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Abstract 
 

Author: Frida Kylmäniemi & Sara Silvegren 

Title: Eight voices regarding students who has changed school [translated title] 

Supervisor: Ann-Margreth Olsson 

Assessor:  

 

 

 

This study is about relocated students in the school. Research in this area is limited and the aim 

is to illuminate the area by listening to different people's voices that have been close to or 

involved in relocations. The study was made of a qualitative method and the collection of data 

was through interviews. A total of eight people were included in the study. The selected 

municipality is located in Skåne, Sweden. The sample was head teachers, counselors, special 

educators, social services, relocated student and parent of a relocated student. In the results and 

analysis the weight were placed on the interviewees votes. Theoretical starting points were 

selected based on the results of the interviews. The theories used were Bachtin's theory 

regarding voices, Goffman's theory of stigma, group process and then also Schutz FIRO-model 

that is about the group's various phases, and Dewey's theory of school. Results from the study 

showed that relocating because of bullying was rare. An important factor in a successful 

relocation is the pupil's participation and that the class must be prepared for a new member into 

the group. Relocation is seen as a last resort and that all other resources should be exhausted 

before a decision about relocation becomes an option. 
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1. Inledning 

 

”Omplacering vid mobbning pratade man ju väldigt mycket om ett tag i media, men jag vet inte 

om det är mer ett storstadsproblem. Nu jobbar man ju mycket mer med likabehandlingsplaner, 

och lagen har blivit mycket mer tydlig.” citatet är taget från vår intervju med Ann-Charlotte.  

 

Intresset för vårt undersökningsområde uppkom genom att det fanns ett intresse för 

mobbningssituationer i skolan och olika åtgärder vid mobbning. Vi förstod tidigt att området 

mobbning är ett väldigt brett område och att vi behövde specificera oss för att finna något mer 

unikt med vår undersökning. Vi hade båda personer i vår närhet som någon gång under sin 

skoltid omplacerats på grund av mobbning. När vi diskuterade kring ämnet mobbning kom 

dessa erfarenheter upp och vi märkte snabbt att vi inte hade mycket kunskap kring 

omplaceringar. Så fort vi började gå djupare in på ämnet märkte vi att det var väldigt svårt att 

finna forskning gällande omplaceringar och vi bestämde oss då för att fokus i vår undersökning 

skulle ligga på just omplaceringar. Vi ville belysa helheten kring omplaceringar för att ämnet 

verkade outforskat. Vi valde då att inrikta oss på bland annat hur en omplacering förbereds, 

vilka som är involverade, mottagandet av eleven, upplevelser av omplaceringar och dess 

påverkan på relationerna. För att kunna inhämta kunskap om vårt valda område behövde vi få ta 

del av olika personers upplevelser av omplaceringar och för att göra det behövde vi lyssna på 

personernas röster. 

 

 

1.1 Problemformulering 

Mobbning innebär när en eller flera personer metodiskt utsätter en annan person för kränkande 

behandling. Olweus (1999) skiljer på direkt mobbning och indirekt mobbning. Direkt mobbning 

innebär fysiskt våld, hånfulla kommentarer, skällsord eller hotelser. Indirekt mobbning innebär 

att någon inte får vara med i gemenskapen utan blir baktalad eller utfrusen. Mest förekommande 

är att pojkar mobbar mer än tjejer och det är vanligast med fysiskt våld bland pojkar medan 

flickor utsätter varandra för utstuderade metoder (Olweus 1999).  

För att motverka mobbning i skolan finns olika åtgärder och åtgärdsprogram. Enligt Skolverket 

(2009) ställs det i skollagen, läroplanen, kursplaner, förordningar och allmänna råd krav på att 

skolan ska arbeta mot mobbning, kravet gäller dock inte att skolan måste använda en viss metod 

i sitt arbete mot mobbning (Skolverket 2009). Det finns ett antal program som är utformade för 
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att förebygga och/eller åtgärda mobbning. Vissa program lägger fokus direkt på mobbning 

medan andra fokuserar mer på värdegrundsarbete (ibid.).  

Enligt skollagen (1985:1100) 14a kap, samt Nya skollagen (2010:800) 6 kap (som börjar 

tillämpas 1 juli 2011)  båda gällande åtgärder mot kränkande behandling ska skolan varje år 

upprätta en plan för vilka åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 

behandling. Vid kännedom om att en elev känner sig utsatt för kränkande behandling ska skolan 

skyndsamt utreda omständigheterna. Skolan ska också vidta de åtgärder som anses skäliga för 

att förhindra kränkande behandling i framtiden (Skollagen 1985:1100; 2010:800). 

För skolorna är det inte enkelt att välja vilka åtgärder som passar just deras skola (Skolverket 

2009). Åtta vanligt förekommande program som skolorna använder sig av i deras arbete mot 

mobbning är Farstametoden, Friends, Komet, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET – Social 

och emotionell träning, Skolmedling och StegVis. Inget av dessa åtta program nämner 

omplacering som en åtgärd vid mobbning (ibid.).  

Forskning gällande omplaceringar i skolan på grund av mobbning är väldigt begränsad och 

omplacering som permanent åtgärd vid mobbning finns varken med i skollagen eller i de 

vanligaste programmen skolan använder sig av. Detta även om omplaceringar på grund av 

mobbning faktiskt sker. På grund av att forskningen på området är begränsad är det svårt att 

redovisa för att åtgärden existerar. I nya skollagen (2010:800) nämns endast omplacering som 

tillfällig disciplinär åtgärd och då högst upp till fyra veckor, och det är inte den typen av 

omplacering undersökningen avser. Även forskning gällande omplaceringar av andra 

anledningar, som till exempel av geografiska skäl, är också begränsad trots att även det 

förekommer. På grund av begränsningar vad gäller forskningen inom området omplaceringar i 

skolan, oavsett skäl, ansåg vi att det fanns ett behov och intresse i att belysa just detta ämne. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 
Syftet med undersökningen var att belysa ämnet omplaceringar gällande elever i skolan 

eftersom att forskningen kring ämnet var väldigt begränsad. För att kunna göra det valde vi att 

lyssna till röster utifrån personer som har varit med om, nära eller delaktiga i omplaceringar. Vi 

använde oss av följande forskningsfrågor: 

 Vad kan skolpersonal, socialtjänst, samt omplacerad elev och förälder till omplacerad 

elev ha för upplevelser av en omplacering? 

 På vilket sätt kan elevernas relationer påverkas vid en omplacering? 

 Hur kan vi förstå oss på hur processen går till vid överlämning från den ena skolan till 

den andra? 

 Vilka faktorer kan påverka utfallet av en omplacering? 

 

 

1.3 Centralt begrepp och avgränsning 

 
Med omplacering menar vi elever som har flyttats till en annan skola eller till en annan klass. 

Det kan vara på föräldrars, elevers, socialtjänstens samt skolpersonals initiativ. Med 

omplacering menar vi långsiktiga och inte de temporära, se Nya Skollagen (SFS 2010:800). Vi 

valde att inte inkludera flyttar som angår särskolan.   

 

1.4 Arbetets disposition 

 
Arbetet är uppdelat i sju kapitel, där det första är ett inledande kapitel. I kapitel två redovisar vi 

tidigare forskning gällande vårt forskningsområde. I följande kapitel tre redogör vi för våra 

teoretiska utgångspunkter och där har vi utgått från rösternas betydelse, stigma, grupprocesser, 

FIRO-modellen (beskrivs i kapitel 3) samt teori gällande skolan som ett samhälle. I fjärde 

kapitlet redogör vi för de förebyggande arbetsmodellerna som skolorna använder sig av. I det 

femte kapitlet redogör vi för de metodologiska överväganden vi gjort.  Här presenteras de valda 

metoderna för vår insamling av data och för vår analysmetod, samt vårt urval och 

tillvägagångssätt. Vi presenterar även etiska hänsynstaganden, artikel- och litteraturinhämtning 

och tillförlitlighet och trovärdighet. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. I sjätte kapitlet 

redogör vi för vårt resultat som redovisas på följande sätt; presentation av respondenterna och 
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därefter presenteras resultatet efter var respondent för sig. Kapitlet avslutas med analys och 

diskussion. I sjunde och avslutande kapitlet för vi en slutdiskussion och drar slutsatser utifrån 

vårt resultat och vår analys, vi presenterar också förslag på framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning 

 
Våra sökningar på forskning gällande vårt forskningsområde gav oss ett väldigt begränsat antal 

relevanta träffar. Vad gällde forskningen angående socialtjänstens roll kring omplaceringar i 

skolan fann vi inte någon forskning alls. Den mest närliggande forskningen vi fann som var 

relevant för ämnet omplaceringar i skolan var forskning från Australien och USA, vilken vi 

presenterar här nedan. 

 
Forsknings som gjorts i Australien visar att det är viktigt att kunna behärska en förändring och 

det är en normal och viktig prövning (Hotton et al. 2004). Förändringar ger oss nya kunskaper 

och nytt lärande. Genom att klara av förändringar vinner barn och ungdomar tro på sin egen 

förmåga att klara sig i en värld i förändring. Enligt Hotton (et al. 2004) har skolbyten 

traditionellt setts som ett kritiskt moment vad gäller elevers välbefinnande, och skolbyten har 

ofta förknippats med att elevens självkänsla minskar (Hotton et al. 2004). 

 
Enligt United States General Accounting Office – GAO (1994) löper elever som ofta byter skola 

(fler än tre gånger) större risk att behöva gå om en klass än elever som gått i samma klass hela 

tiden. Anledningarna till skolbyten kan bland annat vara att föräldrarna skiljer sig eller 

föräldrarnas arbetsförhållanden förändras. När elever byter skola kan lärarna uppleva det svårt 

att bedöma var eleven står rent kunskapsmässigt och hur läraren ska bemöta den nya eleven på 

bästa sätt (GAO 1994). Undersökningen visar att lite drygt 25 % av tredjeklassarna hade bytt 

skola någon gång och nästan 17 % hade bytt skola två eller fler gånger. GAO (1994) påvisar att 

de elever som byter skola fyra gånger eller fler är mer benägna att hoppa av skolan (GAO 1994).  

 

När en elev börjar i en ny skola måste eleven anpassa sig till en ny skolkultur vilket innebär att 

eleven måste lära sig nya klädkoder, grupper och skolans syn på elevens uppförande (Hotton et 

al. 2004). Hur snart och hur väl en elev kan tillgodogöra sig den stora mängden ny information 

kommer till stor del avgöra hur framgångsrik förflyttningen kommer bli. Viktiga faktorer som 

påverkar anpassningen är etableringen av sin status i den nya kamratgruppen, effektiv och 

välplanerad inskrivning av eleven, överföring av elevinformation, klassplacering utifrån lämplig 

kunskapsnivå och underhåll av studieresultat (ibid.). 

 

Enligt GAO (1994) kan elever som byter skola mitt under terminerna ha svårt komma ikapp i 

alla ämnen då skolorna arbetar på olika sätt och för närvarande görs väldigt lite för att hjälpa 

eleverna som ofta byter skola med att finna kontinuitet i skolgången. Det kan vara svårt för 
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läraren att fokusera på dessa barn och deras behov, och det framför allt om eleven träder in i 

klassen när terminen redan börjat. För att kunna hjälpa eleverna och för att de snabbt ska kunna 

integreras i den nya skolan och den nya klassen har National Education Goals Panel kommit 

med ett förslag att alla uppgifter gällande en elev ska finnas i ett och samma register så att den 

nya skolan enkelt ska kunna komma åt elevens tidigare reslutat (GAO 1994). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 
Vi har valt att använda oss av Michail Bachtins teori om röster som stöttning gällande våra 

intervjuer och presentationerna av resultatet av intervjuerna. Valet har grundats på att vi ville 

lyssna på våra respondenters röster. Vidare har ämnet stigma framkommit ur våra intervjuer och 

valde därför att presentera Erving Goffmans teori gällande stigma. Även grupprocesser var 

något som genomsyrade våra intervjuer och i det här kapitlet presenteras därför dessutom 

grupprocesser och då också Will Schutz FIRO-modell som handlar om en grupps olika faser. 

Sist i kapitlet beskriver vi John Deweys teori om skolan som ett minisamhälle. 

 

 

3.1 Michail Bachtin 

 
Michail Bachtin var enligt Nationalencyklopedin (2011) en sovjetisk litteraturforskare som 1926 

lanserade begreppet polyfon roman som en redogörelse för Dostojevskijs sätt att skriva romaner 

utifrån flera röster (NE 2011). I Bachtins bok Dostojevskijs poetik (1991) analyserar Bachtin 

samspelet mellan olika röster. I varje röst finns fler än en röst och minst två av rösterna är 

motstridiga. Rösterna går alla på ett enda plan, antingen med varandra eller mot varandra och 

alla röster är färgade av olika upplevelser och åsikter. En röst innefattar inte enbart de orden som 

används och ljuden utan rösten omfattar också varje individs unika synsätt, och därigenom en 

individs hela personlighet. Olika röster ger oss alltså olika perspektiv som i vardagen intar olika 

positioner i interaktionen med andra. Varje gång en människa yttrar någonting så är de sagda 

orden också ställningstaganden (Bachtin 1991). 

 

 

3.2 Stigma 

 

Erving Goffman 1922-1982 var enligt Nationalencyklopedin (2011) en amerikansk sociolog. 

Goffman studerade människor i deras vardagliga interaktion utifrån ett dramaturgiskt perspektiv. 

Goffman är även känd för sin teoretiska inriktning symbolisk interaktionism (NE 2011). Enligt 

Goffman (1963) görs kategoriseringar utav människor i alla samhällen, där vissa egenskaper ses 

som en avvikande egenskap som nedvärderar individen. För att en egenskap ska kunna ses som 

avvikande och kunna nedvärdera en individ så ska egenskapen vara icke önskvärd utifrån 

normstandaren som finns i samhället. Normerna för hur individerna ska bete sig utgår från de 

normala individerna vilket görs genom rutin och mindre eftertanke (Goffman 1963). 
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Individerna förväntas att bete sig på ett visst sätt vilket annars leder till att interaktionen störs. 

De normala blir då förvirrade och försöker då finna förklaringar till det avvikande beteendet.  

Enligt Goffman (1963) ser den avvikande individen sig själv alltid som normal, vilket leder till 

att överrensstämmelsen brister när den avvikande märker att de andra ser honom som 

avvikande. Den avvikande upptäcker själv då att det finns något att skämmas för. Det är då 

stigma uppkommer. Den stigmatiserade skiljer sig inte från de andra individerna utan besitter 

samma referensramar och värderingar som de andra. Den avvikande märker de normalas 

behandling utav honom, vilket blir en skam som oftast leder till självnedvärdering hos den 

avvikande (ibid.).  

 

En vanlig uppfattning är att de normala ser interaktionen med den stigmatiserade som något 

pinsamt. Att den stigmatiserade agerar som påträngande, vilket kan leda till att den 

stigmatiserade blir ignorerad av de normala. Att vara den som har ett stigma innebär oftast att 

leva med avskärmning från sig själv och samhället. Den stigmatiserade kan då vända sig till de 

egna och visa för att finna en tillhörighet. Med de egna menas med andra personer som också 

lever med stigma och i denna grupp kan den stigmatiserade känna sig hemma och oberörd av sin 

defekt. Med de visa menas med de individer som är normala som har tagit ställning till 

stigmatiserade (Goffman 1963).  

 

De personer som inte föds med sitt stigma kan känna sig osäker till sitt jag, och när han har fått 

sitt stigma kommer hans relationer till de normala och till sina egna kännas osäkra. Stigmans 

uppkomst innebär alltid en vändpunkt i individens liv och till ett ställningstagande (ibid.).  

 

När ett stigma är synligt eller känt utav andra sägs individen vara misskrediterad. Att vara 

misskreditabel innebär att individen vill dölja sitt stigma. Varje individ väljer själv i viss 

utsträckning hur mycket information som den vill delge om sig själv med hjälp utav sin 

personliga identitet. Med denna sociala information menas med till exempel uttryck, tal och 

språk. Individer med ett stigma försöker oftast dölja sitt stigma genom att byta namn eller utföra 

operationer. Det dem vill uppnå med detta är att minska spänningen i interaktionen med de 

normala (ibid.). 

