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fÖRORD

Att genomgå forskarutbildning och att färdigställa sin licentiat
uppsats har av många liknats vid en resa, så gör även jag. Vid en 
sådan resa är man beroende av både medresenärer och reseledare för 
att nå sin resas mål. Därför vill jag här gärna tacka de som på olika 
sätt stöttat mig under resans gång. 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de elever som deltagit 
i studien och delat med sig av sina skolupplevelser. Utan er hade inte 
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FoU Malmö/Utbildnings licentiandgrupp för många och givande 
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Tack också till professor Peter Karlsudd för konstruktiv opponering 
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och Lena Lang som oförtröttlig och på ett mycket konstruktivt sätt 
väglett mig genom denna resa och i allra högsta grad har bidragit till 
att jag nått min resas mål.
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1 INLEDNING

En ung man i gymnasieåldern berättar om hur han upplevt sin tid på 
högstadiet, under ett år på det individuella programmet och vidare 
under sitt första år på ett nationellt program. I sin berättelse, som 
är bearbetad av mig, uttrycker han att skolan inte har varit en skola 
för honom.

Jag hatar skolan.

Ja, här är det helt okej, men jag gillar inte skolan.

Det är ett bra program och så, men jag gillar inte skolan. Egentli

gen vill jag inte gå i skolan alls.

Jag vill jobba, fast jag måste gå i skolan.

Jag var inte i skolan. Jag pallade inte.

Ja det är klart att jag ångrar det, men jag har aldrig gillat skolan. 

Från första dan visste jag … jag gillar inte skolan.

Jag vet inte jag gillar inte att sitta ner och läsa samma skit hela 

tiden. Alltså vissa lärare … det beror mycket på lärarna.

Har man ingen bra lärare går man inte dit. 

Har man en bra lärare kanske man vill gå dit. 

Går man bara i skolan vet man inget om …

Ja, de som bara pluggat i hela sitt liv, de fattar inte om jag inte gil

lar att plugga så vet de inte hur det är.

Vissa lärare går aldrig utanför den där jävla läroplanen. De gör 

bara som där står och så är det bra med det.

Och så finns det de som jag vet aldrig har följt den jävla läroplanen 

och ändå har man blivit hur mycket bättre i det ämnet som helst.

Det är mycket roligare då.

Så tycker jag
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För den här unge mannen skulle det individuella programmet kunna 
sägas ha utgjort bron mellan högstadiet och det nationella program
met. Bron förefaller ha gjort det möjligt för honom att nå kunskaps
målen som krävs för att bli antagen till ett nationellt program på 
gymnasieskolan.

1.1 Bakgrund
Av styrdokumenten för grundskola, Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet (Lpo 94) och för gymnasieskola, Läroplan för de fri
villiga skolformerna (Lpf 94) framgår att skolan ska vara tillgänglig 
för alla. Hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov. 
Det poängteras också att det finns olika vägar att nå kunskaps målen 
och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika an
ledningar har svårigheter att nå dessa. Därför kan undervisningen 
aldrig utformas lika för alla (Lpo 94, s. 4).

När denna studie påbörjades var det individuella programmet ett 
alternativ för elever som inte blivit antagna till ett nationellt pro
gram. De nationella programmen var de sexton sökbara program 
som erbjöds inom gymnasieskolan. (Se kapitel 2.) Det individ uella 
programmets huvudsyfte var att ge förutsättningar för elever som 
ännu inte nått behörighet till de nationella programmen för att de 
så småningom skulle kunna börja studera vid ett nationellt pro
gram (SOU 2000:39). Det individuella programmet skulle först och 
främst förbereda eleven för studier på ett nationellt eller specialut
format program (Skollagen 2004:1 368, kap 5 § 4 b). Under senare 
delen av 1990talet gick allt färre elever vidare från ett individu
ellt program till ett nationellt program. Samtidigt ökade andelen 
elever som fortsatte på det individuella programmet ett andra år. I 
föreliggande studie har tio elever utav ca 45 efter ett år på individ
uellt program nått kunskapsmålen för att antas till ett nationellt 
program och enligt statistik från skolverket (analys och statistik, 
2012) studerar 51 procent av elever i hela riket även ett andra år 
på det individuella programmet. Även andelen elever som försvann 
ur skolsystemet ökade. Skolverkets statistik visar att fler pojkar än 
flickor studerar vid de individuella programmen (SOU 2008:27).  
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Det torde ha framgått att det individuella programmet betingas 

av den nya gymnasiereformen, men att det även är ett resultat av 

en inbyggd historisk segregationstendens i svensk gymnasiehisto

ria. Såväl kvalitativa som kvantitativa studier tyder på att det in

dividuella programmet inte ger de kompensatoriska effekter som 

åsyftas utan snarare bidrar till att marginalisera gymnasieskolans 

svagaste grupper. (SOU, 2000:39, s.33.)

I gymnasieskolan idag finns elever som efter att ha studerat ett eller 
två år på ett individuellt program och sedan fortsatt på ett nationellt 
program avslutar gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Som spe
cialpedagog på gymnasieskolans nationella program tycker jag mig 
se att det finns svårigheter att identifiera och möta de elever, som 
tidigare har studerat vid ett individuellt program och som framöver 
eventuellt kan vara i behov av särskilt stöd. I den kommun min stu
die genomförs får specialpedagoger på de nationella programmen 
inför ett nytt läsår överlämning i form av information från lärare 
och specialpedagog på det individuella programmet. Trots det är det 
svårt att identifiera de elever som kan vara i behov av särskilt stöd i 
den specialpedagogiska verksamheten. Även lärare som undervisar 
på det individuella programmet får överlämnande information av 
lärarna på grundskolans högstadium för att eleverna ska få så bra 
förutsättningar som möjligt när de börjar på det individuella pro
grammet. Många elever kommer efter att ha studerat ett år på det 
individuella programmet emellertid inte att antas till ett nationellt 
program, eftersom de inte uppnått full behörighet. Detta väckte min 
nyfikenhet. Vilka utgångspunkter i specialpedagogiska verksamhe
ter kan bidra till skolframgång för elever, särskilt för elever i behov 
av särskilt stöd? I föreliggande studie har jag valt att betrakta elever 
som inte nått kunskapsmålen som elever i behov av särskilt stöd. 

Min tanke var att de som vet bäst vad som händer i de olika lärmil
jöerna inom skolan är de elever som befunnit sig i dessa lärmiljöer. 
Jag har för avsikt att genom berättelser ta del av elevers upplevelser 
av sin tid på högstadiet, på det individuella programmet och på gym
nasieskolans nationella program för att synliggöra hur specialpeda
gogiska verksamheter framträder.  Inom skolforskning är studier av 
olika lärmiljöer användbara såsom till exempel övergångar mellan 
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olika lärmiljöer där eventuella problem kan bli synliggjorda. Exem
pelvis när elever övergår från lärmiljön på högstadiet till lärmiljön 
på det individuella programmet och senare till nationellt program på 
gymnasieskolan kan det särskilt märkas hos elever i behov av sär
skilt stöd att de inte längre kan hålla jämna steg med sina jämnåriga 
kamrater (Myklebust, 2002). Perez Prieto (2006) beskriver elevers 
erfarenheter som olika versioner av hur det var för dem i skolan. 
Skolerfarenheterna skapas i specifika sammanhang och dessa ver
sioner kan ge oss kunskap om och förståelse för den institution vi 
kallar skola. 

Under de fyra år jag arbetat med studien har det individuella pro
grammets existens och omorganisering varit föremål för diskussion 
bland annat i regeringens proposition SOU 2008:27. Det fanns ett 
förslag som innebar att det individuella programmet skulle tas bort 
från gymnasieskolan för att istället inrätta ett tionde år på grund
skolan. Förslaget förkastades och ersattes av Gymnasieskola 2011 
(Gy 11). (Se kap 2 avsnitt 3.) Gymnasieskolan har genomgått ett 
flertal förändringar och kommer att fortsätta att förändras, då elev
ernas olikheter kommer att finnas kvar oavsett system. 

Min studie befinner sig inom det specialpedagogiska fältet. (Se kapi
tel 3.), därför blir begreppet inkludering särskilt intressant och vik
tigt att förhålla mig till. En förhoppning med studien är att elevernas 
berättelser leder till en förståelse som kommer att innebära en för
bättring för framtida gymnasieelever. 

Datakonstruktionen påbörjades hösten år ett. (Se kapitel 4.) Jag 
sökte då upp och påbörjade samtal med elever som hade kommit 
in på ett nationellt program efter att ha studerat på det individuella 
programmet under ett år. Jag ville tala med eleverna om de olika 
lärmiljöerna de studerat vid, det vill säga grundskolan, det indivi
duella programmet och nationellt program för att kunna beskriva 
och försöka förstå elevernas upplevelser av hur specialpedagogiska 
verksamheter framträder under ovan nämnda stadier. Ett rimligt an
tagande är, att elever som studerar vid det individuella programmet 
inte har nått kunskapsmålen för årskurs nio och att de är eller kan 
ha varit i behov av särskilt stöd.
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om elevers upp
levelser av hur specialpedagogisk verksamhet framträder under de
ras skoltid på högstadiet, på individuellt program och på nationellt 
program. Vad eleverna i föreliggande studie väljer att berätta om sin 
skoltid utgör studiens empiri. Jag intresserar mig alltså för elevers 
upplevelser av sin skolsituation:

• På högstadiet
• På individuellt program
• På nationellt program   

1.3 Uppsatsens disposition
Licentiatuppsatsen är strukturerad i sju kapitel, där det första kapit
let är en inledning, där syfte samt disposition beskrivs. Kapitel 2 är 
en kort beskrivning av gymnasieskolans förändring från 1990talet 
och framåt. Där behandlas även Gy 11 utifrån vad de fem introduk
tionsprogrammen som ersatt det individuella programmet kan kom
ma att innebära för framtida elever i liknande studiesituation, som 
eleverna i föreliggande studie. Kapitel 3 diskuterar tidigare forsk
ning om en skola för alla, specialpedagogik som forskningsfält samt 
teoretiska utgångspunkter för analys av studiens empiri. I kapitel 4 
redogörs för studiens metodologiska överväganden och den metod 
som använts i studien. I kapitlet presenteras även hur genomföran
det av studien gått till. I kapitel 5 redovisas studiens resultat i form 
av tre narrativa konfigurationer, vilka analyseras i kapitel 6. Slutli
gen, i kapitel 7, diskuteras resultaten i ljuset av delaktighet, tillhörig
het, gemenskap och skapande av meningsfulla relationer.  Förslag på 
fortsatt forskning ges.
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2 GYMNASIESKOLANS  
   UTVECKLING  

För att kontextualisera föreliggande studie följer en bakgrundsteck
ning av gymnasieskolans framväxt och det individuella program
mets bildande. Det innebär en beskrivning av organisationens ut
veckling inom gymnasieskolan, från linje till programgymnasium 
(prop. 1990/91:85). Blicken riktas även mot den organisation av 
gymnasieskolan som infördes 2011 (Gy 11). 

2.1 Gymnasieskolans nationella program
Fram till 1970talet var teoretiska och yrkesförberedande utbild
ningar i princip separerade från varandra, men 1968 års riksdags
beslut (prop. 1968:140) innebar att de integrerades i en skolform, 
gymnasieskolan. I början av 1990talet förlängdes gymnasieskolans 
yrkesutbildningar från två till tre år och de fick ett ökat inslag av 
kärnämnen. Grunden till en ny gymnasieskola lades 1990 (prop. 
1990/91:85). Denna gymnasiereform innebar en gymnasieskola med 
16 nationella program där samtliga program var treåriga, varav två 
studieförberedande. En kursutformad gymnasieskola1 ansågs vara 
mer flexibel än en gymnasieskola med en fastlagd linjestruktur. Vik
tiga motiv var att stärka de yrkesinriktade programmen och att ge 
elever på samtliga program allmän behörighet för högskolestudier. I 
och med detta var tanken att statusen och elevers ambitionsnivå på 
de yrkesförberedande programmen skulle höjas (SOU, 1997:107). 

1 Kursutformad gymnasieskola innebär att de olika gymnasieprogrammens ämnen är uppbyggda av 
kurser som ger olika poäng. Efter varje avslutad kurs ges ett betyg (kursbetyg). Linjegymnasiet däre
mot innebar att de olika ämnena studerades i progression från år ett till år tre. Eleverna gavs betyg efter 
varje termin och slutbetyg gavs efter det att ämnet var avslutat (ämnesbetyg).
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Förutom de 16 nationella programmen inrättades också det indivi
duella programmet. Ytterligare en förändring som 1990 års gymna
siereform innebar var att betygssystemet förändrades från att vara 
relativt till att vara mål och kunskapsrelaterat. Läroplanen och 
kunskapsmålen, mål att uppnå och mål att sträva mot, var nu de 
som skulle styra undervisningen i skolan och inte som tidigare tim
planen (SOU 1997:1; SOU 2000:39). Det innebar att eleven för att 
uppnå målen skulle få de undervisningstimmar som krävdes och inte 
som tidigare styras av timplanen (i varje kurs), där undervisnings
timmarna reglerades i varje årskurs. 

Mellan 1992 och 1995 skulle 1991 års gymnasiereform (prop. 
1990/91:85) införas i kommunerna. Hösten 1993 hade de flesta 
kommuner infört den nya gymnasieskolan och hösten 1994 kunde 
den definitiva läroplanen, programmålen och kursplanerna imple
menteras. Syftet med gymnasieskolan (prop.1990/91:85) var bland 
annat att den skulle förbereda eleverna på förändringar på arbets
marknaden men också ge dem en stabil kunskapsbas (Utbildnings
departementet, 1997). För att nå dit ansågs det viktigt att gymnasie
skolan beaktade att goda allmänna kunskaper var nödvändiga för 
den enskilde elevens möjligheter att påverka samhällsutvecklingen 
och ha förutsättningar för ett livslångt lärande. Tanken var även 
att eleverna skulle ges möjligheter till fortsatta studier. Arbetslivet 
ställde allt högre krav på generella kunskaper, eftersom de behövdes 
i takt med att arbetsmarknaden förändrades och färre okvalifice
rade arbeten fanns (SOU 1996:1). Skolhuvudmännen skulle anpassa 
antalet platser som kunde erbjudas på de olika programmen enligt 
elevernas önskemål. De frivilliga samverkansavtalen, där kommuner 
skulle ha möjlighet att samverka för att kunna erbjuda elever fler ut
bildningsalternativ, ersatte den statliga planeringen av gymnasiesko
lan. Gemensamma kärnämnen (svenska, matematik, engelska och 
idrott) för samtliga program infördes (SOU 2002:120).

För att vara behörig till gymnasieskolans nationella program kräv
des att ha uppnått betyget godkänd i matematik, svenska/svenska 
som andraspråk och engelska. Andelen elever som lämnat grund
skolan utan fullständiga betyg har varit relativt konstant sedan läs
året 1997/98 (SOU 2002:120; Skolverket, 2004; Skolverket, 2011). 
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Att inte få betyget godkänd innebär, enligt betygsutredningens slut
betänkande, att nivån som krävs för att kunna förstå, fungera och 
verka i vårt samhälle samt för att kunna orientera sig i omvärlden 
inte har uppnåtts. Hösten 2003 sökte sig 95 procent av de elever 
som lämnade grundskolan utan betyget godkänd i två eller flera äm
nen till gymnasieskolan. Av de elever som saknade grundskolebetyg 
helt och hållet sökte sig 72 procent till gymnasieskolan (Skolverket, 
2004). 

Det finns olika anledningar till att elever inte uppnår betyget god
känd i kärnämnena under sin grundskoletid. Många har läs och 
skrivsvårigheter eller någon annan form av svårigheter som visar 
sig i lärsituationen. Lika många har av någon anledning inte varit 
närvarande på lektionerna under sin tid på högstadiet. Eleverna med 
erfarenheter av misslyckande i grundskolan kommer ofta till gymna
sieskolan med dåligt självförtroende, en negativ bild av skolan och 
med smärtsamma erfarenheter av att misslyckas i skolsammanhang. 
Att inte nå betyget godkänd upplevs inte sällan av individen som att 
man är underkänd som människa (SOU 1997:108).

2.2 Det individuella programmet    
Det individuella programmet startade 1992, då det kommunala 
uppföljningsansvaret fanns med som en del av gymnasieskolan i de 
flesta kommuner. Kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar 
innebär att kommunerna åtar sig att ta hand om alla ungdomar fram 
till den 30 juli det år de fyller 20 år (SOU 1997:107). Enligt skol
lagen (kapitel 5 § 13, 2000/2001) är kommuner skyldiga att erbjuda 
alla ungdomar som inte antagits på ett nationellt, specialutformat 
eller individuellt program en struktur för livslångt lärande, vilket 
ska tillgodose människors behov av nya kunskaper och personlig 
utveckling (a.a.). Kommuner åläggs att utföra detta under stor frihet 
och efter sina lokala förutsättningar. 1995 hade de flesta kommuner 
ett individuellt program på gymnasieskolan (SOU 1997:107). 

Andelen elever som sökte till det individuella programmet ökade un
der 1990talet. Under perioden 1993 till 1997 gick drygt 5 procent 
av eleverna på det individuella programmet från grundskolan di
rekt till detta. 1998, när nya behörighetsregler började gälla, ökade 
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denna andel till 8 procent. 2008 gick cirka 11 procent av de elever 
som inte uppnått behörighet till ett nationellt program direkt till det 
individuella programmet (SOU, 2008:27). Nytt från och med 2006 
är att huvudmännen blir skyldiga att erbjuda elever vid det individu
ella programmet heltidsstudier (SOU, 2008:27).

Det individuella programmet ska kunna möta ”elever som har spe
ciella utbildningsbehov” (Skollagen 5 kap. 4b §). Enligt regeringens 
proposition (1991/92:157) är det individuella programmet främst 
avsett för elever som inte är studiemotiverade, för elever som är 
osäkra i sitt studieval samt för elever som endast vill studera vissa 
kurser i gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet framhåller vik
ten av alla elevers rätt till en gymnasieutbildning för att eleverna ska 
ha en chans på arbetsmarknaden eller till vidare studier:  

  

Alla ungdomar behöver en fullständig gymnasieutbildning för att 

ha en chans att komma in på arbetsmarknaden, alternativt fort

sätta med studier på högskola och universitet. Gymnasieskolans 

individuella program har en nyckelfunktion för de ungdomar 

som av olika skäl inte tas emot på, hoppar av från eller väljer 

att inte gå vidare till ett nationellt eller specialutformat program.  

(Utbildningsdepartementet, 1997, s. 71.)

Regeringen (prop. 2003/04: 140) betonar vikten av att kvaliteten 
på det individuella programmet är god. Det betonas även att det är 
väsentligt att möta elever efter deras förutsättningar och behov:

Kvaliteten på det individuella programmet är gymnasieskolans 

verkliga utmaning och undervisningen på programmet är avgö

rande för gymnasieskolans måluppfyllelse i sin helhet. Utan ett 

individuellt program som håller god kvalitet och som möter elev

ernas behov och förutsättningar, blir inte målet en gymnasieskola 

för alla verklighet. (Utbildningsdepartementet, 2003, s. 15.) 

Även läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) betonar  
vikten av att utbildningen på det individuella programmet håller en 
god kvalitet. 
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Skolan ska särskilt sträva mot att varje elev som lämnar utbild

ning på individuellt program i gymnasieskolan har en planering 

för och goda möjligheter till fortsatt utbildning eller förvärvsar

bete. (Lpf 94, s. 10.)

Programinriktade individuella program (PRIV) (Utbildningsdepar
tementet, 1998) är en inriktning inom det individuella programmet 
som infördes år 1999. Ambitionen för det programinriktade indivi
duella programmet var att höja den innehållsmässiga kvaliteten i ett 
individuellt program genom att göra det möjligt för elever att följa 
vissa kurser på ett nationellt program, samtidigt som de studerar de 
behörighetsgivande grundskoleämnena på de individuella program
men. De flesta eleverna vid PRIV kom att knytas till ett yrkesförbe
redande program. 

Anledningarna till att elever går på ett individuellt program är 
många. 45 procent av eleverna vid det individuella programmet har 
behörighet för att antas till ett nationellt program (Statistik och ana
lys Skolverket, 2008). Det kan vara elever som väntar på att komma 
in på önskat program, elever som avbrutit sina studier och inte vet 
vad de ska göra i stället eller elever som avbrutit sin utbildning och 
väntar på plats på ett annat program. Elever som inte uppnått behö
righet är ofta elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2008). De 
kan ha undervisats i små grupper i grundskolan men eleverna kan 
även ha fått särskilt stöd på annat sätt och i olika omfattning. Det 
finns även andra orsaker till att elever inte uppnått full behörighet 
när de lämnar grundskolan trots att de förefaller ha kapacitet. Ex
empelvis kan det rört sig om elever som av olika anledningar verkat 
ha varit omotiverade genom att de varit frånvarande stora delar av 
grundskoletiden och därmed inte kunnat tillgodogöra sig undervis
ningen (Hugo, 2007; Hultqvist, 2001). 

För elever som invandrat till Sverige sent under sin grundskoletid 
och därför inte tillägnat sig svenska språket i tillräcklig grad för att 
kunna få behörighet till de nationella programmen erbjuds indivi
duellt program med introduktionskurs för invandrare (IVIK). Kom
muner som tagit emot barn och ungdomar med uppehållstillstånd 
är skyldiga att erbjuda en introduktion för att hjälpa dem att finna 
vägar in i livet i Sverige.
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Den bild av det individuella programmet som generellt framställs 
som negativ är inte helt rättvisande (SOU, 2008:27), utan många 
goda exempel ges, där både organisation och undervisning fungerar 
bra. Givetvis finns också de individuella program som inte kan er
bjuda den utbildning som ungdomarna skulle behöva för att komma 
vidare. Det är även så att elever i behov av särskilt stöd ofta är sär
skilt beroende av att organisationen fungerar väl och att det finns 
engagerad personal (SOU 2008:27).

2.3 Gymnasieskolan 2011
Det förändringsarbete som genomförs hösten 2011 innebär att det i 
stället för tidigare 16 nationella program nu finns 18 nationella pro
gram. Sex av de nationella programmen är studieförberedande och 
tolv är yrkesförberedande. Bakgrunden till förändringarna är bland 
annat ett behov av större likvärdighet och tydligare struktur i gym
nasieutbildningarna samt att många elever avbryter eller avslutar 
gymnasieskolan utan att ha nått kunskapsmålen (Skolverket, 2010).

Behörighetskraven har förändrats. Eleverna måste för att ha uppnått 
kraven för behörighet till ett studieförberedande program ha betyget 
godkänd i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska 
samt i minst nio andra ämnen. För att ha uppnått behörighet för att 
söka till ett yrkesförberedande program måste eleverna ha betyget 
godkänd i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska 
samt fem andra ämnen. Examensmål har ersatt de tidigare program
målen, där två olika examina finns. En yrkesexamen uppnås då man 
fullföljt ett yrkesförberedande program och en studieförberedande 
examen uppnås då man fullföljt ett studieförberedande. 

Även betygssystemet förändras. Betygen är målrelaterade som tidi
gare men skalan är annorlunda. Från de tidigare fyra stegen IG, G, 
VG och MVG, finns nu sex steg, F – A där F är icke godkänd och A 
är det högsta betyget. 

Det som tidigare benämnts det individuella programmet har ersatts 
av fem olika introduktionsprogram, preparandutbildning, program
inriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ 
och språkintroduktion. Genom att gå på något av introduktions
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programmen ska eleverna ges möjlighet att bli behöriga till ett na
tionellt program, förberedas för yrkeslivet eller gå vidare till annan 
utbildning (Skolverket, 2010). 

Preparandutbildning ska pågå högst ett år och vänder sig till elever 
som fullföljt årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett natio
nellt program. Utbildningen kan även vara aktuell för elever som 
har uppnått behörighet till ett yrkesförberedande program men inte 
till ett studieförberedande program. Preparandutbildningen syftar 
till att ge eleven sådan behörighet. Utbildningen utformas för den 
enskilde eleven. Preparandutbildningen är inte sökbar. 

Programinriktat individuellt val är sökbart för elever som vill inrikta 
sig mot en utbildning på ett nationellt yrkesförberedande program. 
Tanken är att de så snart det är möjligt ska kunna antas till ett yrkes
förberedande program. Utbildningen står öppen för elever som inte 
har uppnått de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yr
kesprogram. Däremot krävs att elever har uppnått godkända betyg i 
svenska eller svenska som andraspråk och i engelska eller matematik 
samt i minst fyra andra ämnen eller har uppnått godkända betyg i 
engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som inte har den behö
righet som krävs för att antas till ett yrkesförberedande program. 
Syftet är att elever ska få en yrkesinriktad utbildning, som underlät
tar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder dem 
till studier på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar 
och kan utformas både för grupper avelever och för enskilda elever. 

Individuellt alternativ vänder sig till elever som vill vidare mot yr
kesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarkna
den. Utbildningen utformas för varje elev och vänder sig till ungdo
mar som inte har behörighet för ett yrkesprogram. Utbildningen är 
inte sökbar. 

Språkintroduktionen ska ge ungdomar med svenska som sitt andra
språk och som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngd
punkt på det svenska språket, i avsikt att eleven ska kunna gå vidare 



23

till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktionen är 
inte sökbar (Skolverket, 2011). Gemensamt för yrkesintroduktion, 
individuellt alternativ och språkintroduktion är att huvudmannen 
ska diskutera med eleven och komma överens om hur utbildningen 
ska utformas för den enskilde.

Oavsett om alternativet för elever som inte har uppnått behörighet 
till de nationella programmen är organiserat som det tidigare indi
viduella programmet, eller om det är organiserat som de fem intro
duktionsprogrammen, finns en risk att skolan inte lyckas hantera 
elevers olikheter i lärmiljön mellan grundskolans högstadium och 
gymnasieskolans nationella program. Elever, som de som medverkar 
i min studie, kommer att finnas även om systemen förändras. 

2.4 Sammanfattning 
I mitten av 1990talet blev det möjligt både för elever som studerat 
vid ett studieförberedande gymnasieprogram och för elever som stu
derar vid ett yrkesförberedande gymnasieprogram att studera vid 
högskolor och universitet. Efter reformeringen av gymnasieskolan 
(Gy 11) är skillnaden mellan de yrkesförberedande och de studie
förberedande programmen betydligt större än tidigare (Lpf 94). 
Behörighetskraven till studieförberedande program och till ett yr
kesförberedande program är olika. I gymnasieskola 2011 kommer 
de elever som studerat vid ett yrkesförberedande gymnasieprogram 
framledes att sakna behörighet för högskolestudier. För att uppnå 
behörighet till högskolestudier måste elever välja till ett eller flera 
gymnasiegemensamma ämnen som individuellt val eller läsa ämnena 
som utökat program. Därmed kan färre elever komma att ges till
träde till högskolor och universitet framöver. 

Det individuella programmet ersätts med fem introduktionspro
gram. De fem olika introduktionsprogrammen riktar sig till elever 
som ännu inte uppnått de behörighetskrav som krävs för att studera 
på ett av de nationella programmen. Oavsett om det är vid det in
dividuella programmet eller vid något av de fem introduktionspro
grammen kommer elever i behov av särskilt stöd som inte har behö
righet till ett nationellt program att bedriva sina studier där. 
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3 SPECIALPEDAGOGIK SOM  
   fORSKNINGSfÄLT

Syftet med licentiatuppsatsen är att bidra med kunskap om elevers 
upplevelser av hur den specialpedagogiska verksamheten framträder 
under tiden på högstadiet, under året på det individuella program
met och under tiden på nationellt program. Enligt skollagen (SFS, 
2010) är skolor skyldiga att se till att elever i behov av särskilt stöd 
ges förutsättningar för att nå de fastställda kunskapsmålen.  Efter
som skolors undervisning förväntas vara inkluderande är min ut
gångspunkt att specialpedagogisk teoribildning kan bidra med be
grepp i samband med analysen av mina data. Tidigare forskning 
som kan vara relevant för innehållet i föreliggande studie kommer 
att presenteras i kapitlet.

En del forskare ser specialpedagogik som ett forskningsfält influerat 
av flera discipliner (Fischbein, 2007; Persson, 2007), vilket förefaller 
vara tvärvetenskapligt med inslag av bland annat medicin, filosofi, 
psykologi, sociologi och pedagogik. Å ena sidan innebär det många 
möjligheter till att bredda det specialpedagogiska forskningsfältet. Å 
andra sidan kan det finnas en risk att tvärvetenskapligheten bidrar 
till att specialpedagogiken får en otydlig identitet och då kan även 
teoriutvecklingen bli otydlig (Ahlberg, 2007). 

Hur specialpedagogik som forskningsfält kan förstås råder det de
lade meningar om. Ett sätt är att specialpedagogiken ses som en del 
av pedagogiken, där forskningsobjektet skulle kunna vara lärande 
och socialisation för speciella barn utifrån ett samspel mellan inne
håll, process, förutsättningar och resultat (Nilholm, 2007). 
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Man skulle alltså kunna se forskningen om specialpedagogik som 

en del av en pedagogik om likhet och olikhet, där pedagogikens 

fokus är lärande och socialisation utifrån innehålls och proces

saspekter i samspel med förutsättningar och resultat. (a.a., s. 10.)

Det är också utgångspunkten för denna uppsats.

Specialpedagogikens forskningsobjekt har förändrats över tid. Un
der vissa perioder har forskningens fokus legat på individen och 
hans eller hennes förutsättningar och erfarenheter och under andra 
perioder har fokus legat på de ramar som samhället och organisatio
ner lägger på utbildningsverksamheter (BjörkÅkesson & Nilholm, 
2007).  

Historiskt sett har forskning inom specialpedagogik utgått från en 
psykomedicinsk forskningstradition, där individen sågs som bärare 
av problem (Stangvik, 1998). Den psykomedicinska forskningstra
ditionen utgick från ett positivistiskt synsätt, där forskningsresul
tat ansågs vara sanna representationer av verkligheten. Utifrån en 
sociologisk utgångspunkt sågs svårigheterna finnas i miljön kring 
eleven såsom exempelvis i skolans organisation, och forskningsre
sultat kunde ses som olika versioner av sanningar (Skidmore, 1996). 
Denna motsättning mellan en psykomedicinsk forskningstradition 
och en tradition som förlägger svårigheterna utanför individen är 
alltjämt förekommande såväl inom specialpedagogiken som forsk
ningsfält som inom specialpedagogiken som verksamhetsområde.

