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Sammanfattning 
I skolans styrdokument finns uttryckt att undervisningen ska utgå från den enskilda eleven. 
Många elever upplever idag att så inte är fallet. De senaste åren har elever som är obehöriga 
att söka till ett nationellt program på gymnasiet ökat i antal. 1998, då de nya 
behörighetskraven infördes, var siffran 8.6 % i hela landet, 2006 var den 10.5 %.  
   Studiens syfte är att undersöka möjliga faktorer som påverkat ungdomars högstadietid så 
negativt att de inte har klarat skolans krav. Fokus har lagts på personligt och allmändidaktiskt 
bemötande. Genom att anta elevperspektivet tar undersökningen till vara elevernas egna 
upplevelser av högstadietiden. 
   Tidigare forskning inom området påvisar att elevperspektivet blir allt vanligare. I två 
avhandlingar, som redogörs för i examensarbetet, framförs elevperspektivet och där talas 
speciellt om två faktorer som är viktiga för eleverna. Det är lärarens elevsyn och huruvida 
eleverna känner meningsfullhet i skolarbetet. Avhandlingarna visar även att undervisningen 
bör utgå från elevens vardag och kultur om den ska bli meningsfull och motivera eleverna till 
fortsatt lärande.  
   Undersökningen tar avstamp i tidigare forskning men försöker belysa ett kunskapsglapp 
genom att sammanföra två viktiga faktorer i samma studie, personligt och allmändidaktiskt 
bemötande. Vidare ges ett antal förslag till fortsatt forskning av faktorer och samband som 
hade fyllt en funktion för det här examensarbetets fortskridande.  
   Undersökningen utfördes på det individuella programmet i en kommun i Mellansverige. Två 
metoder användes, dels en enkätundersökning i vilken 48 elever deltog och dels intervjuer 
med 8 elever. Enkätfrågorna är utformade med fokus på personligt och allmändidaktiskt 
bemötande men även på faktorer som eleverna själva upplever kan ha påverkat deras 
högstadietid. Intervjuerna har utförts för att fördjupa enkätfrågorna och för att upptäcka 
eventuella perspektiv som har förbisetts. 
   Enkäternas svarsfrekvens är 98 %. Resultatet visar att en majoritet av eleverna saknar att bli 
sedda som egna individer och att både det personliga och det allmändidaktiska bemötandet är 
av stor betydelse för eleverna. Resultatet visar även på vikten av att eleverna behöver känna 
sig lyssnade på och respekterade. En slutsats i undersökningen är att eleverna upplever sig ha 
mycket kunskap om sina egna behov. Det är en tydlig motivationsfaktor för eleverna att aktivt 
få delta i sin utbildning och skolgång. 
 



 

Förord 

 

Tack till alla de elever på det individuella programmet som ställde upp på vår undersökning. 

Utan er medverkan hade vårt arbete inte varit möjligt.  

 

Ett speciellt och mycket varmt tack till er tjejer och killar som lät er intervjuas. De 

erfarenheter och tankar som ni delade med er av är ovärderliga för oss i vår framtida yrkesroll. 

Stå på er, vi tror på er! 

 

Tack till personalen på IV som gjorde vår undersökning möjlig genom att ge oss tid med 

eleverna. 

 

Tack till Bengt Söderhäll - vår handledare - för ditt stöd, din uppmuntran och tro på oss. Vi 

har njutit av alla givande diskussioner och inspirerande samtal och vi har förstått att forskande 

är ett seende med både örnens och mullvadens ögon. Tack.  

 

Ett stort tack till våra familjer som har stått ut med oss under den här tiden. Vi har stundtals 

varit helt uppslukade av tankarna på vårt arbete och inte funnits tillgängliga vare sig fysiskt 

eller mentalt.  

 

Ett tack också till våra föräldrar och vänner som lyssnat och argumenterat med oss under 

hösten. 

 

Titeln ”Ska man behöva kasta en molotowcoctail” är ett citat från en av våra intervjuer. Vi 

fann den passande genom att den symboliserar mycket av den frustration vi mött bland 

ungdomarna i vår undersökning. Tyvärr, blev den också högaktuell eftersom skolattentatet i 

finska Tusby inträffade vid tidpunkten för vårt skrivande. I attentatets efterföljande analyser 

har det talats om hur eleverna mår i skolan och vi ser vårt arbete som ett inlägg i den debatten. 

 

 

Karin och Carola 
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Inledning 

 

Visst, att vara lärare är ett jobb men det är att de måste ändå se det som mer än ett jobb. 

[…] Sitter man på en fabrik och liksom bygger, ja, en plåtlåda, ja men, det är en låda 

som gick sönder, den kan vi slänga, men liksom, vad gör man med en elev som liksom 

inte fattar? Det är inte och bara slänga1.  

 

Citatet kommer från en av de intervjuer som gjorts inför det här examensarbetet. Eleven som 

fällde kommentaren går idag första året på det individuella programmet2 och kommer att 

citeras fler gånger på grund av de kärnfulla åsikter som han formulerade angående hur han 

upplevde sin högstadietid3.  

 

Undersökningens utgångspunkt 

Många elever upplever sin skoltid som tråkig. Trots det lyckas de flesta uppmana ett 

engagemang och fullfölja sina grundskolestudier. I egenskap av studenter på lärarprogrammet 

har vi haft privilegiet att få finnas med i olika klassrum på högstadiet som ”flugor på väggen”. 

Under drygt fyra års tid har vi från vår betraktande position tillsammans och enskilt utvärderat 

och analyserat en mängd situationer. Vi har speciellt uppmärksammat elever som varit 

omotiverade för studier och elever med ett utåtagerande beteende, vilka i många fall 

sedermera varit aktuella för betygsdiskussioner huruvida de ska bli godkända eller ej. De 

elever som många gånger inte når godkända skolresultat och vars enda alternativ efter 

grundskolan blir IV.  

   Istället för att tillägna sig kunskap har de eleverna t.ex. pratat och/eller busat med 

”grannen”, hängt vid fönstret, promenerat runt i klassrummet, provocerat lärare och/eller 

andra elever eller suttit helt inaktivt med uppgiven min. En del elever har upprepade gånger 

inte ens kommit till lektionerna. Dessa situationer har bidragit till utgångspunkten för vårt 

examensarbete: Vilka faktorer medverkar till att vissa elever inte klarar av grundskolans krav? 

Handlar det om elevernas inlärningssvårigheter eller skolans utlärningssvårigheter4?  

                                                 
1 Intervju 4:07 
2 Fortsättningsvis IV. 
3 Högstadietid är idag ett förlegat begrepp men får tjäna som samlat uttryck för grundskolans senare år, 7-9. 
4 Hugo, 2007. 
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   Vår hypotes, som växt fram över tid, är att eleverna upplever det personliga bemötandet i 

skolan som viktigt. Vidare tror vi att många elever inte upplever någon meningsfullhet i sina 

studier och därför inte kan uppbringa engagemang för detsamma.  

   I förstadiet till examensarbetet ville vi anta lärarens perspektiv på hur man kan skapa en 

skola som innebär ett lyckande också för de elever som kan betecknas som svårmotiverade 

eller av annan anledning lämnar grundskolan utan fullständigt betyg. Vi har under vår 

utbildning upplevt att personal i skolan ofta saknar både kunskap och instrument för att 

handskas med problematiken kring de elever som faller utanför skolans traditionella ram. Vår 

ambition och önskan var att studera den infallsvinkeln. På tidigt stadium förkastade vi dock 

den idén av rädsla för att skapa ett examensarbete som skulle komma att sakna närhet till de 

faktiskt berörda – eleverna5.  

   För att komma till en väsentlighet av problematiken, är det elevernas egna upplevelser av 

sin skoltid som verkligen kan lära oss något, anser vi. När vi har deras bild klar för oss kan vi, 

med stöd av vår erfarenhet och de vetenskapliga perspektiven, se vad de saknar i grundskolan. 