 

Goffman (1963) skriver att ha ett stigma innebär att man som individ inte lyckas leva upp till 

samhällets förväntade standard. Den stigmatiserade delar in sig själva i olika kategorier, med 

dem som har samma stigma som en själv eller de som har värre stigma. De som då har värre 
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stigma än den stigmatiserade själv har väljer den att behandla det stigmat likadant som samhället 

gör. Denna form utav indelning genomsyrar även val av vänner och umgängeskretsar. Desto mer 

den stigmatiserade umgås med normala desto mer normal ser den stigmatiserade sig. Individerna 

i den stigmatiserade gruppen känner ofta avsmak för andras självömkan. Den stigmatiserande 

måste då göra ett val att antingen acceptera detta eller att gå sin väg (Goffman 1963).  

 

Den egna gruppen anses vara den som den stigmatiserade tillhör av naturliga skäl, eftersom att 

de andra i gruppen har samma typ utav stigma. I gruppen finner den stigmatiserade en förståelse 

och en grund att bygga upp sin identitet i. den stigmatiserade ses som lojal av de andra i gruppen 

om han inte stöter bort dem. Andra grupper i samhället tolkas inte som verkliga något som då 

blir fel uppfattning, eftersom de stigmatiserade tänker precis enligt samhällets mönster och 

referensramar (Goffman 1963). 

 

 

3.3 Grupprocess 

 

Enligt Svedberg (2003) ska varje deltagare i den lilla gruppen både ge plats åt andra men även ta 

plats själv. Vissa väljer att hantera förhållandet genom att själv hålla sig passiv, och vissa väljer 

att hantera situationen genom att vara övervägande aktiv och ta mycket plats (Svedberg 2003).  

 

I en grupp på 15 personer finns hela 105 relationer och tillkommer en ny gruppmedlem ökar 

antalet relationer till 120. I en grupp med sex personer finns 15 relationer, för en viss person i 

gruppen innebär det fem direkta och 10 indirekta relationer. Även de indirekta relationerna är av 

betydelse för den enskilde då det ger den enskilde en mängd iakttagelser och därmed även 

kunskap gällande de andra relationerna. De direkta relationerna kan för den enskilde fungera 

jättebra var för sig medan indirekta relationen mellan till exempel en tonårings förälder och vän 

kan leda till många blandade känslor då den enskilde kanske inte beter sig likadant i de två olika 

relationerna (ibid.). 

 

Svedberg skriver (2003) att en grupp väcker en längtan efter tillhörighet, trygghet och 

gemenskap. I grupperna finns även en längtan efter förståelse, glädje, kärlek och mening. Utan 

andra människors närvaro, som den enskilde får genom gruppen, kommer den egna identiteten 

att hotas. I gruppen kan den enskilde lära sig att tackla svårigheter och vinna självförtroende. I 

en lyckad grupp finner vi glädje, samhörighet och en livsavgörande betydelse men vi kan också 

mötas av falskhet, grymhet och oförståelse. Det finns personer som varit med om sådana 
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grupper och därför föredrar ensamhet eller tvåsamhet (Svedberg 2003). Av våra medmänniskor 

får vi enligt Svedberg (2003, s 110) ”den energi som kittlar vår livslust och laddar vår livsnerv”. 

Hade vi inte haft våra medmänniskor skulle glädjen och meningen i tillvaron försvinna i tomhet. 

Många för en livslång kamp för att finna sig själva och komma tillrätta i sociala relationer 

(Svedberg 2003). 

 

För att komma tillrätta i en grupp krävs anpassning och det gäller ofta i skolan där unga ska 

vistas tillsammans och arbeta med saker de inte känner någon vidare entusiasm för. 

Anpassningen gör vi för att överensstämma med hur vi tror andra ser oss. Det finns sju strategier 

för anpassning: Förnekaren förminskar problem andra i gruppen pratar om och det finns en 

omedveten förhoppning om att problemet ska försvinna genom att blunda för det. Offret söker 

efter tillfällen att bli sårad och detta späds på om omgivningen försöker försvara sig. Kritikern 

hittar fel och brister i allt som inte är perfekt och poängterar gärna värsta tänkbara scenario för 

övriga gruppmedlemmar. Självanklagaren tar på sig skulden för allt som går fel och är 

omedvetet väldigt snabb med att ta på sig skulden för att ingen annan ska kunna beskylla 

självanklagaren för något. Hjälparen dras till alla det är synd om i gruppen. Personen ställer upp 

och den gör det oavsett vad omgivningen vill. Hjälparen blir upptagen på andras problem för att 

slippa sina egna. Den bekräftelsetörstande vill hela tiden bli bekräftad och kräver mycket 

beröm. The bad guy försöker ta makten över situationen och andra och är hela tiden bråkig och 

besvärlig. Genom att rikta kaoset utåt behöver ingen se det inre kaoset (Svedberg 2003). 

 

 

3.3.1 FIRO-modellen 

 

Will Schutz var en amerikansk psykolog som ägnade sin forskning åt ämnen gällande samspel 

mellan människor (THE Sweden 2011). FIRO är enligt Schutz (1958) en förkortning för 

Fundamental Interpersonal Relationship Orientation. Modellen består av fem olika faser en 

grupp måste ta sig igenom för att lyckas som grupp. En grupp kan tillfälligt falla tillbaka till 

tidigare faser och en ny gruppmedlem innebär alltid att gruppen måste börja om från början 

igen. Beroende på gruppens mognad kan de olika stegen gå olika fort och en mogen grupp kan 

snabbt återvända till den sista fasen (Schutz 1958). 

 

Tillhörarfasen är den första fasen gruppen hamnar i. Här försöker medlemmarna lära känna 

varandra och alla är mycket artiga. Gruppmedlemmarna ifrågasätter sina egna och andras 
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värderingar och gruppen undviker att ta upp konflikter. Ledaren är väldigt viktig för gruppen. 

Gemytlighetsfasen kännetecknas av att det här utvecklas en känsla av att alla är med i gruppen. 

Gruppen har då inte tagit upp några konflikter än och det kan vila en trygghet över gruppen som 

egentligen inte bevisats. I rollsökarfasen formas undergrupper och gruppen visar mindre 

gruppkänsla. Varje medlem i gruppen vill övertyga de andra om att dennes åsikter är de rätta. 

Här uppstår konflikter och behovet av ledaren är starkt. För att komma in i rollsökarfasen krävs 

en ledare eller att någon jämför gruppens förmåga. Idyllfasen föregås ofta av en intensiv konflikt 

mellan medlemmarna. Här utvecklas en gruppidentitet och medlemmarna förstår sin roll i 

gruppen.  Inte alla grupper kommer så lång som till samhörighetsfasen. Fasen kännetecknas av 

öppenhet. Här hanteras konflikter som uppstår i gruppen och samarbete uppskattas före 

individuellt arbete. Gruppen är viktig och medlemmarna vill vara en del av den (Schutz 1958). 

 

 

3.4 John Dewey – Skolan 

 

John Dewey 1859-1952 var en amerikansk pedagog och filosof (NE 2011). En av hans 

grundtankar var att elever skulle lära sig genom problemlösning och handling ”learning by 

doing”. Dewey (2004) beskriver skolans värld som en form utav social institution. Han skriver 

att utbildning är en form av social process och att skolan är en form utav samhällsliv, där barnen 

får ta del av människosläktets sociala arv. Han ser utbildningen snarare som en förberedelse 

inför kommande livet. Skolan ska då representera livet så som det levs i nuet och så likvärdigt 

hemmet som barnet lever i. Barn distraheras lätt utav dagens liv med tanke på att det är så 

mångfasetterat, vilket leder till att barnen blir överväldigade av mängden aktiviteter så de mister 

sin förmåga till att sortera och reda ut intrycken eller så blir utfallet tvärtom att barnen blir så 

pass stimulerade att deras begåvning börjar användas i förtid vilket kan leda till antingen 

överdriven specialisering eller splittring (Dewey 2004).  

 

Dewey (2004) skriver att skolan borde ta tillvara på de aktiviteter som barnen har med sig 

hemifrån som de redan är förtrogna med. För att vidare kunna visa barnen att genom att 

reproducera dessa aktiviteter och att ge de en egen chans till att låta dem få spela sin egen roll i 

förhållande till dem. Detta sätt kan hjälpa barnen psykologiskt för att säkra kontinuiteten i barns 

utveckling, vilket blir ett sätt för barnet att få en bakgrund av tidigare erfarenheter till de nya 

idéerna som presenteras i skolan. Från hemmet får barnet sin form av samhällsliv, sin moraliska 
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fostran och näring vilket är viktigt att skolan följer upp och vidgar det som har grundlagts i 

barnets fostran (Dewey 2004).  

 

Dewey (2004) beskriver den moraliska fostran som att den kretsar kring uppfattningen om att se 

skolan som en form utav samhällsliv. Den bästa typen utav moralisk fostran ges genom att 

tvingas ändamålsenligt in i relationer med andra, där tänkande förs samman med arbete. Vikten 

ligger vid livet i gruppen och det är detta som ska styra barnen i dess arbete. Läraren kommer 

med för mycket styrning och ger för mycket stimulans och idén om att skolan är ett samhälle har 

suddats ut (ibid.). 
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4. Förebyggande arbete 

 

Modellerna som beskrivs nedan har sin anknytning till det förebyggande arbete som vi har blivit 

presenterade för under intervjuernas gång.  

 

4.1 ART 

 

ART är en metod som grundas i kognitiv beteendeterapi, där arbetsmetoden används främst för 

att ersätta negativa och inlärda reaktioner med positiva konsekvenser för att hjälpa individen och 

dess omgivning. Barn som vuxna kan ha fel inlärda sociala färdigheter som kan medföra 

kommunikationssvårigheter.  

 

När det arbetas med ART använder man sig av tre huvudmoment, vilka är känslokontrollträning 

där individen tränar att kontrollera sin ilska. Socialfärdighetsträning där det tränas sociala 

färdigheter genom rollspel. Moralträning där individen utvecklar sin moral. 

 

ART används på många olika områden i Sverige exempelvis i skolor, LSS-boenden och Statens 

institutionsstyrelses ungdomshem. ART är manualbaserade metod som är vanligast 

förekommande i Sverige (artinstitutet.se). 

 

4.2 DISA 

 
DISA står för Depression in Swedish Adolescent men många väljer att kalla metoden Din Inre 

Styrka Aktiveras. DISA är en evidensbaserad metod som används för att förebygga stress och 

depression hos tonårstjejer och rötterna kommer från kognitiv beteendeterapi. Metoden går ut på 

att göra deltagarna medvetna om hur de själva kan styra deras välmående genom att vara 

medvetna om hur deras egna tankar påverkar dem. Gruppen träffas under tio tillfällen där varje 

trätt varar en timme. Till sin hjälp har gruppledaren en manual och eleverna har en annan 

manual, och varje tillfälle utgår ifrån ett tema. Eftersom att DISA är en förebyggande metod 

passar metoden bäst i skolmiljö (disa-metoden.com). 
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5. Metod och metodologiska överväganden 

 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vårt kvalitativa metodval, vidare beskriver vi vår 

intervjuform samt redogörelse för alternativa intervjuformer. Därefter skriver vi om vårt 

tillvägagångssätt samt val av analysmetod. Vi beskriver även hur vårt urval har gått till och vilka 

etiska hänsynstagande som gjorts. Vi beskriver också hur vår artikel- och litteraturinhämtning 

har gått till, kapitlet avrundas sedan med en diskussion kring vårt val av metod. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

 
I den här undersökningen har vi valt att arbeta efter en kvalitativ metod då våra forskningsfrågor 

fokuserar på upplevelser och relationer. Enligt Bryman (2011) fokuserar kvalitativ metod på ord 

utifrån deltagarens perspektiv om vad som är betydelsefullt och viktigt för just deltagaren. I 

kvantitativ metod ligger tyngdpunkten istället på kvantifiering av data (Bryman 2011). När en 

undersökning görs enligt kvantitativ metod är forskaren ute efter mätbar data som kan vara 

antingen numerisk eller klassificerande. Därmed går inte kvantitativ metod att använda då 

forskaren är ute efter icke mätbara egenskaper, som tillexempel känslor och upplevelser 

(Hartman 2004). Då våra forskningsfrågor inte resulterar i mätbar data lämpar det sig inte med 

kvantitativ metod, eftersom våra frågor är riktade till just upplevelser som vi ville lyssna till. För 

att besvara våra frågor lämpar sig istället kvalitativ metod eftersom kvalitativ forskning enligt 

Stukát (2005) tolkar upplevelser och olika synsätt (Stukát 2005). 

 

Vidare utgår kvalitativ metod inte från någon teoriprövning, vilket är fallet för kvantitativ 

metod. Teoriprövning innebär att forskaren utifrån befintliga teorier drar slutsatser om enskilda 

fall, forskaren arbetar då deduktivt. Vid kvalitativ metod samlar forskaren först in sin empiri för 

att sedan göra en teorigenerering, vilket innebär att forskaren arbetar induktivt (Bryman 2011). 

 

5.2 Val av intervjuform 

 

Enligt Patel & Davidson (2004) är det vid utformning av frågor viktigt att tänka på hur mycket 

ansvar som ska lämnas till intervjuaren när det gäller utformningen av frågorna och den 

inbördes ordningen, vilket kallas grad av standardisering. Strukturering handlar om vilket 

svarsutrymme som ska ges till intervjupersonen. Strukturerad intervju ger knappt med utrymme 

för intervjupersonen att svara inom, forskaren kan då förutsäga vilka svarsalternativ som är 
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möjliga. I den ostrukturerade intervjun lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjupersonen 

(Patel & Davidson 2004). 

 

I vår undersökning valde vi att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer innebär enligt Bryman (2011) att forskaren har en intervjuguide med vissa specifika 

teman som ska beröras. Intervjupersonen har då stor frihet till att utforma sina svar på sitt egna 

sätt (Bryman 2011). Vi formulerade sex teman i vår intervjuguide och till varje tema 

formulerade vi ett antal underfrågor. Underfrågorna formulerades som ett stöd för oss så att vi 

hela tiden kunde se att det vi ville undersöka blev undersökt. Underfrågorna ställdes bara ifall 

ämnet inte berörts under intervjuns gång och i största möjliga utsträckning följde underfrågorna 

samtalets gång för att intervjun skulle bli så avslappnad som möjligt. Vi gjorde två olika 

intervjuguider eftersom att vi både intervjuade yrkesverksamma personer och privatpersoner. De 

två intervjuguiderna byggde på samma teman, men frågorna riktades olika (se bilaga 3 & 4). 

 

Vid en semistrukturerad intervju behöver inte frågorna komma i en förbestämd ordning och 

även frågor som inte finns med i intervjuguiden kan ställas. Vanligast är ändå att frågorna ställs 

utifrån den ursprungliga ordningen. Frågorna formuleras på ett allmänt sätt vid 

semistrukturerade intervjuer, till skillnad från strukturerade intervjuer där frågorna är mer 

formella. Fördelen med allmänt formulerade frågor är att intervjun blir avslappnad och mer 

samtalslik (Bryman 2011). Samtalet styr hur, när och vilka frågor som ställs och forskaren följer 

intervjupersonen och knyter an till vad intervjupersonen säger. Här blir intervjun flexibel. Vid 

semistrukturerade intervjuer läggs vikten på intervjupersonens tolkningar av frågorna (Bryman 

2011).  Valet av just den här intervjuformen berodde på att vi ville vara säkra på att våra 

forskningsfrågor besvarades under intervjun.   

 

Vid självaste utformningen av intervjuguiden är det enligt Bryman (2011) viktigt att forskaren 

får information om intervjupersonens upplevelser om sin omvärld eller situation. 