3.1 Specialpedagogiska perspektiv
Det specialpedagogiska fältet kan betraktas utifrån olika synsätt. 
Forskare använder sig av begrepp, exempelvis perspektiv (Persson, 
1998) eller paradigm (Skidmore, 1996). I den fortsatta framställ
ningen kommer jag att använda begreppet perspektiv. 

Ahlberg (2009) lyfter i likhet med många andra fram att det speci
alpedagogiska forskningsfältet brukar beskrivas utifrån olika per
spektiv. Perspektiven tonar fram när olika problemområden upp
märksammas och avgränsas. Olika perspektiv på specialpedagogik 
kan vidare innebära olika konsekvenser för hur specialpedagogisk 
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verksamhet ska förstås och organiseras (Ainscow, 1998). Inom 
specialpedagogisk forskning i Sverige har framförallt två perspek
tiv varit tongivande under 1990talets slut och 2000talets början, 
nämligen det kategoriska och det relationella perspektivet (Persson, 
1998) kan sägas stå för två olika sätt att förstå skolsvårigheter. Det 
kategoriska (psykomedicinska) anses vara ett traditionellt perspek
tiv som utgår från individen som bärare av problemet. Som en reak
tion mot det psykomedicinska eller kategoriska perspektivet kom 
forskningen att inrikta sig mot att betrakta de problem som uppstod 
som sociala konstruktioner, vilka berodde på faktorer i omgivning
en. Detta perspektiv benämns relationellt av Persson, (1998). I en 
översikt om forskning om specialpedagogik (Emanuelsson, Persson 
& Rosenqvist, 2001) redovisas att det för tio år sedan var det kate
goriska perspektivet som var förhärskande när det gällde forskning 
om specialpedagogik. De nationella styrdokumenten för grundskola 
och gymnasieskola pekar emellertid mot att specialpedagogiken bör 
förstås ur ett relationellt perspektiv (a.a.). I ett relationellt perspek
tiv, menar Persson (1998), att uppfattningen av specialpedagogisk 
kompetens innebär att specialpedagogen ger kvalificerad hjälp, i att 
planera differentiering av undervisningens stoff, medan i ett kate
goriskt perspektiv ges specialpedagogisk kvalificerad hjälp som är 
direktrelaterad till de svårigheter som eleverna har visat. Utifrån ett 
relationellt perspektiv förläggs det specialpedagogiska ansvaret till 
arbetslag och lärare med stöd av rektor. Däremot förläggs ansvaret 
utifrån ett kategoriskt perspektiv till speciallärare, specialpedagoger 
och elevhälsan (a.a.). Diskussionen om dessa perspektiv kan synas 
föråldrad. Icke desto mindre är det en diskussion som fortfarande är 
av stort värde i den specialpedagogiska verksamheten, där det inte 
är ovanligt att elever ses ur ett kategoriskt perspektiv (Emanuelsson, 
Persson & Rosenqvist, 2001).

von Wright (2000) uppehåller sig kring ett punktuellt perspektiv och 
ett relationellt perspektiv. Hon behandlar inte de båda perspektiven 
som motsatser till varandra utan renodlar dem som två uppfattning
ar om mänsklig subjektivitet. De två uppfattningarna av subjekti
vitet kallar von Wright den öppna och den slutna människan. Den 
ena uppfattningen utesluter inte nödvändigtvis den andra, men det 
är svårt att helt förena dem. Ur ett punktuellt perspektiv ses män
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niskans subjektivitet som en individuell produkt av omständigheter 
eller egenskaper som går att isolera från sitt omedelbara samman
hang. En god relation mellan lärare och elev skulle i ett sådant fall 
kunna förstås som att läraren och eleven är fristående objekt vilka 
man strävar efter att föra närmare varandra. Eleven betraktas som 
ett vad. Läraren har här en intention att utgå från elevens förutsätt
ningar från vad eleven kan eller inte kan ur ett punktuellt perspek
tiv. Ur ett relationellt perspektiv däremot, betraktas elev och lärare 
i relation till varandra och förutsättningen för enskilda individers 
existens är existensen av andra individer. Vad som utmärker indivi
ders subjektivitet i ett relationellt perspektiv är de handlingar som 
framträder i relationer mellan människor. Människor är ständigt i 
vardande och framträder som handlande subjekt i möten med andra 
människor. I ett relationellt perspektiv betraktas eleven som ett vem. 
Läraren undrar inte bara vem eleven är, utan även vem eleven kan 
bli (a.a.). 

Ytterligare perspektiv som relateras till varandra inom specialpe
dagogisk forskning är de tre, som Skidmore (1996) uppehåller sig 
vid. Det första perspektivet kan sägas höra hemma i en positivistisk 
tradition, ett perspektiv han kallar psykomedicinskt (psychomedi
cal). Enligt detta perspektiv är det eleven och dennes svårigheter som 
fokuseras. Ett andra perspektiv benämns sociologiskt (sociological) 
och där anses orsakerna till elevers svårigheter uppstå ur struktu
rella orättvisor i samhället genom till exempel sorteringsprocesser. 
I ett tredje perspektiv organisationsperspektivet (organizational), 
förläggs svårigheterna till skolans sätt att organisera undervisning 
och lärande. I vart och ett av perspektiven finns brister. Skidmore 
(1996) riktar även kritik mot de enskilda perspektiven.  Gemensamt 
för de tre perspektiven är att de var för sig har en tendens att försöka 
förklara komplexa fenomen med enkla orsaksmodeller eller föreslå 
en enkel lösning som den enda. Däremot skulle en sammanslagning 
av perspektiven inte vara fruktbar eftersom de vilar på olika epis
temologiska grunder. Det finns emellertid ett behov av att utveckla 
ett nytt teoretiskt ramverk, enligt Skidmore. Helt avgörande för ett 
sådant skulle vara att det är antireduktionistiskt. Ett beteende som 
anses vara problematiskt bör analyseras genom att se på hur re
lationen mellan elev och lärare konstrueras i klassrumssituationen 
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istället för att leta efter svaret på problemet hos eleven (a. a., 1996). 
Skolan i stort, inklusive specialpedagogiken kan även ses ur ett ode
lat organisatoriskt perspektiv där skolan måste organiseras och om
organiseras för att lyckas bli en inkluderande verksamhet (Skrtic, 
1995). (Se även avsnitt 3.2.) Sådana inkluderande verksamheter är 
följande:

1. Adhokratiska, där skolan kännetecknas av att organisationen 
förändras efter de elever som befinner sig inom den, genom till 
exempel samverkan mellan olika personalkategorier (Skrtic, 
1991).

2. Heterogena, där skolan är öppen för en större variation av 
elever och inom den har möjlighet att hantera elevers olika 
behov av undervisning (Skrtic, Sailor & Gee, 1996).

3. Effektiva, för samtliga elever, där elevers misslyckande bör 
ses som indikatorer på att reformationsarbete är nödvändigt 
(Ainscow, 1991).   

En inkluderande verksamhet omfattar alla elever och strävar efter 
att överbrygga de hinder som skapar marginalisering (Ainscow, 
Booth & Dyson, 2006). Skrtic (1995) menar att vi skulle kunna se 
på skolan som en adhokratisk organisation. Det vill säga en orga
nisation baserad på utveckling och nytänkande och som arbetar på 
ett problemlösande sätt. I en adhokratisk organisation behandlas 
varje elev som den första och där nya sätt skapas i skolan i avsikt att 
hantera olika elevers behov och förutsättningar. 

Adhocracies – or learning organizations – are holistic, construc

tivist entities in which invention occurs when the combined 

skills and insights [interdisciplinary team members] add up to 

something more than the sum of their individual contributions. 

(Reich, 1990, s. 202.)

Reich menar alltså att en förutsättning för att lyckas med en adho
kratisk organisation är att det finns utrymme för olika kompetenser 
som i dialog med varandra kommer fram till lösningar, som synes 
bättre än de som var och en finner. 
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En byråkratisk organisation däremot kännetecknas av att eleverna 
anpassas till den befintliga organisationen. Skidmore (1996) kriti
serar Skrtic för att föra över ett redan existerande teoretiskt ram
verk från ett annat fält, nämligen från ett organisationsteoretiskt 
fält (Burrell & Morgan, 1979) till i det här fallet ett specialpeda
gogiskt fält. Skidmore menar i stället att specialpedagogiken som 
forskningsfält skulle stärkas med en egen teoriram.

Utöver tidigare nämnda perspektiv identifierar Clough och Corbett 
(2000) ett läroplansperspektiv, som särskilt poängterar huruvida 
styrdokument möter skolsvårigheter eller skapar skolsvårigheter. 

Andra forskare menar att det finns behov för ytterligare ett per
spektiv inom specialpedagogisk forskning, nämligen dilemmaper
spektivet (Clark, Dyson & Millward, 1998; Nilholm, 2005). Detta 
framställs inte som en kompromiss mellan ett kategoriskt och ett 
relationellt perspektiv, utan utgår från att skolor måste finna vägar 
att hantera de ofta motsägelsefulla situationer, där det är nödvän
digt att göra olika val. Dessa val kan framstå som dilemman eller 
valsituationer, vilka det inte finns någon enkel lösning på. När det 
gäller att hantera elevers olikheter kan skolor ställas inför motsä
gelsefulla situationer, eller dilemman, som inte har en entydig enkel 
lösning. ”Detta grundläggande dilemma innebär att alla ska erhålla 
gemensamma erfarenheter och kunskaper, samtidigt som elever ock
så måste bemötas utifrån sin olikhet.” (Nilholm, 2005, s. 135). Ut
gångspunkten för dilemmaperspektivet är att se och försöka förstå 
komplexiteten i konkreta skol och utbildningssystem och att olika 
dilemman måste hanteras snarare än lösas. Således skulle kunna 
sägas att dilemmaperspektivet placerar problematiken i ett socialt 
rum, där det sker förhandlingar om hur olikhet ska benämnas och 
hanteras (a. a., 2005).  

3.2 Inkludering 
Eftersom eleverna som ingår i studien kan betraktas som elever i 
behov av särskilt stöd blir det intressant att utifrån deras berättelser 
urskilja om de lärmiljöer de befunnit sig i är möjliga att betraktas 
som inkluderande. Mot bakgrund härav behandlas inkluderingsbe
greppet i det följande.
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Inkludering är ett begrepp som ofta nämns i samband med en skola 
för alla. Begreppet har vuxit fram ur en kritik av den traditionella 
specialpedagogiken, där specialpedagogiken setts som bärare av ett 
misslyckande av att göra en skola för alla möjlig. Inom den engelsk
språkiga forskningen benämns begreppet som inclusive education 
och har alltmer kommit att ersätta det tidigare special needs edu
cation. Den svenska översättningen är inkludering eller inklusion 
(Nilholm, 2006). Jag kommer hädanefter att använda begreppet 
inkludering och instämmer i uppfattningen att inkludering, språk
ligt sett, i större utsträckning än inklusion betecknar en process och 
inte ett tillstånd (a.a.). Vidare har substantivet samma ordstam som 
adjektivet inkluderande och verbet inkludera som kan sägas vara 
en översättning av engelskans include. Nilholm diskuterar även hur 
begreppet inkludering förändrats och fortsätter att förändras. Han 
menar att begreppet integrering fått en förändrad betydelse och nu
mera benämns som inkludering. Han pekar till exempel på att i den 
svenska översättningen av Salamancadeklarationen (1994) har in
clusion översatts med integrering, vilket han menar är en felöversätt
ning (a.a.).

Begreppet en skola för alla var centralt redan vid grundskolans in
förande och innebar att alla elever oberoende av kön, geografisk 
bostadsort och social situation skulle erbjudas en likvärdig chans 
till utbildning (Ingestad, 2006). Även gymnasieskolan ska vara till 
för alla och erbjuda alla elever en likvärdig möjlighet till utbildning.

Specialpedagogik som kunskapsområde kan sägas vara ideologiskt 
färgat, vilket innebär att specialpedagogik både som verksamhet och 
kunskapsområde är sammankopplad med och beroende av utbild
ningspolitiska intentioner och beslut exempelvis gällande en skola 
för alla (Ahlberg, 2009). Det betyder att det uppdrag som ska utfö
ras finns framskrivet i styrdokumenten. Policyn inom specialpeda
gogiken grundar sig på det som står skrivet i Salamancadeklaratio
nen (1994) och FN:s barnkonvention (1989). Innehållet i dessa kan 
ses som specialpedagogikens ideologi (Ahlberg, 2009). 

Olikhet och skillnad kan ses som utgångspunkt för inkludering och 
demokrati i stället för att försöka göra alla lika. En rättvis utbild



31

ning bör utgå från att det är möjligt att lära av skillnad och att det 
är möjligt att vara i ett sammanhang där individen garanteras att få 
vara olik andra individer (Nilholm, 2012). När det gäller utbildning 
bör dessutom skillnad snarare än likhet vara utgångspunkt (Säf
ström, 2005). Även Clough och Corbett (2000) uttrycker en respekt 
inför olikheters värde:

… inclusive education, above all else, is about fostering a lear

ning community which treats individuals with dignity and re

spect and it is about celebrating difference. (a.a., s. 73.)

Som med så många andra begrepp finns inte en entydig definition 
vilket gör det svårt att förhålla sig till hur inkludering kan förstås och 
hanteras såväl i forskningssammanhang som i praktiken. Ainscow, 
Booth och Dyson (2006) låter oss förstå att en definition av begrep
pet inkludering ofta utelämnas och att det lämnas till läsarna att 
definiera begreppet. De har utarbetat en typologi där de lyfter fram 
sex sätt att se på inkludering:

1. Inkludering ses handla om elever med funktionsnedsättning 
eller om elever som är kategoriserade som elever i behov av 
särskilt stöd

2. Inkludering ses som en reaktion på disciplinär exkludering 
3. Inkludering ses i relation till alla grupper som kan sägas vara i 

riskzonen för exkludering
4. Inkludering ses som utveckling av en skola för alla
5. Inkludering ses som utbildning för alla 
6. Inkludering ses som ett sätt att se på utbildning och samhälle 

Kontexten i föreliggande studie är elevers upplevelser av sin skoltid 
det vill säga på högstadiet, på det individuella programmet och på 
nationellt program och hur specialpedagogiska verksamheter där 
framträder. Utifrån antagandet att eleverna i min studie är eller har 
varit i behov av särskilt stöd kan samtliga punkter ovan ses som 
relevanta. 

Ett sätt att se på begreppet inkludering, enligt Ainscow, Booth och 
Dyson (2006), är att inkludering handlar om värderingar som inne
fattar till exempel rättvisa, delaktighet, samhälle, medkänsla och re
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spekt för olikhet. Rättvisa kan i ett skolsammanhang sägas vara be
mötandet av alla elevers olikheter, vilket inte betyder att alla elever 
bemöts likadant. Inkludering innefattar alla elever och handlar om 
att överbrygga de hinder som skapar marginalisering. Inom utbild
ning skulle inkludering kunna ses som en ständigt pågående process, 
där ovan nämnda värderingar diskuteras och praktiseras. 

Persson (2008) förklarar begreppet inkludering på följande sätt:

Ett begrepp som myntades i USA under slutet av 1980talet och 

som innebär att krav ställs på skolan, utbildningsväsendet och 

samhället i stort att ständigt aktivt anpassa verksamheten så att 

alla elever får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och 

meningsfullhet i skolan och så att ingen exkluderas ur det gemen

samma och gemensamhetsskapande. (a.a., s. 9.)

Definitionsmässigt kan inkludering även liknas vid två samman
länkade processer, där den ena processen handlar om en ökad del
aktighet i skolan som helhet och den andra processen handlar om 
att minska exkludering från densamma (Ainscow, Booth & Dyson, 
2006). Begreppet kan vidgas ytterligare till att inkludering skulle 
kunna vara en del av de mänskliga rättigheterna och att inkludering 
kan röra hela samhället och inte bara skolan (Barton, 1995). 

Även andra forskare ser inkludering ur ett samhällsperspektiv (Jo
hansson 2009; Skrtic, 1995). Helldin (2007) diskuterar rättvisa i 
förhållande till en skola för alla, ett begrepp som han menar blivit 
alltmer slitet. Rättvisebegreppet diskuteras även utifrån kultur och 
klass i kontexterna, skola och samhälle. Helldin (a.a.) menar vidare 
att ett behov av att kritiskt analysera begreppet inkludering finns, 
där uppmärksamhet riktas mot kulturella och sociala skikt och dess
as inbördes ordning. Annars, menar han, finns en risk att debatt, 
forskning och praktiskt arbete i specialpedagogik fastnar och som 
en följd skapas tillfälliga framtvingade lösningar (a.a.).

Det har enligt Tetler (2000) skett ett perspektivskifte från integrering 
mot inkludering, där integrering kan sägas stå för en fysisk placering 
av elever i så kallade vanliga klasser medan inkludering kan sägas 
stå för en skola för alla. Inkludering i ett skolsammanhang kan ses 
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som att skolan (som en helhet) ska vara organiserad utifrån det fak
tum att barn är olika (delarna). Integrering, å andra sidan, innebär 
att barn, vilka definierats som avvikande ska passas in i en helhet 
som från början inte organiserats utifrån det faktum att barn är och 
har rätt att vara olika (Corbett & Slee, 2000). Barton (1995) menar 
att specialundervisning är en form av exkludering eftersom när elev
er skiljs ut och får särskild undervisning på särskilda ställen. Haug 
(1998) använder begreppet inkluderande integrering och menar att 
alla elever har rätt till undervisning inom klassens ram. Han grundar 
sitt antagande på vad han kallar social rättvisa genom lika rätt till 
deltagande, i motsats till det han kallar segregerande integrering.

De organisatoriska alternativ som kan vara aktuella varierar från 

att barnet är med i klassen tillsammans med de andra barnen, får 

enskilda undervisningstimmar, får vara i mindre grupper utanför 

klassen, får vara i särskolan, får vara på särskild institution eller 

annat ställe. (a.a., s. 20.) 

Nilholm (2006) resonerar om att det är många faktorer som krävs 
för att inkluderande processer ska uppstå. Han lyfter exempelvis 
fram ledarskap med en klar vision, goda ekonomiska möjligheter, 
engagemang från elever och föräldrar och en övergripande policy 
som exempel. Vidare måste lärare i en inkluderande verksamhet ha 
förmåga att anpassa undervisning och kursplaner till olikheter.  En 
förutsättning för ett lyckat resultat är fortbildning och att lärarna i 
en inkluderande verksamhet har tillgång till specialistkunskap. Kol
legor eller stödteam är ytterligare en förutsättning för att inklude
rande processer ska uppstå. 

Lang (2004) diskuterar specialpedagogik ur ett delaktighetsperspek
tiv och menar att special i begreppet specialpedagogik till exempel 
börjar ifrågasättas i en strävan mot ett större reellt delaktighetsut
rymme: ”‘Inclusion’ och ’inclusive education’ träder fram som al
ternativa synsätt…” (a.a., s. 86).  Haug (2012)  dekonstruerar in
kluderingsbegreppet och menar att beslut fattas på olika nivåer från 
formuleringsnivå till realiseringsnivå.   Konkret menar han att det 
krävs gemenskap, deltagande, medverkan och utbyte för att skolor 
ska kunna sägas vara inkluderande.  
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3.3 Tidigare forskning
Forskning om specialpedagogiska insatser och forskning om inklu
derande verksamheter på framför allt gymnasieskolans nationella 
program, är ett fält som till skillnad från specialpedagogiska insat
ser i grundskolan alltjämt synes vara begränsat. Med detta vill jag 
dock inte påstå att specialpedagogisk forskning i grundskolan skulle 
vara tillräcklig. Att den specialpedagogiskt inriktade forskningen i 
gymnasieskolan är begränsad kan bero på att gymnasieskolan redan 
är differentierad, det vill säga eleverna väljer olika program med 
olika kurser och olika poäng. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 
(2001) visar också att den specialpedagogiska forskning som direkt 
gäller gymnasieskolan är av begränsad omfattning. 

För att söka forskning inom fältet specialpedagogik har jag  använt 
mig av databaserna Ebrary, Eric via EBSCO (pedagogik), Eric via 
CSA och Education research Elite.  Jag har använt sökorden inclu
sive education, upper secondary school, special needs, inclusion, 
school failure och jag utgick från students’ voices. Jag har även gjort 
sökningar på Google, Google scholar, Skolporten och forskning.se 
för att finna relevant forskning. De resultat jag fick ledde dock inte 
till forskning som var relevant för min studie. Jag sökte vidare i litte
ratur och i referenslistor där jag fann forskning, som visade sig vara 
relevant för min studie.  Eftersom det individuella programmet är 
ett svenskt fenomen blir den forskning om elever på det individuella 
programmet jag hänvisar till svensk. 

3.3.1 Det individuella programmet
Elever i grundskolan går mestadels vidare till någon form av gym
nasiala studier. Därmed har antalet elever i behov av särskilt stöd 
på gymnasieskolan ökat kraftigt under de senaste åren (Hellberg, 
2007). Utifrån de sökningar jag gjort förefaller det som om det in
dividuella programmet är det program på gymnasieskolan som har 
varit föremål för mest forskning, i varje fall utifrån ett specialpeda
gogiskt perspektiv. 

Såväl Hultqvist (2001) som Johansson (2009) kommer fram till att 
det individuella programmet inom gymnasieskolan innebär en segre
gerande integrering och att gymnasieskolan och även styrdokumen
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ten ser på elever i behov av särskilt stöd ur ett kategoriskt perspektiv. 
Det finns även stöd för att eleven ska bli självreglerande, det vill säga 
att det är den enskilde elevens ansvar att sköta sin skola såsom sko
lan förväntar sig att den ska skötas (a.a., 2001; a.a., 2009).

I en kunskapsöversikt av Skolverkets undersökningar angående ung
domars ofullständiga gymnasieutbildning (Hellsten & Perez Prieto, 
1998) lyfts frågan om hur det går till när elever blir marginaliserade 
fram som ett viktigt område där det saknas tillräcklig kunskap. De 
har studerat marginalisering utifrån två olika modeller, där den ena 
utgår från sambandet mellan marginalisering och personliga förhål
lande (intresse och begåvning till exempel). Den andra modellen 
utgår från förhållanden i skolan som har samband med margina
lisering (betygsgivning, gruppstruktur och lärare till exempel). Det 
konstateras att marginalisering i skolan är en följd av att samspelet 
mellan den enskilde eleven och skolan som organisation och arbets
plats inte fungerar. Ett tecken på att elever känner sig marginalise
rade kan vara att de skolkar från lektionerna (a.a., 1998). 

Hultqvist (2001) har studerat en grupp elever på det individuella 
programmet i syfte att analysera en grupp elevers möte med gym
nasieskolans individuella program. I sin slutsats konstaterar hon att 
det inom utbildningens område under lång tid har varit kompen
sation av elevers brister och svagheter som varit den dominerande 
lösningen för att åstadkomma integrering och social rättvisa. Det är 
eleverna som förväntas se till att passa in i undervisningssituationen. 
Assarson (2007) uppehåller sig kring begreppet en skola för alla och 
vad det betyder för lärare på grundskolan. Lärarna i hennes studie 
ser betydelsen av begreppet som något nytt, där det behövs en ny 
lärarroll för att kunna hantera elevers olikheter. Lärarna förefaller 
uppleva det som problematiskt att undervisning av elever i behov av 
särskilt stöd behöver en annan planering och mer tid än vad under
visning av andra elever behöver.

Henriksson (2004) har undersökt hur elever på det individuella pro
grammet och på statliga ungdomsinstitutioner ser på sina skolmiss
lyckanden. Hon menar att det finns en diskrepans mellan det skolan 
har att erbjuda och det som eleverna ger utryck för att de behöver i 
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den pedagogiska praktiken, vilket innebär att elever upplever att de 
misslyckas med sin utbildning och på så sätt marginaliseras. 

Several dualistic aspects may be used to describe the conflicts 

that take place in pedagogical practice. One could argue that pe

dagogical marginalization manifests itself as the discrepancy bet

ween society’s educational demands on their citizens and what 

educational institutions in fact provide, or are willing to provide. 

Put differently, it may be seen as a conflict between what school 

offers, and what students claim they need or desire. (Henriksson, 

2004, ss. 157–158.)

3.3.2 Inkluderande verksamhet
Säfström (2010) kritiserar idealiserade föreställningar om utbild
ning. Han ställer den relevanta frågan, vem alla i en skola för alla 
är och hänvisar till Popkewitz (2009) som lyfter fram att det finns 
två typer av elever (barn). Den första är den elev som har alla re
surser som behövs för att gå i skolan och lära sig, lösa problem, 
samarbeta inom givna ramar och därigenom producera kunskap i 
kunskapssamhället. Den andra eleven, den övergivna eleven, är ac
cepterad som en del av helheten men som accepterats endast för att 
inkluderas som annorlunda. Denna elev definieras utifrån sina till
kortakommanden, det vill säga som en elev med och inte som en elev 
i svårigheter. Säfström (a.a.) resonerar kring en typ av forskningsin
satser som han kallar åtgärdsforskning. Han menar att det finns en 
falsk relation mellan är och bör. Det är en typ av forskning, där det 
hävdas att om bara något kan beskrivas noggrant och korrekt, följer 
av denna beskrivning vad som bör göras.  

Hur det vi kallar skolsvårigheter kan definieras och hanteras har 
Ingestad (2006) studerat. Studien genomfördes under en period på 
tio år. Ett intressant resultat är att majoriteten av eleverna i studien 
som inte uppnått betyget godkänd i årskurs nio inte hade haft svå
righeter under de tidiga skolåren. Efter att de definierats som elever 
i behov av särskilt stöd, upplever eleverna definieringen som ett hot 
mot den egna självbilden. Ingestad (a.a.) menar vidare att begrep
pet inkludering visar på en motsättning mellan olika synsätt och att 
frågan om särskiljande av elever eller elevgrupper är ett gammalt 
debattämne. Debatten har lett fram till att begreppen integrering 
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och inkludering har fått olika betydelser och att med begreppet in
tegrering avses en inplacering av elever som tidigare definierats som 
utanför. Eleverna kan sägas vara segregerade. Inkludering definieras 
som att alla ingår från början (Emanuelsson, 1996), det vill säga 
att ingen har varit exkluderad. Ingestad menar dock att ute på fäl
tet har inkluderingsbegreppet sin motsats i exkluderingsbegreppet, 
vilket då kan innebära att det inte är så stor skillnad på begreppen 
integrering och inkludering. 

Hjörne och Säljö (2008) har studerat hur företrädare för skolan för
står och tolkar elevers svårigheter i skolan. Företrädarna för skolan 
i en skola för alla försöker stötta elever så att de blir framgångsrika 
i sin elevroll. Det finns en tydlig tendens att vilja individualisera pro
blem. I skolan generellt talas det om misslyckanden som elevers brist 
på förmågor. Företrädare för denna uppfattning menar att en del 
elever helt enkelt inte har de förutsättningar som behövs, och detta 
är i princip inget som skolan kan göra något åt. En annan uppfatt
ning är att skolarbete trots allt kan organiseras på olika sätt för att 
förbättra skolors förmåga att hantera elevers olikheter. Hur elever 
med olika förutsättningar bemöts har stor betydelse för deras möj
ligheter att lyckas (Hjörne & Säljö, 2008). 

Om inkluderande verksamheter ska vara möjliga i skolor krävs utö
ver en god ekonomi att elever erkänns, respekteras och lyssnas på 
(Thomas & Loxley, 2001). Detta gäller naturligtvis alla elever men 
i synnerhet elever som av olika skäl marginaliseras och som kanske 
inte så ofta ges röst åt i forskningssammanhang. Kritiken mot in
kludering har varit att den skulle vara alltför utopisk för att kunna 
genomföras. 

3.3.3 Relationers betydelse
Relationell pedagogik kan vara en ny riktning för hur utbildning 
kan förstås. Aspelin och Persson (2011) menar att relationell peda
gogik kan ses som ett synsätt där utbildningsinstitutioner i första 
hand är mötesplatser mellan människor. Forskningsresultat pekar 
också på att goda relationer är betydelsefulla för elevers skolfram
gångar (Henriksson, 2004; Hugo, 2007). Enligt Aspelin (2010), som 
studerat hur kommunikation i klassrum på gymnasieskolan påver
kar relationsbyggande, baseras utbildning på relationer.
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… undervisning, för att vara i genuin mening utvecklande, for

drar en vital, personlig relation mellan lärare och elev. (a.a., s. 

154.)

Frelin (2010) har studerat hur lärare ser på den relationella dimen
sionens betydelse i sitt arbete, där utgångspunkten är att lärare utför 
ett professionellt relationsarbete. Studien handlar om det som lärare 
måste kunna utöver de ämnesdidaktiska kunskaperna och de ämnen 
de undervisar i för att hantera sitt arbete. Hon kallar det arbetet för 
lärares relationsarbete och definierar det så här:

Handlingar i syfte att etablera, upprätthålla och/eller främja rela

tioner som är positiva ur en utbildningssynpunkt, eller i syfte att 

motverka motsatsen: relationer som motverkar eller undergräver 

elevers förutsättningar för att ta till sig utbildning. (a.a., s. 199.)

Hugo (2007) har undersökt det individuella programmet och kom
mer fram till att relationer mellan lärare och elever är helt avgörande 
för att elever i svårigheter överhuvudtaget ska komma till skolan. På 
liknande sätt som Hugo (2007) ser Johansson (2009) relationen mel
lan lärare och elev som betydelsefull. Johansson (a.a.) har undersökt 
hur elever på det individuella programmet skapar sina identiteter: 

Även om eleverna genomför prov av olika slag, är det relationer 

med lärare som är det centrala och det som eleverna spontant 

nämner vid intervjuer /…/ för denna elevgrupp kan relationerna 

till lärarna sägas vara det som gör prestationerna för eleverna 

möjliga. Relationerna mellan elever och lärare är en viktig grund 

som hela programmet vilar på. (a.a, 2009, s. 250.)