Det är motivet till att vi har vänt oss till elever som nu går på IV. Genom att lyssna på deras 

tankar, åsikter och upplevelser och därefter applicera dessa på skolans styrdokument samt 

addera relevant forskning, hoppas vi kunna öka kunskapen och förståelsen för vad vi 

betecknar som viktigt. Det känns viktigt att påpeka att vår undersökning baseras på utsagor av 

elever som lämnade högstadiet för 1-2 år sedan. Det de berättar är uttryck för deras minnen, 

känslor och erfarenheter såsom de kommer ihåg dem idag. 

   Vi vill klargöra att examensarbetet har en kritisk utgångspunkt med sitt centrum i en 

hypotes att eleverna på ett eller annat sätt inte har mött en skola som överensstämmer med 

läroplanen6 eller Salamancadeklarationen7. Det som uttrycks där, i respektive dokument, tar 

fasta på individens rätt till individualitet gällande det personliga och allmändidaktiska. Vi har 

valt att utgå från elevernas upplevelse som deras sanning enligt ontologisk förhållningssätt. Vi 

har därför inte kontrollerat med skolan om vilka eventuella stödåtgärder som varit aktuella.  

   Vi ser vårt examensarbete som en möjlighet att kritiskt utveckla de tankar vi burit med oss 

under många år. Genom den strukturerade form vetenskapsinriktat arbete medför, strävar vi 

efter att antingen bejaka eller förkasta våra hypoteser och/eller frågeställningar. Vi utgår ifrån 

att alla didaktiska problemställningar är ”komplexa, kontextbundna och dessutom historiskt 

                                                 
5 Red. Arfwedson, 2002. 
6 Lpo-94. 
7 Svenska Unesco, 1994. 
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formade”8. Vår undersökning antar också en abduktiv ansats och ur den aspekten anser vi det 

meningsfullt att klargöra vilka hypoteser vi bär med oss då det är lättare att bearbeta fördomar 

och förhållningssätt som förts fram i ljuset och medvetandegjorts. Risken för subtil 

subjektivering kan förhoppningsvis på så sätt minskas.  

   Ambitionen med examensarbetet är att få till stånd ökad kunskap och förståelse i frågan om 

att göra högstadiet till en meningsfull plats att vistas på, för alla typer av elever. Det finns 

alltså en strävan efter att förstå de eventuella mekanismer som kan begränsa antalet elever 

som inte får med sig ett lyckande från grundskolan.    

 

Syfte och frågeställningar 

I och med skrivandet av det här examensarbetet har vi fått tillfälle att gemensamt, strukturerat 

och metodiskt, arbeta vidare med det vi diskuterat så livligt under hela vår studietid. Det är de 

frågor som engagerat oss mest som ligger till grund för arbetet. Vårt syfte med 

examensarbetet är att undersöka möjliga faktorer som påverkat ungdomars högstadietid så att 

de inte har klarat skolans krav. Utifrån övergripande syfte har vi utformat följande frågor för 

att avgränsa vårt arbete: 

 

• Hur ser eleverna, som numer läser det individuella programmet, på sin högstadietid? 

• Hur har skolan fungerat för dessa elever? Här lägger vi fokus på att vidröra utvalda 

faktorer inom personligt och allmändidaktiskt bemötande. 

• Finns det någon/något som eleverna själva skuldbelägger? 

 

   Vi har också sett det som intressant att försöka undersöka huruvida eleverna, som inte klarar 

godkänt i skolans kärnämnen9, föredrar mer praktiskt arbete framför det teoretiska i en 

koppling till allmändidaktik. Vi ser det som viktigt att försöka sammanföra sociala och 

allmändidaktiska faktorer, då dessa inom forskning ofta förekommer i separata 

undersökningar och sällan får bilda en samverkande enhet. 

 

                                                 
8 Red. Arfwedson, 2002:7 
9 Matematik, svenska och engelska. 
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Arbetets disposition  

Syfte och frågeställning har något placerats före referensgenomgången i bakgrunden. Det vi 

avsett med förfarandet, är att bereda läsaren förförståelse till varför valen av litteratur och 

andra referenser har skett och i vilken skepnad arbetsområde och referenser är relaterade till 

varandra. Bakgrunden inleds med en genomgång av inverkande litteratur. Därefter kommer 

begreppen teoretisk och praktisk att stipuleras med anledning av att de för examensarbetet 

fyller en grundläggande funktion. Därpå följer en bakgrund till det individuella programmet 

då programmet och dess utveckling har blivit en parameter för antalet elever med underkända 

betyg från grundskolan. Då de politiska strömningarna gällande skolpolitik är relevanta för 

examensarbetet presenteras dessa innan vi redogör för vår egen förförståelse inför 

examensarbetet. 

   I metodavsnittet kommer vi att redogöra för hur vi har gjort våra urval. Vidare går vi 

igenom några forskningsetiska aspekter och hur vi genomfört vår datainsamling. Under 

rubriken genomförande finns den enkät vi delade ut med tillhörande motivering till samtliga 

frågor för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning - kritisk eller okritisk - om huruvida 

utförandet stämmer överens med intentionerna. Här presenteras också tankar om och 

målsättning med intervjuerna.  

   I följande avsnitt presenteras resultatet med en tillhörande analys. Enkätresultatet indelas i 

mindre avsnitt med fokus på de områden vi avsett att undersöka. Intervjuerna presenteras som 

ett enhetligt resultat med fokus på våra frågeställningar.  

   I efterföljande diskussionsavsnitt behandlas metoderna som har använts i arbetet. Efter det 

diskuteras resultatet vidare i nära relation till relevant litteratur och styrdokument. Därefter 

finner läsaren en litteraturförteckning. Sist i arbetet finns den bilaga som det hänvisas till i 

arbetet. 
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Bakgrund 

I det här avsnittet kommer referenser som är relaterade till examensarbetets område först att 

presenteras. De är indelade i olika områden för att underlätta läsningen. Därefter utvecklas 

begreppen teoretisk och praktisk som följs av en bakgrund till det individuella programmet 

som är väsentlig för läsarens förståelse. Det presenteras sedan aktuella politiska strömningar 

som är aktuella i dagsläget och avslutningsvis finner läsaren vår förförståelse. 

 

Referenser relaterade till arbetsområdet 

Forskningen inom de områden som påverkar det här examensarbetet är bred och därtill finns 

skolans styrdokument som är baserade på vad forskning och utredningar genom tid har 

poängterat. Det fyller alltid en funktion att sätta in forskning och empiri i relation till 

styrdokumenten då de anger riktlinjerna för hur verksamheten ska och bör bedrivas. Dock 

finns ett begränsat utbud av ny forskning och litteratur som behandlar elever på högstadiet ur 

examensarbetets perspektiv. Därför har här i första hand använts forskning som utgår från den 

gymnasiala miljön. IV-programmet börjar bli vanligt förekommande i forskning och ofta 

berörs de områden som fokuseras i vårt examensarbete. IV har blivit en parameter för elever 

som lämnat högstadiet utan behörighet till nationella program och därmed ett verktyg för att 

nå den samlade gruppen.    

   Orsakerna till varför många elever idag lämnar grundskolan utan fullständiga betyg kan vara 

svåra att analysera. Vår ambition att försöka belysa de aktuella frågeställningarna samt att 

söka eventuella minsta gemensamma nämnare i sammanhanget, har resulterat i att vi främst 

valt forskning rörande socialt bemötande i skolan samt olika allmändidaktiska infallsvinklar. 

Annan forskning har behandlats komplementärt och sekundärt. Det ska poängteras att här 

finns en medvetenhet om att valet av litteratur och forskning alltid pekar på ett underliggande 

subjektivt ställningstagande. I strävan efter minsta möjliga färgning av resultat och 

diskussion, samt utveckling av hypoteser och antaganden har vi sökt efter både bekräftelse 

och opposition.  

En skola för alla 

Salamancadeklarationen som skrevs 1994 i Unescos regi, formulerade med tydlighet vad en 

skola för alla innebär. Det deklareras att skolan ska vara öppen för och ge trygghet åt alla. Det 
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innebär en skola som inkluderar oavsett kön, sociokulturell bakgrund och handikapp, med 

barnet i absolut fokus.  

   Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet10 i Sverige gavs ut i ny tappning samma år 

och tankegångarna känns igen: barns rättigheter till en skola som tar hänsyn till personlig 

trygghet sett ur både social, pedagogisk och didaktisk synvinkel. Men här tillkommer också 

förlängningar som preciserar skolans uppdrag bl.a. med avseende på fostran och samarbete 

med hemmet. 

   Det kan tyckas vara modern människosyn och demokrati som styr ovan nämnda dokument 

men redan på 1600-talet hade Comenius11 i verket Didactica Magna12 gett uttryck för 

begreppet ”en skola för alla”13. Då var förstås premisserna av annan karaktär eftersom skolan 

inte var öppen för alla sett ur genus och sociokulturellt perspektiv. Comenius tankar stannade 

dock inte vid fysisk öppenhet utan gick vidare med förklaringar om hur skolan också skulle 

kunna fungera för alla individer i skolan pedagogiskt och didaktiskt där individen och 

individens behov skulle vara styrande. Tankegångar som handlar om att bygga på elevens 

styrkor, att lärandet ska vara så lätt från en början att eleven inte märker att den lär sig och att 

utlärning måste gå från konkret till abstrakt o.s.v. känns moderna och likheterna mellan 

Salamanca, lpo -94 och Comenius är slående.  

I spänningsfältet mellan lärare och elev 

När eleverna inte strävar åt samma håll som sina lärare, utan stör ordningen i klassrummet 

och försvårar lärarens arbete, blir de tärande faktorer. De stjäl tid från övriga klasskamrater då 

de uppehåller lärare med t.ex. enskilda samtal, kontakter med hemmet, utformningar av 

åtgärdsprogram o.s.v. De berörda eleverna får ofta epiteten svagpresterande och/eller 

svårmotiverade. Martin Hugo beskriver i sin avhandling Liv och lärande i gymnasieskolan
14 

en liten grupp elever som går ett individuellt program med inriktning mot storköksarbete. 

Hugo följde gruppen nära under tre år och skriver avslutningsvis hur han initialt i sin 

forskning benämnde eleverna som ”svagpresterande” men att han efterhand insåg att de inte 

alls var svaga, de hade bara andra behov som inte motsvarade vad skolan dittills erbjudit dem.  

   Återkommande inom skol- sociologisk forskning15 är hur lärares förväntningar på eleverna i 

hög grad styr responsen och elevers prestation. De flesta lärare möter säkert sina elever med 

                                                 
10 Lpo-94. 
11 Latiniserad form av Jan Amos Komensky 1592-1670. 
12 Kroksmark, 1989. 
13 Ibid sid. 18. 
14 2007. 
15 Imsen, 2006; Stensaasen & Sletta, 2000. 
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goda intentioner om att de ska få en givande tid tillsammans men när elever, på ett eller annat 

sätt, går i opposition16 mot läraren och undervisningen skapas frustration i relationen, och 

lärarens förväntningar på eleven ändrar karaktär17. Om den genuina utgångspunkten för 

lärares elevsyn är att: 

 

 ”[…]se eleverna som resurser och kompetenta människor som vill och kan lära sig 

saker” 18  

 

kan man i skenet av elevens motstånd förstå att det är något i situationen som felar. 

Relationen mellan lärare och elev vilar på en hierarkisk, eller ojämlik, grund där läraren 

befinner sig i överläge i egenskap av sin befattning. Differensen mellan lärare och elev kan 

förklaras genom några exemplifierande faktorer: läraren representerar en vuxenvärld som är 

distanserad ungdomskulturen, läraren är en domare med rätt att bedöma och värdera eleven 

samt att läraren ibland kan uppfattas tillhöra en avvikande sociokultur som eleven inte kan 

identifiera sig med. Denna maktordning som alltid är närvarande ger begränsningar och 

svårigheter i eftersträvandet av dialog i klassrummet och harmoni i relationen. Förhållandet 

mellan lärare och elev kan därmed aldrig bli linjärt19. Historiskt har aspekten relation varit av 

annan karaktär då läraren och skolan representerat självklar auktoritet i förhållandet till 

eleverna och jämlikhet inte varit ett mål. I det nutida samhället ställs dock andra krav på 

medborgarna som innebär demokrati och ifrågasättande samt att man genom forskning utrönt 

vikten av att skapa en miljö med utrymme för dialog i avsikt att nå inlärning av moderna 

mått20. I den statliga utredning, som föregick revideringen av den nya lärarutbildningen21 

beskrivs det nutida samhällets ordning som gör sig gällande i skolan och därmed medför en 

ny lärarroll: 

 

Ett lärande samhälle vidgar uppdraget för dem som utbildar sig till lärare. I dag 

konkurrerar därför skolan med en rad olika intressen om vad som anses vara viktigt att 

lära sig. När skolans traditionella auktoritet minskar förändras lärarnas yrkesroll och 

arbetsvillkor.22  

 

                                                 
16 Fuglestad, 2003. 
17 Hellström & Prieto, 1998. 
18 Skolverket, 1998:a. 
19 Bergman, 2007. 
20 Hargreaves, 1998. 
21 SOU, 1999:63. 
22 Ibid 3.1. 
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Lärarens roll som kunskaps- och värdebärare, med syfte att skapa sociala och kulturella 

möten, tycks bli allt mer väsentlig, vilket medför krav även på ett etiskt och moraliskt 

handlande. Lärarrollen kommer därför allt mer att knytas till förmågan att skapa 

personliga möten. Yrkesuppgifterna blir mer personliga än rollbestämda. Snarare än att 

överta en roll, eller en tradition, så måste varje lärare erövra och förtjäna sin egen roll – 

och därmed sin auktoritet23.  

 
   För att god kommunikation ska kunna uppstå, oavsett relation, krävs öppenhet, intresse och 

engagemang24. I de fall det finns maktstrukturer, uttalade eller outtalade, måste initiativet 

komma från den som i situationen är ”överordnad” för att skänka trygghet åt den som inte 

känner sig lika bekväm. Neass25 menar att vi börjar i fel ände när vi inte använder oss av den 

vetskap som finns om hur man skapar goda relationer, en kunskap som är universell i alla 

mellanmänskliga möten, så även i skolan där läraren alltså blir den som måste visa öppenhet, 

intresse och engagemang för eleverna. Han menar vidare, att utan det bemötandet finns ingen 

grund för att utveckla en relation som innefattar trygghet och ömsesidighet. 

   I Hugos avhandlig poängteras relationen som en förutsättning för arbete och att eleverna 

upplevde ett stort behov av att mötas som människa och inte bara som elev. Lärarna arbetade 

utifrån en tillåtande och accepterande attityd gentemot eleverna. De hade också som 

utgångspunkt att de tidigare negativa skolerfarenheterna inte kan tvättas bort i en 

handvändning utan att det primärt måste skapas en relation som inte bygger på differens, 

tvång, bedömning och åtgärder utan att tid och trygghet är honnörsord i sammanhanget. 

Elevernas misstänksamhet var påtaglig och de fjärmade sig från lärare och traditionellt 

skolarbete genom att visa ointresse, uttrycka negativa åsikter eller inte komma till skolan alls. 

Men när lärarna bl.a. inte agerade tvingande utan istället uttryckte en önskan om hur de skulle 

vilja ha det men lämnade åt eleverna att göra valet, kom förändringarna successivt och 

elevernas engagemang och närvaro ökade. Det framhålls att en förutsättning för att skapa den 

här tryggheten byggde på att de befann sig i en liten grupp då många av ungdomarna hade 

behov av få vuxenkontakter och ett enhetligt förhållningssätt. Dessutom hade eleverna 

sinsemellan, trots individuella olikheter, skolan som gemensam problematik. Misslyckandets 

bitterhet var förknippat med skolarbete vilket Hugo framhåller som en homogen faktor och 

som fungerar stärkande för klimatet i gruppen och självkänslan hos eleverna. När arbetet väl 

började fungerade i den lilla gruppen fanns ännu misstänksamheten mot den ”riktiga” skolan 

                                                 
23 Ibid. 
24 Maltén, 1998. 
25 1999. 
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kvar då elevernas framgångar var kopplade till den miljö där de befann sig och kände 

trygghet. I takt med att utvecklingen gick i positiv riktning började det också märkas 

förändringar i andra situationer, utanför den egna gruppen.  