Frågeformuleringarna ska inte vara för specifika, vilket då kan leda till hinder för nya idéer eller 

synsätt som kan leda in forskaren till att vidga sitt seende. Forskaren måste alltid ställa frågor 

som kan besvara hans forskningsfrågor. I en intervjuguide ska forskaren även tänka på att skapa 

sig en viss ordning så att följden i forskarens teman följer varandra. Forskaren ska använda sig 

av ett språk som intervjupersonen behärskar och tänka på att inte ställa ledande frågor. För 

forskaren är det en fördel bekanta sig med miljön som intervjupersonen arbetar i, för att själv 

skapa sig en känsla som hjälper en till större förståelse (Bryman 2011).  
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5.3 Alternativa intervjuformer 

 

Alternativt hade vi kunnat arbeta med ostrukturerade frågor i undersökningen. Ostrukturerad 

intervju innebär enligt Bryman (2011) att intervjuaren fokuserar på att genomföra intervjun så 

samtalsliknande som möjligt. Här kan det förekomma att bara en fråga ställs. Vid intervjun får 

intervjupersonen fritt spelrum till att associera. Forskaren ska då reagera på de ord som verkar 

vara något som är värt att följa upp (Bryman 2011). En ostrukturerad temaintervju kan enligt 

Bell (2006) ge stora mängder data, men om inte intervjuaren är uppmärksam kan det visa sig att 

empirin inte svarar på forskningsfrågorna. Den insamlade empirin kan vara av sådan art att den 

inte går att analysera och inte heller är av vikt för undersökningen. Att samtala runt ett visst 

tema kan ge intervjuaren många insikter kring ett visst problemområde men det är viktigt att 

intervjuaren hela tiden är medveten om att intervjun är mer än ett samtal då intervjuaren är i 

behov av en viss typ av information (Bell 2006). Eftersom metoden kräver mycket erfarenhet av 

intervjuaren för att ge användbar data ansåg vi att det fanns en stor risk att vi som studenter inte 

besatt kunskapen för att ta oss an en sådan metod. Vi ansåg att vi behövde en tydligare struktur 

för att få in data vi kunde behärska. 

 

Utifrån forskningsfrågorna som tidigare angetts finns även andra intervjumetoder som skulle 

kunnat användas. Forskningsfrågorna skulle även kunna besvarats genom 

fokusgruppsintervjuer, som lägger fokus på ett visst tema. Fokusgrupp är en typ av 

gruppintervju där flera personer deltar samtidigt. Här är frågorna avgränsade och fokus ligger 

även på samspelet i gruppen. Metoden är en gruppintervju där urvalet gjorts utifrån att forskaren 

vet att deltagarna varit med om en viss sak eller att deltagarna suttit i en viss sits (Bryman 2011). 

Forskaren utformar då en förhållandevis ostrukturerad situation för att deltagarnas synsätt och 

åsikter ska kunna lyftas fram. Intervjuarens roll i fokusgrupper är att stötta intervjun men inte 

styra den. Forskaren roll brukar benämnas som faciliator eller gruppledare (ibid.).  

 

Anledningarna till att metoden inte valdes i den här undersökningen är att det enligt Bryman 

(2011) tar lång tid att organisera fokusgrupper och det är inte helt enkelt att hitta tillfällen då alla 

har möjlighet att delta. Gruppeffekter kan också påverka deltagarnas medverkan. Den finns en 

risk att vissa deltagare inte kommer till tals och man får således inte ta del av de personernas 

åsikter och upplevelser (Bryman 2011). Med tanke på forskningsfrågorna fanns ingen relevans i 

att lägga fokus på samspel mellan professionerna vid en gruppträff utan det kändes mer 

angeläget att fokusera på varje individ för sig. Risken att inte alla intervjupersoner skulle 
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komma till tals kändes som en för stor risk att ta då vi ville ta del av varje individs egna 

berättelser och upplevelser. 

 

5.4 Tillvägagångssätt 

 

Vid intervjuerna valde vi att båda skulle delta, en av oss höll i intervjun och den andra fanns 

med i bakgrunden. Den ena styrde intervjun utifrån intervjuguiden medan den andra vid behov, 

flikade in med uppföljningsfrågor som inte fanns med i intervjuguiden. Anledningen var att 

intervjuaren skulle känna sig mer avslappnad och trygg i sin roll och i samtalet. Vi ansåg också 

att valet av att båda deltog skulle hjälpa oss med analysen, då båda hade gjort sin tolkning av 

intervjuerna. Vi skulle då inte anamma varandras tolkningar av intervjuerna, vilket vi antagligen 

hade gjort om vi hade hållit i intervjuerna helt enskilt eftersom vi då hade fått återberätta våra 

tolkningar för varandra. 

 

Kvale och Brinkman (2009) skriver att forskaren redan under datainsamlingen måste tänka på 

att mängden data blir hanterbar, för att inte hamna i tusensidorsfrågan. Redan vid 

undersökningens start ska forskaren tänka på vilket innehåll av data som kan vara av relevans, 

för att sedan kunna göra en hanterbar analys. Mängden i detta sammanhang är inte det viktiga 

(Kvale & Brinkman 2009). Vi valde att transkribera våra intervjuer så snart som möjligt efter 

intervjutillfället. Anledningen var att vi då hade intervjun färskt i minnet samt en överblick på 

den insamlade mängden data. Vi fick även en översikt om vi fick svar på våra forskningsfrågor 

utifrån vår insamlade data. Att transkribera våra intervjuer direkt gav oss också en möjlighet att 

göra ändringar i vår intervjuguide. Vi förstod tidigt att omplaceringar på grund av mobbning inte 

var vanligt förekommande bland våra respondenter, däremot var det mer vanligt förekommande 

att omplacera av andra skäl. Det framkom också att begreppet omplacering kan omfatta väldigt 

mycket, medan det för oss främst innefattade förflyttning av elev på grund av mobbning. Efter 

denna upptäckt lät vi intervjupersonens tolkning av begreppet först styra vår intervju och sedan 

ställdes en fråga gällande just omplacering på grund av mobbning. 

 

Våra intervjuer bokades in efter hand beroende på att vissa av personerna har nämnts av andra 

intervjupersoner. Eftersom att vi under undersökningens gång hade överblick över vår data hade 

vi kunnat följa upp råden både tidsmässigt och att det kunde ge oss viktig data. Vi har även haft 

möjlighet att följa upp råden eftersom att ingen av de tillfrågade tackade nej till att delta. Vår 
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förutfattade mening var att det skulle vara svårt att få access till fältet. Det visade sig då att våra 

förutfattade meningar inte stämde överens med verkligheten. 

 

När all data var insamlad och transkriberad började vi att leta efter teman som var 

återkommande i alla intervjuer. Vi letade även efter avvikande teman som kunde vara utav vikt. 

Detta sammanställde vi sedan i en resultatredovisning vilket vi presenterade utifrån varje 

intervjupersons svar (se resultat kapitel 6). Vi valde att komprimera vår data ytterligare i en 

tematisk tabell utifrån modellen Framework (se bilaga 5). Anledning till att vi valde att 

komprimera ytterligare var för att få en mer överskådlig bild av vårt resultat. Utifrån 

presentationen av resultatet valde vi att slå samman analys och diskussion. Här vävde vi även in 

våra teorier. Arbetet med vår data från insamling till analys har gjorts enligt en tratt, där vi först 

hade en stor mängd data som sedan har smalnats av och mynnat ut i en tratt.    

 

5.5Analysmetod 

 

När vi analyserade vårt resultat valde vi att använda oss utav tematisk analys metod. Vi utgick 

ifrån metoden Framework som kan beskrivas som en matrisbaserad metod som ordnar och 

syntetiserar data. Bryman (2011) skriver att data delas upp för att skapa ett index av centrala 

teman och subteman som ställs upp i en matris. Temana har valts ut efter de som återkommit i 

texten. De korta utdragen ur texterna sätts in i matrisen där forskaren anger vart i texten utdraget 

finns, forskaren ska även behålla deltagarnas språk i så stor utsträckning som möjligt. Forskaren 

får inte skriva in för mycket text i cellerna, utan ska använda sig av förkortningar (Bryman 

2011).  

 

Enligt Bryman (2011) ska forskaren i sökandet av teman framhäva lokala uttryck, bekanta eller 

obekanta. Ta till vara på repetitioner (upprepande av teman). Forskaren ska även ta till vara på 

metaforer som intervjupersonerna har återgett sina tankar i form utav termer. Forskaren ska 

uppmärksamma om temana ändras under utskriftens gång och om temana diskuteras annorlunda 

emellan intervjupersonerna. Reflektera över vad som inte finns med i data och vad 

intervjupersonerna inte har valt att delge. Forskaren kan även använda sig av 

samhällsvetenskapliga begrepp som grund till skapandet av sina teman (Bryman 2011). Vi 

skapade en tabell med våra teman och intervjupersoner efter Frameworks utseende. Vi valde 

denna metod för att få en bättre överblick över vår data. Vi valde att däremot att inte hänvisa till 

vart i resultatet våra utdrag var hämtade då vi ansåg att det inte var utav vikt för vår analys. 
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Eftersom att vi redan tidigare i vår resultatpresentation hade komprimerat vår data till en 

behärskad mängd. I vår tabell valde vi att ta till vara på intervjupersonernas uttryck i så lång 

utsträckning som möjligt.    

 

Tematisk analys är ett vanligt förekommande angreppssätt inom kvalitativ data. För vissa 

forskare är teman detsamma som en kod mer eller mindre och för vissa andra kan en kod ses 

som grupp som utgör flera koder (Bryman 2011). 

 

 

5.6 Urval 

 

Undersökningskommunen är en mellanstor kommun med sammanlagt sju grundskolor varav två 

innefattar högstadieklasser. I kommunen har det tidigare funnits fyra skolor med 

högstadieklasser men för cirka ett år sedan har en sammanslagning skett vilket har lett till att det 

idag bara finns två skolor med högstadieklasser i kommunen. Vi valde att använda oss utav en 

av högstadieskolorna samt en grundskola med förskoleklass upp till årskurs sex i vår 

undersökning.    

 

Undersökningen har gjorts på två skolor i samma kommun. En av skolorna innefattar 

förskoleklass till årskurs nio och på den andra skolan finns förskoleklass till årskurs sex. Via 

kontakt med en yrkesverksam lärare presenterades vi för rektor, kurator och specialpedagog på 

den ena skolan. För att komma vidare och skapa kontakt med en annan skola frågade vi våra 

intervjupersoner om de hade någon som de kunde rekommendera oss att ta vidare kontakt med. 

Kontakterna som de rekommenderade till oss ledde oss vidare till en annan skola i samma 

kommun och vi blev då också ledda vidare till en fältsekreterare. 

 

Urvalet bestod även av en elev som tidigare blivit omplacerad på grund av mobbning och en 

förälder vars son omplacerats av geografiska skäl. Urvalet av dessa personer har skett genom 

personliga kontakter och intervjuerna har gjorts i deras hemmiljö. Av etiska skäl valde vi att 

vända oss till en elev som omplacerats sedan lång tid tillbaka för att vi ansåg att ämnet var 

känsligt och vi ville att intervjupersonen skulle ha fått distans till omplaceringen.  

 

Vi valde att inte intervjua några lärare i vår undersökning och anledningen till det beslutet var 

att vi trodde att inriktningen i vår undersökning då kunde vinklas för mycket åt det pedagogiska 
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perspektivet. Eftersom vårt ämne kan ligga på gränsen mellan pedagogik och socialt arbete ville 

vi försäkra oss om att vår undersökning riktade sig till socialt arbete. Efter undersökningens 

gång kände vi att vi ändå ville ha med lärare i vårt urval då vi kände att det var ett viktigt 

perspektiv eftersom läraren är den som ofta arbetar allra närmast eleven. På grund av tidsbristen 

fanns det ingen möjlighet för oss att tillföra intervjuer med lärare i vår undersökning. 

 

Metoden som använts för urvalet har alltså varit snöbollsmetoden. Med snöbollsmetod menas att 

forskarens första kontakt har guidat honom vidare till näst kommande personer i hans 

undersökning. Fördelen med snöbollsmetoden är att man kan få en bred insyn i en viss händelse 

eller visst nätverk (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011).  Snöbollsurval kan även hänvisa 

forskaren till en annan organisation inom samma område som därmed gör det enklare för 

forskaren att komma i kontakt med andra organisationer eller personer (Bryman 2011).  

 

Nackdelen med snöbollsmetoden är dock att personen som guidat forskaren vidare med sina 

kontakter ofta har likvärdiga uppfattningar, erfarenheter och attityder. Undersökningens område 

kan då bli väldigt snävt eller allsidigt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Dock behöver inte 

urvalet ha påverkat resultatet, är intervjuaren väl förberedd och har lång tid på sig att genomföra 

intervjuerna det svårt för den som intervjuas att ge en förbestämd bild av organisationen (ibid.). 

 

5.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 

 

Inom kvalitativ forskning är mätning inte det främsta intresset för forskaren. Den kvalitativa 

forskaren assimilerar då reliabilitet och validitet utan att ändra begreppens betydelse. Forskaren 

väljer då bara att lägga mindre vikt vid mätningar. I den kvalitativa forskningen är validitetens 

innebörd huruvida forskaren observerar, identifierar eller mäter (Bryman 2011).  

 

Den externa reliabiliteten innebär i vilken utsträckning som undersökningen kan upprepas. Detta 

kan vara svårt för forskaren att uppnå eftersom att en social miljö inte kan frysas. Om 

undersökningen ska göras om av en annan forskare så måste den gå in i en liknande roll som den 

första forskaren gjorde, annars så kan inte den nya forskaren se och höra det som första 

forskaren kommit fram till (Bryman2011). Eftersom att vi har valt att göra våra intervjuer i 

intervjupersonernas miljö, så finns möjligheten för andra att göra om undersökningen på ett 

liknande sätt.   
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Enligt Bryman (2011) innebär intern reliabilitet att alla medlemmarna i forskarlaget bestämmer 

hur dem ska tolka det dem ser och hör (Bryman 2011). Genom att vi båda deltog i intervjuerna 

så har vi tagit del av samma möten. Vi upplevde då samma miljöer och situationer. Intern 

validitet betyder att forskaren ska ha en överrensstämmelse mellan observationerna och 

teorierna som forskaren väljer att arbeta med (ibid.).  

 

Extern validitet innebär i vilken utsträckning som resultaten kan generaliseras till andra sociala 

miljöer eller situationer. Detta kan vara svårt med tanke på det begränsade urvalet eller att 

forskaren använder sig av fallstudier (Bryman 2011). Med tanke på vårt begränsade urval har en 

generalisering varit svår att göra.   

 

Tillförlitlighet kan delas in i fyra delkriterier, pålitlighet som jämförs med reliabilitet. 

Överförbarhet som jämförs med extern validitet. Trovärdighet motsvarar intern validitet. 

Objektivitet som motsvarar en möjlighet att styrka och konfirmera. I kvalitativa undersökningar 

kan detta vara svårt att uppfylla dessa kriterier för det är svårt för forskaren att komma fram till 

en och absolut bild av den sociala verkligheten (Bryman 2011). Vårt urval har varit för 

begränsat för att kunna ge en absolut bild av en social verklighet. Däremot har vi kunnat få en 

begränsad syn på vårt område.  

 

Trovärdighet i forskarens resultat avgörs hur pass acceptabel den ses i andras ögon. Forskaren 

ska då säkerställa att hans forskning har gjorts enligt de regler som finns (Bryman 2011). För att 

uppnå trovärdighet med vår undersökning har etiska hänsynstaganden gjorts. 

Undersökningsmetoden valdes passande ut efter det undersökningsområde vi hade. 

 

 

5.8 Etiska hänsynstagande 

 

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger grundläggande stöd till forskning av högsta 

vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar 

myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation (Vetenskapsrådet u å). 

Vetenskapsrådet har utformat fyra allmänna huvudkrav som gäller vid humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Kraven är upprättade för att ge normer i förhållandet mellan 
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forskaren och undersökningsdeltagaren. Kraven skall även vägleda forskaren(Vetenskapsrådet u 

å).  

 

Det första kravet som nämns är informationskravet som innebär att ”Forskaren skall informera 

de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet u å). 