En anledning till att elever i senare högstadieålder skolkar är en
ligt Attwood och Croll (2006) att eleverna har dåliga relationer till 
sina lärare, eller att lärarnas förväntningar på eleverna inte stämmer 
överens med elevernas förväntningar. De elever som skolkar under 
den senare delen av högstadiet avbryter i högre grad sina gymnasie
studier (a.a., 2006).
Munn och Lloyd (2004) ger i en studie röst åt elever som blivit ex
kluderade från skolan av disciplinära skäl. Eleverna menar bland 
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annat att om de hade kunnat gå om skolan igen hade de inte bråkat 
med sina lärare eftersom de då upplevdes som ointresserade.

3.3.4 Elevers röster
Min ambition är att ge röst åt några av de elever, som kanske inte fått 
möjlighet att göra den hörd. För att försöka förstå elevers upplevelse 
av sin skoltid och om huruvida de verksamheter de befunnit sig i upp
levts som inkluderande har jag sökt tidigare studier där elever i till 
exempel intervjuer berättat om sina upplevelser av inkluderande 
verksamheter.

I Baltzers och Tetlers (2009) studie har 300 elever i åldrarna sju till 
tio år deltagit i avsikt att studera hur elever med funktionsnedsätt
ning upplever sin skolsituation ur ett inkluderingsperspektiv. Även 
elever i behov av särskilt stöd har deltagit i studien. Författarna för en 
diskussion om vikten av att låta elevers röster höras, eftersom elevernas 
upplevelser kan skilja sig från vad lärarna tror sig veta om dessa. 
Författarna har utarbetat ett frågeformulär för eleverna utifrån åtta 
teman:

• fysiska ramar
• klar strukturering
• meningsskapande kommunikation
• differentiering
• samarbete
• inflytande
• delaktighet
• ansvar

Formuläret var ett redskap att användas vid exempelvis intervjuer 
i forskningssammanhang. Det skulle även kunna användas som ett 
pedagogiskt redskap, dels för att få en samlad bild över hur klasser 
som helhet ser ut och dels över på vad sätt den enskilde eleven upp
lever sin skolverksamhet ur ett inkluderingsperspektiv (a.a.). For
muläret skulle enligt mitt sätt att förstå det likväl kunna användas i 
intervjuer av gymnasieelever som i intervjuer av de yngre eleverna. 
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Resultatet pekar på att eleverna ser positivt på sin lärmiljö. En skill
nad var emellertid att elever i behov av särskilt stöd hade en mer 
positiv upplevelse av inflytande än övriga elever (Baltzer & Tetler, 
2009).

I en rapport från Skolverket (2006) utvärderas elevers och lärares 
attityder till gymnasieskolans nationella program. Samtliga sexton 
elever har intervjuats och ett gemensamt drag är att de upplevde 
övergången från grundskolans högstadium till nationellt program 
på gymnasieskolan som svår. De upplevde att kraven som ställdes på 
dem i gymnasieskolan var betydligt högre än de krav som ställdes på 
dem i grundskolan. Gemensamt i elevernas berättelser var att gym
nasieskolans stöd sattes in för sent. De flesta hade redan då beslutat 
sig för att avbryta sina gymnasiestudier eller byta program. 

3.4 Sammanfattning
Det råder skilda meningar om hur specialpedagogik som forsknings
fält kan förstås. Enligt en del forskare har specialpedagogik som 
forskningsfält sina rötter i medicin, psykologi, filosofi, pedagogik 
och sociologi (Fischbein, 2007). Andra menar att specialpedagogik 
har sin utgångspunkt i pedagogiken (Nilholm, 2007). Både inom 
forskning och i praktiken framträder olika perspektiv. I Sverige är 
det kategoriska (individrelaterade) och det relationella (omvärlds
relaterade) perspektivet fortfarande de synsätt som diskuteras mest 
(Persson, 1998). Att utgå från dilemman är ett sätt att ta sig an 
forskning om specialpedagogik (Nilholm, 2006). I den engelsksprå
kiga världen talar Skidmore (1996) om psykomedicinska, sociolo
giska och organisatoriska perspektiv. Skrtic (1995) framhåller även 
att för att skolan ska bli inkluderande måste den organiseras adho
kratiskt, det vill säga innovativt och flexibelt. Det har vuxit fram en 
kritik mot den traditionella specialpedagogiken där skolproblem ses 
ur ett individperspektiv. Detta har inneburit att inkluderingsbegrep
pet har kommit att ses som ett alternativ för att hantera barn och 
ungdomars olikheter. 

Ett verktyg som är möjligt att använda i föreliggande studies analys 
är inkluderande undervisning, där organisationen kan ses som en 
beståndsdel. En skola för alla är ett begrepp som funnits med i styr
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dokumenten för grund och gymnasieskola sedan grundskolans in
förande, men elever förefaller inte uppleva att de befinner sig i inklu
derande verksamheter. Tidigare forskning visar att en komponent 
för att (gymnasie)elever i behov av särskilt stöd och då främst elever 
på det individuella programmet ska lyckas i skolan är att relationer
na till lärarna är goda (Henriksson, 2004 Hugo; 2007).  Ytterligare 
ett möjligt verktyg i analysen av studiens data är relationers bety
delse. Tidigare forskning visar även att det individuella programmet 
kan vara en exkluderande verksamhet, där elever i behov av särskilt 
stöd ses ur ett kategoriskt perspektiv, vilket kan leda till att eleverna 
blir marginaliserade (Hultqvist, 2001).
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4 METOD

Eftersom uppsatsen syftar till att bidra med kunskaper om elevers 
upplevelser av sin skoltid och hur den specialpedagogiska verksam
heten framträder blir det genom livsberättelser jag vill försöka förstå 
dessa elevers upplevelser. I fokus är elevernas skoltid på högstadiet, 
på det individuella programmet och på nationellt program. Jag ut
går från den tradition som benämns livsberättelseforskning. I ka
pitlet förs ett resonemang om valet av metod för min studie. En 
beskrivning av studiens genomförande kommer även att ges. 

Studiens utgångspunkt är att kunskap konstrueras tillsammans med 
andra eller annat. Utifrån en sådan utgångspunkt fokuseras hur ja
get och livet skapas i berättelser. Ett konstruktionistiskt perspektiv 
på berättelser innebär att dessa inte ska läsas som exakta redogö
relser av vad som faktiskt hände i ett liv eller som en avspegling av 
samhället utanför. Frågan om huruvida berättelsen är sann blir där
för inte relevant. Istället antas att berättare konstruerar berättelser 
och att samma händelser kan representeras på en mängd olika sätt. 
Studier som tar avstamp i ett konstruktionistiskt perspektiv har ofta 
en kritisk hållning till att verkligheten kan studeras ur ett objektivt 
perspektiv: 

Objektiva tolkningar av verkligheten är en chimär och katego

riseringar av vår omvärld är inga direkta avspeglingar, utan en 

av många tänkbara berättelser. Sådana berättelser är kulturellt 

och historiskt bestämda vilket innebär att de kan ses som pro

cesser som formas i interaktion mellan aktörer. De kunskaper 
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(tolkningar) som får betydelse runt olika samhälleliga fenomen 

påverkar socialt handlande, men kunskaperna formas också av 

praktiker. (Lutz, 2009, s. 40.) 

Det är således varje elevs berättelse om tidigare erfarenheter, som ut
gör mina data. Eleverna konstruerar sig själva i sociala situationer, i 
såväl skolan som i sina vardagsliv i interaktion med andra och likaså 
i intervjusituationen. Som tidigare antytts kan berättelserna inte ses 
som direkta återspeglingar av livet. Distinktionen mellan livet som 
levt, livet som upplevt och livet som berättat (Bruner, 1986) är cen
tralt inom berättelseforskning. Eleverna erfar sina verkligheter, sitt 
levda liv och det jag som forskare får tillgång till är elevernas upp
levda skolliv såsom det blivit berättat för mig.

A life story is not discovered, it is a story that arises from lived 

experience. (Atkinson, 2007, s. 241) 

4.1 Livsberättelser
Det finns en mängd definitioner av vad en berättelse eller livsberät
telse är. Den definition av livsberättelse jag ansluter mig till beskriver 
livsberättelser som händelser länkade samman till en kronologisk 
enhet genom en intrig. Människors personliga livsberättelser ger oss 
kunskap om deras upplevelser och erfarenheter av sina livsvärldar 
(Bruner, 1991). Livsberättelser kan även ge oss kunskap om en an
nan, större berättelse om den historia och det samhälle som den som 
berättar befinner sig i (Svensson, 2011). Att försöka ge röst åt dem 
som i föreliggande studie är huvudpersoner, det vill säga eleverna, 
har varit och är min absoluta ambition. Livsberättelser som data 
kan antas vara särskilt fruktsamma inom pedagogik och specialpe
dagogik, eftersom man inom pedagogiken, och kanske i synnerhet 
i specialpedagogiken, kommer i kontakt med människor (i mitt fall 
elever), som ofta på något sätt är utsatta i de miljöer där de vistas. 
I dessa miljöer och situationer är det inte alltid möjligt att separera 
det personliga från det offentliga, utan helheter bör tas i beaktande 
(Goodson & Sikes, 2001; Lang & Olsson, 2009). 

I min studie är elevernas skoltid på högstadiet, på det individuella 
programmet och på nationellt program utgångspunkten. Att för
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söka beskriva och förstå sociala institutioner som skolan utifrån 
enskilda individers erfarenheter i forskningssammanhang brukar 
benämnas livshistoria. Livshistoria som berättelseform kan vara 
att presentera och beskriva skolberättelser utifrån den sociala och 
kulturella kontexten där erfarenheterna ägde rum. I föreliggande 
studie var den kulturella kontext de skolor eleverna tidigare hade 
studerat vid och de skolor där de studerade vid intervjutillfället. Att 
som forskare, utifrån elevers livsberättelser, relatera och reflektera 
över elevers skolliv och göra livshistorier kontextbundna kan leda 
till nya insikter och perspektiv om skolan, som kanske kan leda till 
någon sorts förändring (Goodson & Sikes, 2001). Livshistorien är 
alltså till skillnad från livsberättelsen en berättelse som är förankrad 
i den historiska och kulturella kontext där händelserna utspelar sig 
(Goodson, 1996; Pérez Prieto, 2006). 

Med utgångspunkt i livsberättelsen, dvs. i den personliga rekon

struktionen av erfarenheter söker forskaren, ensam eller i sam

arbete med berättaren, vidare information i andra livsberättelser 

eller i andra sorters källor i syfte att rekonstruera den specifika 

kontext i vilken det liv berättelsen handlar om, har levts, dvs. 

livsberättelsen görs om till en livshistoria. (Pérez Prieto, 2006, 

s. 12)  

För mig har studiens förankring i skolmiljön varit ett argument för 
att använda livshistoria i stället för livsberättelser. Jag väljer fortsätt
ningsvis att benämna de livshistorier som eleverna tillsammans med 
mig konstruerar i föreliggande studie för skolberättelser, eftersom 
skolan är det som fokuseras i dessa. 

4.1.1 Det berättade
Fokus i min studie riktas mot innehållet i elevernas skolberättelser. 
Jag avser att fokusera på vad de berättar till skillnad från hur de be
rättar. Min uppfattning är dock att det inte alltid är möjligt att skilja 
vad från hur helt och hållet. En mängd olika faktorer till exempel 
kontext, samtalspartner och så vidare har betydelse för innehållet i 
samtalen, men det är innehållet som är det primära i min studie. Att 
finna berättare som vill berätta och har något att berätta har varit 
en av mina ambitioner. 
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Även om eleverna mycket gärna har velat delta i samtalen och har 
haft viktiga saker att berätta har de inte alltid varit så verbala. Om 
det beror på att de inte har någon vana vid att berätta eller om min 
medverkan gjorde att det blev så, har varit svårt att utläsa. I de fall 
då informanter inte varit särdeles mångordiga, har utgångspunkten 
ändå varit att de har något viktigt och relevant att berätta.

Berättaren positionerar sig gentemot sin publik eller gentemot sig 
själv (Bamberg, 1997). Narrativ positionering kan förstås som att 
den engagerade berättaren är central i konstruktionsprocessen av 
en berättelse och i berättandet. Min roll som samtalspartner med 
mina elever är inte alldeles problemfri. Jag har i mitt uppdrag som 
specialpedagog träffat några av de elever jag samtalar med tidigare, 
dock inte i undervisningssammanhang. För övriga informanter är 
det första gången de möter mig. Eleverna positionerar sig gentemot 
mig dels med hänsyn tagen till min roll som lärare och dels med 
hänsyn tagen till min roll som forskare. På vilka sätt dessa positione
ringar påverkar våra samtal är svårt, om inte omöjligt att veta, men 
att påverkan sker är viktigt att förhålla sig till. Eleverna berättar 
sina skolberättelser på ett särskilt sätt i ett speciellt syfte. De väljer 
att presentera sig för publiken på det sätt de finner lämpligt och 
efter hur de tror att publiken kommer att reagera. En berättelse är 
också fylld av tomrum, det vill säga av det som inte sägs. Eleverna 
väljer även vad de inte berättar för mig. Det som utelämnas kan vara 
nog så intressant om det upptäcks. Av naturliga skäl är det svårt 
att upptäcka och förstå vad tystnaderna står för. Det är naturligtvis 
också så att de som har en god verbal förmåga har stora möjligheter 
att presentera sig för sin publik på ett intressant sätt, vilket i sin tur 
kanske gör att vi som forskare också har bättre möjlighet att tolka 
det som sägs. Vissa är helt enkelt bättre på att prata om sig själva än 
andra (Goodson & Sikes, 2001).

Tolkningsföreträde har den berättande och han eller hon har alltid 
rätt att ändra sig. Thagaard (2004) pekar på att de berättelser som 
kommer till i samband med viktiga händelser för eleverna kan inne
hålla ett budskap om hur de vill bli förstådda av forskaren. Eleverna 
lägger alltså fram premisser för hur forskaren ska göra tolkningen. 
Det är därför viktigt att se på berättelserna både som en beskrivning 
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av viktiga händelser och som ett uttryck för elevernas förståelse av 
dessa händelser.

Atkinson (2007) menar att det inte finns en genuin berättelse hos 
människor som väntar på att få komma ut, bara man som intervjua
re ställer rätt frågor. Det finns inga kärl att ösa ur. Det är inte heller 
möjligt, eller kanske ens eftersträvansvärt att som intervjuare vara 
neutral eller objektiv utan intervjusamtalet är en samkonstruktion. 
Så även om samtalen inte är optimalt genomförda sker trots allt ett 
samtal och berättelser berättas (Gubrium & Holstein, 2003; Kohler 
Riessman, 2008).

4.2 Urval
Eftersom jag kommer att undersöka elevers upplevelser söker jag 
elever som dels vill delta i min undersökning och som dels vill be
rätta om sina upplevelser. Att välja elever som har gemensamma er
farenheter, attribut eller specifika drag (homogenous sampling) är en 
urvalsprincip (Goodson & Sikes, 2001). I min studie har alla elever 
den gemensamma erfarenheten att de har studerat på det individu
ella programmet och nu studerar vid ett nationellt program. 

Eleverna som jag samtalar med studerar vid olika program vid en 
gymnasieskola. De har tidigare studerat vid individuella program i 
sina respektive hemkommuner. Med utgångspunkt i antagningssta
tistik från tidigare år är det antal elever som gått på det individuella 
programmet ett år och som därefter antas till ett nationellt program 
tämligen begränsat. De hinner i allmänhet inte uppnå full behörighet 
till ett nationellt program under det första året utan måste gå ytterli
gare ett eller två år på det individuella programmet. Vid tidpunkten 
för den planerade intervjuserien fanns totalt tolv elever i den aktu
ella skolan, som efter att ha gått på ett individuellt program antogs 
och började på ett nationellt program. Dock har två av eleverna av 
olika skäl avbrutit eller gjort uppehåll i sina studier på ett nationellt 
program. Eftersom mitt urvalskriterium var att intervjuerna skulle 
äga rum med elever som studerade vid ett nationellt program kom 
tio elever, åtta pojkar och två flickor att delta i studien. Eleverna 
kommer från tre olika kommuner och de studerar vid fyra olika 
nationella program nämligen fordons, bygg, industri och han
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delsprogrammet. De elever som avbrutit sina studier studerade vid 
hotell och restaurangprogrammet och handelsprogrammet. Utifrån 
mitt urval har jag talat med samtliga möjliga elever. Av Skolverkets 
statistik (Se kapitel 2.) framgår att pojkar även i landet som helhet 
är något överrepresenterade på de individuella programmen (Skol
verket, 2008). Gruppen av elever i min studie, det vill säga elever 
för vilka det individuella programmet varit en bro mellan högstadiet 
och ett nationellt program, hade alltså under ett år studerat på det 
individuella programmet och sedan antagits till ett nationellt pro
gram. De elever som efter sitt första år på det individuella program
met inte antogs till ett nationellt program var betydligt fler och om 
jag hade talat med dem hade sannolikt andra skolberättelser berät
tats, men då de inte kan sägas återfinnas inom mina urvalskriterier 
har jag valt att inte samtala med dem. 

Förutom kriteriet att mina elever gått via ett år på det individuella 
programmet till ett nationellt program var det som tidigare nämnts 
av största vikt att de kunde tänka sig att berätta om sina erfarenhe
ter. Jag valde således att tala med samtliga möjliga elever som befun
nit sig i de tre olika lärmiljöerna (högstadiet, individuellt program 
och nationellt program) i studien. Jag talade med eleverna vid två 
tillfällen under deras första år på ett nationellt program. Eleverna 
valde att samtalen skulle ske under skoltid, med ett undantag. En 
elev ville inte missa lektioner så de samtalen skedde utanför skoltid. 
Samtliga samtal ägde rum på skolan i lokaler som fanns i anslutning 
till deras lektionssalar. Dessa första samtal varade mellan 18 och 45 
minuter.  Likaså samtal nummer två omfattade mellan ca 15 och 45 
minuter. Även om de inledande samtalen inte var så långa, är min 
upplevelse att eleverna både ville berätta och att de hade något vik
tigt och relevant att berätta. Att eleverna var relativt fåordiga kan 
dels bero på att de inte var vana vid att bli lyssnade på och dels på 
att de inte var vana vid att sätta ord på sina upplevelser. 

Många olika faktorer gör det möjligt att få tillträde till fältet. Det 
räcker inte alltid med rektors tillstånd, utan härutöver är det nöd
vändigt att jag som forskare lyckas skapa relationer till de elever 
som jag har för avsikt att samtala med. Jag sökte under hösttermi
nen det första undersökningsåret upp elever som ville delta i un
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dersökningen och påbörjade mina samtal med dem. Burgess (1999) 
framhåller informanternas betydelse för kvaliteten på det material 
som forskaren får fram. Han poängterar att informanterna är de 
som lär forskaren om det som ska utforskas. 

I nedanstående tabell ges en översikt av vilka nationella program 
eleverna studerade vid.

Tabell 4.1  Översikt över program. 

ELEV progrAM

1 Bygg

2 Bygg

3 Bygg

4 fordon

5 fordon

6 fordon

7 fordon

8 Handel

9 Handel

10 Industri

 

De elever som studerade vid fordons och byggprogrammet hade jag 
träffat tidigare. Jag arbetade som specialpedagog på fordons och 
byggprogrammen men jag hade inte arbetat med undervisning i re
lation till de aktuella eleverna. De elever som gick på industri och 
handelsprogrammen hade jag inte tidigare träffat. 
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4.3 Genomförande
Efter att jag personligen frågat elever om de ville delta i studien, 
inledde jag de första samtalen med eleverna under deras första år på 
nationellt program. Efter transkribering av dessa samtal skedde det 
andra samtalet De första samtalen ägde alltså rum under deras för
sta termin av utbildningen på ett nationellt program och det andra 
samtalet under deras andra termin på ett nationellt program.  

4.3.1 Konstruktion av data 
På hösten under studiens första år sökte jag således upp de tio elever 
som var möjliga för min studie, för att fråga om de ville delta i 
studien. När jag fått kontakt med eleverna fick de ett informations
brev (se bilaga 1). De elever som inte var myndiga tog hem brevet 
för att få vårdnadshavares underskrift. Elever och vårdnadshavare 
informerades även om att eleverna kunde dra sig ur studien när de 
ville. Därefter bestämde jag och eleven tillsammans tid och plats för 
det första samtalet. Alla samtal spelades in med hjälp av en digital 
röstinspelare och sparades på dator. 

Det är svårt att till fullo förbereda sig inför intervjuerna, eftersom de 
kan leda en i oförutsedda riktningar, beroende på vad eleverna väljer 
att tala om. Varje intervju ger nya erfarenheter som intervjuare och 
kanske eleverna i min studie hade funnit det lättare att formulera sig 
om jag hade varit mer lyhörd och lyssnande samtalspartner. För att 
kunna lyssna krävs en öppenhet inför det som är okänt men samti
digt krävs att man inte bara är intellektuellt utan även känslomässigt 
uppmärksam (Andrews, 2007). Lika viktigt är att vara uppmärksam 
på att eleverna också uppfattar mig som intervjuare på något sätt. I 
mitt fall kan det ha påverkat dem att jag är specialpedagog, att jag 
är lärare överhuvudtaget, att jag känner många av deras lärare, att 
jag känner till det individuella programmet och att jag känner till 
de grundskolor de tidigare gått på. Att jag för några var bekant se
dan tidigare påverkade troligtvis även att jag fick kontakt med mina 
informanter och att de var intresserade av att delta i min studie. Å 
ena sidan kan en genuin nyfikenhet hämmas av att man som inter
vjuare tror att man redan vet svaren på de frågor som ställs. Å andra 
sidan hade vi gemensamma referensramar vad gällde både miljöer 
och personer, som var till hjälp för en gemensam förståelse av det 
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samtalen handlade om. Det kan vara en fördel att hitta just sådana 
gemensamma beröringspunkter för att överhuvudtaget få personer 
att delta i samtal (Andrews, 2007). 

En strävan jag hade var att eleverna i studien skulle känna tillit till 
mig som intervjuare. Detta har även att göra med hur vi interagerar 
i samtalet. Här har språket stor betydelse, både det verbala och det 
icke verbala språket. Enligt Bourdieu (1999) är det av stor betydelse 
att den som intervjuar anpassar sitt språk och är tydlig i sitt kropps
språk för att uppmuntra till samarbete och interaktion mellan in
tervjuare och intervjuad. En risk finns dock att man som samtals
partner anpassar sitt språk så att det blir onaturligt. När man talar 
med ungdomar bör man naturligtvis anpassa sitt språk så att det 
blir begripligt för den man talar med, men att tala som de gör skulle 
sannolikt kunna uppfattas som löjeväckande. Den nödvändiga kon
takten med ungdomarna skulle då inte främjas, vilket skulle kunna 
leda till en försämring av kvaliteten i datakonstruktionen. 

Det är även väsentligt att ha förberett den tekniska utrustningen, så 
att det inte skapar onödiga avbrott eller obehag för både den inter
vjuade och intervjuaren. Ibland kan dock tekniska problem vara till 
hjälp för kontakten mellan de som deltar i samtalet. Inför min första 
intervju hade jag fått en muntlig beskrivning av hur den digitala 
inspelaren fungerade. När jag väl var i intervjusituationen kunde 
jag ändå inte få igång apparaten. Den elev jag samtalade med hade 
kunskaper om hur inspelaren fungerade, så i det fallet blev det som 
kunde ha blivit ett problem istället en spänningsupplösare. Vi kunde 
tillsammans skratta åt min okunnighet och eleven fick tillfälle att 
visa att han hanterade situationen. 

Jag inledde de första samtalen med att jag var intresserad av elev
ernas berättelser om hur det var i skolan nu och hur det hade varit 
tidigare. I början av samtalen var både jag och ungdomarna ganska 
avvaktande och vi kände av varandra liksom man gör under ett sam
tal vilket som helst. De flesta berättade om sina skolliv med början 
i nuet för att sedan gå bakåt i tiden och avslutningsvis talade vi om 
framtiden. Det föll sig naturligt eftersom de frågeområden jag utgick 
från under samtalen hade en sådan struktur, eftersom jag antagit att 
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det var mest naturligt att starta i nuet. Följande fyra frågeområden 
blev alltså utgångspunkt för samtalen:

• Nationellt program
•  Individuellt program
• Varför individuellt program
• Framtid

När de första samtalen var genomförda och transkriberade träffade 
jag eleven en andra gång dels för att ge återkoppling på det han eller 
hon sagt och dels för att försöka fördjupa och förstå delar av deras 
berättelser. För att underlätta för eleverna skrev jag en sammanfatt
ning av det första intervjusamtalet. Eleverna erbjöds även att få sam
manfattningarna upplästa. Min avsikt med sammanfattningen var 
att den skulle vara en läsvänlig version av den transkriberade texten. 
Den berättande gavs därmed möjlighet att se hur samtalet hade upp
fattats. Eleverna var i olika grad intresserade av att ta del av utskrif
terna, några läste dem, andra sa att de litade på mig. För mig var det 
viktigt att eleverna erbjöds att ta del av utskrifterna, eftersom de som 
berättar alltid bör ha en möjlighet att säga sitt om hur intervjuaren 
har uppfattat det de sagt. Denna fas i datakonstruktion kan liknas 
vid en förhandling (Goodson & Sikes, 2001) där intervjuare och in
tervjuperson förhandlar sig fram till den konstruktion, som blir den 
version av berättelsen som kommer att ligga till grund för fortsatt 
analys.  En avsikt med det andra samtalet var även att jag kunde be 
eleverna berätta mer om upplevelser jag inte förstått och ville veta 
mer om. Dessa andra samtal transkriberades på samma sätt som de 
första. Samtalen skedde på våren under elevernas första år på ett 
nationellt program. Samtalen var mellan 15 och 40 minuter långa 
och ägde rum på samma plats som de tidigare samtalen hade gjort. 
Efter att eleverna har fått möjlighet att säga hur de uppfattat våra 
samtal konstruerar jag min berättelse där jag gör tolkningar utifrån 
studiens syfte. (Se figur 4.1 där datakonstruktionen sammanfattas.) 

I ett av uppföljningssamtalen hade en av informanterna sin kamrat 
med sig under hela samtalet. Hur det påverkade samtalet kan jag 
inte veta. Jag kan heller inte veta hur samtalet hade påverkats om 
kamraten hade nekats att komma med in i rummet. Kamraten in
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kluderades inte i samtalet och tog inte heller egna samtalsinitiativ. 
När transkribering av ljudfilerna görs står man som forskare inte 
utanför i en neutral och objektiv position och endast presenterar det 
som sagts i intervjusamtalen. Snarare är man som forskare invol
verad i varje steg i konstruktionen av de berättelser som sedan ska 
analyseras (Kohler Riessman, 2008). När båda mina samtal med 
samtliga elever hade genomlyssnats vid upprepade tillfällen fortsatte 
min transkribering av samtal två. Olika transkriptionstyper gör att 
materialet kan vinklas på olika sätt (Linell, 2010). Jag har valt att i 
transkriptionerna följa skriftspråksnormen utifrån ett läsbarhetsper
spektiv. Eftersom vi inte är vana att läsa talspråk är det lättare att 
ta till sig det talade ordet i skriftspråkets form (Karlsson, 2006). Jag 
har haft för avsikt att låta eleverna framträda genom rikliga citat. 
Däremot är det viktigt att de inte ska kunna bli igenkända och jag 
menar att det kan vara känsligt att formulera samtalen i talspråks
form även på grund av grammatiska oegentligheter eller på grund 
av uttryck som kan avslöja identiteter. Av samma skäl har jag valt 
att benämna alla eleverna elev (E) och mig själv som intervjuare (I). 
Pauser har jag markerat med punkter (…), avbrott med / /, stark 
betoning har markerats med fetstil och fniss eller skratt har satts 
inom parantes (skrattar). Linell (2010) menar att beroende på syftet 
med studien förändras transkriberingsförfarandet. Jag är medveten 
om att mitt sätt att överföra tal till skriven text medför att nyanser 
kan gå förlorade, till exempel tystnader, tvekande, intonation och 
kroppsspråk. Fokus i min studie ligger som nämnts på innehållet 
och det som sägs och inte hur det sägs, även om det naturligtvis är 
omöjligt att helt separera. I de utdrag av det transkriberade mate
rialet som citeras i kapitel 5, kommer även något av det jag som 
intervjuare säger att ingå i avsikt att ge exempel på min roll som 
medskapare.

Ett sätt att hantera samtalen är att som samtalspartner försöka vara 
lyhörd inför elevernas uttryck och anpassa sig efter dem och kanske 
omformulera sig under pågående samtal. I min roll som forskarstu
derande är jag intresserad av det som eleverna säger, vilket får kon
sekvenser för hur samtalen konstrueras.  Även jag som intervjuare 
positionerar mig och väljer röst i samtalen. Jag hanterar det i ana
lysen genom att vara medveten om min förförståelse i mitt uppdrag 
som specialpedagog, vilket medfört att jag ställt mina frågor på ett 
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visst sätt och att jag därför även tolkar svaren utifrån denna förför
ståelse. 

4.3.2 Analys av data
Gränsen för när analysen av data faktiskt börjar har varit flytande. 
Analysens första steg kan ta sin början redan vid det första inter
vjusamtalet (Goodson & Sikes, 2001), det vill säga i min studie i 
samkonstruktionen av de tio skolberättelserna. Andra menar att 
analysen börjar när materialet överförs från tal till text, och att det 
är då den första tolkningen görs (Johansson, 2005). Som jag ser det 
tog analysen i min studie sin början efter det första samtalet med 
eleverna. (Se figur 4.1.) Oavsett när analysfasen börjar är det väsent
ligt att vara medveten om att man som intervjuare gör tolkningar 
och omtolkningar utifrån sin förförståelse under hela forsknings
processen. Nästa steg i analysarbetet var att skapa de narrativa kon
figurationerna (Polkinghorne, 1995), det vill säga, att utifrån de tio 
skolberättelserna identifiera betydelsefulla delar och ordna dem till 
en kronologisk helhet genom en intrig. (Se figur 4.1.) Andra forskare 
hade sannolikt sett annat i materialet som betydelsefullt och gett 
andra versioner av elevernas skolberättelser och då sannolikt skapat 
andra narrativa konfigurationer. Med utgångspunkt från syftet med 
studien blir följande tre frågor relevanta att ställa i samband med 
analysen: (Se kapitel 1.)

1. Vad berättar eleverna om högstadiet?
2. Vad berättar eleverna om det individuella programmet? 
3. Vad berättar eleverna om nationellt program?