   I ambitionen att skapa trygghet för vidare framgång påtalar Hugo att det ibland kan handla 

om detaljer som för utvecklingen framåt - eller bakåt. Lärarnas tillåtande attityd handlade bl.a. 

om att inte beordra elever att ta av sig keps eller jacka med motiveringen att:  

 

 […] resultatet blir då ofta att eleverna känner sig kränkta och situationen blir värre än 

den var från början.26  

 

När eleverna väl kände sig trygga och det inte längre låg prestige i handlingen tog de 

självmant av sig ytterkläderna.   

    Lemar gjorde i en studie 2001 intervjuer med lärare och beskriver en bild av hur lärarna 

upplevde en oförmåga att möta de elever som faller utanför skolramen och att de önskade 

ökad kompetens inom området. Det Lemars lärare efterfrågade utvecklar Fuglestad i sin 

beskrivning av elever som agerar i opposition mot skolan. I mötet med elever som antar 

oppositionell hållning till skolan och lärarna blir det viktigt med kunskap om vad som kan 

utlösa motståndet och att medvetenheten om hur maktstrukturen i klassrummet hela tiden gör 

sig gällande. De flesta elever kan verka inom skolans krav och utformning, andra försöker att 

förhandla sig till förändringar som tangerar gränserna för vad skolan traditionellt står för 

medan en tredje grupp blir mer rebellisk och ger starka uttryck för motståndet. Hugo 

poängterar därtill kunskap om ontologi och begreppet livsvärldar, d.v.s. varje individs unika 

värld av referenser och erfarenheter som påverkar inre och yttre upplevelser och tolkningar av 

situationer. Ur elevens perspektiv blir läraren någon som inte har den blekaste aning om vad 

som är viktigt i livet utan tvärt om representerar de skolkunskaper och de böcker som för 

eleven bara är en påtvingad börda utan relevans i dennes sammanhang. Från lärarens 

perspektiv blir det tvärt om eleven som inte har nog kunskap och överblick för att veta vad 

som är viktigt i livet. Då de inte delar livsvärld upplever de en sanning var för sig vilket inte 

innebär att den andre har fel. Hugo uttrycker det som att verkligheten är vad människor 

upplever att den är. 

   För att föra frågan vidare om Lemars studie, där lärarna uttryckte osäkerhet i kontakt med 

de elever som visar upp en mer upprorisk attityd, blir synen på konflikter en viktig 

komponent. De flesta relationer som omfattar kontinuitet hamnar förr eller senare i någon 
                                                 
26 Citat från Hugo 2007:98 
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form av konfliktfas. För att hantera olikheter i uppfattningar löser vi det genom att prata med 

varandra, lyssna på argument och vi vänder och vrider på det aktuella problemet för att 

slutligen nå en överenskommelse27. I Lotta Bergmans avhandling28 speglas dialoger i pressade 

situationer mellan elever och lärare som påvisar att läraren använder sin legitima makt för att 

påverka situationen. Det beskrivs teoretiskt av Lennér Axelsson och Thylefors hur den 

överordnade29 i relationen kan använda sin position på olika sätt för att påverka förändringar i 

vissa riktningar. Ibland kan det dock vara nödvändigt. 

  

  Påverkan genom en ”närande” maktutövning, genom kunskap eller genom att vara en 

personlig förebild, har en dynamik och den via yttre tvång, krav och lockbeten en 

annan.30  

 

De poängterar att skillnaden mellan hur man agerar i sin maktposition ger skilda resultat. Ett 

”närande” maktutövande har visat sig leda till mer långsiktiga lösningar. Påverkan genom att 

den överordnade använder sin befästa auktoritet och använder hot om bestraffning, eller löften 

om belöning, ger en lösning som inte innefattar personlig övertygelse och därmed medför ett 

kortsiktigt resultat. 

Didaktik som profession 

Lärarutbildningens innehåll kan sammanfattas med de tre huvudrubrikerna ämneskunskap, 

didaktik och pedagogik utan inbördes rangordning31 och att kombinationen kan sägas 

motsvara det som utgör en lärares profession. Den tidigare lärarutbildningen innebar att 

lärarstudenter lärde sig metodik i större utsträckning medan det idag fokuseras mer på 

kunskapen och vetenskapen bakom metodiken, d.v.s. didaktiken. En motivering till den 

förändringen handlar om att metodik riskerar att ge ett statiskt utövande vilket i sin tur inte är 

förenligt med bl.a. den individanpassning som uttrycks i lpo-94: 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling[…]Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar  

                                                 
27 Lennér Axelsson & Thylefors, 1996. 
28 2007. 
29 Härmed menas den person med social och/eller fysisk makt. 
30 Lennér Axelsson & Thylefors, 1996:294. 
31 SOU, 1999:63 
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och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt  

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.  

 
 Under rubriken Kunskaper anges ”Mål att sträva mot” och där återfinns punkten: 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

[…]  

• utvecklar sitt eget sätt att lära  

 

Lotta Bergman har gjort studier av svenskämnets didaktiska utövande vid ett antal program på 

en gymnasieskola, där både yrkesinritade och teoretiska program finns representerade. 

Bergman beskriver en problematik som utgörs av ett relativt statiskt förmedlande av stoff som 

i de flesta fall bestämts av lärarna. Ett stoff som är i stort sett det samma oberoende av de 

individer som finns i klasserna. I den mån undervisningen anpassas efter mottagare handlar 

det om att innehållet presenteras i större eller mindre omfattning men utan reflektion över hur 

respektive grupp kan ha användning för kunskaperna. Vidare påtalas att lärarna gör idoga 

tolkningar av kursplanen men att: 

 

[…] kursplanens övergripande delar där ämnets syfte, karaktär och uppbyggnad 

formuleras[…]32  

 

uppmärksammas och genomförs i liten utsträckning. I dessa delar av kursplanen framhålls 

vikten av att bilda helhet och funktionella sammanhang med avsikt att ge verktyg för att 

fungera i sin omgivning. Bergman uttrycker att huruvida hennes forskning är fokuserad på 

svenskämnet eller inte blir underordnat då det är allmändidaktisk problematik som är centralt.  

   Problematiken, enligt Bergman, bottnar i att eleverna, främst vid de yrkesinriktade 

programmen, känner sig avskärmade från innehållet och har svårt att finna kopplingar mellan 

ämnesinnehåll och den kontext de befinner sig i, vilket medför låg motivation och upplevelse 

av irrelevans och utanförskap. Bergman hävdar att meningsfullhet skulle kunna skapas om 

innehållet fick ta avstamp i elevernas verklighet, där de ser en anledning till varför kunskapen 

fyller funktion i den individuella kontexten. 

 

Att finna relevanta kunskapssammanhang är för elevernas studier den mest 

kvalificerande och viktigaste uppgift lärare ställs inför. Den didaktiska utmaningen 
                                                 
32 Bergman, 2007:332. 
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ligger i att problematisera innehållet både i förhållande till elevernas kunskaps- 

identitetsutveckling och till eleven som samhällsmedborgare33.  

 

Vikten av att skapa närhet och därmed meningsfullhet som ett fundament för inlärningen 

betonades också av Lev Vygotskij34: 

 

[…]för att ett ämne ska intressera oss måste det hänga samman med något som 

intresserar oss, /…/ aktiviteten får varje ämne att stå i ett personligt förhållande till 

barnet och bli ett redskap för dess personliga framgång. Härmed förenas skolans 

övningar med livet, vilket krävs för att den nyvunna kunskapen ska smälta samman 

med vad barnet redan känner till och förklara något nytt.35  

 

Det både Bergman och Vygotskij framhåller är alltså att man bör utgå från ett intresse 

närliggande individen för att genom den kanalen nå ny kunskap. 