Innan vi påbörjade vår undersökning skickade vi ut informationsbrev till alla våra deltagare där 

dem fick information om vilka vi är, kontaktuppgifter, att vi studerar vid Högskolan Kristianstad 

och att vi skulle skriva vår C-uppsats. I brevet nämndes undersökningens syfte och om frivilligt 

deltagande. Vi skrev också att intervjupersonerna fick avbryta sitt deltagande när de vill och att 

vår önskan var att få spela in intervjun. Två olika informationsbrev utformades anpassade efter 

skolpersonal och privatpersoner, det gjordes på grund av att våra förhållanden till de olika 

intervjupersonerna varierade då de inte var jämlika. Till skolpersonal hade vi en underlägsen 

position, vilket vi inte hade till de privatpersoner som vi intervjuade (se bilaga 1 och 2). 

 

Vidare nämner Vetenskapsrådet samtyckeskravet som säger att ”deltagare i en undersökning 

har rätt att själv bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet u å). Informerat samtycke 

innebär att intervjupersonerna får information om syftet, upplägget och fördelarna med 

undersökningen. Intervjupersonerna behöver också få veta att deltagandet är frivilligt och att de 

har rätt att avbryta och dra sig ur när de vill. Forskaren bör också informera 

undersökningspersonerna om vem som kommer få tillgång till intervjun och ifall deltagarna 

själva kommer att få möjlighet att läsa igenom den utskrivna intervjun i sin helhet (Kvale & 

Brinkman 2009).  Vi berättade för intervjupersonerna att deltagandet var frivilligt och deras rätt 

till att avbryta deltagandet när som helst. Vi meddelade även att deras information de gett oss 

kunde återkallas i efterhand genom att kontakta oss. I vårt informationsbrev beskrev vi 

fördelarna med att delta då vi menade att deltagandet kunde bidra med ny kunskap gällande 

förhållanden för omplacerade elever.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet u å). Vetenskapsrådet har också ett krav 

på konfidentialitet, vilket innebär att deltagarna ska avidentifieras och att personuppgifter och 

andra uppgifter som kan leda till att en person identifieras skall förvaras på ett säkert sätt så att 

de inte hamnar i obehöriga händer (Vetenskapsrådet u å). Personerna som stället upp på att delta 

i undersökningen måste kunna lita på att forskaren handskas med materialet på ett tryggt sätt för 
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intervjupersonen. Det insamlade materialet får bara användas till sådant som intervjuaren och 

intervjupersonen kommit överens om (Bryman 2011). I den här undersökningen förvarades alla 

anteckningar med eventuella personuppgifter och alla inspelningar inlåsta. Så fort rapporten 

godkänts förstörs allt arbetsmaterial. Om information som kommer fram i undersökningen är av 

sådan art att andra genom den kan identifiera personen måste personen i fråga informeras så att 

den kan ta ställning till ifall den godkänner att informationen används (Kvale & Brinkman 

2009).  

 

I den här undersökningen var det svårt att hålla de två rektorerna anonyma inför deras personal. 

De båda rektorerna var medvetna om att deras personal, och även andra, med stor sannolikhet 

skulle kunna identifiera dem. Vi valde att inte ge kommunen och skolorna fiktiva namn, utan vi 

har istället benämnt skolorna som skola 1 och skola 2. Andra skolor, platser och personnamn 

som nämnts har avidentifierats genom att de har benämnts med XX. Individerna som deltog i 

undersökningen erhöll fiktiva namn. 

 

Nyttjandekravet innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningssyfte” (här kursiverat) (Vetenskapsrådet u å). Vår insamlade empiri kommer endast 

att användas till vår undersökning och dess syfte. 

 

När vi utformade våra informationsbrev var vi tydliga med våra etiska överväganden. Vi gjorde 

även etiska ställningstaganden vid skapandet av våra intervjuguider. Vi försökte formulera 

frågorna på ett sådant sätt att intervjupersonerna inte skulle känna sig påhoppade eller 

granskade.  

 

5.9 Artikel- och litteraturinhämtning 

 

Vid metodvalet använde vi oss utav kurslitteraturen när vi sökte lämplig metod för vår 

undersökning. Vår forskning har sökts på olika databaser, vi använde oss då utav DiVA och 

Google Scholar. Sökord som har använts har varit omplacering av elev 382 träffar, byte av skola 

87 träffar, förflyttning 3029 träffar, change school över 7000 träffar, redeploy student 1 träff, 

relocate student 10 träffar, displaced student 968 träffar, socialtjänsten + omplaceringar 235 

träffar. Det sökordet som gav oss relevanta träffar var change school. Resterande sökord var ord 

som vi trodde kunde vara relevanta för vårt undersökningsområde, vilket det visade sig att det 

inte var. Litteratur för våra teoretiska utgångspunkter har vi vänt oss till förstahandskällan i så 
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stor utsträckning som möjligt. Vi har använt oss av internetsökningar, främst till ART och 

DISA. 

 

5.10 Metoddiskussion 

 

Kvalitativ metod lämpade sig bra för vår undersökning för att vi då kunde lyssna till 

intervjupersonernas upplevelser och egna berättelser, vilket var vårt syfte. Med kvalitativ metod 

kunde vi fokusera på ord utifrån våra intervjupersoners perspektiv, vilket vi ansåg att göra. 

 

Vi valde att inte intervjua någon lärare och i efterhand har vi förstått att läraren har en väldigt 

stor roll kring en elevs omplacering. Vi tror att om vi hade haft med lärare i vårt urval hade vi 

kunnat få ännu mer kunskap eftersom det är läraren som arbetar närmast eleven. Vi trodde att 

det skulle finnas en risk att ha med lärare i urvalet då vi trodde att undersökningen skulle vinklas 

åt det pedagogiska hållet. I efterhand kan vi känna oss trygga med vår intervjuguide och vi tror 

att den var så pass välutformad att den hade hållit oss till ämnet även om vi intervjuat lärare. 

Efter att vi hade genomfört alla våra inplanerade intervjuer fanns det ingen tid kvar att intervjua 

någon lärare, vilket vi gärna hade önskat genomföra. Därmed inte sagt att vi inte tror att vi har 

fått svar på våra forskningsfrågor utifrån det urvalet vi har haft. 

 

Vårt urval av intervjupersoner bestod av åtta kvinnor och inga män. Vi gjorde själva inte ett 

medvetet val att enbart intervjua kvinnor utan det föll sig så efter snöbollsmetoden. Vi vet inte 

huruvida resultatet hade påverkats om vi hade haft med män i vårt urval. I efterhand hade det 

varit intressant att även höra männens röster gällande omplaceringar för att se om och i så fall 

hur resultatet då hade påverkats.  

 

Vi har i efterhand sett det som en fördel att vi båda har deltagit i alla intervjuer. Vi känner att det 

har gett oss trygghet i rollerna som intervjuare. Vilket vi tror kan ha smittat av sig på våra 

intervjupersoner som kanske också har tolkat oss som trygga. Vi tror att detta kan ha hjälpt våra 

intervjupersoner att delge oss sina upplevelser.   
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6. Resultat och analys 

 

I detta kapitel redogör vi för vårt resultat, vi har valt att först göra en kort presentation av 

intervjupersonerna och resultatet från varje intervju presenteras var för sig. Intervjupersonerna i 

vår undersökning bestod utav åtta kvinnor som alla har anknytning till samma kommun. Vi har 

valt att avidentifiera genom att ge fiktiva namn av etiska skäl, skolorna har vi valt att ge 

benämningarna XX. Information som har kunnat identifiera våra respondenter har vi valt att 

klippa bort eller benämna XX. Avslutningsvis i kapitlet finns en analys och diskussion 

sammanförd.      

 

6.1 Presentation av respondenter 

 

Omplacerad elev 

Selma: Blev på mellanstadiet omplacerad på grund utav sociala skäl. Detta beslut gjordes på 

Selmas mammas initiativ, samt Selma själv ville byta skola. I den nya skolan som Selma kom 

till kände hon redan vissa personer i den nya klassen.  

 

Förälder till omplacerad elev 

Jeanette: Är förälder till en pojke som går på lågstadiet, han har omplacerats på grund utav 

geografiska skäl när familjen flyttade. Sonen trivdes på sin förra skola men är idag utsatt för 

mobbning på sin nya skola.  

  

Skola 1 

Ann: Är rektor på en högstadieskola och ansvarar för elevvården på skolan.  

 

Julia: Arbetar som kurator på en skola och är med i elevvårdsteamet på sin skola.  

 

My: Arbetar som specialpedagog. My är med i elevvårdsteamet på sin skola. 

 

Skola 2 

Ann-Charlotte: Arbetar för tillfället både som rektor och specialpedagog på en låg- och 

mellanstadie skola. Ann-Charlottes grundtjänst är specialpedagog.    

 

Majvor: Arbetar som kurator, Majvor är verksam på tre olika skolor i kommunen. 
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Socialtjänsten 

Paula: Är verksam fältsekreterare i kommunen, Paula är delaktig i elevvårdsteamet, samt 

arbetar Paula med ett projekt som riktas till en viss grupp på skolan.   

 

6.2 Åtta röster gällande omplaceringar i skolan 

 

I presentationen av resultatet har vi valt att presentera intervjupersonernas uttalanden var för sig. 

Resultatet är presenterat i samma ordning som presentationen av intervjupersonerna (se ovan). 

De teman som berördes i resultatet var upplevelser av omplaceringar, hur processen gått till, den 

omplacerades relationer, socialtjänstens roll och förebyggande arbete. Från varje intervju har vi 

valt att ta med stor mängd citat som påvisar precis hur varje intervjuperson har uttryckt sig 

eftersom vi valt att lyssna på våra respondenters röster enligt Bachtins teori om röster (se kapitel 

3). I citaten markeras tillfällen då intervjupersonen mitt i en mening bytt inriktning med tre 

punkter. När vi klippt i citaten markeras det med […]. Anledningen till att vi klippt var att 

intervjupersonerna ibland hade angett för personlig information eller att de kommit på sidospår 

som inte var av direkt vikt för vår undersökning. Det har också hänt att intervjupersonerna av 

olika anledningar blivit avbrutna och kommit av sig och även då har tidigare presenterat tecken 

använts. 

 

6.2.1 Omplacerad elev Selma 

 

Selmas första fyra år i grundskolan genomsyrades av mobbning. Hon gick i en klass med 20 

elever, varav bara sex stycken var tjejer. Under grundskoletiden fanns även en pojke i klassen 

som också var utstött. Situationen gjorde att Selma och pojken sökte sig till varandra.  

 

- Men jag vet att under större delen av de i alla fall två första åren så var jag 

väldigt väldigt utstött. Det var jag och en kille som alltid lekte med varandra 

för att ingen ville leka med oss, typ. 

 

Efter att under flera år blivit utsatt för mobbning och utanförskap togs beslutet att Selma skulle 

omplaceras. När vi frågade Selma om hon själv var med att fatta beslutet om omplaceringen 

svarade hon: 
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- På sätt och vis var jag. Jag sa till mamma också väldigt mycket att ”jo jag vill 

byta skola”. Hon hade pratat om det ett tag.. hon tyckte inte alls om den 

skolan[…] Så.. men jo jag tjatade ganska mycket om att jag ville byta skola.  

 

Selma sa själv att det hade betytt mycket för henne att få ha medbestämmande angående sin 

egen omplacering.  

 

- Jag tycker faktiskt att det blev väldigt bra som det blev. Jag fick vara med och 

bestämma, det var inte påtryckningar från skolan utan det var liksom upp till 

oss.      

 

När Selma kom till sin nya klass kände hon redan några elever sedan tidigare. De eleverna hade 

hon lärt känna genom hennes fritidsintressen. Selma berättade att det var en trygghet för henne. 

 

- Så det var inte så farligt att komma dit, alltså det var ju en ny skola, nya lärare 

och till viss del nya elever men det fanns en trygghet i att man kände vissa 

personer. 

 

Vi frågade Selma om hon hade velat stanna i sin gamla klass ifall förövarna hade omplacerats 

istället. Selma svarade då följande: 

 

- Jag var utanför väldigt mycket så även om mobbarna hade flyttat så hade jag 

fortfarande varit utanför. I och med att jag fick byta till en klass där jag redan 

kände andra så blev det mycket bättre. 

 

När vi frågade Selma om förberedelserna inför hennes omplacering berättade hon att de i hennes 

dåvarande klass berättade för de andra eleverna att hon skulle byta skola. Förberedelserna i den 

nya klassen, fick Selma berättat för sig, hade varit att hennes namn hade skrivits på tavlan med 

ett hjärta ritat runt. Selma sa själv att hon önskade att hon hade fått hälsa på i den nya skolan 

innan hon började. 

 

- Jag hade önskat att få komma och hälsa på på den skolan utan att de andra 

klasskompisarna var där. Så att det var jag och mina föräldrar och läraren 

som kunde gå rundor och visa lite ”och här är klassrummet”. 
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Selma sa att rundvisning på skolan hade fått henne att känna sig mer trygg. När Selma hade bytt 

skola hade hon inte längre någon kontakt med den gamla. 

 

- Jag gick från den skolan den dagen… jag vet inte om det var uppehåll över 

sommaren eller vad det var, men jag gick från den skolan och hade inte mer 

kontakt med dem[…].  Ja, jag gick från en skola till en annan bara så där. 

 

Vad gäller relationerna på den gamla skolan ville Selma inte behålla någon kontakt med hennes 

gamla klasskamrater. Skolan gjorde inte heller något för att Selma skulle ha kvar sina gamla 

relationer. Selma hade därmed ingen kontakt med sin gamla klass. 

 

- Nej, nej det hade jag inte. I och med att det var så mycket bråk och mobbning 

och hela den här biten så, nej. 

 

På högstadiet återförenades Selma med vissa av de gamla förövarna. Även om det även då 

förekom mobbning i klassen så sa Selma att det inte var något av det gamla som hängde kvar. 

 

Selma trodde inte att det fanns något samarbete med socialtjänsten vid hennes omplacering och 

hon trodde inte att socialtjänsten blandas in vid en förflyttning. 

 

Vi frågade Selma om hon tyckte att omplacering är ett bra alternativ. Selma svarade att hon 

trodde att det kunde vara bra i vissa fall. 

 

- Om eleven får välja själv och att det inte är påtryckningar från skolan att nu 

måste du byta av olika anledningar. Då känner man liksom, jag vet inte hur 

jag ska säga. Man känner verkligen att de vill inte ha en där och det är ju en 

hemsk känsla. Och det vet man inte vad man ska göra med. 

 

När vi frågade Selma om hon tyckte att hennes omplacering hade varit positiv svarar hon: 

  

- Ja det tycker jag, det tycker jag absolut! 
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6.2.2 Förälder Jeanette 

 

Jeanettes son bytte skola på grund utav flytt med familjen, de första veckorna på den nya skolan 

började bra men situationen ändrades efter några veckor. Sonen hade svårt med att få komma in 

i den nya gemenskapen. 

 

- Det var han och en tjej till som blev extremt mobbade på skolan på grund av 

att de var nya. Och det blev dem under en längre tid. Han fick stryk var och 

varannan dag, hade inga kompisar, fick inte vara med[…] han hade problem 

med att bli accepterad. 

 

Jeanette bad om hjälp för att få en lösning på sonens situation, hon pratade då med kurator, 

rektor och lärare. Åtgärden blev då att skolan satte in en rastvakt, som skulle ha koll. 

 

Jeanette berättade att hennes son var och hälsade på den nya skolan under sommarlovet. Då fick 

han även träffa sin blivande lärare. När Jeanettes son började visade det sig att den nya klassen 

inte hade fått veta att det skulle komma en ny elev. Ingen i den nya klassen hade fått till uppgift 

att ta hand om hennes son lite extra, vilket Jeanette hade önskat. Den nya klassen var en väldigt 

sammansvetsad grupp.  

 

- De kunde ju förklarat för barnen innan att det kom en ny och… förklarat för 

dem att de kanske skulle ta med honom och leka med honom. Och dessa barn 

visste ingenting.. när han kom. Utan det fick de reda på första skoldagen. Och 

de hade ju gått F-klassen tillsammans alla dem innan så det var ju bara han, 

han kände ju inte någon. Alla var så sammansvetsade så... 

 

När vi frågade Jeanette om hon tyckte att omplacering var ett bra alternativ, svarade hon att det 

var bra att alternativet fanns men att det inte skulle användas vid mobbning. Där skulle skolan 

istället lösa problemet först.  