I analysen av de narrativa konfigurationerna används berättelser för 
att beskriva mänsklig handling (Polkinghorne, 1995).  Ambitionen 
är att analysen av de narrativa konfigurationerna ska hjälpa mig att 
föra fram innehållet i elevernas skolberättelser. Polkinghorne (a.a.) 
lyfter fram värdet av att analysera narrativa konfigurationer såsom 
följer:

… it seeks to locate common themes or conceptual manifesta

tions among the stories collected as data. Most often this ap

proach requires a database consisting of several stories (rather 

than a single story). (Polkinghorne, 1995, s. 7)
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I min studie utgör de tio elevernas skolberättelser mina data. I kvali
tativa studier används ofta paradigmatisk analys. I den paradigma
tiska analysen kan forskaren välja två vägar att gå, varav den ena ut
går från en teori, deduktiv analys och den andra utgår från att data 
får tala till forskaren, en så kallad induktiv analys (Polkinghorne, 
1995).  Den analys jag har utfört kan sägas vara en induktiv analys, 
eftersom jag sökt teman utifrån de data som konstruerats. Detta kan 
innebära att jag kommer att ha behov av andra teoretiska utgångs
punkter än vad jag inledningsvis antagit för att förstå mina data. 
Polkinghorne (a.a.) menar vidare att den kunskap som konstrueras 
utifrån den induktiva analysen är kunskap om specifika situationer. 
Utifrån betydelsefulla teman söker jag eventuella mönster och va
riation i mitt material. Jag väver samman elevernas berättelser om 
upplevelser av de specialpedagogiska verksamheter som framträder 
under deras skoltid till en helhet i form av en kronologisk berättelse. 
Denna gemensamma berättelse spänner över tiden från grundskolan 
(framförallt högstadiet) till elevernas första år på nationellt program 
på gymnasieskolan, där eleverna även blickar framåt mot vad som 
komma ska. I denna konfigurativa process används en så kallad te
matisk tråd för att lägga fram händelser som delar av en utveckling 
vilken kulminerar i en slutsats. Den tematiska tråden i min studie är 
den intrig som framträder i skolberättelserna när de av mig ordnas 
kronologiskt, det vill säga elevernas upplevelse av hur specialpeda
gogisk verksamhet framträder under deras väg genom högstadiet till 
ett nationellt program via ett år på det individuella programmet. I 
föreliggande studie konstrueras tre narrativa konfigurationer och en 
påföljande epilog, där eleverna berättar om:

• sin skolgång på högstadiet (konfiguration 1)
• sin skolgång på individuellt program (konfiguration 2)
• sin skolgång på nationellt program (konfiguration 3)
• sina tankar om framtiden (epilog)

Även om jag har strävat efter att hålla mig så nära elevernas berät
telser som möjligt blir rekonstruktionen min. (Se figur 4.1.) I forsk
ningsprocessen är det av yttersta vikt att förhålla sig till det empi
riska materialet på ett respektfullt sätt och att noggrant redovisa 
och problematisera hur processen från intervju till text har gått till 
(Karlsson, 2006; Pérez Prieto, 2006). 
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4.3.3 framställning
Hur man presenterar sin studie är väsentligt och många hänsyn be
höver tas både i förhållande till de som kommer att läsa uppsatsen 
och till de som den handlar om. Ely (2007) framhåller vikten av att 
presentera sin text på ett sätt som inte endast är korrekt utan även 
på ett sätt som är tilltalande för många. Alltså är det viktigt att 
tänka på vem texten skrivs för. Min förhoppning är att föreliggande 
studie ska komma väl till rätta i såväl ett vetenskapligt som praktik
nära sammanhang, det vill säga att den även ska komma att läsas av 
allmän och specialpedagoger i både grundskola och gymnasieskola. 
Även pedagoger och studenter vid lärarutbildningar är potentiella 
läsare. Plummer (2001) gör gällande att de flesta studier skrivs för 
en akademisk publik och mycket lite skrivs för en större populär 
publik. Det anses inte tillräckligt akademiskt. Även om texten riktas 
till en större publik måste författaren argumentera för sina val och 
försöka göra studien så transparent som möjligt för läsbarhetens 
skull. 

Ett flertal forskare framhåller att livsberättelseforskning med  
fördel skulle kunna närma sig en skönlitterär presentationsform (Ely, 
2007; Plummer, 2001; Zeller, 1995). Det som är lättare att läsa är 
emellertid inte nödvändigtvis lättare att skriva. Genom att göra en 
mera poetisk framställning är det möjlig att beröra och att komma 
åt kärnan i det som sägs, ofta på ett kortfattat sätt. Det kan kanske 
göra det lättare för läsaren att uppleva känslan och tonen i det som 
sägs:

Poetry allows for maximum input in and between the lines. Po

ems streamline, encapsulate and define, usually with brevity but 

always with the intent to plumb the heart of the matter; to bring 

the reader to live the emotions, the tone, the physicality, the voi

ced and not voiced moments. (Ely, 2007, s. 575. )

 
Ett av mina samtal innefattade sådana kvaliteter att det med fördel 
kunde presenteras i poetisk form, där eleven fick mycket sagt med 
ett fåtal ord. (Se uppsatsens inledande citat, kap 1.) Det skulle vara 
mycket spännande att läsa och skriva en avhandling presenterad i 
skönlitterär form, men i ett sådant övervägande har jag för egen del 
måst inse mina begränsningar som författare.
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I figur 4.1. sammanfattas datakonstruktion och analys.

1. Elevernas verkligheter

2. Elevernas upplevda verkligheter

3. Elevernas berättelser om sina upplevda verkligheter av sin skoltid på högstadiet, 

på individuellt programmet och på nationellt program

4. Analys påbörjas och forsätter sedan kontinuerligt

5. Elevernas och min samkonstrution av överången från grundskolan till ett  

nationellt program via det individuella programmet

6. De tio skolberättelserna konstrueras

7. Betydelsefulla teman identifieras och ordnas i en kronologisk helhet

8. Tre narrativa konfigurationer och påföljande epilog konstrueras

9. Analys av de narrativa konfigurationerna 

10. Min slutliga framställning konstrueras, det vill säga uppsatsen skrivs

 
Figur 4.1. Sammanfattning av datakonstruktion och analys

4.4 Berättigande och trovärdighet 
När det gäller att utvärdera kvaliteten på analysen av data finns 
ett antal kriterier (Johansson, 2005). Berättigande och trovärdighet 
är begrepp som bland annat används inom livsberättelseforskning. 
Ett kvalitetskriterium behandlar huruvida studien kan sägas vara 
berättigad, det vill säga om studien kan ligga till grund för andras 
arbete, både inom akademien och på fältet. Det jag som författare 
kan bidra med för att kvaliteten ska kunna säkras är att noggrant 
beskriva vilka tolkningar jag gjort och redovisa de val jag gjort. För 
att stärka kvaliteten har jag försökt beskriva hur omvandlingarna 
från tal till text har gjorts vid transkriberingen och genom att ha rik
liga citat försöka komma så nära mina data som möjligt. Även Kvale 
(1997) diskuterar validitet som hantverksskicklighet. Alvesson och 
Sköldberg (2009) menar att empirin bör uppfattas som argument i 
en debatt. De liknar även empirin vid en spegel:
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… kan empiri ses som en bild i en spegelsal med en mängd kon

vexa och konkava speglar (= forskare, språk, teori, verklighet) 

snarare än som resultatet av en (enda) spegling (av ”verklig

heten”). (a.a, 2009, s. 537.) 

Holmberg (2007) menar att validering av det som tolkats måste 
sträva efter att stärka trovärdigheten i den tolkning som gjorts och 
inte sträva mot att utesluta andra möjliga tolkningar. Pragmatisk 
validitet är ett begrepp som inom livsberättelseforskning betyder att 
det är viktigt att tolkningarna av det som berättats återkopplas till 
fältet. Att fältet känner igen sig i och har gagnats av studien gör den 
trovärdig, vilket är en väsentlig del i den pragmatiska validiteten 
(a.a., 2007). 

Bruner avvisar tanken på att livet är något i sig självt, utan det 
upp levda livet konstrueras genom berättelser, såsom i skapandet 
av texten (Bruner, 2001). Hellsten (1998) framhåller även han att 
i den konstruktionistiska traditionen är kunskap en formulering av 
erfarenheten, inte en bild av verkligheten. Resultatet är inte gene
raliserbart till nya erfarenheter utan dessa måste formuleras i nya 
konstruktioner. Resultaten kan kanske inte tillämpas, men kan ligga 
till grund för att förbättra. Den berättelse som konstrueras ska av 
andra kunna ses och förstås som en möjlig tolkning av det som hänt 
eller berättats. En konsekvens av att anta ett konstruktionistiskt per
spektiv är att ingen objektiv verklighet måste finnas som korrespon
derar med den verklighet som upplevs av eleverna i studien. Alltså 
är det möjligt att förstå företeelser på olika sätt. Data konstrueras 
de upptäcks inte. Det är i forskarens interaktion med aktörer i den 
studerade miljön som data skapas (Calander, 1998).

4.5 Etiska överväganden 
I livsberättelseforskning där enskilda individer fokuseras är det nöd
vändigt och av största vikt att förhålla sig till de etiska regler som 
finns. Jag har i min undersökning informerat alla informanterna, 
och om de är under 18 år även deras vårdnadshavare, de aktuella 
rektorerna och berörda lärare (informationskravet). Innan jag skick
ade hem breven till vårdnadshavarna diskuterade jag med berörd 
elev för att få hans eller hennes medgivande att göra så. Alla elev
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er som medverkar i studien benämns som elev (E). De kommuner 
som förekommer i studien har fingerade namn för att anonymisera 
eleverna i största möjliga mån (konfidentialitetskravet). Eleverna in
formerades också om att det var högst frivilligt att delta och att det 
var möjligt för dem att när som helst avbryta (samtyckeskravet). 
Vidare kommer data endast att nyttjas i forskningssyfte (nyttjan
dekravet).  I studien har därmed hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 
etiska forskningsregler (2008). 

Enligt Thagaard (2004) finns en risk att elevernas upplevelse av sin 
situation kanske inte överensstämmer med den tolkning som fors
karen gör. De etiska överväganden som måste göras är att låta elev
erna ta del av forskarens tolkningar under analysens gång (Hornsby
Smith, 1996). Eleverna informeras även om att de under analysens 
gång har möjlighet att klargöra eller ändra sina berättelser. Just att 
återkoppla eller förhandla det som skrivits utifrån de samtal som 
förts med informanterna ser även Lieblich (2007) som ett etiskt rik
tigt sätt att genomföra sitt forskningsarbete på. Hon menar också 
att livsberättelseforskning berättigas genom att berättarna upp
märksammas på ett positivt sätt; att de i någon mån hedras. Fokus 
hamnar då ofta på det positiva det som gör nytta, istället för på det 
negativa som istället skulle kunna göra skada. Det viktigaste måste 
vara att respektera de informanter som ingår i studien och behandla 
dem på ett riktigt och moraliskt sätt (Goodson & Sikes, 2001). 

När det gäller att ge unga människor som gymnasieelever röst är 
det särskilt viktigt att hantera dem väl. Resultatet blir inte tydligt 
förrän de som har makten kan ta del av hur livet verkligen upplevs 
av minoriteter, som till exempel i mitt fall, för elever som skolan har 
misslyckats med. Med andra ord är de berättelser, som berättas av 
människor som vanligtvis inte gör sin röst hörd eftersom deras liv 
inte anses tillräckligt intressanta eller viktiga, oerhört betydelsefulla. 
Det är av största vikt att de här informanterna inte upplever att de 
blivit utnyttjade bara för att forskaren ska få ett resultat (Goodson 
& Sikes, 2001).
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4.6 Sammanfattning
Jag har valt att låta elever berätta om sina upplevelser av sin skoltid. 
Genom dessa data hoppas jag kunna bidra med värdefull kunskap 
om elevers upplevelser av hur den specialpedagogiska verksamheten 
framträder. Jag har samtalat med tio elever som alla efter grund
skolan gått ett år på det individuella programmet. Efter det året har 
de antagits till och börjat studera vid ett nationellt program. Elev
erna har under sitt första år på nationellt program deltagit i studien 
via samtal där de berättat om sin skoltid vid vardera två tillfällen. 
För att analysera elevernas livsberättelser ur ett skolperspektiv har 
jag sökt händelser från de 10 skolberättelserna, vilka jag därefter 
sammanfogat i kronologisk ordning till tre narrativa konfiguratio
ner. De tre konfigurationerna med påföljande epilog blir slutligen 
resultatet i min uppsats som är konstruerad av mig.
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5 ELEVERS SKOLBERÄTTELSER

Här följer tre narrativa konfigurationer med påföljande epilog 
utifrån de tio elevernas skolberättelser. I den första narrativa kon
figurationen framträder elevers högstadietid. I den andra framträ
der elevers berättelser om det individuella programmet, i den tredje 
framträder berättelser som handlar om det nationella programmet 
och slutligen i en epilog framträder i berättelserna tankar om den 
framtid som väntar dem. Den berättelse som avslutar kapitlet lyfter 
elevers tankar om den framtid som väntar dem efter avslutad skol
gång, vilket inte kan sägas ingå i studiens syfte. Emellertid är den av 
betydelse, eftersom elever i sina berättelser uttrycker sina tankar om 
framtiden. Innehållet i tio elevers skolberättelser beskrivs utifrån de 
teman som framträder i datamaterialet vilka illustreras med hjälp 
av rikliga citat.  (Se tabell 5.1.) Skolberättelserna presenteras alltså 
i form av tre narrativa konfigurationer som följer en kronologisk 
tidsföljd. Tillsammans utgör de min forskarberättelse utifrån elev
ernas och min samkonstruktion av deras berättelser om de olika 
lärmiljöerna högstadiet, det individuella prorammet och nationellt 
program. (Se figur 4.1.)

5.1 Högstadiet
Gemensamt i de flesta elevers berättelser om högstadiet är att de 
inte är närvarande på en stor del av lektionerna. En konsekvens av 
deras frånvaro är att skolan kallar till möten. Dessa möten leder inte 
till att elever upplever att deras skolsituation förbättras och de upp
lever att det upp till dem själva att finna lösningar.   Elever upplever 
inte att lärare engagerar sig, utan när de söker sig till undervisning 
deltar de i grupper där deras kamrater också deltar. Av berättelserna 
framgår alltså att den största anledningen till att vägen från grund
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skolan till gymnasieskolan går via det individuella programmet är 
att elevers frånvaro är hög under grundskolan, framför allt under 
högstadietiden. 

5.1.1  ”för jag var ju inte i skolan.”
Elever berättar att de periodvis nästan inte alls är i skolan under 
sin högstadietid. De är i alla fall inte närvarande på lektionerna. 
Anledningen till att de inte befinner sig i skolan är att de tycker att 
undervisningen är tråkig och att de därför inte orkar. Det är svårt för 
ungdomarna att hitta motivation nog för att delta i skolans arbete. 

E: Jag var inte så mycket på lektionerna /…/ Det var mest för att 

det var tråkigt. /…/ Man hade inte lust just då.

Det är däremot inte självklart för elever vad det är som är tråkigt. 
Det kan uttryckas på följande sätt:
 

E: För jag var aldrig i skolan när jag gick i grundskolan då/…/ Ja 

högstadiet. /…/ Jag vet inte. Det var tråkigt. 

När elever får göra något praktiskt under lektionstid upplevs det 
som mer lustfyllt. En SOlektion som upplevs roligare än de andra 
beskrivs så här:
 

E: Mm, där fick man göra saker /…/ bygga en liten by eller  

någonting.

 
Vissa lektioner är mindre tråkiga, så dit går några av eleverna. En 
anledning kan vara att det är lugn och ro på lektionerna. En elev 
berättar att det kan vara svårt att koncentrera sig på lektionerna när 
många pratar. I detta fall har det betydelse vilken lärare eleven har.

 E: Men när vi hade en viss lärare var alla tysta. 

Elevers upplevelse av att det är krävande att gå i skolan och av att 
de inte har orken att närvara på framför allt vissa lektioner återkom
mer i deras berättelser. En elev uttrycker det som att hon inte orkar 
bara sitta still och plugga. 
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E: Alltså jag orkar inte sitta ner och plugga. Jag vill hellre göra. 

Jag vet inte typ /…/ Det är orken alltså.

Ett skäl som anges till att det är svårt att orka är att om eleven initi
alt inte får saker förklarat för sig så att denne förstår, så orkar eleven 
inte heller ta tag i skolarbetet.

I: Är det så att du inte gärna ber om hjälp kanske?

E: Jo, ibland gör jag det men ibland bara sitter jag och då blir jag 

långt efter /…/ det är bara det att jag orkar inte göra någonting 

när jag inte fattar så orkar jag inte göra någonting.

Elever ser inte sig själva som några som sitter ner och lyssnar hela  
tiden utan de vill hellre vara mer aktiva under lektionerna. Det är 
väldigt svårt för ungdomar att hitta motivationen till att dels komma 
till skolan och dels till att vilja ta till sig det innehåll skolan har att 
erbjuda. Elever uttrycker att skolan under högstadiet varit en skola 
som inte varit till för dem.

I: Hur kan det komma sig att du gick på IV?

E: För jag var ju inte i skolan. Ja, jag var ju inte alls där då /…/ 

Jag pallade inte /…/ i sjuan var jag där typ ingenting. Kanske i två 

veckor. Så, åttan var jag där lite och i nian var jag där inte igen. 

E: (skrattar till) Ja, alltså det är nog hela grejen. Så måste man gå 

upp så tidigt sen måste man ta sig till skolan och så måste man 

sitta i en skolbänk hela dagen och plugga och lyssna och skriva 

och så måste man åka hem, så har hela dagen gått och det är det 

som är det. 

5.1.2 ”Jag hade varit på så himla många möten …”
För att stimulera ungdomar till att komma till skolan kallas till mö
ten av olika slag. Elever upplever inte att dessa möten hjälper dem 
att hitta den motivation de saknar och de upplever inte heller att det 
är lättare att gå till skolan efter ett möte. I samtalen med eleverna 
undrar jag vad skolan gjorde för att de skulle komma till skolan. 
Några elever minns inte men några drar sig till minnes att lärarna 
skickar hem frånvarorapporter.
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I: Vad gjorde skolan åt det? (skolket)

E: Ingenting.

I: Inget alls? Ringde de inte hem?

E: Nej, de bara skickade hem schemat en gång i månaden /…/ 

skolk och sånt.

Rapporterna skickas endast hem i början av högstadiet. När jag frå
gar eleverna om de har möten svarar de att så är fallet, men att dessa 
möten inte leder till någonting. Upplevelsen är inte att mötena är 
konstruktiva i den meningen att de leder till någon sorts förändring 
för dem. De upplever inte heller att mötena ger dem det stöd eller 
den hjälp de skulle behöva. Även om eventuella lösningar diskuteras 
på mötena upplever elever inte att dessa diskussioner berör dem. De 
har varit på så många möten att de slutat lyssna. 

E: Sådär, jag lyssnade inte så mycket på dem. /…/ Jag hade varit 

på så himla många möten så det var lite tråkigt.

 
Elevers berättelser varierar vad gäller vilka som är närvarande vid 
mötena. En del säger att förutom de själva, är föräldrarna, mentor 
och rektor med, medan andra uppger att även skolsköterska, kura
tor och undervisande lärare är närvarande.

I: Många möten blev det, eller?

E: (fnissar) Ja, det blev väl en del.

E: Mm, det var jag och mina föräldrar och det var min klassfö

reståndare, sjuksköterska, kuratorn, båda … nej bara biträdande 

rektorn, mm … det var nog de.

I: Hade ni några möten kring detta på grundskolan?

E: Ja, jag tror vi hade något möte … en gång.

I: Där skrev man åtgärdsprogram och sånt?

E: Ja.

Elever är inte alltid medvetna om allt vad som diskuteras på de mö
ten de deltar i. De kommer dock ihåg att betygen diskuteras på ett 
eller annat sätt. Emellertid är elever inte säkra på om de har uppnått 
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betyget godkänd eller inte. De är heller inte medvetna om att de själva 
skulle kunna ha varit aktivt delaktiga i de möten som de deltar i.

I: På mötena var aldrig studie och yrkesvägledaren med?

E: Nej de pratade aldrig om betyg. Fast just då tänkte jag inte 

på vilken linje jag ville komma in på. Jag hade säkert förstått 

det här med intagning men jag visste inte var jag ville gå och hur 

mycket jag behövde jobba upp mig. /…/ Nej jag hade ingen aning 

(om sina betyg). De flesta sa bara att kommer du inte får du icke 

godkänt, så jag visste inte om jag hade IG eller inte. 

Elever vet inte heller riktigt varför eller i vilken funktion de olika 
representanterna för skolan är närvarande på mötena. 

E: De ringde hem till morsan och sa att jag inte var i skolan och 

sen var det inte mer med det.

I: Inga möten och så?

E: Jo, ibland /…/ Ja med rektorn och så. 

I: Hur kändes det då?

E: … Det kommer jag inte ihåg /…/ …Rektorn var nog med varje 

gång /…/ Ja, mentorn var med, men jag kommer inte ihåg vad 

han hette /…/ Ja … vete fan vad han hette en sådan där linjein

riktare.

I: Studie och yrkesvägledaren?

E: Ja, så hette han. Studievägledaren eller något sådant ja.

 
5.1.3 ”… men överlag ledde det inte till så mycket …”
Ungdomarna upplever att skolan inte gör någonting för att få dem 
att komma till skolan och delta i undervisningen. De beskriver också 
att de efter ett möte känner ungefär likadant som de gjort före mötet. 

I: Men kände du efter ett sådant möte att nu ska jag sätta igång?

E: Det vet jag inte om det hände.

Trots alla möten upplever elever inte att skolan gör något för dem. 
De har en upplevelse av att ingen bryr sig och det uttrycker de också 
genom att själva inte heller bry sig. Ungdomar uttrycker även att 
de inte själv får möjlighet att komma med förslag, att det mest är 



65

lärarna som säger vad de tycker och att de låter lärarna säga sitt och 
sedan går de hem. 

E: Nej, det var mest lärarna som sa vad de tyckte. /…/ Nej, jag 

vet inte, jag brydde mig inte. Jag lät dem snacka sen gick vi hem.

Vid några av mötena upprättas åtgärdsprogram. I samtalen säger 
elever att det är mentor som fyller i åtgärdsprogrammen enligt en 
särskild mall. Några elever uppfattar det som att det är en lapp där 
det ska fyllas i rutor. 

E: Jo, alltså mentorn han skrev och fyllde i där att jag behövde 

läsa mer ibland. Sådär man brukar fylla i några rutor.

Elever upplever inte att skolan gör någonting för att minska deras 
frånvaroproblem. Den vanligaste uppmaningen till elever på mötena 
är att de ska komma till skolan och närvara på lektionerna. 

E: Det var så länge sedan jag minns knappt nu /…/ det var nog 

mer om varför jag inte kom på lektionerna och vad de skulle göra 

och vad jag skulle göra för att börja komma.

E: Nej, bara de /…/ Nej det var mest att jag skulle komma till 

skolan och så. Det var inget mer än det.

Det finns elever som upplever att lärarna, vid mötena försöker av
säga sig sin del i konflikter och skuldbelägger därigenom sina elever.

E: De var bra. Skolsköterskan har jag känt sedan jag började i 

första klass, och hon har känt min familj och så. Hon vet hur jag 

fungerar /…/ Ja på mötena skulle X (läraren) alltid skylla bort sig 

så att jag skulle få skulden. Att det var jag som gjorde fel och så, 

men det ledde inte till så mycket egentligen /…/ Det blev ett möte 

och sen blev allt som vanligt igen.

I: Vad pratade ni om? Kommer du ihåg det?

E: Hur vi skulle lösa det.

I: Vad hade de för bra förslag?

E: Ingenting. 
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Ett fåtal elever upplever att vissa lärare försöker få dem att komma 
till skolan och att de då gör ett försök.

I: Tyckte du att skolan, då menar jag grundskolan stöttade dig 

och verkligen försökte få dig att gå i skolan? Och gå på lektio

nerna?

E: Ja, vissa gjorde /…/ Att de pratade med mig och försökte få 

mig till att gå.

E: Jag fick säga vad jag känner och tycker men överlag ledde det 

inte till så mycket.

Elever framstår ibland som medvetna om att åtgärder sätts in, men 
vet inte vilka konsekvenser det medför för dem på längre sikt.

E: Nej, nej det kom inte förrän i nian men då var det enda de sa 

att då tar vi bort några ämnen och jobbar med matte, svenska 

och engelska. Så var det.

I: Jag tänker på det att de plockade bort både SO och NO, det är 

rätt mycket poäng.

E: Ja, det är väl sex ämnen? /…/ Nej eller jag tänkte inte så myck

et på betyg. Jag förstod inte så mycket om hur mycket betyg man 

behövde för att komma in på olika ställen och så. Det enda de 

sa var att det är bättre att du har matte, svenska och engelska än 

inget alls. Det lät väl bra för stunden.

Elever ger också uttryck för en känsla av att det inte finns någon i 
skolan som bryr sig tillräckligt mycket om huruvida de kommer dit 
eller inte. 

E: Jag vet inte /…/ Det hade nog inte gjort någon skillnad. Jag 

hade nog inte kommit ändå. /…/ De brydde sig inte. 

5.1.4 ”… då var jag tvungen att skärpa till mig …”
Elever uppfattar alltså inte att de möten de deltar i ger dem verk
tyg eller motivering för att komma tillbaka till skolan. De åtgärds
program elever berättar om påverkar inte dem i positiv bemärkelse. 
Många förstår också det som att det i mötena understrukits att det 
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är deras eget ansvar att se till att fungera i skolan. De uttrycker det 
till exempel genom att säga att de skulle skärpa sig eller bättra sig. 

E: De säger alltid samma sak /…/ att jag skulle bättra mig.

E: De informerade mina föräldrar om hur det låg till och mina 

föräldrar ville att om jag inte var på någon lektion så skulle de 

ringa. Och så gjorde de ett tag men sen när jag inte skärpte mig 

ändå, sket de i det till slut. /…/ Nej det var i nian i början på vår

terminen som jag verkligen försökte skärpa till mig och det gick 

bra ett tag. /…/ Alltså om jag tänker tillbaka nu om jag hade varit 

där nu så hade jag tänkt att det inte är för sent att skärpa till sig. 

Att det ju bara är några år till av sitt liv man behöver gå i skolan. 

Och det är så jag försöker tänka nu.

I: Hade det hjälpt tror du, om du hade fått mer stöd och hjälp på 

grundskolan?

E: Jag tror inte det. Jag var nog inte redo att skärpa till mig då. 

Elever lägger ansvaret på sig själva; hade de tidigare bara skärpt sig 
så hade allt gått bättre. Att de inte tidigare skärpt sig är något som 
elever i efterhand kan ångra, trots att de inte är säkra på att de varit 
möjligt för dem att göra det just då. Elever måste alltså själva lösa 
sin aktuella situation, det vill säga ansvaret läggs på den enskilde 
eleven. Han/hon måste skärpa sig.  

E: Det … vet jag inte … det var egentligen upp till mig. /…/ Det 

är … att sköta skolan är bara upp till en själv egentligen /…/ Så, 

egentligen var det bara mitt eget fel /…/ Nej, kollar jag bakåt så 

ångrar jag bara att jag inte skötte mig själv. 

I: Ja, det är så du ser det?

E: Det enda jag ångrar är att jag inte skötte mig från start.

I: Så säger du också att du har skärpt till dig mycket i de ämnena. 

Du använder ofta det ordet om dig själv att du skärpt dig. Hur 

menar du så? Vad är det du har gjort?

E: Det var när jag gick i högstadiet då sket jag i skolan och sen 

när jag väl ville gick det inte ändå för det var ingen bra kemi med 

lärarna. Och så när jag började på IV tänkte jag att jag skulle 

skita i allt och göra mitt eget för att jag ville komma någonstans 
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och då var jag tvungen att skärpa till mig och göra mitt eget och 

skita i vad andra tyckte.

E: Nej, om jag hade ansträngt mig hade jag kunnat få bra betyg 

/…/ Det är faktiskt en själv. Man måste besluta sig för att jobba 

så blir det bra eftersom det är så många som inte jobbar här är 

det lätt att bara snacka istället.

Den slutsats som elever drar kring varför det går bättre i gymnasie
skolan än vad det gjort i grundskolan hänger samman med att de 
har skärpt sig och då går det bättre.

E: /…/ För att … vet inte … ingen aning, jag har skärpt mig.

5.1.5 ”Har man ingen bra lärare går man inte dit.” 
Elevers lärandesituation påverkas av många faktorer. Att lärarna 
har stor betydelse för hur elever upplever sin skolgång är tydlig. Dels 
kan lärare handla på sådana sätt att eleven börjar komma till skolan 
efter lång tids skolkande, dels kan lärare handla på ett sådant sätt att 
eleven upplever sig så sviken att han/hon beslutar sig för att inte gå 
till skolan alls. Lärarna har stora möjligheter att påverka elevers väg 
igenom en skolform och vidare till en annan. Hur en bra lärare ska 
vara upplevs naturligtvis på olika sätt av olika individer men några 
gemensamma drag har kunnat skönjas i materialet.  Att lärarna ock
så är av stor betydelse för om elever går i skolan eller inte visar sig 
i samtalen. Elever efterfrågar lärare som har livserfarenhet och kan 
förstå hur det är att vara en elev som inte tycker om att ”plugga”. 

E: Har man ingen bra lärare går man inte dit. /…/ Har man en 

bra lärare kanske man vill gå dit. /…/ Jag vet inte, det finns lärare 

som är duktiga i skolan så går de på lärarhögskolan och så finns 

det de som har varit med om andra grejor och då blir de bättre 

lärare. /…/ Ja, de som bara har pluggat i hela sitt liv, de fattar inte 

om jag inte gillar att plugga, så vet de inte hur det är.

Huruvida lärarna upplevs som rättvisa eller inte har även betydelse 
för elevers upplevelse av huruvida lärandesituationen uppfattas vara 
till för dem eller ej.  
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E: Ja, innan blev man helt arg och så på dem som pratade /…/ De 

(lärarna på högstadiet) hade sina favoritelever och så och de bara 

brydde sig om dem /…/Ja, fast de inte ens behövde den (hjälpen).