   Det Bergman ser i sin empiri är hur skolan är tyngd av traditioner och värderingar som ger 

liten genomsläpplighet av ny forskning och att den subjektiva infallsvinkeln inte har status 

som lärandeinnehåll. Den diskurs som av sed styr skolan är en rädsla för förfall av kultur, där 

den av kanon utsedda höga kulturen ska motverka den låga. I den högre kulturen ingår 

fokusering av det teoretiskt intellektuella kontra den lägre kulturens populistiska, vardagliga 

och praktiska innehåll. Diskursen i sig ger en hierarkisk ordning av program och ämnen och 

därmed också en segregering av människor inom skolan, vilket också styrks av Hugo som 

beskriver hur lärarna vid det individuella programmet uttalar medvetenhet om hur de är sedda 

av lärare i de teoretiska ämnena och vid de nationella programmen. Där lärarna vid 

individuella programmet säger sig utgöra en skara längre ner i hierarkin. Vidare ger också 

eleverna vid de yrkesinriktade programmen i Bergmans avhandling uttryck för den 

medvetenheten att de ses med nedlåtande ögon av lärare men att det även omfattar elevernas 

syn på varandra sinsemellan programmen. 

 

[…] eleverna är medvetna om hur de betraktas, och vad de kallas, av andra elever och 

av en del lärare.36  

 

 
                                                 
33 Bergman, 2007:333. 
34 1896-1934. 
35 Lindqvist, 1999:75. 
36 Bergman, 2007:153. 
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En elev vid ett yrkesinriktat program uttrycker vidare: 

 

[…] det är värre när lärarna är nedlåtande än när andra elever är det.37  

 

   För många av de elever som går ett teoretiskt program har den traditionella skolan en 

meningsfullhet i sig då eleverna siktar mot vidare studier och att innehållet appellerar genom 

att bli närliggande den kultur som de är, eller vill bli, del av. För de yrkesinriktade eleverna 

skapas däremot en differens mellan kulturer och motivationen blir låg. I strävan mot en 

meningsfull utbildning för alla önskar Bergman krafttag för att få till stånd arbete över 

ämnesgränserna och hänvisar till ledningens ansvar i frågan. Rektor ska främja och skapa 

förutsättningar i tid och rum för att möjligheter till ämnesöverskridande samverkan ska ske. 

Även Hugo anger meningsfullhet som en av faktorerna för hur eleverna i den lilla gruppen 

slutligen nådde motivation i sina studier och därmed också erövrade mål. I det fallet blev 

infärgning av ämnen verklighet genom att eleverna fick kombinera sitt praktiska arbete i 

storkök med uppgifter i matematik och andra ämnen vilket ingav eleverna en känsla av att 

göra något reellt och konkret, till skillnad mot de för dem, abstrakta och icke 

verklighetsanknutna ”skolkunskaperna”. Om avståndet mellan person och innehåll blir för 

stort skapas inte bara ett motstånd mot skolan utan på ett djupare och allvarligare plan också 

en osäkerhet och känsla av misslyckande. 

 

Mötet mellan skolkunskaperna och vardagens erfarenheter är inte bara avgörande för 

elevernas inställning till skolan, utan också för hur barn och unga uppfattar sig själva 

som personer. När eleverna inte förstår det som skolan vill att de ska förstå, påverkas 

deras självuppfattning. Om förståelsen av fysik är dålig, lär man sig på ett dolt sätt 

också något om sig själv, att det är jag som är dålig i förhållande till skolans krav. När 

de unga gång på gång, i ämne efter ämne upplever att de inte kan motsvara de krav som 

är ställda, utvecklar de snabbt en negativ bild av sig själva38.  

 

   Några av de dialoger som Bergman återgivit speglar en dragkamp mellan eleverna på ett 

yrkesinriktat program och deras lärare i svenska. Vid upprepade tillfällen uttrycker eleverna 

hopplöshet inför det material de arbetar med och det arbetssätt som används och kommer 

själva med förslag på alternativ. Det som genomsyrar deras önskningar är närliggande och 

mer subjektivt kopplade uppgifter. Bergman beskriver en bild av en hygglig relation mellan 
                                                 
37 Ibid. 
38 Tiller & Tiller, 2003:23. 
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lärare och elever men att det inte blir tillräckligt när de kommer till själva arbetet med 

kärnämnet. I det avseendet är avståndet mellan läraren och de flesta eleverna för omfattande 

för att överbryggas av ryggdunkar och positivt personligt bemötande.  

Att utveckla sitt eget sätt att lära  

I såväl Lpo -94 som Salamancadeklarationen poängteras varje människas särart och 

individuella behov. Lpo-94 utvecklar resonemanget kring vad de individuella behoven 

omfattar. Det innebär att medvetandegöra och bearbeta elevers olika sätt att lära så att det blir 

tydligt också för eleven själv för att kunna tillgodose sina personliga behov.  

   Lena Boström39 har under flera år fokuserat forskningsområdet lärstilar och beskriver att 

lärstilar främst avser en definition av hur individer bäst processar nytt och svårt material och 

att det är i det skeendet våra unika olikheter framträder som mest.  

   Inom genren lärstilar använder man sig av begreppet VAKT40. VAKT symboliserar de olika 

perceptionerna: Visuell, Auditiv, Kinestetisk och Taktil enligt neurofysiologiskt perspektiv. 

Perception avser den tolkning hjärnan gör av intryck som kommer via det nervsystem som 

löper mellan sinnesorgan och hjärna. Visuell perception innebär varseblivning via synen, 

auditiv perception är då hörselns intryck tolkas av hjärnan, den taktila perceptionen avser 

känselsinnets impulser och den kinestetiska perceptionen handlar om intryck som är kopplade 

till muskelrörelser.41 Perceptionerna bör stimuleras i olika former av alternerad undervisning 

enligt lärstilsteorierna, vilket alltså innebär att inte bara sinnen som syn och hörsel ska 

aktiveras utan också rörelse och känsel ska innefattas. Att använda flera sinnen är enligt 

Boström och forskningen inom lärstilar till godo för samtliga elever. Dock blir det speciellt 

viktigt ur det hänseendet att människor har olika preferenser. Vissa personer anses vara 

flexibla angående sina preferenser medan andra har en preferens som är starkt dominerande 

vid inlärningen. För att alla ska ha möjlighet att lära in genom sin starkaste perception bör 

därför VAKT aktualiseras enligt Boström. 

   Vidare hävdas att enligt amerikansk forskning har det konstaterats hur övervägande del av 

de elever som lämnar skolan i förtid, s.k. ”drop-outs”, i mycket stor utsträckning präglas av 

perceptioner av taktil och kinestetisk karaktär. Det betyder inte att de generellt har svårare att 

lära utan att undervisningen vanligen förekommer enligt traditionellt mönster där visuella och 

auditiva metoder är starkt representerade, speciellt vid introduktionen av nytt och svårt 

material.  
                                                 
39 2000. 
40 Svensk översättning. 
41 Ericsson, 2005 
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   Boström beskriver i sin uppsats en jämförande studie42 som gjordes av elever vid ett 

industriprogram och en kontrollgrupp som inte gick industriprogrammet. I den sökte man ett 

kartläggande av elevernas starkaste perceptioner. Man fann att majoriteten av industrieleverna 

som deltog i studien föredrog taktil undervisning. Eleverna i kontrollgruppen visade på en 

övervägande del med kinestetisk preferens. Studien utfördes genom att mäta prestationer i 

förhållande till hur svårt och nytt material presenterades och att man genom elevresultaten 

bedömde på vilket sätt inlärningen stimulerades positivt eller negativt. 