 

- Alltså det är bra att det finns. Men det ska nog inte göras för ofta... definitivt 

inte på grund av mobbning. Jag tycker att skolan ska ta tag i problemen istället 

för att bara flytta dem. 
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Jeanette berättade att sonen vid flera tillfällen hade sagt att han ville flytta tillbaka till sin gamla 

skola, där han trivdes.  

 

6.2.3 Rektor Ann 

 

Ann berättade att hon aldrig under sin yrkesverksamma tid har varit med om att omplacera en 

elev till en annan skola på grund av mobbning. Dock hade det tidigare förekommit placeringar 

till skoldaghem på grund av att elever hade haft ett utåtagerande beteende. 

 

- Vi hade ju väl då, det var väl killar framför allt men det var väl bara ett par. 

De var ju väldigt utåtagerande och då blev de ju omplacerade, om vi nu ska 

använda det ordet, till skoldaghem. 

 

Vidare berättade Ann att hon däremot hade varit med om att ta emot omplacerade elever, vilket 

hon sa att hon inte tyckte var ett jättebra alternativ. Hon sa att konflikter måste lösas på plats för 

att undvika att problemet uppstår igen. Ann sa också att hon inte trodde att problemet löste sig 

per automatik bara för att eleven omplaceras. 

 

- Alltså jag ska säga det att, jag ska vara riktigt riktigt ärlig. Vi har fått elever 

som har blivit omplacerade till oss från en annan skola va, och jag tycker inte 

att det är någon jättehit, jag tror inte det. Därför att man måste lösa problemet 

på plats med klass, med eleven, med föräldrar[…] Och då tror jag att man 

måste lösa det på plats för annars kan det ju bli så att om den eleven byter till 

en annan skola, så innebär det ju att det kan i alla fall bli så att problemet blir 

ännu större därför att eleven kan ju springa på ”pumpen” där va och det kan 

bli ett misslyckande till va, som kan kännas ännu hårdare. Jag tror inte riktigt 

på det, det gör jag inte. 

 

När vi frågade Ann om hon visste om elever som kommit till hennes skola själva hade varit med 

och fattat beslutet om att omplaceras svarade hon: 

 

- Alltså jag har inte fått någon information om hur de hanterar det på skolan, 

mot elev mot förälder, men det bara utgår jag ifrån att de har. Annars vore det 

ju ett övergrepp. 
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Ann sa att hon trodde att anledningen till att de inte hade haft några omplaceringar på grund av 

mobbning kunde vara deras goda elevvård.  

 

- Ja, det måste väl vara att vi har en jävla duktig elevvård här! 

 

Ann påtalade vikten utav specialpedagogernas roll vilket har varit ett jättelyft. Hon sa att hon 

trodde att eleverna hade fått ett helt annat stöd sedan specialpedagogerna blev delaktiga i skolan. 

Vidare sa Ann att hon såg det som ett misslyckande att behöva flytta en elev på grund utav 

mobbning.  

 

När vi frågade Ann hur det hade gått till vid omplaceringar till hennes skola berättade hon att de 

inte hade fått tillräcklig information. Hon påpekade vikten av kommunikation för att kunna 

förbereda skolan på den nya eleven och hon sa att det krävdes tid. Anledningen till att hon 

behövde tid var för att kunna skapa en så god start som möjligt för en nykommen elev. Ann 

framhävde att det var viktigt att eleven placerades i lämplig klass och med rätt lärare. 

 

- Alltså de överflyttningarna som vi har fått är jag inte nöjd med. Därför att vi 

har inte fått information, utan det har varit i princip att eleven har kommit 

bara så ”nu ska jag börja här”. Det har inte varit någon sån där, större 

överlämning. 

 

Ann berättade att det var viktigt att tänka på att den sociala strukturen ändras i en klass när en ny 

elev tillkommer. 

 

- För det är någonting som är väldigt stort för en klass att få en ny kamrat. För i 

en klass har du en visst, det är typ ett socialt liv där, kommer det in en ny så ju 

rubbas ju det va litegrann. Det gör det. Så därför måste man vara förberedd. 

 

Ann berättade att de hade en viss rutin när omplacerade elever skulle börja på skolan. Först 

planerades det ofta in en träff med elev och föräldrar där vissa praktiska formaliteter skulle gås 

igenom. Det gjordes en inskrivning och sedan fick klassföreståndaren information om den nya 

eleven, därefter förbereddes klassen på den nya elevens ankomst. När den nya eleven skulle 
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börja mötte klassföreståndaren upp eleven på morgonen. Sen fick klassen som uppdrag att 

hjälpa den nya eleven så att den kunde känna trygghet. 

 

- Och sen får klassföreståndaren den informationen sen går klassföreståndaren 

till klassen och talar om att ni ska få en ny klasskamrat som heter si och så och 

kommer därifrån och kommer till att börja här och kommer till att sitta där 

tycker vi va. Och sen plockar det ut ett par elever som ska stötta och hjälpa 

den här eleven till en början. Och bara hitta och känna sig lite trygg. 

 

När vi frågade Ann om hon hade någon form utav samarbete med socialtjänsten berättade hon 

att de hade en kontaktperson på socialtjänsten som brukade delta på elevvårdskonferenserna. På 

elevvårdskonferenserna kunde skolpersonalen få rådgivning och stöttning gällande enskilda fall 

genom att avidentifiera eleverna. Anledning till avidentifieringen var sekretess. 

 

- Vi har en kontaktperson på socialförvaltningen. Hon kommer till oss cirka en 

gång i månaden på elevvårdskonferensen där vi kan ta upp ärenden med henne 

och fråga ”vad tycker du att vi ska göra?”. Och då är det naturligtvis 

avidentifierat men så fort vi nämner ett namn så blir det en anmälan 

egentligen.   

 

Ann berättade att hon inte var för omplaceringar som var relaterade till mobbingsituationer. Hon 

sa däremot att hennes syn kanske hade varit annorlunda om hon själv under sin verksamma tid 

hade varit med om grov mobbning.  

 

- Jag har jobbat som skolledare sedan mitten på XX-talet då jag jobbade i XX i 

XX år ungefär och jag har aldrig varit med om någon sådan här grov, äcklig 

mobbning någon gång som man hört talas om ibland på tv, det har jag faktiskt 

inte. Hade jag varit med om det hade jag kanske haft en helt annan inställning 

till det.  

 

6.2.4 Kurator Julia 

 

När vi frågade Julia om hennes upplevelser av omplaceringar berättade hon att hon främst hade 

varit med om internflyttar inom samma skola. Eleverna hade då flyttats mellan olika klasser. 
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Julia tyckte att det var viktigt att tänka på att undvika att flytta på den utsatte, vilket kunde leda 

till att stigmatiseringen ökade för den utsatta.  

 

- Och då brukar vi alltid säga att i största möjliga mån ska vi inte flytta, 

framförallt inte offret så att säga. För då markerar… då ökar stigmatiseringen 

ytterligare.  

 

Julia fortsatte med att berätta att de inte fann någon lösning genom att flytta förövaren heller.  

 

- Och vi vill helst inte flytta förövaren heller för då blir det en hatsituation mot 

offret som fortsätter, för de är ju oftast på samma skola i alla fall. Därför 

tycker jag att upplevelsen är att vi, försöker undvika till varje pris och jobba 

med den enskilda konflikten där den är just nu. Och det har faktiskt löst sig i de 

flesta fallen.       

 

Julia sa att hon kände att fördelen med en omplacering var att eleven fick en möjlighet att börja 

om helt och hållet.  Med tanke på att det bara fanns två skolor med högstadieklasser i 

kommunen så sa Julia att de blev väldigt begränsade. Omplaceras då en elev inom kommunen 

blev inte transportsträckan till skolan naturlig. 

 

- Fördelen med att komma till en helt annan skola känner jag är att då kan man 

börja om helt och hållet. Men här är vi väldig begränsade för vi har ju bara en 

skola till i kommunen med högstadiet, och att helt plötsligt flytta en elev till 

den skolan där det ska mekas med bussar och så. Det är inte alltid så enkelt 

och det kan vara en jättenackdel för dem som då bor i XX och går på den 

skolan märker ju ”varför, varför kommer du hit här?” det är ju inte naturligt 

att åka XX kilometer på fel håll och då kan snurren vara igång igen. 

 

Julia sa att nackdelen med att bo i en lite kommun var att alla kände alla och eleverna hade 

många gemensamma träffpunkter även på fritiden, vilket gjorde att konflikten kunde komma 

ikapp eleven trots en flytt. Julia poängterade att det var bättre att lösa konflikterna. 
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- Men det här är en liten kommun där snacket går, alla känner alla[…] alltså 

det är väldigt många träffpunkter så att, det går inte ändå. Jag tycker ofta att 

det är nackdelen, att det kommer i fatt en. Det är bättre att lösa konflikten.  

 

Vi ställde frågan till Julia hur hon trodde att elevers relationer påverkas vid en omplacering och 

hon svarade att hon trodde att de gamla relationerna som eleven lämnar kan vara svåra att 

bevara, däremot sa hon att eleven hade möjligheter till att skapa nya relationer på den nya 

skolan.  

 

- De gamla tror jag är jättesvåra att behålla. För att det påminner hela tiden om 

det här traumat, för det är ett trauma att vara utsatt för mobbning[…]. På det 

nya stället kan det ju finnas alla möjligheter i världen att etablera nya 

relationer. 

 

Något som Julia tyckte var viktigt att tänka på när skolan har omplacerat en elev var att den 

omplacerade eleven kanske glömdes bort och att en negativ bild av händelsen kunde råda i den 

gamla klassen, vilket kunde lämna den gamla klassen med olika funderingar.  

 

- Men oftast så har den kanske inte så jättemånga kompisar så då blir det att 

efter ett tag glöms den här personen bort och då är det den negativa bilden 

som råder. ”jaja han flyttade ju för att det var något tokigt eller något fel”. 

 

Julia sa att det fanns en risk att en elev skulle ta med sig en stämpel från den gamla skolan till 

den nya och genom att leta tecken på utsatthet och att eleven på så vis kunde ta på sig en 

offerroll igen. 

 

- Jag känner mig utsatt här, och jag var mobbad på min gamla skola” alltså och 

då är det ju också att man har den här rollen på sig själv och lite att man, det 

låter dumt att säga att man letar tecken för alla har rätt till sin uppfattning 

men, det är också lätt att man också själv hamnar i den rollen att ”nu är dem 

också taskiga mot mig och jag har varit med om detta innan” och då kommer 

den här gamla känslan tillbaka och då hamnar man i offerrollen igen. 
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Julia sa att klasserna kunde vara olika, där vissa var väldigt omhändertagande medan andra såg 

det som en möjlighet att testa gränser. Hon berättade att de hade livskunskap på schemat där de 

jobbade med värdegrund vilket kunde leda till att det föll sig naturligt att välkomna en ny elev. 

På så sätt blev inte mottagandet av den nya eleven konstlat med en mängd förmaningar. 

 

- Man behöver inte säg så himla mycket när det väl kommer en ny elev. Det ska 

inte vara tusen förmaningar att ”nu får vi en ny elev och nu måste ni vara 

snälla och ni måste visa runt skolan” för då blir det ju jätte konstlat. Att man 

har det i sig från början att såhär, den här rutinen har vi. Man presenterar sig, 

man är trevlig, man lär känna varandra. Man ger en chans, man hjälps åt i 

början, här är många klassrum. Det tycker jag nog är det viktigaste, att man 

har det med sig från början. 

 

Julia trodde att skolan kunde ge olika information till den gamla klassen angående varför en elev 

har omplacerats beroende på om flytten är intern eller extern. Hon trodde att det gick att vara 

mer öppen med anledningarna till omplaceringen om eleven skulle börja på en ny skola för att 

det då inte fanns någon risk för stämpling, vilket kunde hända om omplaceringen skett internt. 

 

- Jag tror det skiljer sig lite för kommer den till en annan skola, då kan man 

köra öppna kort för då kommer inte eleven tillbaka. Det finns inte någon risk 

för någon stämpling eller någonting. Utan okej, nu är han eller hon 

bortflyttad. Om man är på samma skola och flyttar[…]och så då tror jag väl 

att, lärarna här har väl inte gjort någon större affär av det, just för att de inte 

ska… då är ju risken att man blir utsatt i sin nya klass eller att ens gamla klass 

säger att vi har väl inte gjort dig något, och sen är det igång på rasterna. 

 

Julia sa att oavsett bakgrundshistoria togs eleven emot på samma sätt. Anledningen var att 

eleven inte skulle bli stämplad och känna att den hade kommit till skolan på andra villkor. 

 

- Vi har tagit emot den som vilken elev som helst. Just för att de inte ska bli 

stämplade och att de inte själva ska känna att ”jag kommer hit på några 

speciella premisser”. För det kan också kännas lite kymigt kanske. 
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Nya elever hälsade alltid på Julia första dagen under elevens rundvandring på skolan. Julia hade 

sedan alltid uppföljning med nya elever och då pratade hon med eleven om hur den trivdes på 

skolan. Anledningen till uppföljningen var bland annat att det inte skulle bli något stigma att gå 

till kuratorn, därför var det rutin för alla nykomna elever. 

 

- Men vi brukar gör så att alltid nyanlända elever, att vi ska träffas […]. Vi 

kallar in eleven och frågar ”hej, hur har det varit den här tiden? hur trivs du 

på skolan här? 

 

Julia hade aldrig varit med om att skolorna emellan behöll någon kontakt utöver det rent 

formella gällande till exempel sjuksköterskejournaler. 

 

- Ja, ja, jag har inte varit med om att, alltså att den gamla skolan.  Så är det 

med alla inflyttningar att behöver vi så ringer vi till dem och ber om papper 

eller sjuksköterskejournaler eller jag kan ringa till motsvarande kurator, men 

aldrig att de håller kontakt annars. 

 

Julia tyckte framför allt att alla resurser skulle vara uttömda innan omplacering kunde som ett 

alternativ. Hon trodde inte att konflikter kunde lösas genom att fly, utan hon trodde att ifall 

eleven skulle omplaceras behövde konflikten vara löst innan flytt. Så oavsett hur jobbigt det var 

tyckte Julia att det var viktigt att sätta sig ner och prata igenom konflikten. Hon tyckte däremot 

att det var självklart att en elev skulle få byta skola om det hade gått så långt att eleven inte ville 

leva längre. 

 

- Jag tycker att alla möjligheter ska vara uttömda och jag tycker att man löser 

inga konflikter genom att fly dom. För jag tror att man kan flytta efteråt ändå 

det är helt klart men jag tror att man måste ha löst konflikten innan. Så att 

även om det känns riktigt fruktansvärt så tycker jag… brukar vi ändå alltid 

säga att ja vi sätter oss tillsammans […]. Och ska man omplacera så ska det 

vara extremfall alltså att om en elev känner att ”jag vill inte leva längre om 

jag måste gå kvar här” då e det ett självklart fall att man ska få byta skola om 

man känner för men jag tror ändå att man måste lösa försöka lösa det. Annars 

kommer det ifatt en.  

 



42 
 

Julia trodde att de här situationerna hade kunnat undvikas ifall det hade funnits tid för 

förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet skulle kunna vara gruppverksamhet som till 

exempel DISA, vilket de redan arbetade med i årskurs åtta. 

 

- Och att man kanske hade haft tid till att vara ute mer förebyggande och då tror 

jag att vi hade sluppit många av de här situationerna[…]. Jag kan tänka mig 

gruppverksamheter för att sammansvetsa tjejgrupper, tjejer är oftast väldigt 

elaka mot varandra, ha ett sådant arbete. här har vi DISA tillexempel det e 

tjejgruppsmaterial din inre styrka aktiveras och det ska egentligen motverka 

nedstämdhet hos tjejer så vi har obligatoriska i våra åttor 

 

Julia var en av de som var med i elevvårdsteamet och hade därigenom ett samarbete med 

socialtjänsten. På elevvårdskonferensen bollades det anonyma ärenden mellan skolan och 

socialtjänsten. Vid vissa tillfällen när anmälningar skulle göras till socialtjänsten hade skolan 

möjlighet att få stöd av socialtjänsten genom att socialtjänsten var närvarande, tillsammans med 

familjen anmälan gällde, när anmälan överlämnades.  