Även känslan av att inte förstå vad läraren menar vid instruktioner 
eller vid samtal rörande betyg upplever elever som negativt. 

I: Förstod du vad hon menade (svenskläraren)?

E: Nej, inte just med det att det skulle bli svårt för mig sen. Jag 

tycker nästan att det är lite bättre nu, men det kan kanske bero 

på läraren också … här … /…/ Jag diskuterade det med mamma 

och så /…/ De förstod inte heller det riktigt alls.

E: Ja, dels i matte till exempel hade vi en ny lärare i månaden 

ungefär i varje fall rätt ofta. /…/ Vi hade en jättebra lärare i sjuan 

då fick jag godkänt och sådant, men sen när de började ändra 

och sådant blev det jättesvårt. /…/ För då förstod man inte för 

alla hade olika tips om hur man kunde räkna och så. Det blev 

lite klyddigt.

Ibland upplever elever att lärare och elever inte kommer överens 
eftersom de inte tycker om varandra. 

I: Tyckte du att det ledde till något?

E: Nej inte direkt /…/ fast jag kommer inte ihåg /…/ Det är väl 

så att skolan är inte grejen för alla och då blir det väl så att man 
skiter i det.

I: Jag tänker på de lärarna du hade på grundskolan, hur var de 

tyckte du?

E: Nej, de var inte sådär jättebra /…/ (skratt)  

Jag tyckte inte om dem helt enkelt.  

5.1.6 ”De skiter väl i en.”
Upplevelsen av att skolan inte är till för alla förefaller vara central i 
elevers berättelser. För några har den upplevelsen funnits med under 
i stort sett hela skoltiden medan för de flesta i föreliggande studie 
har utanförskapet tagit sin början under högstadiet. En elev berättar 
om den bristande tillit som elever kan känna inför överlämningarnas 
konsekvenser.
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E: På högstadiet fick jag ingenting.

I: Varför blev det så tror du?

E: De skiter väl i en.

I: /…/ De (lärarna) måste ju ändå ha haft någon överlämning. Det 

brukar man ju ha.

E: Ja, det säger de ju. ’Oh ja de vet om det och vi tar hänsyn till 

det’, men det gör de inte.

Elever uttrycker en besvikelse över att fastän de särskilt ber om att 
få hjälp och stöd i undervisningen tar inte skolan som organisation 
tillräcklig hänsyn till dem och de lämnas utanför. Den undervisning 
de slutligen får är inte tillräcklig och inte utformad på ett sätt som 
elever kan känna sig hjälpta av. 

E: Ja, vi bad om att få extrahjälp av specialpedagogen, att hon 

skulle vara där på lektionerna. Fast hon var där kanske max två 

tre gånger.

H: Ja, och fick du någon hjälp när hon var där?

E: Inte så jättemycket.

H: Ja, kan du ge något exempel på hur den hjälpen kunde se ut?

E: Eeh … Ja hon var bara i klassrummet hon tog inte in oss i ett 

eget rum så vi kunde jobba i fred /…/ Det kunde bli så att man 

fick hjälp varannan lektion eller någonting, så att jag inte be

hövde vara inne i klassrummet. För det var många som pratade 

och sådant.

I samtalen berättar elever om andra händelser under skoltiden som 
varit av betydelse för hur resten av tiden i skolan har gestaltat sig. 
Upplevelsen av att bli sviken av lärare och andra inom skolan gör 
det svårt för dem att finna motivation. Självförtroendet sjunker och 
som en följd blir det svårt att prestera efter förmåga. Det blir då 
även svårt att se meningen med att överhuvudtaget ta sig till skolan. 
Ansvaret för dessa kritiska händelser riktas i hög grad mot ung
domarnas beteende, inte mot deras skolprestationer. Elever upp lever 
att eftersom de inte varit närvarande på lektionerna under vissa  
perioder tror inte lärarna att de har förmåga att prestera väl i sko
lan. Många elever säger i samtalen att de upplevde att skolan inte 
brydde sig om dem och att det kan ses som ett uttryck för skolans 
svek. 
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E. Ja, det var på Xskolan också.

I: Ja, alltså innan du gick på högstadiet?

Ja. /…/ Där anklagade de mig för typ allting, även om jag inte 

ens var i skolan anklagade de mig /…/ Den skolan var inte bra.

E: Så var det ett prov jag pluggade till extra mycket. Så fick jag 

bra betyg då. Men så anklagade de mig för att fuska, så det sänk

te mig ju direkt. Sämre självförtroende och så sjönk jag direkt då 

och då sket jag i det igen.

E: /…/ Det var jättemånga lärare som gett upp hoppet om mig 

och det kändes ju. Och det var lite därför också.

E: Ja, engelskan och svenskan var det så att redan från början 

hade vi en lärare som bara var emot mig hela tiden, bara klagade 

hela tiden när jag gjorde fel och så /…/ Och så har det fortsatt 

hela tiden /…/Hon gav inga positiva saker och så utan bara det 

negativa /…/ Ja. Hon sa aldrig vad jag kunde göra bättre nästa 

gång utan hon bara sa att jag var dålig. Det kändes dåligt. Jag 

ville nästan bara slå henne.

5.1.7 ”och att alla kompisarna var samlade på  
samma ställe.”
Att tillhöra på olika sätt, oavsett om det leder elever till skolan eller 
bort från densamma, verkar vara en drivande kraft för hur elever 
hanterar sin skolvardag. Önskan om att vara med sina kamrater kan 
leda till att elever går till lektionerna eftersom de vill träffa sina kam
rater där. Några elever berättar att de gärna går till undervisning i 
liten grupp, eftersom det är där alla kompisarna är. De uttrycker inte 
att undervisningen i sig var annorlunda, men eftersom alla kompi
sarna är där, kan de känna sig trygga i den lilla gruppen. 

I: Engelskan då? På något sätt gick du dit, för att det var liten 

grupp just?

E: Men jag var inte godkänd i engelska efter halva sjuan och hela 

åttan och sedan började vi … typ … extrahjälp. Liten grupp eller 

vad man ska säga.

I: Och så fick du godkänt?

E: Ja, jag kände ju dem också (de andra i gruppen), vi umgicks 

och så.
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E: Och det var litet.

I: Litet? Små grupper? Och då kunde man få mer hjälp?

E: Det vet jag inte. /…/ Och att alla kompisarna var samlade på 

samma ställe. /…/ Ja, alla.

E: Jag fick sån … typ stödlärare. Vi satt i ett eget rum. Det var jag 

och mina polare och så hon. Så hjälpte hon en och så.

Kompistrycket kan å andra sidan påverka precis tvärtom. I berät
telserna uttrycker elever även att eftersom de inte känner någon i 
klassen väljer de att inte gå till skolan alls. Andra berättar att de har 
svårt att stå emot när kompisarna väljer att skolka från lektionerna 
och alltså skolkar även de. 

E: Hamnade i fel umgänge och sen skulle man vara lika häftig 

som dem och skita i skolan. 

E: För att jag aldrig gick i skolan på högstadiet. Alltså när jag 

började i sjuan började jag umgås med folk som skolkade och 

sånt.

5.2 Det individuella programmet
I berättelserna om individuellt program framkommer att elever upp
lever att strukturen ibland är otydlig. Vad som förenar elevers berät
telser om det individuella programmet är att lärarna där har tid för 
dem. Lärarna har tid att ta sig an varje elev och se till att elever verk
ligen förstår vad de förväntas göra. Lärarna kommer också elever 
till undsättning utan att de själva behöver be om det, vilket upplevs 
positivt. Andra gemensamma drag i berättelserna är att lärarna upp
levs som roliga och att de kan prata och skämta med elever både un
der och utanför lektionstid. Elever uttrycker det som att det är vik
tigt att personkemin stämmer för att de ska lyckas. Under visningen 
på det individuella programmet är också enligt många elever annor
lunda än den på grundskolan. Ett exempel som ges är att lektionerna 
nu inte bara innebär att elever sitter och läser i en bok. Lärarna vet 
också var varje elev befinner sig studiemässigt och de har ansvar 
över elevers material. Däremot kan elever uppleva det som nega
tivt att de inte inledningsvis känner klasskamraterna på individuellt 
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program. Att elever inte själva har ansvar för sina böcker och annat 
skolmaterial upplevs som negativt av några. De menar att de själva 
borde ha det ansvaret. 

5.2.1 ”Det var lite klyddigt där på IV.”
Några elever upplever året på det individuella programmet som lite 
för slappt och oorganiserat när de jämför med hur det är på ett 
nationellt program. Schemat ändras ofta och elever kan få gå hem 
tidigt eftersom det inte finns något för dem att göra, vilket upplevs 
som negativt. 

I: Mm, var det någonting du tycker var bättre på IV?

E: Nej jag tycker det är mycket bättre här (nationellt program) 

faktiskt /…/ Organiserat och sådant. Det var lite klyddigt där  

på IV.

I: Okej, kan du ge något exempel?

E: Ja, alltså vi, det var mycket man inte visste hur man skulle 

göra och sådant. Jag tycker att organisationen är mycket bättre 

här. Det var svårare där innan det var rätt mycket klydd och 

sådant. Med schema och sådant och tider. Det är bättre här fak

tiskt. /…/ Det var slappt (på IV) man började kanske vid tio och 

slutade vid två, tre. /…/ Det blev mycket tidigare för de släppte 

en om man inte hade något att göra.

Lärarna tar hand om elevers undervisningsmaterial då de inte an
vänder det, det vill säga läroböcker och annat material finns i elevers 
hemklassrum, vilket inte upplevs som positivt. Elever har elevskåp 
men skolmaterialet finns i klassrummet.

I: På IV hade de allt material till en?

E: Ja /…/ Att hålla reda på någonting är ansvar. Ha de saker man 

ska ha. Det ska man ha med sig.

5.2.2 ”… de tog sig verkligen tid att hjälpa en …” 
Under tiden på det individuella programmet upplever elever som 
mycket positivt att lärarna där har möjlighet att stötta dem på ett 
bra sätt. Elever säger även i samtalen att lärarna har mer tid att 
hjälpa dem eftersom det är små grupper.
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I: Hur tyckte du det var på IV? Fick du det stödet där?

E: Nej, det fick jag kanske inte, men lärarna var bra på att hjälpa 

till eftersom vi inte var så många i klassen. Man får ändå lite mer 

hjälp ju.

Upplevelsen av att studietakten inte är alltför hög på det individuella 
programmet, till skillnad från både grundskolans årskurs nio och de 
nationella programmen, är positiv. 

E: Ja, alltså lärarna var jättebra. Att de verkligen tog sig tid att 

hjälpa en /…/ Alltså på IV var allt i mindre takt, man fick ta den 

tid det tog, men här (på nationellt program) ska allt gå så fort 

(rrrt, ett ljud) så ska man vara klar. Och … men det är nog mest 

det med tiden.

Att den som undervisar prioriterar att ta sig tid för varje elev upplevs 
som en kvalitet som finns hos en bra lärare.

E: De är bra. Jag tycker om dem allihop. De försöker hjälpa en 

när de ser att man inte orkar. /…/ Ja, alltså lärarna var jätte

bra. Att de verkligen tog sig tid att hjälpa en. /…/ Om man inte  

orkade skriva, skrev de till en det man sa och så. 

I: Mm, är det då en bra lärare … vad är en bra lärare … när de 

tar sig tid eller?

E: En bra lärare är en som verkligen tar sig tid och som man  

känner verkligen vill hjälpa en.

E: Det var så fort man hade svårigheter, i och med vi var så få 

elever kan läraren ta extra tid med en hela tiden. /…/ Mm, det är 

inte så att han måste gå dit snabbt för att han sen måste gå vidare 

till nästa. /…/ … ja, tiden, så att man verkligen förstår det.

En lärare som kan ge dem mycket hjälp upplevs också som en bra 
lärare. Och gärna utan att de behöver be om det. Ungdomar är alltså 
av den meningen att de inte själva ska behöva säga till sina lärare att 
de behöver hjälp. Det är underförstått hos lärarna och det finns en 
lyhördhet inför att om man studerar på det individuella programmet 
behöver man hjälp. 
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E: Lärarna hjälper en ganska mycket på IV. De är lite sega här 

uppe (nationellt program).

I: Det var lättare att få hjälp på IV?

E: De märkte att man behövde hjälp, med olika uppgifter och så.

E: På matten och det. De gick fram till en direkt. Man behövde 

inte sitta och vänta på att de skulle märka det. /…/ Ja, så gick de 

dit direkt. /…/ Ja så förklarade de precis hur man skulle göra.

Lärarna på det individuella programmet hjälper även till med att 
ordna möten för att förbättra elevers situation.

I: Men det här mötet han (läraren) ordnade. Vad hände på det 

mötet?

E: Nej, det var bara att prata om att jag måste komma för att 

de skulle kunna hjälpa mig så jag skulle få ett underlag. Om jag 

sköter mig och så, blir det lättare att komma in på en linje och 

har jag då mycket frånvaro … även om man klarar betygen så är 

det frånvaron de kollar på mer. /…/ Sen så pushade han på hela 

tiden.

Viktigt för elever är att lärarna förmår förklara vad som ska göras 
på ett bra sätt. Inte endast genom att ge instruktioner skriftligt i läro
boken eller på papper utan att de även instruerar elever muntligt. 

 

E: Det är nog mest lärarna tror jag, att de är bra på att förklara. 

I /…/ Är det något annat som gör att lärarna är bra förutom att 

de är bra på att förklara?

E: … Ja att de inte sitter helt tysta och sådant. När de bara ger en 

uppgifter utan att säga något. Det är inte bra.

När elever ser tillbaka på tiden på det individuella programmet ser 
de fördelar med att möjligheten till programmet finns.

E: Men som jag sa; många elever skiter i det eftersom de tycker 

att det är jobbigt att de ska gå ett extra år. Men IV (individuellt 

program) är egentligen hur bra som helst, för det är små klasser 

så man kan få extra mycket hjälp hela tiden. Så egentligen är det 

en bra chans att få upp sina betyg.
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I: Så du tyckte det var värt att du försakade … eller att du fick 

ett extra år?

E: Jag ångrar inget. /…/Jag fick lika mycket gjort på det året som 

på de andra tre (högstadiet).

Elever lyfter fram humorn som en viktig del av lärarskapet. Förutom 
att lärarna på det individuella programmet har mer tid för varje elev 
upplever elever även att de kan skämta med dem och prata med dem 
om annat än det som hade med skolämnena att göra. Att lärarna 
upplevs som roliga gör att det blir lättare för elever att ta till sig 
kunskap. 

E: /…/ Ja lärarna var mycket roligare där ju (på IV) Ja de skojar 

mer och bjuder på sig själv och sånt.

E: Lärare ska vara roliga tycker jag. Ja, ha humor.

E: De är roliga. De skämtar rätt mycket /…/ Ja, så blir det roligt 

att gå här.

Ytterligare en positiv kvalitet hos lärarna på det individuella  
programmet är att elever märker att lärarna vet hur långt varje elev 
har hunnit i sin kunskapsutveckling i de olika ämnena. 

E: Ja, han håller koll på alla och ser hur långt vi har kommit och 

antecknar och hjälper oss. När vi börjar lektionen ser han hur 

långt vi kommit sen sist. Om vi har jobbat något hemma och 

skriver upp allting och frågar om vi vill ha hjälp, går ett varv runt 

hela tiden. Han är rätt duktig faktiskt.

Det upplevs även som en frihet för elever att de själva kan lägga upp 
sin dag och i vilken ordning de vill arbeta med sina olika ämnen.

E: Ja, man fick göra lite som man ville där på IV /…/Ja, alltså det 

var inte så mycket … jag vet inte vad man ska säga … ja.

I: Det var mer…

E: Frihet /…/ Ja, alltså mer frihet om man säger så liksom. 
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5.2.3 ”… när man märker att man har bra kemi med läraren 
…”
Att relationen mellan lärare och elev fungerar kan vara en del i huru
vida eleven lyckas eller misslyckas under sin skoltid. En elev berättar 
om en lärare som gjort skillnad för honom. Han beskriver det som 
att läraren på det individuella programmet inte ger upp, även om 
det verkar hopplöst och till slut får läraren honom på bättre tankar. 
Eleven menar att om personkemin mellan lärare och elev stämmer 
ökar möjligheterna för eleven att lyckas med sina studier. Han berät
tar även om motsatsen när personkemin inte stämmer.

E: Men sen fick min lärare därnere (på IV) mig till att ändra, så 

jag ville göra något. Och så jobbade jag väldigt mycket på IV.

I: Men då blir jag jättenyfiken. Hur gjorde hon då eller han din 

lärare på IV för att få dig att vilja?

E: (Skratt) Eeh han gav aldrig upp. Även om jag stannade hemma 

två dagar, så ringde han ändå och även om jag sa att jag orkade 

inte så gav han inte upp. Han fortsatte försöka övertyga mig hela 

tiden. Ja, det gick, man märkte att lärarna verkligen ville hjäl

pa mig och när man märker att man har bra kemi med lärarna 

så går det mycket lättare i skolan. /…/ Så ville jag sköta mig (i 

grundskolan) men så sänkte de mig igen när lärarna inte trodde 

mig när det var prov. Det var ingen bra kemi alls.

I: Kan du förklara vad du menar, när känner man att det är bra 

kemi? Eller att det är dålig kemi?

E: Ja, jag vet inte men jag tycker att om det är bra kemi ska man 

kunna vara på lektionen och arbeta men ändå slänga in ett ord 

lite då och då och bara prata och inte behöva kolla rätt ner i 

boken hela tiden. Sen om man har raster och så ska man kunna 

prata med sin lärare så det inte bara är att man behöver hjälp 

med ett tal eller något sådant, kunna prata allmänt och kunna 

gå ihopa.

5.2.4 ”… och annorlunda lektioner …”
Som nämns i det inledande utdraget (kap 1, s. 11.) kan det även 
vara väsentligt att lärarna har erfarenhet av eller kunskap om hur 
det kan vara att inte tycka att skolan – och det man lär sig där – är 
det självklart bästa. Det räcker inte med det som finns i styrdoku
menten, utan en viss livserfarenhet hos lärarna och som återspeglas 
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i undervisningen efterfrågas. Elever säger också att det är viktigt att 
lärarna är engagerade och kan leva sig in i sitt ämne. De efterlyser 
även ett mer varierat innehåll på lektioner där lärarna inte bara läser 
ur en bok.

E: Det är klart att de kan, vi har ju lärare som kan annars hade 

de ju inte varit lärare, men vissa märker man att de har bara varit 

duktiga i skolan och sedan har de gått på lärarhögskolan. De har 

ingen erfarenhet eller någonting.

I: Nej, och då blir det tråkigare?

E: Ja, har man ingen inlevelse så kan man lika gärna skita i det. 

/…/ Det är ingen lärare som är bra som bara läser i en bok. Då 

blir det ju tråkigt direkt.

I: Mm, så lite inlevelse skulle göra att du gillade skolan lite bättre? 

E: Mm, och annorlunda lektioner.

5.2.5 ”… där var bra lärare, men inga kompisar.”
Alla är inte lika positiva till de relationer som det individuella pro
grammet innebär. Kritik som elever framför är att de inte känner 
några i klassen och därför vill de inte studera där. Det finns även 
elever som till en början upplever att när inte kamraterna från hög
stadiet studerar på det individuella programmet vill de inte heller 
studera där.

E: Det var bra, där var bra lärare, men där var inga kompisar. Jag 

var där helt själv. Så jag ville inte gå dit.

Elever talar också om att de uppfattar studie och yrkesvägledaren 
på det individuella programmet som nonchalant och som en konse
kvens av det känner de sig illa behandlade. 

E: Ja, jag tyckte de (studie och yrkesvägledare på IV) var lite 

nonchalanta. För när jag slutade på barn och fritid så sa de att 

jag kunde få vara där och läsa upp mina betyg. /…/. Men när jag 

kom dit och redan hade hoppat av så sa de att det inte gick så jag 

fick praktisera istället hela tiden. Jag läste ingenting. 
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E: För min mamma ringde och snackade för jag kom aldrig loss 

/…/ men sen när jag gick upp där och skulle snacka så fick jag 

inte det. Hon var sådär nästan lite snutig, ’nej tro inte du ska få’ 

… typ sådär.

5.3 Nationellt program
När elever talar om det nationella program de studerar vid uppe
håller de sig vid att de själva har valt att gå på programmet och 
att det är deras eget ansvar att göra så gott de kan. Ytterligare en 
gemensam nämnare för samtalen är värdet av den kompetente lära
ren. Elever uttrycker i samtalen att de önskar att lärarna både kan 
sitt ämne (vare sig det gäller kärnämne eller karaktärsämne) och att 
de kan förklara så att alla förstår. Lärarnas förmåga att bekräfta 
sina elever upplevs som positivt. Vidare berör elever också att de 
själva har ett betydligt större ansvar för sina studier på ett nationellt 
program och de flesta ser sitt ansvarstagande som positivt. Andra 
menar att det är något överdrivet eftersom de tids nog kommer ut i 
arbetslivet och då kommer alla att förstå vad det rör sig om. I sam
talen ser elever på sig själva i backspegeln och konstaterar att de är 
mognare nu.

5.3.1 ”Här är mycket mer ansvar.”
I fråga om förväntningar på att ta eget ansvar upplevs stora skillna
der mellan grundskola, individuellt program och nationellt program. 
På ett nationellt program drar lärarna paralleller till yrkeslivet. Att 
på till exempel en byggarbetsplats måste arbetstagaren vara i tid och 
ha med sig sina verktyg för att kunna utföra sitt arbete.

E: Ja, de (lärarna) bryr sig men det är mycket mer ansvar, eget an

svar här. /…/ För vi ska förbereda oss för bygglivet utanför sko

lan. /…/ Vi ska lära oss att komma i tid för ute på arbetsplatser … 

/…/Det är mycket mer ansvar, men det är bra för alla egentligen. 

E: Ja, här är det mycket mer mitt eget ansvar att komma hit. Det 

är man själv som måste vilja det annars kan jag lika gärna skriva 

ut mig och börja jobba … mm … jag tycker lärarna är mycket 

mer schyssta här också.
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De flesta av eleverna ser ansvarstagandet som positivt, medan andra 
menar att det är att överdriva. Att det är en sak i skolan om man 
glömmer men att när man börjar arbeta är det en helt annan sak och 
det blir tydligt när elever väl kommer till en arbetsplats. 

E: Mm, ja man ska ju kunna ta ansvar när man kommer i den 

här åldern. Men inte för mycket ansvar tycker jag att man ska 

ge med att städa och hålla i ordning. Visst man ska inte skita ner 

överdrivet mycket men … ja det kan vara lite konstigt ibland.

I: Är det lite för mycket ansvar här? Får ni ta lite för mycket an

svar här tycker du? (på det nationella programmet)

E: Ja, det är vårt ansvar om vi råkar komma en minut för sent får 

vi en jätteutskällning och sådär det ju inget sådant överhuvudta

get om du kommer om du kommer en minut för sent visst men 

försök att komma i tid nästa gång /…/ man har ett ansvar tycker 

de (karaktärsämneslärarna).

Ansvar relateras till karaktärsämne eller praktik. Ansvar när det gäl
ler kärnämnena på ett nationellt program talar elever inte om. Elev
er säger i samtalen att de tidigare inte var redo för att ta ett större 
ansvar, men det borde ha poängterats mer under grundskoletiden 
och under tiden på det individuella programmet. Detta kan jämföras 
med att elever inte heller anser att de är redo att skärpa sig under 
den här perioden av sitt skolliv. 

E: Här (nationellt program) är mycket mer ansvar. Har man inte 

sina saker så kan man inte göra någonting. På IV hade de typ 

allt material till en och sådant. Det var lite bättre men kanske 

jobbigare för lärarna eftersom de skulle ha materialet. /…/ Där 

(på grundskolan) hade vi en låda i klassrummet, så där var det 

bara att gå och ta, så det var inte så stort där (ansvaret) /…/ Ja, 

det skulle ha varit hårdare på grundskolan också. För de som 

skolkar och sådant.

Några elever säger att de hade mer ansvar under tiden på det indi
viduella programmet än vad de hade under sin högstadietid. Andra 
menar att de hade mer ansvar under sin praktik (på det individuella 
programmet).
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I: och vad var det som gjorde att det var roligt? /…/

E: Jag vet inte man lärde sig mycket där (praktik). De gav en 

ansvar på ett annat sätt och så, så det var kul. Man kände sig … 

jag vet inte …

I: Betydelsefull?

E: Ja, här på skolan har alla lärare typ 500 elever och då är det 

skit samma, en mer eller mindre. Men där var vi fyra stycken och 

de visste vem man var och så. Det var bättre.

E: Så lära sig att komma i tid och sådant borde man ha gjort 

tidigare. /…/Eget ansvar för mig är … de (lärarna) ska kunna 

säga till en gång, sen ska man kunna hålla reda på det själv. Och 

de ska inte behöva se till att jag kommer upp på morgonen och 

kommer hit. Man ska ta sig hit själv och man ska bli tillsagd en 

gång. Sen ska man veta vad man ska göra. Sen får man ta eget 

ansvar och eget initiativ till att göra det också.

Att elever arbetar målinriktat kan även förstås som ett uttryck för 
att ta ansvar för sin skolgång. Målet elever uppger att de arbetar mot 
är dels att nå kunskapsmålen för utbildningen och dels att komma 
ut i yrkeslivet och bli vuxen. Det upplevs som en skillnad när elever 
jämför nationellt program med det individuella programmet.

E: Eeh, det är bra för när jag kom från IV kändes det skönt att 

komma till en klass som var målinriktad. Och alla är villiga att 

jobba på lektionerna. /…/ För att vi är på tre olika stationer i 

verkstan och man ser att alla är målinriktade på något. Och då 

jobbar de alltid extra mycket där. Men även om det är något de 

inte vill göra så gör de det ändå.

5.3.2 ” De ska kunna mycket …”
När eleverna och jag samtalar om hur de upplever lärarna på de 
nationella programmen framkommer en mer nyanserad bild av hur 
en bra lärare ska vara jämfört med lärarna på grundskolan och på 
det individuella programmet. Det som nu framhålls är vikten av att 
de ska vara kunniga i sitt ämne, både när det gäller karaktärsämnen 
och kärnämnen. 
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I: Något annat som du kan tänka dig att en lärare ska vara för 

att vara bra?

E: De ska kunna mycket.  

E: Han (läraren) kunde sin grej, och han hade inlevelse. Han gil

lade det han gjorde och då blev det bättre.

Elever beskriver att det är viktigt att lärarna kan förklara på mer än 
ett sätt så att alla har möjlighet att tillgodogöra sig kunskap. Även 
värdet av bekräftelse skattas högt, liksom tydlig gränssättning.

I: Hur gör hon det? Hur lyckas hon med det?

E: Ja, jag vet inte men hon kan förklara jättebra så man för

står. Även de som har lätt för att förstå och de som har svårt att 

förstå. Alla förstår. Är det någon som inte förstår förklarar hon 

gärna och ger en jättemycket beröm om man gör något bra och 

så. Men hon kan ändå säga ifrån och så.

I: Och matten den tycker du inte är lika rolig?

E: Nej jag har svårt för matte. Och jag tror att hon är för ung 

(matteläraren), så för hon kan förklara på typ ett sätt och om jag 

inte förstår … för jag … ingenting typ så säger hon ’men kom 

igen du fattar väl’, så som vi brukar säga till varandra. Så jag 

säger ’nej jag förstår inte’.

Ytterligare en faktor är enligt de här eleverna att lärarna har humor, 
men de framhåller att det inte är lektionerna som måste vara roliga 
utan att det är lärarna själva som ska ha humor och kunna skämta.

I: Så det är inte det att de ska ha roliga lektioner?

E: Nej.

Elever eftersöker alltså en kompetent lärare som både kan sitt ämne 
väl och är bra på att förklara. Elever framhåller också vikten av att 
den kompetente läraren är rättvis.

I: Vad är det då som gör att de är bra?

E: Ja, de är rättvisa de vet vad de gör.

I: /…/Hur märker man det, att de är rättvisa?
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E: Ja, om man säger att vi gör något bra här på bygg så kanske 

vi får åka någonstans, där hela bygg till exempel nu när vi ska 

åka till Danmark. Hade vi varit djävliga hade vi inte fått åka till 

Danmark. Det är rättvist tycker jag i alla fall. /…/ Ja man kan 

lära ut uppgiften.

Även på de nationella programmen menar elever att det är viktigt 
med en god relation mellan lärare och elev. De framhåller att en bra 
lärare är en engagerad lärare.

E: Ja, och bättre lärare. /…/ De bryr sig, de andra brydde sig inte.

På de nationella programmen upplever elever att de inte har möjlig
het att få lika mycket hjälp som de fått på det individuella program
met. Som skäl anges att klasserna nu är större.

I: Sen är det här med lärarna som jag intresserar mig mycket för 

och du tycker att de är helt okej?

E: Nej, de är fortfarande bra faktiskt. Men de springer bort lite 

ofta tycker jag /.../ Ja … alltså springer iväg på sina business /…/ 

Nej, man får inte lika mycket hjälp /…/ Det var bättre att få mer 

hjälp ju /…/ Det var mindre i klassen och sådant, man fick bättre 

kontakt med läraren och sådant /…/ Eftersom de hade mer tid 

med en …

5.3.3 ”… då kände man verkligen att man hade lyckats …”
Viktiga enstaka händelser där lärare eller andra vuxna har stor be
tydelse kan även ha positiv påverkan på hur undervisningssituatio
nen i stort ter sig. Att få uppmuntran och stöd upplevs som motiva
tion för att fortsätta med skolarbetet. Elever upplever tillfällen då 
uppmuntran och beröm ges som sådana viktiga händelser. En sådan 
bekräftelse kan även motivera elever att ta sig till skolan.

E: … ja i alla fall i början alltså när vi träffades var jag jättekaxig 

mot dem. Jag hade ju två stycken men sen … han hade en juste 

attityd mot mig så efter ett tag släppte den här tuffa stilen och 

då började vi snacka istället … mm… och sen när det verkligen 

började gå bra så blev han sjukt glad och då kände man verkligen 

att man lyckats med någonting och jag mådde bra själv. 
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Att få beröm när man gjort något bra upplevs som positivt. Det ger 
upphov till en positiv spiral eftersom eleven då de får beröm känner 
sig bättre vilket vidare leder till en upplevelse av motivation.