   Lärstilar inkluderar fler aspekter än VAKT. Bl.a. lägger man tonvikt på något som beskrivs 

som individers olika behov av skiftande yttre och inre miljöer. Det kan handla om olika 

preferenser gällande belysning, huruvida man har behov av ljud eller tyst omkring sig, olika 

typer av individuell motivation, mat- och sömnmönster etc. och hur dessa faktorer samverkar 

och skapar unika lärstilar. Här presenteras faktorerna i en schematisk bild ursprungligen 

producerad av de amerikanska professorerna Kenneth och Ritha Dunn, företrädare och 

utvecklare av teorierna kring lärstilar.   

 

Samverkande faktorer vid inlärning     

 

Figur 1. En sammanställning av, enligt lärstilsteorierna, samverkande faktorerna vid 

inlärning. Fritt efter Dunn & Dunn ”Learning styles model” (1993)
43

.  
 

 

                                                 
42 Kroon, 1985. 
43 Med översättningar från svenska Nationellt centrum för flexibelt lärande, www.larstilar.cfl.se 
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Figuren ska enligt Boström tolkas så att framhållna faktorer kan fungera som utlösande av 

positiva mönster när dessa behov tillgodoses. De utlösande faktorerna är personliga och det är 

viktigt att utröna vilka faktorer som är viktigast för respektive elev för att kunna skapa 

optimala förutsättningar för lärandet. 

   Boström framhåller att det för läraren blir ett instrument om man kan definiera vilken lärstil 

som passar respektive elev. Dock är det minst lika viktigt att eleven själv får förståelse för sin 

egen inlärning och under vilka förutsättningar man kan lära optimalt. Med anledning av det 

får eleverna enligt lärstilspedagogiken fylla i formulär, en s.k. stilenkät44 och därtill allmänna 

genomgångar av vad lärstilar kan innebära. 

   Lärstilsforskningen har i många fall, både nationellt och internationellt, blivit hårt kritiserad 

där man i kritiken har ifrågasatt de vetenskapliga metoder som utgör grunden för forskningen. 

Man har också hävdat att lärstilar utger sig för att vara någon form av ”quick fixes”. 

Anhängare av lärstilar finner sina motargument i att man definitivt inte tror på snabba 

förändringar utan att lärstilar är en process som inbegriper ett längre tidsperspektiv, 

bearbetning och kunskap och ska inte uppfattas som en helbrägdagörande metod. Man 

fortsätter vidare med att beklaga att mindre seriösa personer utan djupare kunskaper om 

lärstilar har raserat den seriösa och vetenskapliga verksamheten. Boström väljer att 

exemplifiera den goda sidan av lärstilsforskningen genom att räkna upp ett tiotal avhandlingar 

inom området som tilldelats pris för god akademisk forskning45. 

   Oavsett vad man anser om lärstilsforskningen står det klart att behoven vid inlärning är 

skiftande och att de på något sätt skall tillgodoses. Inom utrymmet för lärstilsteorierna46 kan 

man finna paralleller med andra studier inom mer konventionell forskning och litteratur.  

   John Dewey47 formulerade tidigt uttrycket ”learning by doing”48 som har blivit ett 

vedertaget uttryck inom pedagogiken. Det syftar till en aktivitetspedagogik där man använder 

det praktiska utförandet för att befästa inlärningen och höja motivationen. 

Aktivitetspedagogiken förespråkades också av Lev Vygotskij49 som i sin tur bl.a. poängterade 

det didaktiska syftet med pedagogiken att föra eleven närmare innehållet och personifiera det. 

Även om avsikterna är skiftande mellan förespråkarna kan man finna likheter i det praktiska 

utförandet och att det av olika orsaker anses medföra gott för eleverna. Inom lärstilsteorierna 

                                                 
44 Boström, 2002:22. 
45 2000:11. 
46 Ska inte förväxlas med inlärningsteorier som avser teori om allmän inlärning tillskillnad mot lärstilsteoriernas 
teorier om individuella inlärning. Imsen, 2006:430 
47 1859-1952. 
48 Dewey, 2004, urvalsutgåva. 
49 Lindqvist, 1999. 
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kallar man motsvarande utförande för taktil lärstil och syftar då på den taktila perceptionen 

som kan vara den dominerande inlärningsstilen för vissa elever.  

   I en artikel publicerad 200350 beskrivs en studie vid universitetet Federal do Rio Grande do 

Sul i Brasilien. Studien utfördes inom medicinutbildningen i ett försök att förbättra 

studenternas resultat inom molekylärstudier som visat sig vara komplext och problematiskt 

för studenterna att förstå. Många studenter hade genom åren blivit underkända i kursen. Då 

innehållet ansågs vara viktigt och därför inte var möjligt att förändra, ville man utveckla nya 

utlärningsmetoder, och valet föll på aktivitetspedagogik. Ett spel med termer och illustrationer 

utformades med hjälp av läromedelsförfattare och man valde en metod för studien som 

genererade stor mätbarhet i fråga om försökets utfall. Vid sammanställningen och analysen av 

resultatet fann man en förbättring av studenternas prestationer och förståelse av ämnet som 

uppgick till 95 %. Dessutom fann en lika stor del av studenterna att spelet varit intressant. Av 

140 deltagare uttalade sig ingen negativt om spelet, samtliga svarade bra respektive utmärkt 

på frågan om den allmänna upplevelsen. 

   Filosofie doktor i pedagogik Ingegerd Eriksson har i sin doktorsavhandling51 intresserat sig 

för sambandet mellan hjärna och kroppsrörelse och vilken betydelse utvecklandet av 

motoriken och rörelsen i sig kan ha för inlärningen. Boken ”Rör dig - lär dig”52 baseras på 

avhandlingen i vilken Eriksson redogör för sina undersökningar som påvisat höjda 

skolprestationer som en följd av regelbunden, kontinuerlig och frekvent rörelse på schemat. 

Vidare drar Eriksson paralleller mellan koncentrationssvårigheter av olika slag och störningar 

i motoriken och att med hjälp av motorisk träning också kunna nå minskade besvär av 

koncentrationssvårigheterna.  

   Eriksson redogör för de perceptionsområden som styr vårt sätt att förhålla oss och uppfatta 

omvärlden enligt neurofysiologiskt perspektiv: 

 

• synen och den visuella perceptionen 

• hörseln och den auditiva perceptionen 

• känselsinnet och den taktila perceptionen det kinestetiska sinnet 

• luktsinnet 

• smaksinnet 

• det vestibulära systemet 

                                                 
50 http://www.med-ed-online.org 
51 Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, 2003. 
52 SISU idrottsböcker, 2005. 
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Dessa områden sammanfaller i mångt och mycket med lärstilsteorierna vilka också refererar 

till neurofysiologin i vissa avseenden. Eriksson utvecklar dock ämnet genom att fokusera 

själva träningen och påverkansmöjligheterna av perceptionerna genom medvetenhet och 

motorisk träning. 

 

Perception är en nödvändig del i formandet av ändamålsenliga handlingar och innebär 

att man uppfattar och varseblir omvärlden, d.v.s. en grundläggande funktion genom 

vilken vi håller oss informerade om vår omgivning. I den biologiska utvecklingen har 

perceptuella funktioner vuxit fram i direkt samband med motoriska förmågor. 

Överlevnadsmöjligheterna förbättras bara i den mån motoriska handlingar anpassa till 

omgivningens egenskaper, vilket förutsätter att man kan varsebli dem.53  

 

Det lärstilsteorierna kallar för kinestetisk preferens, faller inom ramen för vad Eriksson 

framhåller som faktorer som utgör hinder eller förutsättningar i uppfattandet av omvärlden 

men att det i båda fallen är aspekter som medverkar vid inlärning.   

En liknande studie vid samma IV-program 

Vad vi inte visste när vi sökte upp aktuellt IV-program var att det där hade gjorts en snarlik 

undersökning år 2006 med titeln ”En skola för ’alla sorters elever’”. Vi kontaktade författaren 

Per Färnstrand och fick ta del av materialet.   