 

- Då får vi bolla anonyma ärenden och så här. Och sen är det också en sådan 

här grej att känner vi att vi ska lämna en anmälan, ibland känns det sådär 

tungt med vissa familjer sådär, det är inget roligt för det är inte alltid man har 

föräldrarna med sig. Man försöker ju alltid ha med dem men ibland så slår de 

bakut då är det ganska så skönt att då kan man ringa till soc. och säga att ”vi 

kommer att göra en anmälan men vi vill gärna att ni e med på ett möte”. Då 

lämnar man liksom anmälan framför föräldrarna man kan ställa frågor det 

blir liksom inget konstigt utan öppna kort på bordet.  

  

6.2.5 Specialpedagog My 

 

När vi frågade My om hon varit med eller upplevt någon omplacering så svarade hon att det 

hade förekommit under hennes verksamma tid, att elever hade omplacerats till den skolan som 

arbetar på nu. Det hade förekommit fall då elever hade känt sig mobbade på sin förra skola. 

 

- Vi har fått en del elever som har upplevt, som har upplevt sig mobbade och 

som har kommit hit här. 
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Vi frågade lite närmare vad Mys roll var vid omplaceringar, då svarade hon att hon sällan var 

involverad vid dessa tillfällen.  

 

- Jag har en väldigt lite roll vid just omplacering.  Det är oftast en, det är oftast 

kuratorns jobb. Jag som specialpedagog har en väldigt liten bit. Så jag gör… 

nästan aldrig är jag inkopplad i det. 

 

My berättade sedan vidare om att misstag hade skett när elever som hade kommit till skolan på 

grund utav skolbyten när elever skulle gå från mellanstadiet över till högstadiet. Det hade hänt 

att vissa elever hade hamnat i samma klass tillsammans med gamla förövare, vilket inte alltid 

var så bra. Men My sa att denna typ utav misstag alltid kunde rättas till, men att det var lätt hänt 

att information gick förlorad på grund utav att skolpersonal slutat.  

  

- Vi har ju gjort, vi har ju gjort några misstag där. När barnen har kommit hit 

från mellanstadiet och hit… och så när det har fått nya klasser här i sjuan så 

har vi gjort den där fantastiska grodan att de har hamnat med gamla förövare. 

Och som vi inte… ja informationen har inte nått fram till oss… folk har 

slutat… ja informationen har tappats bort helt enkelt. 

 

My berättade att omplaceringar kunde förekomma inom samma skola, att man som elev bytte 

klass för att det hade funnits vissa speciella skäl. Vanligt förekommande vid de här situationerna 

kunde vara att man som elev inte hade funnit sin sociala samhörighet.  

 

- Det är, ja det är speciella skäl. Men det handlar ofta om att man inte har hittat 

en, en social samhörighet med den gruppen och de barnen som går i den 

klassen. 

 

När vi frågade My om hon kunde berätta om själva processen vid ett mottagande av en ny elev 

och vad som görs, berättade hon att rutinerna inte skiljer sig om eleven har varit utsatt tidigare 

eller inte. My sa att eleven som kom ny till skolan oavsett tidigare bakgrund måste få en ny 

chans i en ny social situation, men att de vuxna runtomkring var extra observanta för att i god tid 

kunna upptäcka eventuella problem. 
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- Alltså när det kommer en ny elev som har varit utsatt, det enda vi egentligen 

gör är det är ju och informerar den undervisande läraren att den här eleven 

har varit utsatt men vi gör egentligen ingenting mot eleverna utan det handlar 

ju om att få en ny social chans i en ny social situation. Men vi är extra 

observanta vi vuxna runtomkring, för att kunna göra någonting.   

 

Vi frågade My om hon tyckte att omplacering kunde vara ett bra alternativ, My tyckte att alla 

resurser skulle vara uttömda på den befintliga skolan innan en omplacering skedde. Fokus skulle 

läggas på beteendet. 

 

- Alltså jag tycket att man ska försöka uttömma alla resurser som 

överhuvudtaget finns på den befintliga skolan. Det handlar om ett beteende 

som man måste… både från den som blir utsatt och den utsätts att man måste 

komma tillrätta med det 

 

My berättade att det ibland inte gick att finna någon lösning på ett problem, att skolan av olika 

skäl ibland inte kom längre och att omplacering då kunde vara en räddning.  

 

- Sen kan det finnas gånger då man inte kommer längre av olika skäl och då är 

det välsignelse att det finns ett annat alternativ. 

 

My sa att ett sätt att kunna undvika omplacering kunde vara förebyggande arbete, att skapa en 

vi-känsla kunde vara ett sätt. Men för att kunna förbereda och skapa krävdes det tid och 

resurserna räckte inte alltid till.  

 

- Ja alltså jag kan tycka att vi har ganska goda rutiner sen kan jag tycka man 

kanske vill ha mer tid till att förbereda sakerna ibland kanske det måste ske 

fortare och det kan vara så att våra resurser inte har rätten till att lägga krut 

och energi, sen så det jag egentligen skulle ha sagt så är de det förebyggande 

arbetet att man skapar någon vi-gemenskap i en klass och det tar tid. 

 

Vi frågade My om hon hade något samarbete med socialtjänsten i sin yrkesroll, My berättade då 

att samarbetet med socialtjänsten inte var lika vanligt förekommande samarbete som det hon 

hade med barn- och ungdomspsykiatrin. 
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- Alltså jag träffar socialtjänsten man kan inte säga att jag har något samarbete 

men vi har elever som behöver hjälp av socialtjänsten och barn och 

ungdomspsyk och ibland blir det att jag också har en hel del kontakt med 

socialtjänsten men jag har nästan mer med barn och ungdomspsyk. 

 

6.2.6 Specialpedagog/rektor Ann-Charlotte 

 

På skolan där Ann-Charlotte var verksam hade de under året haft en elev som hade omplacerats 

till en resursskola. Hon förklarade resursskolan som en särskild undervisningsgrupp. Vad hon sa 

att skolan tänkte på vid en sådan placering var att resursskolan ligger en bit ifrån den vanliga 

skolan och att eleven på grund av det kunde hamna lite utanför. 

 

- Speciellt om man ligger som oss lite mer ute på landet. Alltså då blir det ju att 

man, socialt hamnar lite utanför dem andra. För då går man ju inte på samma 

skola som de andra som bor runtomkring skolan och det är väl framför allt det 

man tänker på när man ska byta skola. För att man tappar det sociala 

umgänget. 

 

Ann-Charlotte berättade att elever som omplacerades till resursskola fortfarande tillhörde sin 

gamla klass och stod kvar på klasslistan. Eleverna var också välkomna att komma och hälsa på i 

skolan. 

 

- I sådana fall är eleven helt välkommen att komma och hälsa på. Tanken är ju 

att man ändå… och det är ju också så att i detta fallet om man är placerad på 

resursskola så har man ändå tillhörighet till sin andra skola så man står ju 

med i klasslistor och så, i den skolan fortfarande. Så det är liksom bara en 

dubbelplacering kan man säga. 

 

Ann-Charlotte kunde inte minnas att hon varit med om någon omplacering på grund av 

mobbning, och då varken att någon utsatt elev har kommit till den skolan hon arbetar på eller att 

någon elev från hennes skola hade omplacerats på grund av mobbning. Hon trodde att 

omplacering vid mobbning var mer ett storstadsproblem. 
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- Omplacering vid mobbning pratade man ju väldigt mycket om ett tag i media, 

men jag vet inte om det mer är ett storstadsproblem. Nu jobbar man ju mycket 

mer med likabehandlingsplaner, och lagen har blivit mycket mer tydlig. 

 

När en ny elev börjar på skolan var planen att eleven skulle introduceras genom att först komma 

på besök på skolan när lokalerna var tomma. Anledningen till det var att den nya eleven först 

skulle få möjlighet att bekanta sig med lokalerna för att på så sätt undvika att den nya eleven 

skulle uppleva första dagen som något genant. Efter det kom eleven på ytterligare besök och den 

fick då träffa sin blivande klass. Ann-Charlotte sa att de försökte slussa in eleven successivt. 

 

- Då gör vi alltid så att de besöker, och då försöker vi göra så att första gången 

den är på besök så kommer de inte när det är verksamhet, utan att de får 

bekanta sig med lokalerna. Det kan man ju tänka sig att det kan vara 

fruktansvärt pinsamt att komma in och så vänder sig alla om och tittar på den, 

”vad den är för en ny elev som ska börja här”[…]. Och nästa gång man 

kommer så blir det att man träffar blivande kamrater och så ju. 

 

Ann-Charlotte berättade att det var viktigt att den nya eleven blev väl mottagen och att någon i 

klassen brukade utses till att ta hand om den nya eleven. 

 

- Det är väldigt viktigt att alla elever tänker på det, att man ska bli väl mottagen. 

Att man utser någon, eller att någon elev anmäler sig frivilligt till att stötta 

eleven lite mer… som man kan säga faddrar. 

 

Ann-Charlotte sa att hon tyckte att introduktionen fungerade bra ibland och mindre bra vissa 

gånger. Hon berättade att det hände att elever och föräldrar bara dök upp en dag och trodde att 

eleven skulle kunna börja direkt utan någon introduktion. I sådana fall brukade skolan försöka 

ordna så att de kunde få lite mer tid att förbereda, men det var inte alltid det gick. 

 

- Man kanske inte tänker så långt som förälder att man behöver ha en 

introduktion […] Vi försöker förhala litegrann, så att vi hinner med lite granna 

introduktion så de inte behöver börja precis då med en gång de kommer, utan 

man hinner ta det här besöket. Men är det skoldag så kan man ju inte neka 

dem. 
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När vi frågade Ann-Charlotte ifall hon visste om eleven själv var med och fattade beslutet om 

omplacering svarade hon att det officiellt var föräldrarna som fattade beslutet. Hon sa att elevens 

ålder påverkade hur mycket eleven själv var med och beslutade om omplaceringen. 

 

- Formellt så är det ju en förälder som måste vara med på det men det är ju 

också lite beroende på elevens ålder, hur mycket den är med. Men ju äldre de 

är, desto lättare, desto mer märker man när man kommer på besök om den 

känner sig som hemma. Att eleven själv upptäcker att det här är en bra grej för 

mig. Det kanske inte de yngre eleverna gör utan där får ju föräldrarna mer ta 

beslutet kanske.  

 

Normalt sätt sa Ann-Charlotte att hon trodde att de hade ett samtal med den gamla skolan 

angående den nya eleven. Ifall de hade längre kontakt var det av speciella skäl. 

 

Ann-Charlotte sa att kontakt med socialtjänsten vid en omplacering kunde bli aktuellt om skolan 

visste att det funnits en kontakt med socialtjänsten tidigare. Då kontaktades föräldrarna först för 

att få föräldrarnas medgivande till kontakt med socialtjänsten. Det hade hänt att skolan hade haft 

kontakt med socialtjänsten när socialtjänsten hade velat ha en uppföljning på någon elev. 

 

- Vid något tillfälle har vi haft kontakt med socialtjänsten då vill de ha en 

uppföljning, och då är de intresserade av hur det går för eleven. Då kan vi 

också passa på att få lite mera information. 

 

Ann-Charlotte sa att omplacering kunde vara ett bra alternativ om det inte fanns någon bra 

lösning på den egna skolan, men att det var viktigt att eleven också var med på åtgärden. 

 

- Ja det är ett bra alternativ när man har kommit till den gränsen att man inte 

ser några bra lösningar på hemmaskolan då, är det ju bättre. Men framför allt 

måste ju eleven också känna att det är rätt när den kommer dit, annars blir det 

ju inte bra. Men oftast har man ju haft en så lång process innan så att, det 

brukar inte vara några bekymmer. 
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6.2.7 Kurator Majvor 

 

Majvor berättade att hon aldrig har varit med om en omplacering som har haft orsaken 

mobbning. Men omplaceringar utav andra orsaker hade hon varit med och gjort. Majvor trodde 

att omplaceringar kunde bli bra om eleven fick rätt stöttning, Majvor berättade att programmet 

ART kunde vara till stor hjälp när det gällde barn som omplaceras som var impulsstyrda. 

 

- Jag har aldrig varit med om att flytta någon som blivit mobbad [...] beroende 

på tror jag hur man, man förbereder den här omplaceringen så tror jag att det 

kan bli väldigt bra [...] en del av de här barnen är impulsstyrda och, och det 

har blivit väldigt bra. 

 

Majvor började berätta lite om programmet ART och vad det innebar. ART var ett program som 

fokuserar på hur individer ersatte ett aggressivt beteende. Majvor hade för tre år sedan gått 

utbildning om just ART. Skolan började introducera ART för barnen redan i tvåan- trean- fyran- 

femman. Samarbetet skedde då tillsammans med familjen och med andra vuxna som stöttning 

för föräldrar som hade barn med aggressivt beteende. De arbetade även med sociala färdigheter. 

Majvor berättade att ART byggde på KBT - tänket. Majvor och hennes kollega skulle inom kort 

utvärdera metoden för att kunna utvidga till andra områden.  

 

- ART det är ju egentligen hur man ersätter ett aggressivt beteende. Däremot så 

har jag varit på utbildning i det för tre år sedan, vi använder det på barn. […] 

Det här bygger på KBT-tänket och det vi sen går in på är situationen och 

beteendet som man själv väljer och vad det får för konsekvenser. För vi ska 

skriva lite om det här, våra erfarenheter och hur vi har jobbar med det är... 

utvidga arbetet till andra områden.  

 

 Majvor berättade om hur rutinen gick till vid planerad ankomst av ny elev. Hon berättade att 

skolledningen fick informationen sedan planerades det ett förberedande möte med till exempel 

socialtjänsten, kurator, familj och annan skolpersonal deltog. På mötet gavs information om den 

nya eleven. Vanligt förekommande vid omplaceringar var att Majvor följde med eleven och 

berättar lite om den. Ibland var familjen också med för att kunna ge eleven bästa möjliga start. 

Vid vissa tillfällen gjordes även uppföljningar.  
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- Ja dels så är det ju så att skolledningen får den här informationen att det 

kommer en ny elev. Och sen brukar vi ha ett förberedande möte det kan vara 

med socialsekreteraren där vi… och familjen brukar vara med också, 

förbereda på det sättet. Och att vi får information. När det gäller där jag har 

varit med och omplacerat en elev då har vi ofta följt med och berättat om den 

här eleven och eleven är ofta med och familjen för att ge bästa möjliga start, 

och ibland gör vi uppföljning.    

 

Majvor berättade vidare om vad hon tyckte var viktigt att göra för att ge en ny elev så bra start 

som möjligt. Samtal med eleven och familjen, för att se hur omplaceringen fungerar för eleven. 

Förebyggande arbete var viktigt och då inte bara självaste introduktionen utan det var även 

viktigt att följa eleven. Majvor berättade också om att det hade funnits tillfällen då skolan vid 

omplaceringar hade låtit eleven få en prövotid på den tilltänkta skolan, för att få känna efter om 

det kändes bra. Vid vissa tillfällen hade det varit givande för att eleven då hade fått en möjlighet 

att komma tillbaka till sin ordinarie skola om placeringen inte hade känts bra. 

 

- Ja där tycker jag att det är superviktigt att man har… att man kör samtal med 

elev, samtal med familjen för att se hur funkar detta? Är det så att vi gör rätt 

saker så att vi undviker ytterligare svårigheter… jätteviktigt är det med det 

förebyggande, att man pratar med både eleven själv och med läraren, 

jätteviktigt tycker jag, inte bara introduktionen utan att man följer eleven. Vi 

hade en annan som jag tänker på en annan skola där en elev skulle 

omplaceras och den fick ha provgång på det här stället.[ …] då i det fallet så, 

nej eleven ville absolut inte och då blev det ingen omplacering. Nej, de 

provade och skulle se. 

