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Praktik på Kvarnskolan 

Min praktik genomfördes på högstadieskolan Kvarnskolan i Järfälla kommun. Kvarnskolan är 

en skola med fyra klasser i varje årskurs (7-9), och har cirka 300 elever på hela skolan.  

 

En av mina huvuduppgifter under min praktik var att vara med i Elevhälsan på skolan. 

Elevhälsan består av skolans rektor, kurator, socialpedagog, specialpedagog, skolpsykolog och 

skolsköterska. De arbetar med olika elevärenden för elever som behöver extra stöd och hjälp, 

och tillsammans kommer fram till lösningar och hjälpmedel. De arbetar även med 

hälsofrämjande arbete. Under min tid på praktiken har jag varit en del av elevhälsan och fått 

följa och vara delaktig i deras arbete.  

 

Konflikthantering var även en väldigt omfattande del av min praktik på Kvarnskolan. Allt från 

stort till smått, långa konflikter till korta. Jag fick, tillsammans med skolans socialpedagog, 

som var min handledare, hantera många konflikter på skolan. Elever emellan, men även mellan 

elever och skolpersonal.  

 

Att elever tappar studiemotivationen, förståelsen för skolan och överlag viljan att vara i skolan 

och studera, är något som är vanligt förekommande. Vissa elever mer än andra. Ibland märks 

inte detta förrän det är dags för resultat och bedömningar. Mitt uppdrag under min praktik blev 

även att arbeta med vissa elever lite mer, för att hjälpa dem med sin motivation och överlag 
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skolgång. Mycket av detta arbete blev individuellt med eleven, där man exempelvis 

identifierade styrkor och svagheter, mål som motiverar, men även tidsplanering för 

konkretisering. En annan del av arbetet blev tillsammans med specifika lärare eller annan 

skolpersonal och en del blev tillsammans med vårdnadshavare där man la upp någon plan som 

skulle synka skola och hemmet.  

 

Varför jag valde skola? 

Varför jag valde att praktisera på en skola, var för att jag ville lära mig så mycket som möjligt 

om arbete med barn och ungdomar. Eftersom skolan är en väldigt central “gren” i vårt samhälle, 

speciellt rörande barn och ungdomar, kände jag att en skola skulle vara en perfekt praktik och 

en perfekt plats för mig att lära mig mycket om arbete kring barn och ungdomar. Detta då barn 

är där, dem ska vara där och om dem inte är där så är det eventuellt något som behöver göras. 

Det vill säga, barn har skolplikt och måste därför gå i skolan, och skulle de inte gå i skolan så 

är det en frånvaro skolan behöver uppmärksamma. Skolan är därmed en väldigt stor och viktig 

del av våra barn och ungdomars liv. Jag ville befinna mig där man ofta upptäcker eventuella 

problem, men även är en del av processen för lösning och hjälp, och skolan var därför en väldigt 

självklar praktikplats för mig.  

 

Jag ville även lära mig mer om den offentliga sektorn, om olika processer och arbetssätt som 

finns i den offentliga sektorn och hur skolan kommer in i bilden med andra verksamheter. Med 

en skola finns det mycket samarbete och sammankopplingar med exempelvis socialtjänsten, 

kommunen men även polisen i vissa fall. På en skola tänkte jag att jag skulle få lära mig mer 

om verksamheter som rör barn och ungdomar utöver skolan.  

 

När praktiken nu är genomförd, kan jag med fakta i hand säga att mina tankar och förväntningar 

stämde, och till och med överträffades. Jag fick vara bland barnen, men också vara en del av 

de arbete som sker utan barnen men som är för och berör barnen. Allt från individnivå till grupp 

och organisationsnivå på skolan.  

 

Projektet 

Kvarnskolan är en skola som arbetar väldigt nära och tillsammans för elevernas bästa. Men 

ibland kan det vara svårt att alltid få med alla på tåget. Detta dels för att alla är väldigt olika, 

har olika behov och olika sätt att vilja bli inkludera, men dels också för att resurserna inte alltid 

finns där.  



 

Det är även väldigt vanligt att de elever som syns och hörs mer lättare hamnar i fokus, speciellt 

på en skola där det krävs att man har en viss lugn och ro för att vara en så optimal lärandemiljö 

som möjligt. Per automatik hamnar de mer lugna, tystlåtna och tillbakadragna elever mer i 

skymundan, i skuggan av de elever som tar mer plats. Att be om hjälp är inte heller lätt eller 

vanligt att man gör. Med en tillbakadragen personlighet är det mindre troligt att man ber om 

hjälp vid behov. Detta var något som förekom på Kvarnskolan. Skolpersonalen har inte lika 

bra relation med eller lika stor kännedom om de elever som inte utmärker sig på ett visst sätt i 

sin skolgång eller i sitt beteende.  

Genom mina observationer på skolan samt genom dialog med min handledare på 

praktikplatsen, förstod jag att det fanns elever som inte syns och hörs lika mycket som andra, 

för att personalens tid går oftast till att hantera bråk, stökigheter och annan problematik. Skolan 

har under en längre period arbetat hårt med elever som på något sätt utmärkt sig bland eleverna, 

såsom sämre betyg eller aggressiva beteenden. Dessa har dem kommit en lång väg med. Detta 

har dock följts av att andra elever hamnat i en så kallad skugga och skolpersonalen har därmed 

inte lika bra kännedom om dessa och insikt i deras behov.  