   Det blir stundvis naturligt att sätta den undersökningen i relation till de resultat vi fått fram i 

vårt examensarbete. Vår studie går inte ut på att jämföra resultat mellan undersökningar men i 

vissa avseenden kan Färnstrands arbete fungera som referens i kompletterande syfte då våra 

frågeställningar varit likartade och dessutom är utförda vid samma lokala IV-program, dock 

till största delen med andra elever. Under den här rubriken önskar vi ge läsaren en inblick i 

hans arbete av den anledningen att relationen till vårt examensarbete i fråga om syfte och 

urval är närstående. 

   Färnstrand frågeställningar lyder: 

 

• Hur har skolsituationen varit i grundskolan för elever som idag är på gymnasieskolans 

individuella program? 

• Vilka positiva och negativa faktorer i skolmiljön kan man utläsa ur ungdomarnas svar? 

                                                 
53 Eriksson, 2005:22-23. 
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• Vad är det som kan vara bidragande orsaker till att skolan kan bli en positiv arena för 

utveckling? 

• Vad är viktigt, enligt deras erfarenheter, för att tillvaron i skolan skall fungera 

tillfredställande? 

 

Det finns ett antaget specialpedagogiskt perspektiv med teoretiskt fokus bl.a. på barn med 

särskilda behov, läs- och skrivsvårigheter. Många av arbetets referenser utgörs av studier med 

eleven som subjekt med betoning på upplevelser. 

   Metoden utgörs av en enkätundersökning som kom att omfatta 51 deltagande elever. 

Frågorna i enkäten behandlar: 

- trivsel i skolan 

- relationen till vuxna i skolan och hemmet 

- när i grundskolan man upplevt mest stöd, vad eventuellt stöd har utgjorts av och om 

det fungerat bra 

- kompisförhållanden 

- hur man önskar att grundskolan varit 

- självförtroende 

- vad innebär ”en bra lärare”? 

- vad som kan föda besvikelse, ilska och frustration i sammanhanget skola 

 

Färnstrand har i sin studie dragit paralleller till psykosocialmiljö och utbrändhet inom 

arbetslivet. Han har där tagit fasta på faktorer som man vet påverkar arbetsklimatet för den 

enskilde vilket sedermera följs upp i diskussionen. Där framhålls det relaterat till 

resultatet, att eleverna upplevt brist av just de faktorer som verkar nedbrytande i den 

psykosociala arbetsmiljön. Vidare visar resultatet bl.a. på att många elever bär med sig 

dåliga erfarenheter från grundskolan och ett misstroende mot lärare ifråga om hur man 

hanterar mobbning och att man upplever en avsaknad av mellanmänsklig kommunikation 

där man blir sedd och hörd. 

Sammanfattning över relaterade referenser 

Det är många faktorer som påverkar examensarbetets frågeställningar men vi har valt att 

fokusera en skola för alla, relationen mellan lärare och elev, didaktiken som profession och 

kunskap om elevers olika sätt att lära.  
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   Betydelsefulla referenser när det gäller en skola för alla är lpo-94 och 

Salamancadeklarationen. Där betonas vikten av att inkludera alla elever oavsett kön, 

sociokulturell bakgrund och handikapp. De tankarna är på intet sätt moderna utan 

formulerades bl.a. av Comenius redan på 1600-talet.  

   Det finns mycket forskning och andra referenser vad det gäller aspekter på relationen 

mellan lärare och elev. Ämnet i sig är omfångsrikt och vi valde att inrikta oss på teman som vi 

trodde möjligen skulle ha betydelse för examensarbetet. Hugo54 beskriver i sin avhandling hur 

”svagpresterande” elever under rätt förutsättningar fick möjlighet att lyckas och utvecklas och 

att benämningen ”svagpresterande” därmed inte var representativ. Fuglestad55 har studerat hur 

elever reagerar i olika situationer och hur de i vissa fall går i opposition eller försöker 

förhandla sig till fördelar som tangerar skolans gränser. Om lärares förväntningar på elever 

och hur de förändras när elever inte längre faller inom ”skolramen” beskrivs i Hellsten & 

Prieto56. 

   Konflikthantering är ett annat tema som känns viktigt att ha kunskap om i examensarbetets 

kontext. Vi kan läsa om maktförhållanden och vikten av att skapa goda relationer i Neass57. 

Om hur konflikter uppstår i maktförhållanden där balansen är ojämn och hur det kan hanteras 

påträffar vi i Lennér Axelsson och Thylefors58. 

   Forskning kring didaktiken som profession finner vi i bl.a. Lotta Bergmans avhandling59 

samt den statliga utredningen inför den reviderade lärarutbildningen60. Bergman beskriver 

vikten av att all undervisning utgår från eleven och dess kultur och kunskap. För att lärandet 

ska upplevas meningsfullt och för att eleven ska urskilja en helhet bör man börja hos eleven 

för att senare nå högre upp på kunskapsstegen. Hon beskriver också hierarkin mellan olika 

program på gymnasiet och hur den påverkar både synen på elever emellan och på eleven 

själv, en företeelse som också Hugo påpekar i sin studie. Bergman talar också om 

meningsfullheten som motivation för de elever som går en teoretisk utbildning och hur de 

befinner sig i en kontext de tillhör eller vill tillhöra, medan elever på ett yrkesprogram 

upplever en distans till de teoretiska ämnena.  

   Att alla elever bör få möjlighet att utveckla sitt eget sätt att lära, står i både Lpo-94 och 

Salamancadeklarationen. Det finns forskning inom området och vi har i arbetet nämnt tre 

                                                 
54 2007. 
55 2003. 
56 1998. 
57 1999. 
58 1996. 
59 2007. 
60 SOU, 1999:63. 
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infallsvinklar. Den första är lärstilar där man resonerar kring att elever har olika sätt att lära 

främst när det handlar om att bearbeta nytt och svårt material Visuell, Auditiv, Kinestetisk 

och Taktil stil/perception (VAKT). Det står för en omväxlad undervisning där alla sinnen ska 

aktiveras för bästa inlärning och att människor har olika preferenser i fråga om vilket sinne 

som är mest framträdande. Det forskningsområdet sammanfaller med de två övriga perspektiv 

vi berörde. John Dewey och den aktivitetspedagogik som han företrädde sammanfaller med 

lärstilarnas taktila perception även om syftet kan skilja åt . Därtill nämndes Ingegerd 

Erikssons avhandling som påtalar vikten av att utveckla elevers motorik och rörelse i samband 

med inlärning och hur rörelse kan generera positiv inverkan på inlärning och kognitiv 

utveckling vilket kan jämföras med lärstilarnas kinestetiska perception. 

   En liknande undersökning som vår gjordes på aktuellt IV-program under 2006. I det arbetet 

finns ett antaget specialpedagogiskt perspektiv med teoretiskt fokus bl.a. på barn med 

särskilda behov, läs- och skrivsvårigheter. I undersökningen dras paralleller till psykosocial 

miljö och utbrändhet inom arbetslivet och i resultatet framhålls att eleverna upplevt brist på 

faktorer som kan verka psykiskt nedbrytande. 

 

Begreppen teoretisk och praktisk  

I relation till examensarbetes innehåll, och för att förtydliga begreppen, fyller det en funktion 

att granska begreppen praktisk kontra teoretisk lite närmare. Nedan följer en separat 

framställning om vad de kan inbegripa och sedermera hur vi valt att använda begreppen för att 

undanröja eventuella missförstånd.  

   I vardagligt tal används ofta de två begreppen just i någon form av motsatsförhållande, där 

praktisk står för utförande och teoretisk för något abstrakt med en parallell till det skrivna 

ordet. Vid en granskning av begreppen och bortom vedertagen uppfattning inser man att det 

inte föreligger någon absolut kontrast dem emellan men att skillnaden ändå är viktig att 

beakta i relation till allmändidaktisk medvetenhet. 