 

Vi frågade Majvor om hon tyckte att omplacering kunde vara ett bra alternativ och när det 

kunde vara en bra insats. Majvor svarade då att hon trodde att det kunde vara bra att få en 

nystart. Majvor sa att om en elev under en längre tid hade känt att den blivit utsatt och att skolan 

har gjort alla åtgärder de hade kunnat och att familjen ändå inte tyckte att det hade blivit bra för 

eleven, då kunde omplacering vara ett alternativ. Men att det inte skulle vara det första skolan 

använde sig utav.  
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- Om det är så här, vi kan ta en elev som har känt sig mobbad i många år, har 

känslan, skolan har gjort flera olika åtgärder men familjen tycker att nej det är 

ändå inte bra, det har varit såhär länge, och då kan jag tycka att faktiskt det 

kan vara bra att få byta skola. Att få börja på ett nytt ställe. […]då kan jag 

tycka att eleven ska byta skola.[…] men det är inte det första man ska tänka på 

att omplacera. 

 

Vi frågade Majvor om vad hon tyckte var viktigt att tänka på när man introducerade en ny elev 

till en ny klass. Majvor svarade att det var viktigt att den nya eleven kände sig välkomnad att 

man visade den en utsedd plats där det var tänkt att den skulle sitta. Att skolan delade ut lite 

uppgifter till de andra eleverna så att de tog hand om den nya eleven och de visade eleven runt 

på skolan. Viktigt var även att tänka på vilken information som skulle delges till klassen om den 

nykomna eleven, att den nya eleven inte kände oro inför vad som sagts. Att läraren och eleven 

var överens om vad som skulle delges till den nya klassen. 

 

- Och sen tror jag att det är viktigt också att eleven... när den kommer att den 

känner sig välkommen. Att man visar att här har vi en plats för dig och att 

man.. liksom att man känner att här ska du vara.. att man berättar vad den här 

flickan eller pojken heter och att man också ser till att man pratar i klassen om 

vem är det nu som kan ta hand den är eleven  så att man delar upp lite 

uppgifter. Så att den känner sig väl omhändertagen, och att… ja... bland 

eleverna. Och att man går runt och visar att andra elever har ett ansvar för 

den nya tillsammans med de vuxna. Sen kanske man… jag tänker på det här 

litegrann... man får kanske kolla upp vad det är man kan säga, och vad den 

nya eleven vill att man ska säga och att man känner att man inte lämnar ut 

någonting som inte är okej så att eleven inte blir otrygg och undrar vad de har 

sagt om mig. Kollar upp innan. 

    

 Med tanke på Majvors långa erfarenhet frågade vi henne om hon märkte någon skillnad på nu 

och då hur skolor förberedde ankomster vid omplaceringar. Majvor svarade att det var en tydlig 

skillnad i dagen läge jämfört med förr.  

 

- Nu förbereds dem faktiskt betydligt bättre. Förr… det var inte alls förr några 

förberedelser. 
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 6.2.8 Fältsekreterare Paula 

 

Paula berättade att hon inte själv hade så mycket fälterfarenhet av omplaceringar i sig, men hon 

hade däremot arbetat med ungdomar som hade blivit omplacerade men inte på grund av själva 

omplaceringen. 

 

- Jag kanske inte har så mycket fälterfarenhet av detta[…]. Däremot har jag 

erfarenhet av att arbeta med ungdomar där även då omplaceringar har 

förekommit. Men min roll kring omplacering är ganska betydelselös 

egentligen. Så i… utan det vi arbetar med är ju det psykosociala som kommer 

vid sidan om av andra anledningar. 

 

Vi frågade Paula om hur hon såg på omplaceringar och hon berättade då att hon inte bara hade 

ett svar på frågan utan hon sa att det var väldigt individuellt. Hon trodde att utfallet av en 

omplacering kunde påverkas av olika faktorer, bland annat sa hon att människans egen 

personlighet kunde påverka resultatet. 

 

- Jag tror väldigt mycket på människan och att vi föds med förmågor och med 

sårbarhet och så vidare. Så att skulle man på något vis i skolan räknas som så 

pass avvikande att man behöver placeras om, jag vet inte om det handlar om 

beteende eller kompetens. Oavsett vad det handlar om så tror jag att utfallet är 

väldigt individuellt. Man är präglad i sin personlighet. 

 

Paula trodde att omplacering på grund av mobbning kunde vara bra ifall den utsatte själv ansåg 

det, men att det inte var bra att omplacera en mobbad elev utan att den var med på det. Hon 

trodde att det kunde stigmatisera den mobbade. 

 

- Om den mobbade önskar det och anser att det skulle vara en lösning då tror 

jag att det kan vara bra. Men däremot tror jag inte att det är bra att omplacera 

en mobbad utan att denna är med på banan, får vara med och komma fram till 

det som en lösning. Jag tror det både stigmatiserar offerrollen ännu mer, så att 

det lilla man äger ändå… att man faktiskt är i en klass även om man inte är 

välmående i sin skola eller i sin klass att man tar det ifrån dem[…]. Men man 
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ska nog inte fatta sådana beslut utan att man har rett ut det som händer i 

skolan. 

 

Paula sa att hon trodde att elevens relationer påverkades väldigt mycket vid en omplacering och 

då främst att de påverkades negativt. Både vad gällde relationerna i den gamla klassen, men 

även de nya relationerna i den nya klassen. 

 

- Det är där jag menar att det negativa kan ligga i för att även… om vi pratar 

om mobbning. även om det finns mobbare på en skola så har personen kanske 

också sina få vänner på den skolan så att flytta till en annan skolla innebär ju 

att möta ett helt nytt socialt nätverk, en ny roll rent hierarkiskt i en 

ungdomsgrupp, att hitta sin position. 

 

Vi frågade Paula ifall hon trodde att den omplacerade elevens gamla relationer var något som 

skolan skulle försöka ta tillvara på och hon svarade då att det faktiskt kunde vara så att 

relationerna var de som behövde brytas för eleven, beroende på vilken problematik som fanns 

kring barnet. 

 

- Det kan ju faktiskt vara så att man behöver bryta relationerna därför att 

relationerna kan ju vara destruktiva också. Och vid andra tillfällen, beroende 

på vilken problematik det är; där den sociala relationen inte är problemet, så 

kan man nog vara lite försiktig. Jag tror unga behöver sina relationer. 

 

Paula hade själv inte fälterfarenhet av överlämningen av en elev från en annan skola, men hon 

trodde att det var viktigt att omplaceringar gjordes i samråd med eleven. Hon förde också ett 

resonemang kring att det kanske även kunde fungera även utan samråd med eleven. 

 

- Det är väl det jag sa att ska man göra omplaceringar så tror jag att de ska 

göras i samråd. Jag tror att det är väldigt viktigt att det finns ett samtycke 

med… först då tror jag att det kan bli betydelsefullt på ett positivt sätt. Det kan 

säkert finnas tillfällen där detta kan fungera även om man inte har den unge 

riktigt med sig på noterna. Men, jag tror att få vet vad som är barnets bästa så 

mycket som barnet själv vet… på något vis. 
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Paula berättade om socialtjänstens samarbete med skolan och att det bland annat fanns för att 

göra ärenden liknande omplaceringar smidigare och att det inte skulle vara ett så stort avstånd 

mellan socialtjänsten och skolan. 

 

- Där finns ett samarbete och där… anledningen till att vi finns med där är ju 

bland annat för att göra den här typen av ärenden lite smidiga. Att göra, att 

göra glappet mellan ”soc” och skola inte så himla stort.  

 

Paula förklarade också att socialtjänsten och skolan kunde hjälpa varandra i olika ärenden, men 

att de då pratade avidentifierat på grund av sekretessen 

 

- Och… där pratar man avidentifierat. Vi har ju sekretess som ligger mellan och 

krånglar till samarbete men. Man pratar avidentifierat så att skolan berättar 

om ett ärende de har och hur det kan se ut och där hjälper vi till att stötta upp 

med lite rådgivning hur vi anser att skolan ska agera. 

 

Paula sa att hon tyckte att samarbetet med skolan fungerade bra men att det skulle kunna vara 

tätare. Hon sa också att hon förstod att sekretessen ibland kunde leda till frustration från skolan, 

men att de jobbade med att få samtycke från berörda parter i ärenden för att kunna ha en öppen 

kommunikation. 

- Men där jobbar vi också med att försöka att hjälpa till med återkopplingar så 

gott som det går i form att skapa samtycket med de som är berörda i ärendet. 

Och därmed gå över barriären. Om De parterna som berörs i ärendet går med 

på att vi får lov att ha en dialog. 

 

6.3 Fortsatt analys och diskussion 

 

Hur långt ska det behöva gå? Grov äcklig mobbning, eleven vill inte leva längre, vi undrar om 

en elev ska behöva känna så innan den omplaceras.  Vad grov äcklig mobbning innebär för 

rektor Ann vet inte vi, men i våra ögon innebär den typen av mobbning att eleven inte längre går 

till skolan, eller gör det mycket sällan och att det kanske finns händelser som skulle kunna ha, 

eller har lett, till polisanmälningar.  
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Vad vi ser i vår undersökning är att skolorna i vårt urval arbetar med den enskilda konflikten 

innan det gått så långt att eleven mått så dåligt. Vi har funderat kring vad som händer med de 

konflikterna som inte går att lösa i tidigt skede och hur det påverkar elevens stigma och roll i 

gruppen. Om konflikten pågått väldigt länge och eleven väljer att byta skola kanske eleven inte 

vill integrera i nya gruppen. Enligt Svedberg (2003) kan en person välja att inte integrera i en 

grupp om personen har fått dåliga erfarenheter utav grupper.  

 

För Selma hade stigmat kanske funnits kvar om hon hade valt att stanna kvar på sin gamla skola 

även om förövarna hade omplacerats. Selma hade redan ett stigma när hon valde att byta skola. 

Enligt Goffman (1963) är stigma något som samhället tillskriver en individ som inte anses följa 

de normala normerna. Även om Selmas förövare hade förflyttats hade övriga elever på skolan 

kännedom om Selmas stigma och det hade inte försvunnit med förövarna. Selma bytte skola 

innan det övergick till grov mobbning, vilket kan hjälpt henne till att vilja integrera i den nya 

gruppen. 

 

Selma kände sedan tidigare en del av de nya klasskamraterna via fritidsaktiviteter. På fritiden 

tillskrev sig Selma kanske inte något stigma då hon umgicks med personer som kanske inte 

heller tillskrev Selma något stigma. Vi tror det eftersom de umgicks med henne fast att hon i 

skolan hade ett stigma. Personer utan stigma ofta ser det som pinsamt att integrera med 

stigmatiserade personer (Goffman 1963). Goffman (1963) skriver att personer med stigma 

upplever sig mer normala om de umgås med personer utan stigma. De vänner Selma hade på 

fritiden kan också ha tillhört de Goffman (1963) benämner som de visa. De visa är personer som 

tagit ställning till stigmat och inte ser det som ett hinder (Goffman 1963). Även om Selma valde 

att byta skola ökade inte stigmat, utan snarare tvärt om. Konflikt dog ut av sig själv. Det hade 

kanske kunnat vara så att stigmat hade ökat eftersom Selma omplacerades och det gav eleverna 

och henne själv möjlighet att påpeka stigmat ytterligare och även få det bekräftat. Goffman 

(1963) skriver att stigmat ökar när personen själv bekräftar och tar till sig stigmat. Selma valde 

att flytta för att hon inte ville tillskriva sig stigmat längre, och inte heller låta andra tillskriva 

henne något stigma. Vi tror att det finns en risk att en person med stigma tar det till sig som en 

identitet när personen har varit tillskriven det under en längre tid. Stigmat kan då bli en trygghet 

eftersom att personen med stigma dras till grupper med liknande stämpel.   
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Vi vet inte hur en elev känner när en konflikt har blivit löst i tidigt skede. Om konflikt löses i tid 

kanske stigma kan undvikas. Om enskild konflikt inte blir löst skapas kanske ett stigma som blir 

allmänt känt som sedan eskalerar. Selmas enskilda konflikt blev aldrig löst och kanske hade det 

gått för långt för att kunna lyckas lösa den, då hennes stigma hade funnits under en längre tid. 

Hade konflikten lösts tidigare och tagits på allvar kanske hon aldrig hade blivit stigmatiserad. 

Skolpersonalen i den här undersökningen har i stor utsträckning påtalat just vikten av att lösa 

konflikter i tid och att de inte tror på att en omplacering löser konflikten. Av skolpersonalen har 

vi fått veta att det är deras ansvar att lösa konflikten så att en omplacering inte ska behöva ske. 

Vikten av att lösa konflikten ligger i att undvika ökande stigma, att de andra eleverna kan tros få 

bekräftat för sig att det var något fel med eleven. Stigmat kan då bli bekräftat.  

 

I efterhand undrar vi hur Selma kände sig just tiden kring omplaceringen och tiden efter. Har 

hon varit orolig för vad som komma skall när konflikten aldrig blev löst? Funderade Selma 

någon gång på att stigmat hade kunnat förfölja henne och kanske till och med ökat vid flytten.  

 

Om vi ser till föräldern som valde at flytta sin son på grund av flytt hade sonen bra relationer i 

sin gamla klass, vilket förändrades när han kom till den nya skolan där relationerna inte alls 

fungerade. Sonen blev på den nya skolan tillskriven ett stigma som inte funnits på den gamla 

skolan. Hade det hjälpt sonen om klassen hade varit förberedd på ankomsten av de två nya 

eleverna? Gruppen som sonen kom till hade gått tillsammans sedan förskolan, alltså två år i 

hopa. De två nya eleverna påverkade dåvarande relationer i den nya klassen och deras ankomst 

ledde till nya anpassningar för gruppen (Svedberg 2003). Även förberedelser är något som 

skolpersonalen säger är av stor vikt, både för den nya eleven och för klassen.  

 

I vår undersökning har det visat sig att en viktig nyckel till lyckad omplacering är 

medbestämmande från elevens sida. Selma hade i sin omplacering självbestämmande vilket 

Jeanettes son inte hade på grund av flytt geografiskt. Kanske har avsaknaden för 

medbestämmande för Jeanettes son påverkat utfallet av omplaceringen. En orsak till bristande 

medbestämmande kan vara ålders relaterar. Hade Jeanettes son varit äldre hade han kanske själv 

fått vara med och påverka beslutet så att det hade försökt lösts på annat sätt, därmed inte sagt att 

konflikten som uppstått kring Jeanettes son inte måste lösas på plats.  

 

Gemensam nämnare bland intervjuad skolpersonal var synen enad om att konflikter alltid ska 

lösas och alla resurser ska vara uttömda innan beslut om omplacering blir aktuellt.  



56 
 

 

Vad vi kan se utifrån våra intervjuer är att förberedelserna när en ny elev ska börja i en klass är 

väldigt viktiga. En god introduktion kan hjälpa eleven på traven till att få en så bra start som 

möjligt. Viktigt är det att klassen förbereds på att en ny elev ska komma in i gruppen, vilket 

leder till förändringar i gruppens relationer (Svedberg 2003). Enligt Schutzs FIRO-modell 

(1958) tar det olika lång tid för gruppens nya anpassning beroende på gruppens mognad.  

 

Att bevara skolan som en frizon utan konflikter ser vi som en omöjlighet, likväl ser vi på 

samhället som en icke konflikt fri zon. Att lära sig att lösa konflikter är något eleverna kan ha 

nytta av hela livet. Dewey (2004) skriver om skolan som en form utav samhälle som ska 

förbereda eleven inför kommande livet. Om eleven inte får lära sig vikten av att lösa konflikter 

och att vi under hela liver kommer ha begränsad inverkan på vilka vi kommer samarbeta med 

kan eleven kanske få svårigheter senare i livet. Dewey (2004) skriver att den bästa typen utav 

fostran sker enligt att tvingas ändamålsenligt in i relationer med andra. Till skillnad från Deweys 

ovan nämnda resonemang talades det i våra intervjuer om internflyttar inom samma skola av 

olika skäl, där det hade hänt att elever inte hade funnit sin sociala samhörighet i klassen. Vi 

funderar då över vad som är mest humant för eleven, att tvingas in i en klass och vinna moralisk 

fostran eller att få möjlighet till att byta klass när eleven inte känner social tillhörighet.  