E: Ja man ser om man gör något bra så ska man få beröm för det. 

’Ja vad duktig du har varit nu.’ Det behöver inte vara så mycket 

men så känner man sig bättre. 

I: Tycker du att det är så här att man kan få lite beröm då och då?

E: Ja, ja av de flesta att man är duktig och så, men mest av 

svenskläraren faktiskt.

5.3.4 ” Jag har mognat till lite nu…”
Elever utrycker att när de blickar tillbaka på sin skolgång ser de att 
de utvecklats och att även om ett extra skolår förflutet, så har det 
varit värt det. Om de inte hade gått det extraåret hade de inte ut
vecklats till de personer de är idag. 

E: När jag ser tillbaka nu så var jag riktigt omogen då. Jag har 

mognat till lite nu tror jag. Det är skönt. /…/ Det är klart att jag 

ångrar att jag inte tog tag i det för då hade jag kunnat gå i tvåan 

nu. Men hade det inte varit som det varit hade jag inte varit den 

jag är idag. 

E: Men det händer att vi ibland pratar ganska mycket faktiskt. 

Men jag störs inte lika mycket faktiskt. /…/ Ja, innan blev jag helt 

arg och så på dem som pratade.

I figur 5.1 ges en sammanfattning av innehållet i de tre konfigura
tionerna. Innehållet pekar fram mot en analys via två övergripande 
kategorier, nämligen skolans organisation och lärares betydelse.  
Innehållet i de övergripande kategorierna ses i sin tur som två för
utsättningar för om huruvida inkluderande undervisning ska vara 
möjlig. 
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TEMA KonfIg. 1

HögSTADIET

KonfIg. 2

DET  
InDIVIDUELLA 
progrAMMET

KonfIg. 3

nATIonELLT  
progrAM

AnALYS-
BEgrEpp

VArför IV? 5.1.1 ”för jag 
var ju inte i 
skolan.”

Skolans  
organisation

MöTEn 5.1.2 ”Jag 
hade varit 
på så himla 
många möten 
…”

5.1.3 ”… men 
överlag ledde 
det inte till så 
mycket …”

5.1.4 ”… då 
var jag tvungen 
att skärpa till 
mig …”

5.2.1 ”Det var 
lite klyddigt 
där på IV.” 

5.2.2 ”… de 
tog sig verk-
ligen tid att 
hjälpa en …” 

5.3.1 ”Här är 
mycket mer  
ansvar.”

Skolans  
organisation

rELATIonEr 
TILL LÄrArE

5.1.5 ”Har 
man ingen bra 
lärare går man 
inte dit.”

5.1.6 ”De  
skiter väl i en.”

5.2.3 ”… när 
man märker att 
man har bra 
kemi med  
läraren …”

5.2.4 ”… och 
annorlunda  
lektioner...”

5.2.5 ”… där 
var bra lärare 
men inga  
kompisar …”

5.3.2 ”… de 
ska kunna 
mycket …”

5.3.3 ”… då 
kände man 
verkligen att 
man hade  
lyckats …”

Lärares  
betydelse

rELATIonEr 
TILL  
KAMrATEr

5.1.7 ”och  
att alla  
kompisarna var 
samlade på 
samma ställe.”

 

Figur 5.1. Sammanfattning av de narrativa konfigurationerna och 
analysbegrepp.

5.4 Epilog: förväntan inför framtiden
Lärmiljön som livet efter gymnasietiden utgör, ingår inte i studiens 
syfte men elevers berättelser om framtiden tillför en extradimension 
av hur elever ser på sig själva i relation till vuxenlivet och kommer 
därför att presenteras nedan. 

 



86

I våra samtal om framtiden är eleverna i stort sett eniga om att de 
vill ta studenten. De säger i samtalen att de kan se sig själva göra det 
efter tre år på ett nationellt program. För att nå dit har de en mål
bild. De menar att de vill klara så många kurser som möjligt med så 
bra betyg som möjligt inom de tre år de går på programmet. Många 
talar också om att de efter utbildningens slut vill ha möjlighet att få 
ett bra arbete. En av eleverna tänker även att det vore bra att få en 
bra APUplats2 för att i nästa steg kanske kunna få arbete där.

5.4.1 ”Mitt mål är att klara alla ämnen …”
Det framkommer i samtalen att ungdomarna har sitt mål ganska 
klart för sig. De vill fullfölja sina studier och få så bra betyg som 
möjligt. 

I: /…/Om du tänker framåt … vad har du för mål?

E: Att gå ut skolan med godkända betyg.

I: Tror du att det blir så?

E: Kanske inte i alla ämnen.

I: Hur är ditt mål för detta året? Är det att du ska klara alla 

kurserna?

E: Ja, det var ju tänkt så.

I: Tror du det kommer att gå?

E: Jag vet inte, det märker jag.

I: Men om du tänker i trean när du är färdig här. Ska du då vara 

färdig med allt?

E: Ja.

I: Om du tänker … vad är ditt mål i årskurs ett /…/ skolmässigt?

E: Att ha minst G /.../ att klara allt.

En viss tveksamhet uttrycks dock när det gäller möjligheterna att få 
betyget godkänd i alla kurser. 
 
 

2 APU Arbetsplatsförlagd Utbildning. 



87

I: Vad är ditt mål i årskurs ett? Vad ska stå i ditt betyg?

E: Rättså bra.

I: /…/ Tror du att det kommer att bli så?

E: Jag är tveksam men det hoppas jag.

Andra mål är att komma till en APUplats där de ska trivas och som 
på sikt kan leda till en lärlingsplats. Elever uttrycker i sina berättel
ser både hopp och en viss tveksamhet inför sina mål.

E: Mitt mål är att klara alla ämnen alltså komma ut på en APU

plats där jag trivs /…/ Och är det då en plats man trivs på och de 

är nöjda med en, kan det leda till en lärlingsplats sen, så mitt mål 

är att komma ut på ett ställe som är bra.

5.4.2 ”Att få ett bra jobb …”
Ett annat mål som några elever berättar om är att de efter avslutade 
studier vill ha ett bra arbete för att tjäna egna pengar. 

I: /…/ Hur tänker du framåt, vad har du för mål nu?

E: Att få ett bra jobb, gå ut skolan med så bra betyg som möjligt. 

Ja, och så hitta jobb och jobba där.

I: /…/ Kan det gå?

E: Ja, det kan det tycker jag.

I: Och sen vill du bli bilplåtslagare?

E: Ja, såna försäkringsskador och lite allt möjligt.

Att bygga på med ytterligare utbildning för att kunna specialisera 
sig inom yrket finns också med som ett möjligt mål för framtiden. 

E: Ja, jag tänker nog söka jobb där eller så söker jag in på svets 

någonstans.

Alla har inte reflekterat över vad de vill arbeta med när de har avslu
tat sina gymnasiestudier. Emellertid är det tydligt att de helst vill ar
beta inom den bransch deras yrkesförberedande program för berett 
dem på.
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E: Det är väl klädesaffär … jag vet inte riktigt. /…/ Jo man kan 

välja allt inom … man kan nog välja att arbeta på kontor också. 

/…/ Nej, jag vill ut och träffa människor också. Det är nog också 

något viktigt som jag vill.

E: Ja, jag ska ju bli maskinist men det tillhör ju anläggning (in

riktning på byggprogrammet). Men jag tycker fortfarande om 

anläggning. Maskinist är inte lika tungt och eeh … maskinist 

man kan ju också arbeta lite med anläggning från marken då 

också men man tar ju allt man kan få ju.

I: /…/ Vad tänker du när du är klar här?

E: Ja, det är verkstad ju. Bilverkstad.

5.4.3 ”Studenten ser jag framför mig.”
Att ta studenten förefaller viktigt och något samtliga elever kan se 
sig göra efter tre års studier på ett nationellt program. Efter studen
ten finns en önskan att få ett bra arbete. I samtalen med eleverna 
talar vi om deras syn på huruvida de kommer att lyckas att fullfölja 
det program de befinner sig på. De har en önskan om att ta studen
ten och efter det få ett bra arbete så de kan börja tjäna sina egna 
pengar, vilket kan ses som ett tecken på att bli vuxen. 

I: Om du tänker dig lite framåt, om du tänker dig att du ska gå ut 

här om tre, eller två och ett halvt år om vi ska vara petnoga /…/ 

ser du dig själv gå ut med studentmössa…

E: Studenten ser jag framför mig.

I: Känns det rimligt? Kommer det att bli så?

E: Ja.

I: Ja, du ser dig själv fullfölja detta och ta studenten?

E: Ja.

I: /…/ på våren i årskurs tre att du ska gå ut, ta studenten med 

mössa och allt?

E: Japp. 
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Återigen menar elever att det är upp till dem själva att se till att 
hitta motivationen att dels komma till skolan och dels att prestera 
i skolan. Att få en utbildning och i och med det ett arbete ses som  
motiverande för en del. För andra är bara vetskapen om att de i års
kurs tre kommer att ta studenten motiverande nog.

E: Jag längtar dit, för sist (när det var studentutsläpp) då prak

tiserade jag då gick de förbi, alla studenterna /…/ Man känner 

sig så peppad själv hela tiden. /…/Ja, det ska bli så kul och gå ut 

skolan och veta att man ska ut och tjäna sina egna pengar och ta 

det ansvaret för sig själv. Det tycker jag ska bli kul.

Att ta studenten efter tre år på ett nationellt program betyder således 
mycket för de elever jag samtalar med. De kan se sig själva avsluta 
sina studier i tid och de hoppas att de får med sig så bra betyg som 
möjligt. Alla är inte övertygade om att de kommer att lyckas fullt ut 
men kommer att ge det ett gott försök. En av eleverna är vid tillfället 
för samtalet inte säker på om han ska fortsätta gymnasieskolan, men 
om han väljer att göra det så tänker han att det kommer att gå bra.

I: Vad tänker du dig sen efteråt … vad känner du att du vill jobba 

med?

E: Jag vet inte jag får se hur det blir /…/ det beror på hur länge 

jag går här.

I: /…/ Det gäller bara att hitta ett mål / …/

E: Ja, det är studenten! /…/ Man får ta det dag för dag.
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6 ANALYS

Specialpedagogiskt stöd och inkluderande undervisning är nyckel
begrepp i min studie. Elever som inte uppnår kunskapsmålen för att 
antas till ett nationellt program kan sägas vara i behov av särskilt 
stöd. Skolan är skyldig att ge det stöd som krävs för att elever ska 
nå dessa kunskapsmål (Lpo 94). Utifrån elevers berättelser fram
träder två övergripande kategorier som tydligast lämpar sig som ut
gångspunkt för analysen, nämligen skolors organisation och lärares 
betydelse. (Se figur 5.1.) Innehållet i de två kategorierna kan i sin 
tur sägas vara centrala i fråga om huruvida inkluderande undervis
ning kan bli möjlig. I detta kapitel som utgör studiens analyskapitel, 
presenteras analysen av de narrativa konfigurationerna i relation 
till specialpedagogik, inkludering och i relation till relevant tidigare 
forskning. (Se kapitel 3.) 

Med stöd av valda kategorier är avsikten att bidra med kunskap 
om elevers upplevelser av hur den specialpedagogiska verksamheten 
framträder under skoltiden på högstadiet, på individuellt program 
och på nationellt program. Även om skolans organisation (Skrtic, 
2005) och lärares betydelse (Frelin, 2010) delvis går in i varandra 
väljer jag att göra ovanstående uppdelning i avsikt att göra fram
ställningen mer överskådlig. Centralt i analysen är hur skolor han
terar elevers olikheter och inte av vad olikheterna består. Av denna 
anledning väljer jag även bort kategorier som har att göra med 
elevers mognadsutveckling i relation till deras måluppfyllelse. An
dra kategorier är möjliga. Exempelvis skulle berättelserna kunna 
tolkas utifrån klass, genus och eller etnicitet. Elevers möjligheter att 
nå kunskapsmålen skulle kunna påverkas av ovan nämnda aspekter. 
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Emellertid väljer jag i denna studie att bortse från dessa aspekter, då 
innehållet i berättelserna inte inriktas mot dessa perspektiv. 

Även kamraters betydelse skulle kunna ses som en kategori, men jag 
väljer att i analysen fokusera på ovan nämnda kategorier eftersom 
de träder fram med störst tydlighet i rådata. 

6.1 Skolans organisation
Uppslagsverk (Se exempelvis Nationalencyklopedin, 2011.) definie
rar begreppet organisation som en planmässig samordning mellan 
individer och grupper med gemensamma intressen, där upprättande 
av system genom planering och ordnande åsyftas. De flesta organi
sationer har en uttalat hierarkisk utformning med klara skiljelinjer 
mellan över och underordnade nivåer för att legitimera besluts
fattande, ordergivande och kontroll (a.a.). Jag kommer fortsätt
ningsvis att utgå från ovan nämnda definition. 

Skolans organisation ska verkställa de lagar och förordningar som 
skolor är ålagda att följa. Skolor väljer att organisera sin verksamhet 
utifrån olika utgångspunkter, vilket kan få betydelse för elevers skol
gång. I min studie är det elevers upplevelse att företrädare för grund
skolans organisation, det vill säga lärare, rektor och annan personal, 
inte gjorde någonting för att hjälpa dem, utan att det var upp till 
dem själva att ”skärpa” sig, vilket kan tolkas som att organisatio
nen inte var tillräckligt flexibel för att utgå från elevers olikhet. Det 
var elevers eget ansvar att själva finna exempelvis motivation för 
att komma till skolan och väl där även motivation för att prestera 
tillräckligt för att nå kunskapsmålen. Bergström och Holm (2005) 
lyfter fram hur ansvaret kan komma att förskjutas från organisation 
till elever och menar att:

 … begränsningar av valmöjligheter, sedda som möjlighet 

till delaktighet, sällan presenterades i termer av för lite per

sonal, för få rum, dålig arbetsmiljö, för lite pengar, oenga

gerade lärare o.s.v., alltså institutionella faktorer, utan istäl

let lades skulden på brister hos ungdomarna. (a.a., s. 147.) 
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Organisationen av de skolor som ingår i föreliggande studie synes 
inte vara uppmärksam på elevers frånvaro, som ett uttryck för att 
elever är i behov av särskilt stöd. Elever upplever att de blir lämnade 
åt sitt öde. De erbjuds inte specialpedagogiskt stöd vare sig inom 
klassens ram eller utanför. 

Skolledare som organiserar arbetslag där specialpedagogen ingår är 
mer positiva till en inkluderande verksamhet än skolledare som för
ordar att specialpedagogen arbetar med enskilda elever utanför den 
ordinarie verksamheten (Heimdal Mattsson, 2008). Farrell (2004) 
menar att även skolpsykologerna har betydelse för hur en inklude
rande verksamhet kan utvecklas. Istället för att vara de som bedö
mer och eventuellt placerar elever i behov av särskilt stöd i särskilda 
undervisningsgrupper skulle skolpsykologerna kunna arbeta på en 
organisatorisk nivå genom att verka för att personalen reflekterar 
över sin praktik. Därigenom skulle personalen kunna bedriva skol
utveckling i avsikt att främja en inkluderande verksamhet där alla 
elever ryms. 

Organisationer som strävar efter att vara dialogiska, det vill säga 
organisationer som förutsätter att de som ingår samtalar, skulle med 
fördel kunna bestå av professioner med olika kompetenser för att 
finna strategier för alla elever. En adhokratisk (Skrtic, 1991; Skrtic, 
Sailor & Gee, 1996) eller lärande organisation karaktäriseras av att 
organisationen ständigt kommunicerar och lär sig av sina erfarenhe
ter för att bli bättre på att lösa uppgifter (Reich, 1990). Tendenser 
till motsatsen, det vill säga till en byråkratisk organisation (Skrtic, 
1991), innebär kortfattat att deltagarna anpassar sig efter befint
lig organisation. (Se även kapitel 3.) Elever som efterfrågar stöd 
kan därmed endast få det utifrån de färdiga lösningar som redan 
etablerats. En adhokratisk organisation som avser att finna olika 
lösningar för olika elever, gynnas av ett samarbete mellan olika yr
kesgrupper, exempelvis lärare, kurator, studie och yrkesvägledare 
samt skolsköterska. Elever i min studie uttrycker att det är oklart för 
dem under högstadietiden om de har fått betyget godkänd i de olika 
ämnena och vad det i så fall innebär i relation till vilka program på 
gymnasieskolan som är tänkbara för dem att söka. Här förefaller 
det som att en dialog mellan professioner inom och mellan grund– 
och gymnasieskolan saknas, vilket får till följd att elever svävar i 
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ovisshet och förlägger ansvaret för den uppkomna situationen dels 
på lärares inkompetens men framför allt på sig själva. 

6.1.1 organisation på högstadiet 
Av elevers berättelser framgår att organisationen av de specialpeda
gogiska insatserna ofta innebär att elever placeras i mindre grupper 
som en åtgärd under högstadietiden. Dessa åtgärder kan ses som 
uttryck för ett psykomedicinskt eller kategoriskt perspektiv, där  
orsaker till specialpedagogiska behov ses som medfödda eller på  
annat sätt individbundna (Persson, 1998; Skidmore, 1996).  Elever 
i föreliggande studie förefaller inte erbjudas specialpedagogiskt stöd 
i form av placering i liten undervisningsgrupp, utan de upplever att 
de söker sig själva till de små undervisningsgrupper som finns på de 
skolor de studerar vid. Enligt dessa elever, ser de som verkar i skolan 
inte motivationssvikt som anledning till att erbjuda elever special
pedagogiskt stöd i någon form. 

Åtgärder på organisationsnivå, det vill säga förändringar som skulle 
kunna göras i undervisningen i klassrummet eller i organiseringen av 
skoldagen i övrigt, lyser med sin frånvaro. Det tyder på att organisa
tionen på högstadiet är byråkratisk (jmf. Skrtic, 1995).

De skäl elever uppger till att de inte antas till ett nationellt program 
är att de inte går i skolan eller i varje fall inte deltar i undervisningen. 
En av anledningarna härtill som elever uppger är att de inte orkar. 
Elever talar även om att de är trötta på skolan under högstadieti
den. Skoltröttheten kan bero på att motivationen tryter och det kan 
vara svårt att finna undervisningsformer som tar hänsyn till elevers 
motivationssvikt. Kanske kan elever behöva hjälp med att finna  
motivationen. Med tanke på att elever och deras föräldrar deltar i 
en mängd möten för att komma till rätta med den höga frånvaron 
är det anmärkningsvärt att skolan som organisation inte förefaller 
ha förmåga att möta elever på ett mer konstruktivt sätt. Henriksson 
(2004) menar att skolan har en tröttande effekt på elever. Vidare 
framhåller hon, med stöd i de elever som ingått i hennes studie, att 
en av orsakerna till denna trötthet är att det är tråkigt i skolan: 
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If I were to single out one notion, which almost all students I 

have talked to eventually mention, it would be that of boredom. 

(a.a., 2004, s. 158.)

Om skoltrötthet var en orsak till att elever uteblev från skolan skulle 
uppgivenhet kunna vara en annan. Elever i föreliggande studie ham
nar i en ond cirkel, som är svår att ta sig ur. Att skolket börjar med 
att vara borta en dag, sedan ytterligare en dag och slutligen efter 
att ha varit borta flera veckor slutar elever att bry sig om frånva
ron. Eftersom eleven inte kommer till skolan blir det svårt för dem 
att uppnå full behörighet till gymnasieskolans nationella program. 
Ingestad (2006) menar att ett villkor för inkludering inom gymna
sieskolans nationella program är att elever uppnår behörighet under 
grundskoletiden eftersom det är en förutsättning för att antas till ett 
nationellt program. Därmed ser Ingestad (a.a.) inte det individuella 
programmet som en inkluderande verksamhet. 

Av elevers skolberättelser framgår upplevelser av att det är deras 
eget fel att de inte kom in på ett nationellt program direkt efter års
kurs nio i grundskolan. Samstämt menar elever att om de bara hade 
skärpt sig under högstadietiden så hade de lyckats bli antagna till ett 
nationellt program. Att sätta ord på innebörder i att skärpa sig är 
svårt för elever men att de då skulle ha ansträngt sig mer var tydligt. 
Det förefaller även vara så att åtgärder för att få elever att förbättra 
sin närvaro på lektionerna inte sätts in. Elever tolkar budskapet som 
att de måste se till att själva förändra sig. Heimdal Mattsson (2008) 
menar att när det gäller skolans uppdrag att finna pedagogiska lös
ningar, upplever elever en pedagogisk handfallenhet i den ordinära 
undervisningssituationen. Antingen upptäcker pedagogerna inte de 
elever som är i behov av särskilt stöd eller så förväntas elever att 
klara sig själva. I min studie bekräftas den här upplevelsen, det vill 
säga att elever får hantera sin situation på egen hand. Elever upp
lever inte att några åtgärder föreslås vid de möten som de deltar vid 
och därmed drar de slutsatsen att de måste hjälpa sig själva. 

Skolan som organisation förstärker på så sätt utanförskapet hos 
elever genom att se dem som ett vad och inte som ett vem (von 
Wright, 2000). Ur ett punktuellt perspektiv ses eleven som en elev 
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som misslyckas med sina skolprestationer, vilket kan innebära att 
eleven även ser på sig själv som misslyckad. Det förefaller som om 
skolorganisationen inte har kunskap eller redskap för att anpassa 
verksamheten för alla elever utan litar på att vissa elever ska han
tera den aktuella situationen på egen hand. Elever i min studie ger 
uttryck för att skolan, det vill säga representanter för skolans per
sonal, förefaller ha uppfattningen att de särskilda behoven uppstår 
inom den enskilde eleven. En konsekvens av detta synes vara att den 
enskilde eleven förväntas ha kunskap om och möjlighet att finna 
lösningar på egen hand. 

Elevvårdskonferenser är möten som rektor (eller den rektor delege
rat) kallar till när det framkommit att det finns risk att en elev inte 
kommer att nå kunskapsmålen av en eller annan anledning (Grund
skoleförordning: 1994:1 194, § 3). Elever i föreliggande studie upp
lever inte att grundskolan verkat för att de skall bli delaktiga i sin 
studiesituation. Exempel på detta kan sägas vara att elever inte är 
medvetna om syftet med de möten (oftast elevvårdskonferens, men 
även andra mer informella möten med mentor) de kallas till och inte 
heller om vad mötena leder fram till. De upplever även att de som 
representerar skolan (lärare, rektor studie och yrkesvägledare och 
skolsköterska) inte talar med dem, vilket får till följd att elever inte 
alltid lyssnar till det som sägs. Samtalen under mötena handlar ofta 
om varför elever inte kommer till skolan. Elever upplever däremot 
inte att det diskuteras på vilket sätt skolan kan bidra till att de fin
ner nödvändig motivation för att delta och lyckas. Att elever till 
synes upplever ett ointresse för det som sägs under mötena förefaller 
vara ett uttryck för upplevelsen av att deras delaktighet inte efter
frågas. Representanter för skolans personal pratar med föräldrarna 
om något som inte rör dem och sedan går de hem. Även Langs studie 
(2004) visar på att gymnasieungdomar “... upplevde lägst grad av 
delaktighet i de planerings och uppföljningsansatser som gjordes i 
formella mötesformer...”. (s. 230.)

En förutsättning för att elever ska kunna bli delaktiga i sin egen 
skolsituation är att organisationen är så flexibel att den kan anpas
sas efter de förutsättningar elever har. Elevers förutsättningar kan 
komma att ändras allteftersom de utvecklas under sin skoltid. Att 
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organisationen anpassas efter eleverna och inte tvärtom är väsent
ligt. Denna anpassning kan även relateras till det behov av ständig 
skolutveckling, som Clough och Corbett (2000) lyfter fram, och 
som handlar om en anpassning av skolors organisation. 

En relevant fråga att ställa är, vem alla i en skola för alla är, vilket 
Säfström (2010) gör och hänvisar till Popkewitz (2009) som lyfter 
fram två typer av elever (barn). Den elev som har alla resurser och 
den övergivna eleven, som accepterats endast för att ingå i gemen
skapen som annorlunda. Denna elev definieras utifrån sina misslyck
anden, det vill säga som en elev med svårigheter och inte som en elev 
i svårigheter. En tendens inom den så kallade åtgärdsforskningen är 
att barn eller ungdomar reduceras till objekt och till ett problem att 
lösa. Därigenom reduceras eleven till ingenting och förstås endast 
genom sin förmodade otillräcklighet. Den eleven blir en motsats till 
de andra så kallade ”lyckade” eleverna. (a.a., s. 15.) I min studie 
uttrycker elever att lärare på högstadiet inte ger dem lika mycket  
respons som de ger de elever som inte har behov av den. De uttryck
er även att lärare istället för att säga hur de skulle kunna förbättra 
sig endast säger att de inte är tillräckligt bra, vilket får elever att 
känna sig otillräckliga. Elever framstår här som objekt, som pro
blem att lösa baserade på en förståelse av elevens misslyckanden. 
Det före faller som att elever i föreliggande studie inte förstås som att 
de ingår i det som definieras som alla i en skola för alla. 

6.1.2 organisation på IV
Hultqvist (2001) menar att vara elev på det individuella program
met är att vara i avsaknad av de kunskaper skolan definierar som 
förutsättning för studier på nationella program. Elever i min studie 
uttrycker inte att de saknar kunskaper, men menar istället att de inte 
har tillräckliga betyg för att bli antagna till ett nationellt program. 
En stor andel av de elever som studerar vid det individuella pro
grammet kommer heller inte vidare till ett nationellt program. Skol
verkets statistik visar att 23,5 procent kvinnliga elever respektive 
30,5 procent manliga elever får slutbetyg efter avslutat individuellt 
program. Även på den skola som jag studerade var det få elever 
som gick vidare från det individuella programmet till ett nationellt 
program efter ett år. (Se sid 12.) Samtliga elever i föreliggande studie 
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har efter ett år på det individuella programmet antagits till ett natio
nellt program. Det finns säkert många orsaker till det, men en viktig 
väg till framgång, såsom elever uttrycker det, är det stöd de får av 
sina lärare på det individuella programmet. En av anledningarna 
de uppger är att det är färre elever i varje grupp och därmed tar sig 
lärarna mer tid för varje elev. Elever upplever att de får omedelbar 
hjälp när de behöver det, vilket tyder på att organisationen på det in
dividuella programmet kan förstås som adhokratisk (Skrtic, 1995), 
det vill säga organisationen utformas efter vad de elever som finns 
på programmet behöver. Framförallt upplever elever att eftersom 
grupperna är små har de möjlighet att få så mycket hjälp de behöver. 
Lärarna anpassar även hjälpen efter varje elevs behov och förutsätt
ningar, vilket också upplevs som positivt.

Det individuella programmet förefaller på många sätt vara exklude
rat från de nationella programmen, dels när det gäller fysisk place
ring och dels när det gäller ämnesinnehåll. Elever på det individuella 
programmet befinner sig ofta i lokaler, som endast används av dem 
själva och de erbjuds inte heller ett lika rikt utbildningsutbud som 
elever på nationella program (Hultqvist, 2001; Johansson, 2009). 
Miljöerna på det individuella skulle av elever kunna upplevas som 
avskilda och exkluderande, vilket inte främjar en inkluderande un
dervisning. När elever i min studie studerar på det individuella pro
grammet är det i lokaler placerade på avstånd från de nationella pro
grammens. Berättelserna tyder emellertid på att verksamheten ändå 
upplevs som en god pedagogisk och i viss mån inkluderande miljö 
då elever i min studie förefaller uppleva att de är delaktiga, känner 
en tillhörighet och en gemenskap med gruppen.  Exempelvis upple
ver elever att när de tillsammans med läraren lyckas utföra sina upp
gifter tillhör även de den grupp av elever som studerar. De upplever 
även att relationerna mellan dem och deras lärare är goda. Lärarna 
har möjlighet att ge tid till varje elev. Heimdal Mattsson (2008) häv
dar att skolor måste organiseras med tanke på att skapa möjligheter 
till samarbete mellan olika representanter inom skolans organisa
tion, som till exempel lärare, specialpedagog, kurator, skolpsykolog 
och studie och yrkesvägledare. Vidare hävdas att organisationen 
även måste karaktäriseras av flexibilitet och pedagogisk problem
lösningsförmåga, inte minst med tanke på att skapa förutsättningar 
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för elevers delaktighet. Elever i min studie ser framförallt den tid de 
ges av sina lärare som betydelsefull för att de ska lyckas. Elever lyf
ter även fram att de under tiden på det individuella programmet ges 
möjlighet att ta del av information om vad som krävs för att antas 
till nationella program på gymnasieskolan. Det framstår alltså som 
elever upplever att de genom en flexibel organisation får möjlighet 
att bli delaktiga i sina studier. En flexibel, eller adhokratisk organi
sation, förefaller gynnas av att lärartiden kan anpassas efter varje 
elev (bland annat genom att kunna variera gruppstorleken) samt av 
att olika representanter inom organisationen samverkar för att varje 
elev ska bekräftas.

Att elever får stöd upplevs således som betydelsefullt på det indivi
duella programmet. Lärarna inte bara hjälper dem på ett bra sätt 
utan de utgår från att de behöver hjälp, vilket innebär att elever får 
stödet utan att behöva fråga efter det.

Ytterligare en faktor som talar för att det individuella programmet 
förefaller ha en adhokratiskt inriktad organisation, är att elever 
upplever att de är delaktiga i de möten som äger rum. Mötena sker i 
direkt samband med de problem som uppstår och tillsammans med 
vuxna som representerar skolans organisation och därmed upplever 
elever att de blir tagna på allvar. Samverkan mellan olika personal
grupper med olika kompetenser gör att flexibiliteten ökar och där
med möjligheten att finna olika pedagogiska lösningar för varje elev 
(Farrell, 2004). I föreliggande studies berättelser beskriver elever att 
möten anordnas av undervisande lärare i avsikt att tala om vikten 
av en god närvaro för att elever ska ha möjlighet att antas till det 
nationella program de är intresserade av.