 

Projektet var därmed till för att få alla elevers röster hörda och på ett sätt bli länken mellan 

eleverna och skolpersonalen. Detta gjorde då att de som inte vanligtvis visar att de behöver 

stöd/hjälp eller dylikt också fick chansen att höras och påverka. Samtidigt fick även de som 

vanligtvis uppmärksammas möjligheten att lyfta annat än det dem brukar ha samtal och möten 

om, och vara med att påverka agendan. Det kanske ligger annat de behöver prata om eller 

uppmärksamma? På detta sätt blir inte endast de högljudda, lågpresterande och frånvarande 

eleverna uppmärksammade. Projektet inkluderade alla elever för diskussion, för att allas röster 

skulle bli hörda. Skolan har arbetat effektivt med problem som finns på skolan som de 

identifierat. Projektet ska nu istället identifiera problem/utvecklingsområden på skolan nerifrån 

och upp, det vill säga från eleverna. 

 

Syftet med projektet blev därmed att lyfta elevernas röst genom att vara en länk mellan eleverna 

och skolan, om deras behov i skolan och hur dessa bör bemötas så att alla inkluderas.  

 



Hur skedde då denna nerifrån och upp-process? Projektet genomfördes genom att diskussioner 

i mindre grupper hölls, som luckrades upp till större grupper för fortsatt diskussion samt 

sammanställning. Utifrån utvalda ämnen diskuterade eleverna fram sina tankar i först mindre 

grupper, och därefter i större grupper för utveckling av de tankar som uppstod. 

Ämnena/kategorierna som eleverna skulle prata utifrån, togs fram genom en enkät som syftade 

till att undersöka hur eleverna upplevde skolan och skolpersonalens arbete i att bemöta eleverna 

och deras behov i skolan. Därefter sammanställdes kategorier/ämnen som eleverna skulle prata 

om.  

 

En nerifrån och upp-metod har gjort att skolpersonalen, närmare sagt arbetsledningen på 

skolan, fått en insikt i elevernas syn på skolan. Mer specifikt, så har de fått en insikt i elevernas 

syn på hur skolpersonalen arbetar i skolan och de tillvägagångssätt som råder på skolan 

gällande diverse saker. Men genom detta fick de därmed också syn på hur eleverna tycker och 

önskar att saker och ting skulle gå till. Detta ledde till att tankar och diskussioner sattes igång 

om hur man kan arbeta för att få alla att känna sig inkluderade, hörda och sedda på skolan.   

 

Lärdomar från Kvarnskolan 

Genom min praktik på Kvarnskolan fick jag lära mig mycket om skolvärlden. Dels om skolan 

som organisation, om hur saker går till med andra myndigheter samt om den värld ungdomar 

befinner sig i en större del av sina dagar. Många frågetecken jag har haft gällande yrket och 

skolmiljön som arbetsplats innan praktiken, känner jag inte kvarstår längre. Saker och ting har 

blivit tydligare för mig angående hur olika processer i skolan går till, vilket var en väldigt stor 

del av mina mål.  

 

Att ha praktiserat inom skolvärlden har lärt mig hur man arbetar med barn och ungdomar och 

hur man som bäst samarbetar med dem för deras hälsa och framgång. Det är lätt hänt att med 

en titt på betygspappret glömma bort barnet/ungdomen bakom betygen. Genom min praktik 

har jag insett att i en vardag där det oftast sätts resultat på prestationer och betyg ligger i fokus 

i livet, är det viktigt med en beteendevetare som finns där för det andra runtomkring. Speciellt 

på en skola, där eleverna befinner sig 5 dagar i veckan. Olika personliga faktorer kan påverka 

prestationer och resultat, och där finns beteendevetaren till som ett stöd. Många ser betyg, f-



varningar och höga frånvaron. En beteendevetare ser stress, ångest, förändrat beteende och 

tänker varför? Genom att arbeta med varför kan man också arbeta med just betyg och närvaro.  

 

Lärdomar som praktikant 

Väl på praktikplatsen känner man att man vill visa framfötterna genom att vara tillgänglig hela 

tiden samtidigt som man också vill ta vara på alla lärmöjligheter i form av möten, plötsliga 

situationer men även det vardagliga arbetet. Planering och struktur har alltid varit av stor vikt 

för mig och är än idag en viktig del av min vardag. Men under praktiken ville jag släppa lite på 

det just för att kunna ta vara på alla lärmöjligheter och situationer som uppstod, för att lära mig 

så mycket som möjligt. Det är såklart bra att vilja det. Problemet uppstår när man känner att 

man ibland prioriterat fel eller kunde varit effektivare. Med det sagt, så har jag lärt mig hur 

viktigt det är med just planering och strukturer även när man vill lära sig som man vill på t.ex. 

en praktikplats. Trots att jag lärde mig mycket och verkligen fick med mig så mycket från min 

praktik, så är detta en lärdom som jag tar med mig för att maximera min effektivitet och 

produktivitet. Planera och strukturera.  

 

Något jag hade kunnat göra om och göra “rätt” är att våga yttra sig mer än vad jag gjorde vad 

gäller mina förväntningar på praktik och handledare. Detta för att själv känna att man får det 

man behöver, men även för att underlätta för just sin handledare eller eventuella kollegor som 

det kan beröra, att just möta ens förväntningar. På så sätt blir det ett bättre samspel. På en 

praktikplats är det dock lätt hänt att man som praktikant vill vara till lags och inte känna sig 

betungande. Därför känns det lättare att bara flyta på. Men det är viktigt att komma ihåg att det 

inte innebär att man är otrevlig, en börda eller gör fel för att man vågar yttra sig. 

Kommunikation leder bara till bättre förståelse, bättre samarbete som därmed ger bättre arbete 

och resultat.  

 