 

Vi har inte funnit någon forskning gällande socialtjänsten roll vid omplaceringar. Under 

undersökningens gång har detta inte heller framkommit att socialtjänsten har någon direkt 

kontakt med elever eller skolan vid omplaceringar. Ingen av de vi har intervjuat har varit med 

om grov mobbning som lett till omplacering och vi vet inte om socialtjänsten hade varit 

inkopplad vid de fallen. Om det är så att socialtjänsten inte har någon roll angående omplacering 

kan det kanske vara en faktor till att vi inte har funnit någon forskning. Socialtjänsten är däremot 

inkopplad när det innefattar familjehemsplaceringar och om familjer har haft kontakt med 

socialtjänsten tidigare. Den ena skolan har regelbunden kontakt med socialtjänsten via 

elevvårdskonferensen där skolan har sin kontaktperson på plats en gång i månaden där anonyma 

ärenden bollas och skolan får stöttning vid överlämning av anmälningar. 

 

Båda skolorna i vår undersökning arbetar förebyggande på olika sätt. Vad vi kan se så läggs 

tyngden i det förebyggande arbetet på individen för att individen ska kunna samspela med andra 

människor i grupp (se kapitel fyra om ART & DISA). Starka individer kanske kan leda till 

mognad i en grupp och en mogen grupp har lättare att hantera konflikter som uppstår (Schutz 
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1958). En mogen grupp kanske kan gynna en nykommen elev som kanske då blir bra 

omhändertagen och kan finna sig en social tillhörighet som den kanske saknat tidigare.  

 

När vi frågade skolpersonalen om den nya skolan tog till vara på elevens gamla relationer, både 

elever som kommit till dem och elever som lämnat dem, visade det sig att detta inte var något 

som förekom i skolorna i vår undersökning. Av olika skäl tyckte däremot skolpersonal och 

fältsekreteraren att vissa relationer kunde vara bra för eleven att bryta då dem var av destruktiv 

karaktär och att möjligheten till att finna nya relationer var stor. Elever som omplaceras kan 

kanske då få ett försprång till att knyta nya kontakter innan vetskap om stigmat har nått den nya 

klassen. De personer som inte föds med sitt stigma kan känna sig osäkra till sitt jag och att 

relationerna till de normala kan då kännas osäkra (Goffman 1963). Det kan krävas en del utav en 

elev som redan har ett tidigare stigma att integrera i en ny grupp. Enligt Svedberg (2003) finns 

en längtan att genom gruppsamhörighet få tillhörighet, trygghet och förståelse, en omplacerad 

elev kan då finna möjligheter till att få detta i den nya gruppen. 

 

Tid för förberedelse nämndes som en viktig del i mottagandet av en ny elev. Skolorna i vår 

undersökning beskrev tiden som en viktig aspekt för att kunna ge eleven en så bra start som 

möjligt. Introduktion till eleven gavs på olika sätt på skolorna i vårt urval. Vi kunde se 

skillnader i vikten utav detta i hur skolpersonalen talade om förberedelserna och betydelsen av 

dem. Fokus låg för vissa respondenter på att den nya eleven skulle känna sig trygg i sin 

ankomst. För andra respondenter låg fokus på att tid skulle finnas till det administrativa. Vi 

undrar då om inte det viktiga här är att eleven ska få känna att den har hamnat rätt och få känna 

att den kommer till en trygg miljö där den kan få börja om? Vi förstår vikten av det 

administrativa arbetet, att det behövs, men att skolpersonalen inte får glömma individen bakom. 

Kuratorerna i vår undersökning påpekade att det var viktigt att vara överens med eleven om 

vilken information som får delges till den nya klassen. Kuratorerna vill undvika ökandet av 

tidigare stigma om det finns med i bilden för att ge så bra start som möjligt för eleven. Det kan 

vara svårt för skolan att veta i förväg om hur klassen tar emot den nykomna eleven. Om gruppen 

väljer att ta ställning till stigmat och därmed vara en av de Goffman (1963) benämner de visa, 

kan skolpersonalen vara mer öppna med elevens bakgrund. Genom att skolorna arbetar med 

förebyggande arbete kan kanske fler elever acceptera elever med stigma.  

 

Skolorna i vår undersökning arbetade efter samma princip vid välkomnandet av en ny elev. 

Vissa elever utsågs till att ta hand om den nya eleven lite extra. Uppdragsutdelningen kan då ses 
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som konstlat och onaturligt efter lärarens förmaningar. Dewey (2004) skriver att lärare har en 

förmåga till att styra en klass för mycket och han skriver att det är gruppen istället som ska styra 

barnen i dess arbete. 
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7.  Slutsatser och slutdiskussion 

 
Genom vår undersökning har vi kommit fram till följande. Rätt stöttning, goda förberedelser och 

en stark familj ger bra chanser till en lyckad omplacering. Det här är något som har framkommit 

i våra intervjuer, både från personal och privatperson. För att en omplacering ska bli lyckad så 

ska eleven även få ha medbestämmande. Det har visat sig i vår undersökning att eleven som inte 

har fått ha medbestämmande blev utfallet sämre. I Selmas fall blev utfallet positivt tack vare att 

hennes röst blev hörd om önskan om omplacering. Skolpersonalen i undersökningen hade en 

gemensam syn på att medbestämmande var en betydlig del. Omplaceringar främst på grund av 

mobbning är inte vanligt förekommande. Omplacering sker främst vid andra omständigheter 

som till exempel vid flytt eller familjehemsplacering.  

 

Synen på mottagandet av omplacerade elever har skiljt sig, vissa har lagt tyngd på det 

administrativa och vissa har lagt tyngden på omhändertagandet av eleven för att eleven ska 

känna trygghet. Det är viktigt att skolorna tänker på vilken information som de delger klassen 

om den nykomna eleven. Eleven ska inte behöva känna sig utmålad och på så vis löpa risk för 

att bli stämplad och utpekad. Att avvika från det normala kan enligt Goffman (1963) leda till 

stigma.  

 

Skolorna har svårt för att bibehålla elevens gamla relationer, vilket kan vara på både gott och 

ont. Om de gamla relationerna är av destruktiv karaktär kan det vara bra om de bryts. Dock kan 

även relationerna på den gamla skolan vara de enda som eleven har. Vi ser att omplacering kan 

vara bra för en elev som vill ha en nystart. Vi kan även se svårigheter med att integrera i en ny 

klass om klassen inte är förberedd på den nya elevens ankomst. Här kan grupprocessen 

påverkas. Gruppens mognad kan avgöra hur gruppen tar till sig den nya medlemmen (Schutz 

1958).  

 

Skolorna försöker i så lång utsträckning som möjligt att lösa en konflikt innan det går så långt 

att eleven behöver omplaceras. Det har setts som ett misslyckande om konflikten inte går att 

lösa och eleven på grund av det behöver omplaceras. Omplacering har också setts som en 

självklarhet om eleven inte vill leva längre. Dewey (2004) skriver att genom att ändamålsenligt 

tvingas in i relationer med andra kan moralisk fostran vinnas. Vi tycker att skolan kanske har en 

för hög smärtgräns innan omplacering är ett alternativ, eftersom att vi vet att en omplacering kan 

få ett bra utfall. Att omplaceras kanske inte är ett lika stort trauma som att bli utsatt under en 
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längre tid. Att tvinga ihop elever på det sättet som Dewey skriver om ser vi också som en för 

hög smärtgräns. 

 

I undersökningen har det framkommit att även utfallet av en omplacering kan påverkas av 

individens personlighet, att varje individ föds med sårbarhet och förmågor. Enligt Svedberg 

(2003)  anpassar sig varje individ till en grupp på olika sätt. Anpassningen görs för att leva upp 

till det sätt som vi tror andra ser oss på. Vi tror att det är viktigt att verkligen se till individen när 

en omplacering sker och det är därför bra att det finns möjlighet till provgång så att det är 

möjligt att först se hur individen anpassar sig i sin omplacering. 

 

Socialtjänstens roll vid omplaceringar är inte av framträdande karaktär. Däremot vet vi inte 

vilken roll de skulle kunna ha om omplaceringen hade berott på grov mobbning. Även forskning 

på området är väldigt begränsad. 

 

En viktig faktor för en lyckad start för en omplacerad elev är en väl planerad introduktion så att 

eleven känner sig trygg. För att skolan ska kunna ge eleven en bra introduktion krävs tid. Både 

eleven och klassen måste få tid till att förberedas för att hinna anpassa sig till förändringen.  

 

När vi ser till våra slutsatser kan vi se att vi har fått svar på våra forskningsfrågor. Vi har belyst 

ämnet på ett sådant sätt vi ämnade göra och vi tror att vår undersökning kan vara av vikt för 

skolpersonal och att den kan sprida kunskap gällande omplaceringar i skolan.  Vi hade tyckt att 

det hade varit intressant att vidga studien till fler kommuner och då gärna storstäder. Det hade 

även varit intressant att komma i kontakt med fler elever som har blivit omplacerade. Vi hade 

även velat veta mer om lärarens roll och syn på omplaceringar. 
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Bilaga 1 

Kristianstad 2011-04-18 

 

Informationsbrev skolpersonal/fältsekreterare 

Vi är två studenter som heter Sara och Frida. Vi studerar vid Högskolan Kristianstad, 

Socionomprogrammet sjätte terminen och skriver nu vår uppsats.  

Vårt ämnesval är omplaceringar av elever i mobbingsituationer. Vårt syfte med vår 

undersökning är att hjälpa framtida elever genom att förebygga, undvika eller underlätta 

omplaceringar.  

I undersökningen avser vi att göra intervjuer med skolpersonal och tidigare omplacerade elever. 

Vi avser att intervjua sex till åtta personer. Urvalet är baserat på att vi vill komma i kontakt med 

de personer/professioner som arbetar närmast den omplacerade eleven och därför är er 

medverkan viktig för vår undersökning.  

Intervjun beräknas ta 60 minuter och vår önskan är att vi ska kunna spela in intervjun på band. 

Om ni som intervjuperson inte vill bli inspelad kommer vi att lösa det på annat vis. Ni kan 

närsomhelst under intervjun välja att avbryta inspelningen. Efter intervjun får ni gärna höra av er 

om ni skulle vilja tillägga något.  

Efter intervjun kommer vi att transkribera samtalet ordagrant Vi kommer att avidentifiera 

personerna som ställer upp om så önskas. Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras i vår 

rapport. Eventuella inspelningar och transkriberingar kommer att förvaras inlåsta fram till dess 

att uppsatsen blivit godkänd, därefter kommer materialet att makuleras.  

Vi hoppas att ni kommer att finna vårt ämne intressant och att ni har möjlighet att delta i 

intervjun. Återkom gärna till oss om ni har frågor eller synpunkter på vår undersökning eller om 

ni tycker att något är oklart kring deltagandet i intervjun.   

Ni kan nå oss via telefon eller mail: 

Frida Kylmäniemi: tel: mail: 

Sara Silvegren: tel: mail: 

 

Universitetsadjunkt Ann-Margreth Olsson, Högskolan Kristianstad, är vår handledare och hon 

nås via e-post eller telefon: 

Mail:  tel: 

 

Med vänlig hälsning 

 

Frida Kylmäniemi & Sara Silvegren  
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Bilaga 2 

Kristianstad 2011-04-18 

Informationsbrev elev/förälder 

Vi är två studenter som heter Sara och Frida. Vi studerar vid Högskolan Kristianstad, 

Socionomprogrammet sjätte terminen och skriver nu vår uppsats.  

Vårt ämnesval är omplaceringar av elever i mobbingsituationer. Vårt syfte med vår 

undersökning är att hjälpa framtida elever genom att förebygga, undvika eller underlätta 

omplaceringar.  

I undersökningen avser vi att göra intervjuer med skolpersonal och tidigare omplacerade elever. 

Vi avser att intervjua sex till åtta personer. Urvalet är baserat på att vi vill komma i kontakt med 

de personer/professioner som arbetar närmast den omplacerade eleven, samt ta del av den 

omplacerade elevens egen berättelse. Därför är er medverkan viktig för vår undersökning.  

Deltagandet är frivilligt och intervjun beräknas ta 60 minuter. Vår önskan är att vi ska kunna 

spela in intervjun på band men om ni som intervjuperson inte vill bli inspelad kommer vi att 

lösa det på annat vis. Ni kan närsomhelst under intervjun välja att avbryta inspelningen. Efter 

intervjun får ni gärna höra av er om ni skulle vilja tillägga något.  

Efter intervjun kommer vi att transkribera samtalet ordagrant Vi kommer att avidentifiera 

personerna som ställer upp om så önskas. Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras i vår 

rapport. Eventuella inspelningar och transkriberingar kommer att förvaras inlåsta fram till dess 

att uppsatsen blivit godkänd, därefter kommer materialet att makuleras.  

Vi hoppas att ni kommer att finna vårt ämne intressant och att ni har möjlighet att delta i 

intervjun. Återkom gärna till oss om ni har frågor eller synpunkter på vår undersökning eller om 

ni tycker att något är oklart kring deltagandet i intervjun.   

Ni kan nå oss via telefon eller mail: 

Frida Kylmäniemi: tel: mail: 

Sara Silvegren: tel: mail: 

 

Universitetsadjunkt Ann-Margreth Olsson, Högskolan Kristianstad, är vår handledare och hon 

nås via e-post eller telefon: 

Mail:  tel: 

 

Med vänlig hälsning 

Frida Kylmäniemi & Sara Silvegren  
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Bilaga 3 

Intervjuguide personal/socialtjänst 

 

1. Upplevelser från den omplacerades perspektiv samt rektor, kurator och 

specialpedagogs perspektiv? 

Vad rektor, kurator och specialpedagog har för egna erfarenheter – vad har det betytt för rektor, 

kurator och specialpedagog – vad han/hon tror att det betytt för eleven – fördelar och nackdelar 

 

2. Hur påverkas elevernas relationer vid en omplacering? Nya + gamla klassen? 

Hur förbereder ni en klass på att ny elev ska komma? 

Eller hur tycker/anser ni att det ka förberedas? 

Hur tar man hand om elevens gamla relationer? 

Hur tycker ni att man ska göra? 

 

3. Hur har processen gått till vid överlämningen? 

Hur länge har gamla skolan kontakt med den omplacerade eleven? 

När lämnar man över ansvaret över helt till den nya skolan? Bibehålls det någon form av 

kontakt med gamla skolan? Uppföljning? 

 

4. Önskan om hur det egentligen hade kunnat gå till vid omplacering? 

Rent hypotetiskt – vad hade hoppats/skulle hoppas på? 

 

5. Är omplacering ett bra alternativ och i så fall när? 

För och nackdelar när kan det passa/fungera? 

 

6. Samarbete med socialtjänsten?  ( Denna fråga ställs om det inte nämns något) 
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Bilaga 4 

Intervjuguide – Elev/förälder 

 

1. Upplevelser från den omplacerades/förälders perspektiv? 

Vad eleven/föräldern har för egna erfarenheter – vad har det betytt för eleven/vad föräldern tror 

att det betytt för eleven – fördelar och nackdelar 

 

2. Hur påverkades elevernas relationer vid en omplacering? Nya + gamla klassen? 

Hur förbereddes eleven på den nya klassen? 

Hur tycker/anser ni att det kan förberedas? 

Hur togs elevens gamla relationer omhand? 

Hade eleven kvar relationer på den gamla skolan? 

Hur anser eleven/föräldern att skolan ska göra? 

 

3. Hur har processen gått till vid överlämningen? 

Hur länge hade eleven/föräldern kontakt med den gamla skolan? 

När ansåg eleven/föräldern att ansvaret helt lämnades över till den nya skolan?  

Bibehölls någon form av kontakt med gamla skolan? Uppföljning? 

 

(Vad anses om omplaceringen i helhet? Hur blev resultatet?) 

 

4. Önskan om hur det egentligen hade kunnat gå till vid omplacering? 

Rent hypotetiskt – vad hade hoppats/skulle hoppas på? 

 

5. Är omplacering ett bra alternativ och i så fall när? 

För och nackdelar när kan det passa/fungera? 

 

 

6. Samarbete med socialtjänsten?  ( Denna fråga ställs om det inte nämns något) 
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Bilaga 5. Frameworktabell 


