moraliskt rum. I Eva Forsberg & Erik 

Wallin (red) Skolans kontrollregim – Ett kontraproduktivt sätt för styrning? s 8-18. 

Stockholm: HLS Förlag. 

 

Gustavsson, Bertil (2009): Den dolda läroplanen och skolsvårigheter – en analys av forskning. 

I Ann Ahlberg (red) Specialpedagogisk forskning. En mångfasetterad utmaning. s 319-340. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Hindberg, Barbro (2003): När omsorgen sviktar. Om barns utsatthet och samhällets ansvar.  

Uppsala: Almqvist & Wiksell Tryckeri. 

 

Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2008): Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling 

om normalitet i den svenska skolan. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Holme, Idar Mange & Solvang, Bernt Krohn (1997): Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hundeide, Karsten (2001): Vägledande samspel. Stockholm: Rädda Barnen. 

 

Jarl, Maria; Kjellgren, Hanna & Quennerstedt, Ann (2007): Förändringar i skolans 

organisation och styrning. I Jon Pierre (red) Skolan som politisk organisation. s 23-48. 

Malmö: Gleerup Utbildning AB. 

 

Kjellgren, Hanna (2007): Skolan som värdeförmedlare. I Jon Pierre (red) Skolan som politisk 

organisation. s 121-144. Malmö: Gleerup Utbildning AB. 

 



 51 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Larsson, Hans (2008): ”Dom är så oroliga” En studie om skolpersonals tal om elever i 

relationssvårigheter. Örebro: Licentiatsavhandling vid Pedagogiska institutionen Örebro 

universitet. 

 

Lindesjö, Bo & Lundgren, Ulf P (2006): Utbildningsreformer och politisk styrning. 

Stockholm: HLS Förlag. 

 

Liljegren, Britta (2001): Samspel i förändring. En konsultationsmodell för arbete med elever i 

svårigheter. Lund: Lunds Universitet, sociologiska institutionen. 

 

Lpo 94, Läroplan för de obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Lundahl, Christian & Forsberg, Eva (2006): Kunskapsbedömningar – Utvärdering, betyg och 

nationella prov. I Eva Forsberg & Erik Wallin (red) Skolans kontrollregim – Ett 

kontraproduktivt sätt för styrning? s 19-45. Stockholm: HLS Förlag. 

 

Löf, Camilla (2011): Med livet på schemat. Om skolämnet livskunskap och den riskfyllda 

barndomen. Malmö: Malm Studies in Educational Sciences No. 59. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2003): Olikas lika värde – om arbetet mot mobbing och 

kränkande behandling. Stockholm: Liber. 

 

Nordahl, Thomas; Sorli, Mari-Anne; Manger, Terje & Tveit, Arne (2007): Att möta 

beteendeproblem bland barn och ungdomar – Teoretiska och praktiska perspektiv. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Pierre, Jon (2007): Decentralisering, styrning och värdekonflikter i skolan. I Jon Pierre (red) 

Skolan som politisk organisation. s. 9-22. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Persson, Bengt (2007): Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber 

AB. 

 

Quennerstedt, Ann (2007): Kommunens ansvar och inflytande på skolområdet. I Jon Pierre 

(red) Skolan som politisk organisation. s 49-66. Malmö: Gleerup Utbildning AB. 

 

Repstad, Pål (2008): Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Scherp, Hans-Åke (2009): Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling. I Gunnar 

Berg & Hans-Åke Scherp (red) Skolutvecklingens många ansikten. s 29-64. Forskning i fokus 

nr 15, Myndigheten för skolutveckling. Stockholm: Fritzes. 

 

Scherp, Hans-Åke (2009): Skolutvecklingsprocessens komplexitet – En avslutande 

kommentar. I Gunnar Berg & Hans-Åke Scherp (red) Skolutvecklingens många ansikten. s 

274-293. Forskning i fokus nr 15, Myndigheten för skolutveckling. Stockholm: Fritzes. 

 



 52 

Skolinspektionen (2010): Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling. 

Skolinspektionens rapport 2010:1. Stockholm: Skolinspektionen. 

 

Skollagen (1985:1100) 

 

Skollagen (2010:800) 

 

Skolverket (2009): På tal om mobbing – och det som görs. Kunskapsöversikt. Stockholm: 

Skolverket 

 

Skolverket (2009): För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling. Allmänna råd. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2011): Utvärdering av metoder mot mobbing. Rapport 359. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Thomsson, Heléne (2006): Reflexiva intervjuer. Lund :Studentlitteratur. 

 

Thornberg, Robert (2009): Det sociala livet i skolan. Socialpsykologi för lärare. Stockholm: 

Liber AB. 

 

Trost, Jan (2007): Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Tidskriftsartiklar: 

Berg, Gunnar (2004): En teori om skolan som institution och skolor som organisationer. 

Kommentarer till Gustav E Karlsens och Anders Perssons recension. Pedagogisk Forskning i 

Sverige, 9(4), s 308-314. 

 

Englund, Anna-Lena; Englund, Tomas; Engström, Karin & Engström, Ingemar (2009): 

Värdegrunden reducerad till metod. Pedagogiska Magasinet, nr 4, s 18-21.  

 

Karlsen, E Gustav & Persson, Anders (2004): Att förstå skolans komplexitet. Recension av 

Gunnar Bergs doktorsavhandling i sociologi. Pedagogisk Forskning i Sverige, 9(3), s 205-

215.  

 

Lundquist, Lennart (1984): Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig Tidskrift, 87(1), s 1-21. 

 

Digitala källor: 

http://www.birgittakimber.se/birgittakimber/extern/social_och_emotionell_traning.htm 

[hämtad 2011-03-29] 

www.icdp.se [hämtad 2011-05-01] 

 

 

 

 

http://www.birgittakimber.se/birgittakimber/extern/social_och_emotionell_traning.htm
http://www.icdp.se/


 53 

Bilaga 1 

 

 

Frågeoråden ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt förvaltningschefer 

 Kommunens arbete gällande barn och elevers hälsa och utveckling 

 Särskilda projekt/koncept 

(- ICDP, SET och SEL.) 

(-Hur kommer det sig att det är just dessa?) 

 Beslut var/hur/när 

 Hur kommer besluten ut till respektive område, vems ansvar 

 Följer/följer inte, kan man välja? 

 ”Likabehandlingsplanerna ska grundas på väl beprövade och utvärderade metoder” 

(mål i Skolplanen)  

 ”Vetenskapligt grundade arbetsformer mot mobbing skall användas” (mål i 

Skolplanen)  

 Lärarnas uppdrag och kompetens 

 

Frågeområden rektorer 

 Skolan/förskolans arbete gällande barn och elevers hälsa och utveckling 

 Särskilda projekt/ koncept här 

(varför dessa?) 

(hur fungerar det?) 

 Vem efterfrågar? 

 Kan man välja om man vill delta? 

 ”Likabehandlingsplanerna ska grundas på väl beprövade och utvärderade metoder” 

(mål i Skolplanen)  

 ”Vetenskapligt grundade arbetsformer mot mobbing skall användas” (mål i 

Skolplanen)  

 Lärarnas uppdrag och kompetens 

 