6.1.3 organisation på de nationella programmen 
De nationella programmens organisation är inte lika flexibel som 
organisationen på det individuella programmet. De nationella pro
grammen inrättas efter hur många elever som söker olika program 
och därmed får ekonomi en betydande roll för hur organisationen 
slutligen utformas. När organisationen väl är fastlagd får elever rät
ta sig efter systemet och inte tvärtom, vilket tyder på att de nationel
la programmen förefaller ha en byråkratiskt inriktad organisation 
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(Skrtic, 1991). Elever verkar acceptera omständigheterna kanske 
därför att de valt programmet och därigenom finner motivation. 

6.2 Lärarnas betydelse 
Lärarna har stor betydelse vad gäller hur elever lyckas under sin 
skolgång. Enligt Gustafsson och Myrberg (2002) är lärarkompeten
sen den enskilt viktigaste faktorn för elevers resultatmässiga fram
gång i skolan. Även andra studier (Hugo, 2007; Johansson, 2009) 
pekar på att positiva relationer mellan elever och lärare medför att 
elever lyckas på det individuella programmet. Elevers upplevelser 
tyder vidare på att lärarnas ämneskompetens i kombination med pe
dagogiska kvaliteter har mycket stor betydelse för hur väl de lyckas 
med sina studier. Framför allt de lärarkvaliteter som handlar om 
relationen mellan lärare och elev lyfts fram som betydelsefulla för 
eleven. 

To have high expectations and to share common conception of 

progress requires teachers to be concerned about the nature of 

their relationships with their students. /…/ and thus engagement 

for all students are invoked (Hattie, 2008, s. 128.) 

Det förefaller vara nödvändigt för dagens lärare att förhålla sig i och 
till relationer, eftersom det sociala livet i skolan har blivit mer oför
utsägbart och komplext.  Förmågan att stå i relation till barn och 
ungdomar utgör grunden för lärares kompetens (Aspelin, 2010). 
Kvaliteter som till exempel humor och tillit till eleven framhålls av 
elever som goda och kan sägas vara av relationell karaktär. Frelin 
(2010) menar att ett relationellt perspektiv innebär att utbildning ses 
som resultatet av en aktivitet av meningsskapande som sker mellan 
elev och lärare, i ett utrymme som ingen av dem har full kontroll 
över. Mening överförs inte utan den måste skapas i detta utrymme, 
och i detta utrymme finns alltid en risk för missförstånd. Relationen 
mellan lärare och elev kan även vara av avgörande betydelse för hur 
inkluderande en verksamhet kan sägas vara. Inkluderande under
visning i en adhokratisk organisation utgår från de skillnader som 
finns elever emellan och en av dess grundpelare är att medverka 
aktivt för att elever blir delaktiga i sin utbildning (Säfström, 2005). 
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I min studie finns det stora skillnader i elevers skolberättelser vad 
gäller hur lärarna upplevts under olika perioder; högstadiet, det in
dividuella programmet och det nationella programmet. Det synes 
slumpartat huruvida elever möter lärare under sin skoltid som har 
de kvaliteter som kan sägas vara avgörande för hur studiemässigt 
framgångsrika elever upplever att de blir. De kvaliteter som upplevs 
som positiva av elever är exempelvis i vad mån lärare lyckas skapa 
meningsfulla relationer till de elever de undervisar och lärares enga
gemang.  

6.2.1 Lärarna på högstadiet
Under högstadietiden upplever elever att lärarna är oengagerade 
eller till och med avståndstagande. Som en följd av att elever inte 
uppmuntras att vara delaktiga i undervisningen blir de uttråka
de och därmed väljer de att utebli från lektionerna. Ziehe (1989)  
resonerar om undvikandets princip, vilken innebär att elever drivs av 
att deras enda lust består av att undvika olust. En kritik som elever i 
föreliggande studie framför är att de lärare som endast har läroplan 
och lärobok som utgångspunkt i sin undervisning inte lyckas intres
sera dem. Däremot kan de lärare som använder sin livserfarenhet i 
undervisningen eventuellt motivera elever tillbaka till sina lektioner. 
Dels kan lärare uppleva att de når fram till elever, vilket engagerar 
både lärare och elever, dels kan elever uppleva lektionerna som mer 
meningsfulla eftersom de inte endast är kopplade till en skolkontext. 

Likgiltigheten i upplevelsen av skolan, överskottet på kontext 

(skolan är alltid bara skola) har inneburit att lärarens möjlighet 

att i vardagen uppleva sitt arbete som meningsfullt och fram

gångsrikt blivit nästan tragiskt paradoxalt: Alla berörda parter 

upplever undervisningen som lyckad endast i de sällsynta fall då 

man förmår glömma kontexten, när man för ett ögonblick glöm

mer att man är i skolan. (Ziehe, 1989, s. 129.)

Vidare menar Ziehe (a.a.) att den ökande likgiltigheten inte lämnar 
lärarens roll orörd. Elevers upplevelse av att läraren blir avpersona
liserad och opersonlig gör att de inte lägger vikt vid att exempelvis 
lägga lärares namn på minnet. Lärarna upplevs mindre som indi
vider och mer som undervisningspersoner. De realiserar abstrakta 
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beteendenormer. Läraren måste paradoxalt nog bli en relationsarbe
tare som i kraft av sin person måste se till att ett minimum av moti
vation till samarbete finns hos eleven om han eller hon vill förändra 
sina elevers syn på dem som opersonliga undervisare (Ziehe, 1989). 
Det förefaller vara så att elever i föreliggande studie upplever en 
hopplöshet eller olust i skolsituationen under sin högstadietid, där 
även lärarna misströstar, vilket leder till att elever ger upp. Därmed 
blir det än svårare för elever att finna motivation att komma till 
skolan och att prestera väl när de är där. Situationen kan även vara 
av sådan karaktär att elever, för att undkomma ensamhet eller makt
löshet, ger upp delar av sig själv. 

… we are ready to get rid of our individual self either by submis

sion to new forms of authority or by a compulsive conforming to 

accepted patterns. (Fromm, 1942, s. 116.)

I en situation där elever känner att alla, inklusive de själva, har gett 
upp hoppet om att de ska lyckas i skolan finns en uppenbar risk att 
andra grupper, till exempel rasistiska grupper, religiösa sekter eller 
kriminella gäng, blir intressanta för elever som inte finner sig till rätta 
i skola. Fromm (1942) menar vidare att som individer bär vi med oss 
en känsla av att det är outhärdligt att vara maktlös och isolerad från 
andra. I ett sådant tillstånd skulle det kunna vara relevant om elever, 
som inte känner att de tillhör sin grupp eller känner sig delaktiga i 
sin skolsituation, dras till sammanhang där de finner en gemenskap 
och där maktlöshet och isolation inte upplevs (a.a.). Elever i min 
studie uttrycker att de har svårt att stå emot när kompisar skolkar 
från lektioner. Trots att de vet att det inte är bra för dem väljer de att 
ingå i dessa grupper. Av berättelserna framgår en längtan till något 
att vara en del av. Elever kan hamna i situationer där de utövar våld 
mot andra eller varandra, fysiskt eller psykiskt. Trondman (1999) 
menar att det bästa sättet att minska våldet i samhället (där skolan 
ingår) är att ge alla människor värdiga existensbetingelser. I det här 
sammanhanget skulle värdiga existensbetingelser till exempel kunna 
vara att känna sig delaktig i sin utbildning. Han menar vidare att det 
går att förstå våld som en form av kommunikation, en kommunika
tion mellan våldsutövare och våldsutövare eller mellan våldsutövare 
och våldsoffer. Genom att slå berättar våldsutövarna utan rationell 
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och empatisk självinsikt om vem de är och i vilket sammanhang 
de befinner sig. Framtidsutsikterna för unga våldsutövare är mer 
ogynnsamma än för andra ungdomar. De riskerar även att föra över 
våldsbenägenheten till sina barn (a. a.).

Det finns emellertid lektioner där elever är närvarande. Anledningen 
till det kan vara att läraren upplevs som bra och att det är roligt 
att närvara där. Säfström (2005) frågar sig med vilken rätt lärare 
undervisar. Han menar att läraren måste ges den rätten av eleven. 
Läraren behöver hitta vägar fram till eleven så att eleven accepterar 
att undervisning sker. I inledningen (kapitel 1) poängterar en elev 
vikten av att läraren vet hur det är att vara som han är, det vill säga 
hur det är att inte vara studiemotiverad. Vidare menar eleven att de 
bästa lärarna inte nödvändigtvis är de som endast befunnit sig i en 
skolkontext. Lärare som även har erfarenheter från andra yrkesom
råden har mycket att tillföra, vilket kan främja motivationen. Att 
sitta ner hela dagarna och läsa innantill ur läroböcker kan ses som 
ett exempel på känslan av att inte vara delaktig i undervisnings
situationen. Med Säfströms ord accepterar elever därmed inte den 
undervisning som sker.

Jenner (2009) framhåller att motivation inte är en egenskap hos 
eleven utan en följd av de erfarenheter som hon eller han gjort och 
det bemötanden eleven fått. Den som har ansvar för motivations
arbetet bör veta vad det innebär att ha dålig självkänsla och vad 
ständiga misslyckanden kan innebära (a.a.). En elevs självkänsla kan 
hastigt förändras från god till mindre god exempelvis i mötet med en 
lärare. I min studie framkommer att en elev blir anklagad för fusk, 
när eleven i själva verket studerat intensivt inför ett prov, vilket med
fört ett lyckat provresultat. Eleven känner inte tillit till sin lärare, 
vilket skapar ett utanförskap för eleven och eleven lämnas återigen 
åt sitt eget öde. Ziehe (1989) menar att:

… alltfler unga människor fungerar inte enligt den ’kyliga’ logik 

som definieras av mål och medel /…/ utan deras behov har så

väl vad artikulation som tillfredsställelse anbelangar blivit mer 

ostrukturerade, flytande och obegripliga för utomstående. (a. a., 

s. 40.) 
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Ziehe (a.a.) menar vidare att självkänslans sårbarhet ökat vilket 
kommer till uttryck i upplevelsen av vad den enskilde eleven förvän
tar sig av den andre, både positivt och negativt. En följd av att elever 
upplever att andra, lärare eller klasskamrater, kommer att ringakta 
eller till och med avvisa dem, leder till att elever blir återhållsamma 
både när det gäller uttryck och handling. Om hon eller han inte 
exponerar sig själv kan heller ingen annan komma åt henne eller 
honom (a.a., 1989). 

Frelin (2010) skiljer mellan att känna till elever och att känna in 
elever: 

Det läraren känner till om eleven, menar jag, är det som läraren 

tar med sig till situationen, medan det läraren känner in är en öp

penhet inför vad som händer mellan lärare och elev i situationen. 

(a.a., s. 207.)

Tillit ser Henriksson (2004) som central.  Elever i hennes studie kän
ner tillit till sina lärare om lärarna bryr sig om dem. Hon hänvisar 
även till Buber (1953/1993) som hävdar, att det inom utbildning 
endast finns en kanal till eleven och den är tillit. I berättelserna ger 
elever uttryck för att lärare på högstadiet inte engagerar sig i dem. 
Lärare säger en sak men gör en annan. Överlämnande lärare infor
merar inte mottagande lärare i övergångar mellan de olika lärmil
jöerna på ett för eleven korrekt sätt. När läraren inte engagerar sig 
i elever skapas ingen tillit mellan dem, vilket i sin tur gör att elevers 
tillit till sig själva upphör, i varje fall när det gäller skolprestatio
ner. Aspelin och Persson (2009) menar att den skicklige lärarens ar
bete får sin mening, riktning och verkan först inom ramen för det 
som kan benämnas yrkeskunnande  i  relation. Det är genom att 
befinna sig på elevernas sida av relationen som läraren ges möjlig
het att agera på sätt som är fruktbara för elevens mognad. Det är 
överhuvudtaget i en sådan relation som hon ges förutsättningar att 
förverkliga sin egentliga uppgift som lärare, nämligen att befrämja 
elevers utveckling till ansvarstagande och kärleksfulla personer.

När elever i föreliggande studie berättar om hur de hanterar under
visningssituationer under högstadietiden kan olika strategier utty
das. Det kan handla om att straffa ut sig från lektioner. Ju starkare 
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reaktion från läraren desto mer lyckad ter sig strategin, i alla fall just 
då. Strategin, bättre att bli sedd ur ett negativt perspektiv än att inte 
bli sedd alls, kan också ses som ett uttryck för elevers frustration 
över att inte bli sedda som de personer de är. Känslan av att lärarna 
ger upp hoppet om att elever ska lyckas upplevs som frustrerande, 
vilket kan påverka elevers självbild och självförtroende på ett nega
tivt sätt. 

Elever uttrycker i sina berättelser att de saknar engagemang hos 
sina lärare. De uttrycker inte heller att de själva är engagerade i 
skolarbetet. Ziehe (1982) skiljer på det subjektiva och det objektiva 
innehållet i ordet engagemang. Han menar att det objektiva är att 
innehållet engagerar deltagaren, det vill säga det föremål som inne
hållet betecknar har en inverkan på deltagaren. Vidare menar Ziehe 
(a.a.) att det objektiva innehållet i ordet engagemang är något som 
finns utanför eleven. Det subjektiva innehållet däremot är när inne
hållet blir engagerande för deltagaren (alltså att det resulterar i en 
affektiv och kognitiv konflikt) samt när det subjektiva är det enga
gemang som kan sägas komma inifrån eleven själv. Att bli engagerad 
på ett subjektivt sätt har, enligt studiens berättelser, inte alltid tagits 
emot som något positivt av läraren. I föreliggande studie uttrycker 
elever att de väljer att inte vara närvarande på vissa lektioner, vil
ket kan tolkas som att de söker en reaktion från skolan. Utifrån 
den utgångspunkten kan elevers motiv för att straffa ut sig vara en 
motståndsaktivitet, som kan sägas vara ett engagemang av negativ 
karaktär som läraren väljer att inte se eller utmanas av. 

6.2.2 Lärarna på IV
Under tiden på det individuella programmet upplevs lärarna som 
bra, till skillnad från på högstadietiden.  Lärarna på det individuella 
programmet upplevs vara mer humoristiska än lärarna på högsta
diet, vilket är viktigt för elever. Det innebär inte att lektionerna ska 
vara roliga, utan att lärarna ska ha humor och kunna skämta med 
elever både i och utanför klassrummet. Frelin (2010) pekar på att 
även lärare menar att humorn är en viktig komponent för ett gott lä
rarskap. Lärare i hennes studie uppger att de använder humorn när 
de är tvungna att tillrättavisa elever för att elever inte ska förlora sin 
värdighet (a. a.). Humorn kan också ses som ett sätt att skapa tillit 
till elever, att bygga ett slags förtroendekapital. 



105

För elever i min studie upplevs tilliten mellan elev och lärare som 
central. I vissa fall upplever elever att lärare inte litar på dem. Ett 
exempel som elever ger på att tilliten upplevs som bristfällig är att 
lärare tar hand om undervisningsmaterial åt dem eftersom de förut
sätter att böcker och dylikt annars inte tas med till lektionerna. Av 
elevers berättelser framgår även att elever inte alltid litar på lärare 
heller, då elever upplever att lärare inte håller sig till det som de till
sammans kommit överens om. Tilliten som tidigare skapats raseras 
och eleven återgår då till att vara frånvarande från lektionerna. 

Ytterligare en positiv kvalitet hos lärarna på det individuella pro
grammet som framträder i elevers berättelser är att de har en tilltro 
till att elever ska lyckas och att lärarna inte ger upp, även om elever 
inte håller förväntad studietakt. Detta leder till att elever finner mo
tivation till skolarbetet. Jenner (2009) menar att motivation har att 
göra med på vilket sätt lärare analyserar de undervisningssituationer 
som genomförs. Han lyfter fram följande exempel där olika pedago
gers bemötande diskuteras. 

En annan pedagog tänker däremot att det mycket väl kan fin

nas en önskan till förändring, men att det samtidigt kan finnas 

en rädsla att misslyckas. Pedagogen ger inte upp, utan försöker 

analysera situationen /.../ och tittar på hur han kan gå vidare 

därifrån, istället för att bara nöja sig med att ’viljan saknas’. (Jen

ner, 2009, s. 19.) 

Elever i min studie berättar exempelvis om tillfällen då lärare inte 
nöjer sig med elevers ursäkter för att inte hålla förväntad studietakt, 
utan försöker sätta sig in i deras situation för att få elever att känna 
delaktighet i sin skolgång. Positiva förväntningar på elever gör att 
elever lyckas bättre i skolan (Gustafsson & Myrberg, 2002). Det 
medför i sin tur att elever blir motiverade och intresserade av sin 
egen skolgång. Även Ingestad (2006) menar att elever inom det indi
viduella programmet är positiva till sin tid där och att tiden framför 
allt präglas av nära och varma relationer till lärarna. 

I föreliggande studie har lärarna på det individuella programmet 
möjlighet att ge elever den tid de behöver för att förstå, vilket av 
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dem upplevs som något mycket positivt. Elever upplever att lärare 
vet på vilken kunskapsnivå de befinner sig och hur långt de kommit 
vid varje undervisningstillfälle. Lärare bryr sig om att deras elever 
lär sig något och lärare har en tro på att deras elever kommer att 
utvecklas. Engagerade lärare förefaller engagera elever.  Att uppleva 
en känsla av delaktighet under sin skolgång är att se sig i ett sam
manhang, att tillhöra ett sammanhang. Selberg (1999) har studerat 
elevinflytande och hennes studie bygger på ”elevinflytandets och  
lärandets samvariation” (a.a., s. 51). Hon konstaterar att inflytande 
kräver dialog med den man ska dela inflytandet med. Elevinflytan
det framstår som ett samspel både elever emellan och mellan elever 
och lärare (a.a., s. 47). Upplevelsen av att inte förstå förefaller ha 
en passiviserande effekt på elever, vilket kan göra att de tystnar och 
därmed uteblir samspelet och dialogen mellan lärare och elev.

Att lärarna på det individuella programmet redan från början är in
ställda på att stödja elever i skolarbetet upplevs som en god kvalitet. 
Elever behöver inte be om stöd utan lärarna förutsätter att de behö
ver det och på så sätt skapas en form av tillit mellan elev och lärare. 
Även Henriksson (2004) kommer fram till att elever förväntar sig 
att lärarna ska se att de behöver stöd. Elever uttrycker en besvikelse 
över om lärarna inte fortsätter att erbjuda stöd i de fall elever inte 
accepterar erbjudandet vid en första förfrågan. För att använda Fre
lins (2010) begrepp känna till och känna in skulle kunna sägas att 
lärarna i min studie använde det de kände till från tidigare erfaren
heter och tog med sig till den aktuella situationen för att sedan där i 
situationen kunna vara öppna inför att känna in vad som ytterligare 
skulle behövas för den enskilde eleven. 

Elever ger uttryck för att på det individuella programmet, till skillnad 
från tiden på högstadiet, det är möjligt att få tillräckligt med lärartid 
eftersom undervisningsgrupperna är små. Även detta resonemang 
tyder på att relationerna mellan elev och lärare är betydelsefulla så
väl kvantitativt som kvalitativt. I samtalen ges uttryck för upplevel
ser av att lärarrelationer under tiden på det individuella programmet 
synes betyda mer än relationen mellan elev och elev. Skolarbetet blir 
viktigt för elevers egen skull, för att de ska bli framgångsrika i sin 
utbildning. Kamraterna nämns inte som viktiga i dylika situationer.
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6.2.3 Lärarna på de nationella programmen 
När elever beskriver sina lärare på de nationella programmen fram
träder en mer nyanserad bild. De lyfter fram upplevelsen av att lä
rarna bör vara kompetenta och kunna sitt ämne. Även humor och 
pedagogisk skicklighet fortsätter framstå som betydelsefulla kva
liteter. Pedagogisk skicklighet kan vara att lärare kan förklara på 
ett sätt så att alla förstår. Det kan handla om lärares engagemang 
i ämnet de undervisar i. Är lärare tillräckligt engagerade låter sig 
även elever engageras. Som en motbild kan sägas att mindre fram
gångsrika lärare är lärare som försöker vara som elever, genom att 
använda ett språk som inte är lärarnas eget. De upplevs heller inte 
kunna förklara på mer än ett sätt, vilket kan innebära att elever inte 
förstår hur uppgifter ska lösas och därmed upplever de att de är 
dumma. Jenner menar: ”Att man blir bemött med respekt i en situa
tion där man är i underläge kan ge en upplevelse av ett gott möte 
...”. ( 2009, s. 31.) Att känna sig dum leder enligt elever i min studie 
till att självförtroendet drastiskt försämras, vilket i sig gör det svå
rare att lyckas med studierna. Att få bekräftelse genom beröm och 
uppmuntran av lärare upplevs som positivt och att ge bekräftelse ses 
som en god kvalitet hos lärarna. Det är viktigt för elever att känna 
att de har gjort något bra. Då stärks självförtroendet. Under prak
tikperioder upplever elever att de får uppmuntran och de upplever 
då också en känsla av att vara betydelsefulla. Handledarna liksom 
lärarna är betydelsefulla för att bygga tillitsfulla relationer där elever 
kan växa och utvecklas. 

I det här sammanhanget är det viktigt att lyfta fram att elever i före
liggande studie har gjort ett aktivt val till det nationella program de 
studerar vid. Denna delaktighet i studiesituationen förefaller spela 
en avgörande roll för motivationen. När elever ser tillbaka på tiden 
på det individuella programmet ger de uttryck för att det varit värt 
ett extra skolår, eftersom det leder dem vidare mot en yrkesutbild
ning. Som tidigare nämnts studerar samtliga elever i min studie vid 
ett yrkesförberedande program och de ser att de har en framtid inom 
det yrke som de utbildar sig till. En jämförelse elever gör mellan det 
individuella programmet och de nationella programmen är att elever 
på de nationella programmen överlag är mer målinriktade än elever 
på det individuella programmet. Att vara målinriktad upplevs som 
positivt, att ha ett mål att sträva efter i studiesituationen.
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Ansvar är ett begrepp som ständigt återkommer i relation till det 
nationella programmet. Lärarna låter, eller till och med kräver, att 
elever tar ett eget ansvar för sina studier. Här kan sägas att elever 
upplever att det är odelat deras eget ansvar att klara sin skolgång. Så 
har elever upplevt sin skolgång även tidigare. Nytt under studierna 
på de nationella programmen är att elever nu relaterar ansvaret för 
sina studier och utbildning till arbetslivet, det vill säga att lärande 
blir nödvändigt för dem för att nå sitt arbetslivsmål, ”lär du dig ing
et kan du inte bli det du vill”. Att elever sammankopplar eget ansvar 
för studier med arbetslivet kan naturligtvis ha att göra med att de 
elever jag samtalar med går på yrkesförberedande program. De har 
praktikperioder under sin gymnasietid, vilket medför att de konkret 
kan se på vilket sätt deras utbildning kan leda till bättre förutsätt
ningar för att kunna utföra ett bra framtida arbete som anställda. 

Elevers möjligheter att aktivt delta i samhällslivet efter gymnasie
studierna, som är ett mål i Lpf 94, ökar om de befunnit sig inom 
en utbildningsorganisation där deras delaktighet, ansvar och iden
titet stärks i mötet med en flexibel skolorganisation och dess lärare. 
Elever i denna studie upplever att om lärsituationerna anpassas efter 
dem och inte tvärtom, lyckas skolan med att hantera elevers olikhe
ter.
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7 SAMMANfATTNING OCH 
   DISKUSSION

Kapitlet inleds med en sammanfattning av studiens resultat och en 
diskussion om studiens metodologiska ansats. Därefter diskuteras 
resultaten och det kunskapsbidrag som studien vill bidra med då 
det gäller elever i behov av särskilt stöd. Avslutningsvis presenteras 
förslag till fortsatt forskning.

7.1 Sammanfattning
Syftet med licentiatuppsatsen är att bidra med kunskap om elevers 
upplevelser av vilka specialpedagogiska verksamheter som fram
träder under skoltiden på högstadiet, på det individuellt program 
och på nationellt program i gymnasieskolan. Jag är alltså intresserad 
av elevers upplevelser sin skolsituation:

• På högstadiet
• På individuellt program
• På nationellt program   

I avsikt att uppnå syftet har jag samtalat med tio elever. Av de tio 
elevernas skolberättelser har jag konstruerat i tre narrativa konfigu
rationer (Polkinghorne, 1995) i kronologisk ordningsföljd:

• Narrativ konfiguration om högstadiet
• Narrativ konfiguration om individuellt program
• Narrativ konfiguration om nationellt program 
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Inom respektive konfiguration presenteras teman som jag tolkat 
som centrala i skolberättelserna. Utifrån dessa teman har två över
gripande kategorier utkristalliserats, nämligen skolors organisation 
och lärares betydelse. 

I den narrativa konfigurationen om högstadiet framkommer elevers 
bild av varför de inte blev antagna till ett nationellt program. En 
av anledningarna som elever uppger är att de inte är närvarande 
vid alla lektioner. Elever upplever att det är tråkigt under lektioner
na eftersom de känner sig omotiverade. De upplever att inte heller  
lärarna tror att de ska lyckas, vilket leder till att de förlorar hoppet 
om att nå framgång i skolan och de väljer att i stället skolka från 
lektioner. Ytterligare en upplevelse elever ger uttryck för är att vissa 
lärare på högstadiet inte lägger vikt vid om de får det stöd de har 
rätt till. 

De åtgärder, som sätts in under högstadietiden för att elever ska 
ha möjlighet att få tillgång sin fulla potential, bestäms vid de som  
arrangeras kring elever. Det är elevvårdskonferenser (Lpf 94) eller 
informella möten mellan elev, vårdnadshavare och lärare. De åtgär
der som elever berättar om är att de uppmanas att komma till sko
lan. Elever uttrycker det som att det är upp till dem själva att skärpa 
sig. Det som diskuteras under mötena förefaller inte intressera elever 
och de är inte alltid medvetna om huruvida deras betyg är tillräck
liga för att antas till ett nationellt program eller inte.  

Däremot framträder relationer mellan lärare och elever som 
betydelse fulla i skolberättelserna om högstadiet, det individuella 
programmet och de nationella programmen. Elever upplever att en 
viktig förutsättning för att lyckas med studierna är att läraren har en 
god relation med dem. En god relation gynnas exempelvis av att lä
raren har humor. Relationen gynnas även av att läraren kan förklara 
på mer än ett sätt. 

Elever lyfter i sina berättelser fram att lärarna vid det individuella 
programmet har möjlighet att ge varje elev mer tid än de givits under 
sin högstadietid. Lärarna kan då ge varje elev de instruktioner som 
är nödvändiga för att ge eleven möjlighet att lösa sina uppgifter.  
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Tiden möjliggör även förutsättningar att skapa meningsfulla re
lationer mellan elever och lärare. På det individuella programmet 
upp lever elever att studietakten är lägre, till skillnad från tiden på 
högstadiet samt på ett nationellt program. Det upplevs som positivt. 
Elever upplever även att lärarna på det individuella programmet en
gagerar sig i och följer upp elevers lektionsnärvaro.

På de nationella programmen menar elever att det är viktigt att  
lärare har relevant kompetens. Det gäller både kärnämnes och  
karaktärsämneslärare. I elevers berättelser om de nationella pro
grammen framkommer att ett allt större ansvar krävs av dem både i 
skolan och på de arbetsplatser där de gör sin arbetsförlagda utbild
ning.

Elever ger uttryck för att relationen mellan kamrater är betydelse
fulla, framför allt under elevers högstadietid. Negativt är att elever 
dras till kamrater som har, som de själva uttrycker det, dåligt in
flytande över dem. Sådana relationer kan leda till att elever skolkar 
från lektioner. Positivt inflytande förefaller vara att elever går till 
vissa lektioner för att deras kamrater också gör det. Elever uppger 
exempelvis att de är närvarande på lektioner i engelska i mindre 
grupp tillsammans med specialpedagog, eftersom kamraterna befin
ner sig där.  

Varken i berättelserna om det individuella programmet eller i berät
telserna om de nationella programmen uttrycker elever att kamra
terna har betydelse för deras upplevelse av skolan.

Trots att tiden efter gymnasietiden ligger utanför studiens syfte 
menar jag att berättelserna säger något om elevers utveckling och 
framtidstro under gymnasietiden. I en epilog lyfter jag därför fram 
det elever berättar om hur de ser på sin framtid. Det framkommer 
uttryck för att elever upplever att de har utvecklats. Under sin hög
stadietid har de svårt att se på sin framtid. Inför det individuella 
programmet är elever fortfarande villrådiga. Däremot inför natio
nellt program ser elever fram emot att ta studenten efter tre år och 
därefter delta i arbetslivet och tjäna sitt uppehälle.  
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7.2 Diskussion av metod
Elever har möjlighet att genom berättelser formulera sina erfaren
heter och ge innebörd åt dessa sina upplevelser (Svensson, 2011). 
När föreliggande studie påbörjades valde jag att via elevers skol
berättelser studera elevers upplevelser av skoltiden på högstadiet, på 
individuellt program och på nationellt program. Studien bygger på 
berättelser från gymnasieelever i årskurs ett på nationellt program. 

Skolberättelserna ska ses som en samkonstruktion mellan eleverna 
och mig. Berättelserna om elevers skoltillvaro ska alltså inte förstås 
som exakta redogörelser av vad som faktiskt hände i ett liv eller 
som en avspegling av samhället utanför (Bruner, 1986).  I elever
nas minnen kan sägas att det finns något som korresponderar med 
deras verklighet i deras levda liv (a.a.). Min förförståelse som spe
cialpedagog på den skola där studien genomfördes har naturligtvis 
påverkat samtalen på olika sätt. Förförståelsen av och kännedom 
om elevers skoltillvaro hjälpte till att skapa en tillit mellan eleverna 
och mig.  Denna tillit hade kanske inte annars varit möjlig, vilket 
kunde ha bidragit till att jag inte fått tillträde till fältet. Härutöver 
hade jag en viss kännedom om de skolor eleverna studerat vid un
der sin grundskoletid och några av de lärare som de berättade om. 
Å ena sidan bidrog min kännedom till att jag och eleverna hade en 
gemensam plattform att utgå ifrån. Å andra sidan var mina föreställ
ningar om hur det förhöll sig kanske i viss mån redan formulerade, 
vilket kanske innebar att de frågor jag ställde var ledande.  Med den 
erfarenheten rikare hade jag kanske om jag gjort studien idag nog
grannare övervägt valet att samtala med elever på den skola som jag 
arbetade på och kände väl till. Emellertid fanns en genuin nyfiken
het på elevers upplevelser av sin skoltid, vilken jag inte hade någon 
förförståelse om.

För att bli en bättre intervjuare finns möjligheten att prova sina frå
gor på andra elever i andra kommuner för att se om frågorna fung
erar, att göra en så kallad pilotstudie. Jag valde att utan pilotstudie 
intervjua de elever som ingick i min studie. Det är troligt att inter
vjusamtalen i min studie hade sett ut på ett annat sätt om jag hade 
genomfört en pilotstudie. Om pilotstudien gjort mig till en bättre 
intervjuare eller inte är svårt att veta, eftersom det ena samtalet inte 
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är det andra likt. Sannolikt är dock att samtalen sett annorlunda ut. 
Utifrån den kunskap jag har idag hade jag troligtvis gjort ett annat 
val angående pilotstudie.

 Ett dilemma i samtalen var att några elever uttryckte sig mycket 
kortfattat, vilket innebar att jag fick formulera och omformulera 
mig för att eleverna skulle finna orden. Detta kan å ena sidan ha 
inneburit att jag var alltför styrande i samtalen och därigenom på
verkades konstruktionen av skolberättelserna. Å andra sidan kan 
det också ha inneburit att eleverna fick större möjlighet att uttrycka 
sig då jag ställde många följdfrågor. Varje samtal ger nya erfaren
heter som intervjuare (Andrews, 2007) och det är möjligt att elev
erna i min studie funnit orden lättare om jag efter noggrannare för
beredelser varit mer lyhörd. 

Min utgångspunkt för tolkning av berättelserna har varit att foku
sera på innehållet i elevernas berättelser, det berättade. En annan 
möjlig utgångspunkt vore att i stället för att utgå från vad elever
na berättar utgå från hur de berättar, berättandet (Karlsson, 2006; 
Kohler Riessman, 2008). Eleverna väljer hur de vill framstå för mig, 
sig själv eller andra och det påverkar även vad de väljer att berätta 
för mig. Eleverna väljer även vad de inte berättar för mig. Det skulle 
kunna beskrivas som tomrum i berättelserna. De berättelser de väl
jer att inte berätta för mig skulle kunna handla om företeelser som 
eleverna tycker är alltför privata. Detta sammantaget skulle kunna 
påverka om eleverna når skolans kunskapsmål eller inte. Då elev
erna i denna studie inte ger uttryck för att sådana företeelser har 
förekommit väljer jag att inte göra sådana tolkningar. Hänsyn måste 
tas till att elever har mer eller mindre lätt att prata om sig själva 
(Goodson & Sikes, 2001). 

Viktigt för studiens kvalitet är att göra den så transparant som möj
ligt. Ett sätt att göra det på är att för läsaren synliggöra mina tolk
ningar av elevernas skolberättelser genom att illustrera med många 
citat. För studiens kvalitet har det även varit viktigt att eleverna 
fått ta del av de utskrifter och sammanfattningar av våra samtal 
jag gjort. Avsikten med sådana, så kallade förhandlingssamtal, kan 
sägas vara att eleverna ska ha möjlighet att uttrycka sig om de sam
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tal som förts (Goodson & Sikes, 2001). I förhandlingssamtalen fick 
eleverna möjlig het att ta del av vårt första transkriberade samtal.  
Min avsikt var att eleverna skulle få ta ställning till om jag hade 
uppfattat innehållet i våra samtal på ett korrekt sätt. 
  
Skilda uppfattningar finns om huruvida samkonstruerade och  
tolkade berättelser kan generera kunskaper. I en konstruktionistisk 
tradition ses kunskap som en formulering av erfarenheter (Hellsten, 
1998).  Mitt ställningstagande är att även om urvalet är litet och 
det inte är generaliserbart är det som sägs icke desto mindre viktigt. 
Jag menar att resultaten i denna studie är exempel på och samman
taget bildar ett kunskapstillskott om elevers upplevelser av olika 
specialpedagogiska verksamheter som framträder under deras tid på 
högstadiet, år på det individuella programmet och tid på nationellt 
program. Resultaten kan kanske inte tillämpas direkt, men även om 
de inte är generaliserbara kan de ligga till grund för förbättringar för 
kommande elever (Hellsten, 1998). Andra forskare hade sannolikt 
konstruerat andra versioner av elevernas upplevda och berättade  
erfarenheter. 

Gruppen av elever som deltagit i föreliggande studie nådde alla kun
skapsmålen för att bli antagna till ett nationellt program efter ett år. 
Som tidigare nämnts var det endast 10 elever utav ca 45 elever som 
nådde kunskapsmålen under året på det individuella programmet. 
(Se figur 2.1.) Naturligtvis hade det varit intressant att undersöka 
den elevgrupp som inte nådde skolans kunskapsmål under sitt första 
år på det individuella programmet och vad det kunde tänkas bero 
på. Med utgångspunkt i det urval jag gjort, elever som efter ett år 
på det individuella programmet nått kunskapsmålen och antagits 
till nationellt program, ryms inte den gruppen inom ramen för den 
här studien. 

En studies vetenskapliga kvalitet kan beskrivas och värderas på olika 
sätt. I föreliggande studie använder jag berättigande och trovärdig
het för att göra en sådan värdering. Ett kriterium för studiens berät
tigande kan vara att den kan ligga till grund för andras arbete, både 
inom specialpedagogik som forskningsfält och som verksamhetsfält. 
För att studien ska vara trovärdig är det nödvändigt att noggrant 
beskriva hur tolkningar är gjorda och redovisa de val som gjorts. 



115

7.3  Diskussion av studiens resultat
Den diskussion som här följer om elevers upplevelser av sin tid på 
högstadiet, på det individuella programmet och på nationellt pro
gram uppehåller sig kring det jag uppfattar som studiens viktigas
te kunskapsbidrag, det vill säga det individuella programmet som  
specialpedagogiskt stöd för att nå kunskapsmålen och antas till ett 
nationellt program.

7.3.1 En god pedagogisk miljö
Inom specialpedagogisk forskning finns en mängd definitioner av in
kludering (Ainscow, Booth & Dyson, 2006; Nilholm, 2006; Persson, 
2007). En konsekvens av denna mångfald av definitioner torde vara 
att det blir svårt att identifiera inkluderande undervisning. Därför 
kan en viktig uppgift för den specialpedagogiska forskningen vara 
att problematisera begrepp som praktiseras i vardagen av pedago
ger och specialpedagoger. Inkludering, delaktighet, tillhörighet och  
meningsfulla relationer är sådana begrepp. Det individuella program
met i föreliggande studie har de centrala kvaliteter som med stöd i 
studiens resultat och analys skulle kunna lyftas fram som en god  
pedagogisk miljö, det vill säga delaktighet, tillhörighet och gemen-
skap samt meningsfulla relationer. (Se även figur 7.1.) Att benämna 
det individuella programmet som en inkluderande verksamhet är 
kanske att gå för långt. Jag skulle dock vilja påstå att gymnasie
skolans olika program lever egna liv och varje program präglas av 
delaktighet, tillhörighet och relationsskapande inom programmet. 
Här skiljer sig gymnasieskolan och grundskolan markant åt. I före
liggande studie förefaller det som om en god pedagogisk miljö före
ligger, vilket gör att inkluderande verksamhet sker men endast inom 
ramen för det individuella programmet.  

Ett rimligt antagande skulle då vara att de olika kvalitetsbegreppen 
kan ha olika innebörder för olika människor och i sådana fall har 
skolor ett stort ansvar i att ta hänsyn till komplexiteten i begrep
pen för att ge alla elever de bästa av förutsättningar. Med Säfströms 
(2005) utgångspunkt att utbildning bör utgå från skillnader istället 
för utifrån likhet kan en inkluderande skola förstås som en skola 
som arbetar utifrån en utgångspunkt att hantera elevers olikheter 
för att ge förutsättningar att nå de uppsatta kunskapsmålen i läro



116

planen, (Lpf 94). Min ambition har inte varit att presentera statiska 
svar på hur inkluderande eller god undervisning ska bedrivas. Varje 
skola och dess organisation måste finna egna svar på hur undervis
ning ska organiseras för att på bästa sätt skapa förutsättningar för 
alla elever. 

7.3.2 Delaktighet
En central kvalitet för att skapa en god pedagogisk miljö som kan 
leda till en inkluderande verksamhet är utifrån ovan förda resone
mang delaktighet. Delaktighet i enlighet med Haug (2012) skulle 
kunna vara att elever är engagerade i meningsfulla aktiviteter. 
Elevers upplevelse av sådan delaktighet förekommer i uppseende
väckande liten omfattning i deras berättelser om högstadietiden. 
Det framstår som om elevers brist på engagemang är en följd av 
att de inte görs delaktiga i sin skolsituation. Passiviteten eller kan
ske likgiltigheten som elever går in i skulle kunna ses som ett slags 
utanförskap som, enligt Ziehe (1989), leder till att elever upplever 
att läraren eller rektor blir opersonliga. De inbjuder inte elever till 
delaktighet. Enligt läroplanen (Lpo 94) är det ytterst rektors ansvar 
att kontakta hemmet och bjuda in till möte om det uppstår problem 
och svårigheter för eleven i skolan. Enligt mitt sätt att se det ges inte 
elever tillräckligt utrymme för att ha möjlighet att vara delaktiga, 
exempelvis under sådana möten.  Särskilt tydligt framkommer det i 
berättelserna om de möten som förekommer under högstadietiden. 
Under mötena görs elever inte delaktiga i sin studiesituation, efter
som det inte krävs något av dem. Elever bjuds inte in i samtalet. 
Därmed förblir eleverna passiva, icke engagerade och utanförskapet 
stärks ytterligare. Elever uttrycker exempelvis att de inte vet om de 
har betyget godkänd eller inte, vilket framstår som anmärkningsvärt 
inte bara ur ett delaktighetsperspektiv utan även ur ett rättighetsper
spektiv.  Skolans mål är att varje elev ”… tar ett personligt ansvar 
för sina studier och sin arbetsmiljö …” (Lgr 11). Jag hävdar att sko
lan i detta fall inte lyckats nå detta mål.

En förutsättning för att kunna bli delaktig är enligt Bergström och 
Holm (2005) bland annat att ha tilltro till sin egen förmåga. En tolk
ning skulle kunna vara att osäkerheten är ett uttryck för att elever 
inte har tilltro till den egna förmågan. En elev uttrycker att när var
ken han eller hans förälder förstår lärarens beskrivning av varför 
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eleven inte når kunskapsmålen låter de saken bero, vilket kan vara 
ett uttryck för deras osäkerhet, vilket i sin tur leder till en upplevelse 
av utanförskap. När elever är delaktiga påverkar det den egna skol
gången, vilket i sin tur kan leda till att elever kan komma att se ljust 
på sin framtid. En framtidstro som kanske leder till en upplevelse av 
att det finns en mening med att studera eftersom det ger alternativ 
för dem i ett framtida yrkesliv. I den allmänna debatten (Lindberg, 
2011) där det talats om en ökande kriminalitet bland allt yngre (sär
skilt i Malmö) framställs bristen på framtidstro som en orsak till att 
de unga hamnar i kriminalitet. Om inte skolan ger förutsättningar 
för att elever känner sig delaktiga i sina studier väljer ungdomar 
kanske hellre andra verksamheter och gemenskaper än vad studier 
kan ge, eftersom ungdomarna inte vill hamna i liknande situation 
som sina närstående (Trondman, 1999).  Utifrån ovan förda resone
mang menar jag att skolan spelar en viktig roll för att skapa ett 
meningsfullt sammanhang förutsatt att den präglas av varje indi
vids delaktighet, känsla av tillhörighet och gemenskap samt förut
sättningar för att skapa meningsfulla relationer i den inkluderande 
under visningen. Elever i den här studien uttrycker en vilja att klara 
sina studier för att gå vidare mot ett yrkesliv, vilket förefaller spegla 
ett samband mellan lyckade studier och ett gott vuxenliv. 

7.3.3 Tillhörighet och gemenskap
Tillhörighet är ytterligare en central kvalitet i god eller inkluderande 
undervisning. (Se figur 7.1.) När det gäller inkludering tolkas ofta 
tillhörighet som att tillhöra sin klass och att vara en del av det so
ciala sammanhang som klassen utgör (Haug, 2012). Placering ut
anför klassen i en annan grupp skulle då av elever upplevas som 
marginaliserande. Studiens resultat visar att elever upplever att de 
kan känna en större gemenskap i en liten undervisningsgrupp än i 
den klass de tillhörde (under sin högstadietid). Då skolan inte er
bjuder dem denna möjlighet väljer de att själva ta det initiativet. I 
be rättelserna framträder att i stället för det specialpedagogiska stöd 
som erbjuds elever i klassrumssituationen, föredrar de att undervis
ning sker utanför klassrummet i mindre grupp där det är lugn och 
ro. Till skillnad från andra studier (Hultqvist, 2001) pekar resulta
ten i föreliggande studie på att elever varken under sin högstadietid 
eller under sin gymnasietid känner sig utpekade utan tvärtom före
drar att undervisas i liten grupp. 
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Min tolkning är att elevers känsla av tillhörighet förändras genom 
skoltiden. De berättar om att under högstadietiden ligger tillhörig
heten hos kamraterna. Det är med dem de känner gemenskap. En 
följd av de starka kamratrelationerna förefaller vara att elever väljer 
att skolka från lektioner för att istället vara med sina kamrater. I 
Skolinspektionens rapport (2012) kritiseras grundskolan för att sko
lor brister i att arbeta förebyggande med elevers ogiltiga frånvaro. I 
berättelserna uttrycker även elever att skolan inte gör något åt deras 
frånvaro. En annan tolkning av elevers höga frånvaro under högsta
dietiden skulle kunna vara att det är ett sätt för dem att göra mot
stånd mot en skola som de upplever inte är till för dem. När elever 
börjar på det individuella programmet förefaller de känna en större 
tillhörighet till gruppen där de känner gemenskap. Under tiden på 
ett nationellt program söker sig elever i min studie en ny tillhörighet 
inom det yrke de utbildar sig till.

7.3.4 Meningsfulla relationer
Ännu en central kvalitet i en god pedagogisk miljö eller i inklu
derande undervisning kan som nämnts skapandet av meningsfulla 
relationer vara. Det förefaller i denna studie även ha stor betydelse 
för elever om lärare engagerar sig och skapar en meningsfull relation 
till dem. Goda relationer mellan lärare och elever synes leda till skol
framgång för elever, vilket även tidigare forskning visar (Henriks
son, 2004; Hugo, 2007; Johansson, 2009).  Engagerade lärare tycks 
ge engagerade elever.  Aspelin och Persson (2011) ger en definition 
av begreppet relationell pedagogik, som bland annat lyfter fram  
möten i skolsituationer mellan två parter, exempelvis lärare och elev. 
De lyfter även fram att det kan vara ett pedagogiskt tillvägagångssätt 
som bygger på en insikt om att relationer har stor betydelse i elevers 
utbildning. De relationella kvaliteterna har inte endast betydelse i 
undervisningssituationerna utan även i till exempel utvecklings
samtal. Meningsfulla relationer leder till delaktighet och en känsla 
av att tillhöra. I min studie uttrycker elever att de möten som skolan 
initierade under högstadietiden inte ledde till förbättring för dem. 
Jag tolkar det som att de ovan nämnda insikter om att relationers 
betydelse inte uppfattas som betydelsefulla av den skolpersonal som 
är med på ovan nämnda möten.  Däremot under året på det individ
uella programmet ger elever uttryck för ett engagemang hos lärare 
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när de initierade möten. Det förefaller som om lärarna ges möjlighet 
att göra täta uppföljningar av det som beslutas vid de möten som 
sker. Enligt mitt sätt att se det är det en möjlighet för lärare att skapa 
meningsfulla relationer till eleven. Aspelin och Persson (2011) me
nar vidare att elevers färdigheter och förmågor växer fram i mellan
mänskliga relationer. Studiens resultat visar att elever upplever att 
de meningsfulla relationerna är viktiga för deras möjlighet att nå 
skolans kunskapsmål. 

Även ansvarstagande kan diskuteras i förhållande till meningsfulla 
relationer mellan lärare och elev. Relationen kan inte enligt Jenner 
(2009) vara jämställd, eftersom läraren som professionell har ett 
uppdrag och han menar vidare att:

Det är pedagogens uppgift att försöka förstå sin elev /…/ men det 

är inte hans/hennes uppdrag att försöka förstå pedagogen. (a.a., 

209, s. 23.)

Det framstår som om elever i föreliggande studie upplever att det är 
deras ansvar att nå kunskapsmålen, vilket är anmärkningsvärt dels 
utifrån ovanstående citat men även utifrån skollagen (2010:800) 
och läroplan (Lpo 94) som tydligt lägger ansvaret hos skolan. Sko
lan förefaller inte i det här fallet lyckas med sitt uppdrag. Under 
högstadietiden, framstår det som att elever upplever att ta ansvar 
är detsamma som att skärpa sig. På individuellt program däremot 
tycks elever se ansvaret för sin utbildning som en möjlighet att nå 
målet att antas och fullfölja ett nationellt program.  Resultatet i  
föreliggande studie visar således att skapandet av meningsfulla rela
tioner är en nödvändig kvalitet i den goda pedagogiska miljö som 
kan sägas vara en förutsättning för att skolor ska lyckas med inklu
derande undervisning. 

Med stöd i studiens resultat menar jag, att för att skapa en god peda
gogisk miljö som i förlängningen kan närma sig inkludering, fram
står kvaliteterna delaktighet, tillhörighet och gemenskap samt ska
pande av meningsfulla relationer som viktiga beståndsdelar.  Figuren 
nedan kan ses som en god cirkel där delaktighet leder till tillhörighet 
som i sin tur leder till meningsfulla relationer. Kvaliteterna har ingen 



120

inbördes ordning. På liknande sätt skulle det motsatta förhållandet 
kunna gälla. Om ingen delaktighet upplevs leder det till att ingen 
tillhörighet upplevs vilket i sin tur skulle leda till att inga menings
fulla relationer skapas, vilket utifrån ovan förda resonemang skulle 
minska möjligheten för inkludering.

Delaktighet

Tillhörighet

gemenskap

Meningsfulla
relationer

Figur 7.1. Kvaliteter i en god pedagogisk miljö

7.3.5  Inkludering på kort sikt och lång sikt
Utifrån resultaten i denna studie förefaller det som att under
visningen på det individuella programmet på många sätt är exklu
derande, det vill säga om exkludering definieras som endast en fysisk 
placering av elever.  På kort sikt kan en sådan undervisning leda till 
att elever på lång sikt inkluderas i undervisningen på ett nationellt 
program. För elever i föreliggande studie har det individuella pro
grammet varit en möjlighet att nå kunskapsmålen och bli antagna 
till ett nationellt program på gymnasieskolan.  Det individuella pro
grammet före faller utgöra en bro mellan högstadiet och gymnasie
skolans nationella program där elever har getts förutsättningar för 
att nå kunskapsmålen. I berättelserna uttrycker elever att de under 
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året på det individuella programmet får mer gjort än under hela sin 
högstadietid. Det är uppseendeväckande att det som är möjligt att 
genomföra på det individuella programmet inte förefaller möjligt 
att utföra under tiden på högstadiet. Visserligen synes ambitionen 
på högstadiet vara att arbeta inkluderande men i elevers berättelser 
framträder en bild av att skolan inte lyckas fullt ut. Det förefaller 
anmärkningsvärt att grundskolor (främst under högstadiet) fort
farande inte lyckas skapa en skola för alla.  Under året på det indivi
duella programmet framträder dock en bild av att elever känner sig 
delaktiga i undervisningen, känner tillhörighet i gemenskapen och 
har förmågan att kunna skapa meningsfulla relationer, vilket skulle 
kunna tolkas som att inkluderande undervisning inom ramen för det 
individuella programmet sker.  I skolors totala strävan mot en inklu
derande undervisning är det rimligt att anta att det finns delmål på 
vägen mot slutmålet, vilka kan se olika ut för olika individer. Några 
elever har kanske behov av att känna de inkluderande kvaliteterna 
enskilt tillsammans med sin lärare för att senare göra det i större 
grupp och i klassen. Hur den goda pedagogiska miljön skapas ser 
olika ut för olika individer.

En konsekvens av att tolka inkludering som en fråga om elevers 
fysiska placering, det vill säga att behålla klasser samlade i alla si
tuationer, kan bli att elever upplever att de inte får möjlighet att 
vara delaktiga, känna att de tillhör en gemenskap och att de kan 
skapa meningsfulla relationer i den stora klassen eftersom elevers 
väg mot målet ser olika ut.  Min tolkning är att elever i denna studie 
har gått olika vägar mot dels skolan kunskapsmål men att de på 
det individuella programmet har getts möjlighet att nå kunskapsmålen 
och bli antagna till ett nationellt program på gymnasieskolan.

7.3.6 organisation som verktyg för inkludering
För att möjliggöra inkluderande undervisning utifrån ovanstående 
resonemang framstår en adhokratisk organisation (Skrtic, 1995) 
som lämplig.  Genom att skolor har en flexibel organisation som 
anpassas efter de elever som ingår i den möjliggör organisationen 
även för lärare att utgå från varje enskild elevs förutsättningar. Jag 
påstår att skolors organisation när de är adhokratiska gynnar inklu
derande undervisning, förutsatt att de tidigare nämnda kvaliteterna 
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uppfylls. I elevers berättelser framträder som tidigare nämnts, lärare 
som betydelsefulla. Lärares betydelse för elevers möjligheter att nå 
kunskapsmålen i skolan lyfts även fram via Hattie (2009) och Gus
tafsson och Myrberg (2002). Jag vill vidare hävda att på liknande 
sätt som elever måste ges förutsättningar i skolan för att ha möjlig
het att nå kunskapsmålen måste även lärare ges förutsättningar för 
att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Skolor har ett stort an
svar att skapa en organisation som ger sådana förutsättningar även 
för lärare. En organisation där exempelvis utrymme ges för lärares 
kompetensutveckling, för pedagogisk handledning och där lärare 
ges förutsättningar att hantera elevers olikheter genom en rimlig  
arbetsbelastning. Vidare påpekas i Skolinspektionens rapport (2012) 
att rektorer ofta inte prioriterar sin roll som pedagogisk ledare i  
organisationen. 

Läraren och lärarens kompetens är skolans viktigaste resurs, 

och den faktor inom skolan som har starkast effekt på elevernas  

resultat. Att förvalta och utveckla denna resurs är därför en av 

rektorns viktigaste uppgifter … (a.a., s. 14.)

Tid och lärare tillsammans är en faktor som elever upplever som 
mycket betydelsefull i sin skoltillvaro på det individuella program
met. Tid ska inte här förstås endast i en kvantitativ betydelse utan 
även och kanske främst i en kvalitativ betydelse. När lärare har tid 
att förklara upplever elever att de blir delaktiga i sin studiesituation. 
De upplever även att de i mötet med läraren kan utveckla en me
ningsfull relation, vilken är viktig för elevers motivation. Ytterligare 
en vinst som upplevs av att elever får mer tid med lärarna är att de 
känner att de tillhör den grupp av elever som är på väg mot ett na
tionellt program på gymnasieskolan. I en adhokratisk eller flexibel 
organisation möjliggörs exempelvis att gruppers storlek kan anpas
sas efter antal elever och därmed blir inte grupperna alltför stora. 
Därigenom kan varje elev ges den lärartid som behövs. Jag hävdar 
att en adhokratisk organisation av skolor kan kopplas till både spe
cialpedagogiska och relationella utgångspunkter, då den flexibili
tet som möjliggörs främjar en inkluderande undervisning. Det kan 
alltså vara en specialpedagogisk insats att organisera skolor utifrån 
ett adhokratiskt synsätt. Elever uttrycker i berättelserna att special
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pedagogiskt stöd inte var nödvändigt eftersom lärarna gav dem den 
tid de behövde för att nå kunskapsmålen och antas till ett nationellt 
program på gymnasieskolan.  En förutsättning för att skolor ska 
kunna hantera elevers olikheter utifrån studiens resultat förefaller 
alltså vara att elever och lärare ges tillräckligt med tid tillsammans.  

I en adhokratisk organisation framhålls vikten av samverkan mellan 
olika yrkeskategorier. Genom en samverkan torde det vara lättare 
att skapa förutsättningar för en samsyn på det uppdrag skolan har 
så att elever når kunskapsmålen. Hur skolan ser på sitt uppdrag 
och sin förmåga kan enligt Skolinspektionen vara avgörande för de 
elever som är i störst behov av skolans stöd (Skolinspektionens rap
port, 2012). En pedagogisk rörelse inom skolor skulle kunna vara 
att det arbetas på ett organiserat sätt för en utbildning där relationer 
värdesätts. Om alla elever ska ha en reell möjlighet att tillgodogöra 
sig sina studier dels i grundskolan och dels i gymnasieskolan krävs 
en organisation som möter elever på olika sätt. Det vill säga en or
ganisation som strävar mot att utgå från elevers olikhet istället för 
att sträva efter att göra alla elever lika.

7.3.7 Inkludering och skolresultat
I den diskussion som förs om skolan idag ligger tyngdpunkten på 
resultat (Beach m.fl., 2011). Svenska skolans kunskapsresultat i in
ternationella kunskapsmätningar som exempelvis PISA har sjunkit.  
Intressant är att det endast är några resultat som lyfts fram i diskus
sionen. De resultat som lyfts fram rör läsförståelse och i matematik. 
Nämnda resultat täcker naturligtvis inte samtliga de kunskapsmål som 
är skolans uppdrag att ge alla elever förutsättningar att nå. Utifrån 
den definition av inkludering jag ställer mig bakom är det nödvän
digt att lyfta fram att även skolor måste värderas utifrån andra mål 
än de ämnesrelaterade.

Sådana mål är till exempel att skolan är likvärdig, att eleverna 

ges möjlighet att bli ansvarsfulla individer och att de tycker att 

skolan och undervisningen är stimulerande. Vidare att elever be

håller en glädje i lärandet och förbereds att delta aktivt i ett de

mokratiskt samhälle och utvecklar självständighet och förmåga 

att samarbeta med andra. (Nilholm, 2012, ss. 40–41.)
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Samtidigt som resultat och nationella prov förefaller bli allt viktigare 
i svensk skolpolitik har även inkluderingsbegreppet varit ton givande 
inom specialpedagogik. Att å ena sidan ha en skola med fokus på 
allt fler nationella prov för att säkerställa att kunskapsmålen nås 
och å andra sidan ha en inkluderande skola som utgår från och tar 
tillvara elevers skillnader är enligt mitt förmenande svår att förena. 
Risken såsom jag ser det är att elever som i en skola med fokus på 
resultat (som betygssätts) ses ur ett kategoriskt perspektiv där det 
är individer som behöver åtgärdas utifrån de resultat (och betyg) de 
uppvisar i bedömningar.  I en sådan skola riskerar elever i behov av 
särskilt stöd marginaliseras och därmed inte nå sin fulla potential. 
Haug (2012) menar att debatten om resultat i skolan har varit den 
styrande och ställer sig frågan om vi har en inkluderande skola. Han 
menar vidare att det inte finns ett enkelt svar på den frågan och att 
det inte finns endast en form av inkluderande undervisning.   

7.4 förslag till fortsatt forskning
Som framkommer i den studie som här redovisats förefaller frågan 
om relationell pedagogik allt viktigare. Att meningsfulla relationer 
mellan lärare och elever har stor betydelse för hur väl elever lyckas 
i skolan framgår tydligt. I förlängningen ser jag att insikten om att 
relationer har betydelse för elevers utbildning skulle vara av stort 
värde för lärarutbildningar. Både studenter i grundutbildningar och 
studenter i specialpedagog och i speciallärarutbildningar skulle 
kunna vara betjänta av att se värdet av relationers betydelse.  Om 
man ser till vad de elever som kommit till tals i min studie upplevt, 
förefaller det vara tillfälligheter som avgör om den lärare som utsetts 
att undervisa just de eleverna i just de ämnena råkar ha förmågan att 
kunna ta ansvar för att skapa meningsfulla relationer.  En intressant 
forskningsfråga skulle kunna vara att se hur lärarstudenter upplever 
att deras utbildning hanterar relationers värde i förhållande till un
dervisning av elever.   

En annan intressant forskningsfråga är hur vi kan förstå elevers brist 
på motivation och som en följd av bristen på motivation elevers 
skolk. Relationen mellan lärare och elev förefaller påverka elevers 
skolkande, vilket skulle kunna utgöra en intressant forskningsfråga 
att undersöka vidare. Bristen på motivation och bristen på framtids
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tro och hopp lyfter exempelvis Frykman (1998) fram. Ytterligare en 
viktig forskningsfråga är hur skolor kan motverka elevers brist på 
hopp eller brist på framtidstro, vilket kan leda till att unga männ
iskor väljer bort utbildning till förmån för kriminalitet. Resultatet i 
min studie pekar på att det förefaller som om högstadiet har svårare 
än det individuella programmet att möjliggöra för elever att känna 
delaktighet, känna tillhörighet och att skapa meningsfulla relationer. 
I ljuset av denna studies resultat vore en intressant forskningsfråga 
vara att studera högstadiets inkluderingspraktik genom exempelvis 
aktionsforskning. 

Utifrån det som framkommit i min studie angående att det indi
viduella programmet förefaller ha möjliggjort för elever att uppnå 
nödvändiga kunskapsmål för att antas till ett nationellt program på 
gymnasieskolan, vore det även intressant att studera om gymnasie
skolans fem introduktionsprogram kan utgöra broar mellan grund
skolans högstadium och gymnasieskolans nationella program. Kan 
de fem introduktionsprogrammen ge samma möjligheter till en bra 
utbildning för de elever som inte har nått de resultat som krävs för 
att bli antagna till något av gymnasieskolans nationella program och 
vara de broar som individuella programmet förefaller ha varit?
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ser. De tio elever som deltar i studien har det gemensamt att de efter 
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Studien fokuserar elevers upplevelser av hur specialpedagogisk verk-
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hörighet och gemenskap samt skapande av meningsfulla relationer 

är framträdande. För eleverna i den här studien ger det individ uella 

programmet möjlighet att nå de kunskapsmål som krävs för att 

antas till ett nationellt program. 
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