   Att vara praktisk för tankarna till någon som är händig och kan lösa konkreta, fysiska 

problem som att såga till brädor för att sedan skruva ihop dessa till en låda för att lösa t.ex. ett 

förvaringsbekymmer. Utan förmåga till teoretiskt tänkande skulle det praktiska utförandet 

vara omöjligt då brädorna skulle bli olika långa och monteras felaktigt med resultatet att 

produkten sedan inte skulle kunna fylla den tilltänkta funktionen. 

   Omvänt skulle man kunna ifrågasätta betydelsen av teoretisk som något utan 

verklighetsförankring. Hur kan det finnas en teori om den inte är avsedd att förklara något 
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existerande, verkligt förhållande? Lars Bergström, professor i filosofi, problematiserar kring 

begreppen i sin artikel ”Filosofi: praktisk och teoretisk”61. Han diskuterar hur definitionerna 

av termerna blir avgränsade inom filosofin där man har två inriktningar med benämningarna 

praktisk filosofi och teoretisk filosofi.   

   Den teoretiska filosofin skiljer sig från den praktiska i en ytterst abstrakt form och söker 

förklaringar på s.k. eviga frågor som inte någonsin förmodas kunna besvaras utan bara 

diskuteras och revideras. Lars Bergström gör tydligt i sin artikel att det många gånger kan 

vara svårt att avgöra när teoretisk filosofi ska avgränsas från den praktiska filosofin, då teorin 

med tiden kan bli vedertagen och faktiskt får en praktisk betydelse, vilket framhåller 

svårigheterna med att avhålla teori från praktik.  

   För att sammanfatta något som kan framstå som komplext handlar det om att det praktiska 

inte kan förekomma utan teori samt att teorin har ett verkighetsanknutet mål, om än det är 

avlägset. 

   Gymnasieskolornas inriktning med teoretiska och yrkesinriktade program ställer inte 

begreppen mot varandra då man bara använder begreppet teoretisk, och istället för praktisk 

kallar man det yrkesinriktat.  

   Med stöd av exemplifierade referenser kommer begreppen i det här examensarbetet att 

användas ur perspektiven: 

 Teoretisk: textuellt baserad, med betoning på stort avstånd mellan teori och 

användningsområde d.v.s. liten verklighetsförankring och låg utförandegrad 

Praktisk: Aktivitetsbundet, litet avstånd mellan teori och användningsområde d.v.s. hög 

verklighetsförankring och hög utförandegrad.  

 

Bakgrund till individuella programmet  

Individuella programmet nationellt 

Det individuella programmet (IV) är ett program inom gymnasieskolans regi. Det är ett 

ettårigt, studieförberedande program för ungdomar mellan 16-20 år som av olika skäl inte har 

förutsättningar att söka till ett nationellt program.  

   IV kom till 1992. Innan dess hade arbetsmarknadsdepartementet ansvar för att alla 

ungdomar i åldern 16-20 år hade någon form av sysselsättning. Det förekom oftast i någon 

form av ungdomspraktik. 1992 kom så ett riksdagsbeslut att ansvaret skulle övergå till 

                                                 
61 http://www.philosophy.su.se/omfilosofi.htm. 
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utbildningsdepartementet. Därmed var IV ett faktum och kommunerna fick från början stor 

frihet i hur det skulle utformas. Programmets huvudsyfte skulle vara att förbereda eleverna för 

studier på ett nationellt program. Det innebar dels att eleverna skulle få möjlighet och 

motivation till att läsa upp sina betyg från grundskolan, dels att hitta lämpliga praktikplatser 

för eleverna där syftet var att de eventuellt kunde få ett arbete i någon utsträckning.  

   1998 infördes nya behörighetskrav för att få söka till ett nationellt program på gymnasiet. 

Det var inte längre medelvärdet av betygen som var grundande för en ansökan, utan om 

eleven uppnått betyget ”godkänd” i kärnämnena62. Det gjorde att elevantalet ökade på IV. 

Andra faktorer man kan tänka sig, som också kan ha haft betydelse för att elevantalet på IV 

har ökat, är bl.a. den ökade invandringen till kommunen, samt de personalnerdragningar som 

skolan har drabbats av och som i sin tur gick ut över elevernas behov av stöd63. Ansökan till 

programmet är frivillig, precis som till de nationella programmen. En diskussion kan dock 

föras angående hur frivilligt det upplevs för eleverna. För ett tiotal år sedan fanns en 

begränsad möjlighet att få ett arbete direkt efter årskurs nio men i dag är den chansen i stort 

sett obefintlig. Det medför att om eleven inte är behörig, eller av annan anledning inte vill/kan 

söka sig till ett nationellt program, blir alternativet IV. Därmed försvinner motivationsfaktorn 

om frivillighet för eleven. 

Individuella programmet lokalt 

Eftersom det individuella programmet fortfarande ser olika ut beroende på vilken kommun 

som anordnar det följer här, i stora drag, en beskrivning av hur det ser ut i den kommun där vi 

gjort vår undersökning. Kommunen är liten och brottas idag med sjunkande invånarantal till 

följd av hög arbetslöshet som uppstått i och med nedläggningar av stora industrier.  

   I den här kommunen startade IV höstterminen 1993. Det var då två anställda som hade 

ansvaret för utbildningen av 17 elever. Idag är det 161 elever inskrivna på programmet och 12 

lärare. Utöver dessa lärare finns 9 personal anställda, bl.a. rektor, programutvecklare, 

kuratorer och studie- och yrkesvägledare.  

   Hälften av eleverna har antingen Apl64 på heltid, är sjukskrivna eller läser introduktionskurs 

i svenska för invandrare65. Det betyder att skolan har ca 80 elever att bedriva undervisning 

för. Programmet kan idag erbjuda undervisning på grundskolenivå i svenska/svenska som 

andraspråk, engelska, matte, samhällsorientering, idrott och hälsa och trafikantkunskap. 

                                                 
62 Skolverket, 2007. 
63 Skolverket, 1998:b. 
64 Arbetsplatslärande. 
65 Även kallat ”svenska som andraspråk”. 
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    Alla elever som går första året erbjuds att delta i Frikyrkliga studieförbundet Bildas 

aktiviteter en dag i veckan. Samarbetet mellan studieförbundet och kommunen genererar 

eleverna tillgång till bild, musik och teater. Anledningen till att möjligheten i första hands 

erbjuds till förstaårselever är att antalet platser är begränsat.  

   Det finns också möjlighet för eleverna, om de vill, att läsa gymnasiets A-kurser i svenska, 

matte och engelska. Eleverna läser de ämnen de behöver samtidigt som de varvar med Apl.     

   Apl är en chans för eleverna att komma ut på en arbetsplats. De får värdefulla erfarenheter 

om arbetslivets rättigheter och skyldigheter men också upplevelsen av att ingå i ett annat 

socialt sammanhang än skolan. Många får sedan feriearbete på samma arbetsplats som de har 

haft Apl. 

   Det finns ingen färdigställd kursplan på IV utan mentorn utformar en studieplan 

tillsammans med eleven utifrån vilka behov och kunskapsluckor eleven har. Det innebär att en 

elev går i skolan 2-3 dagar och har Apl resten av veckan. Eftersom det är upplagt helt efter 

elevens behov har få elever samma schema. 

   Målet med programmet är att eleven ska gå ett studieförberedande år och sedan vidare till 

ett nationellt program när de uppnått behörighet, i enighet med den politiska intentionen, men 

i flera fall väljer många att fortsätta IV. Det är ca 30 %66 som fortsätter mer än ett år. I en del 

fall är studieplanen upplagd så att eleven läser mer än ett år p.g.a. olika svårigheter och att det 

skulle bli för arbetsamt att läsa de ämnen som behövs på bara ett år. Andra väljer att läsa sina 

ämnen och sedan vara kvar på programmet ändå, oftast har de då Apl på heltid. Eftersom 

utbildningsdepartementet, och därmed skolan i kommunen, har ansvaret för att ungdomarna i 

den här åldern har sysselsättning måste de vara inskrivna på skolan för att få den möjligheten.  

   Elevantalet på programmet har således ökat successivt under årens gång. Mycket beror 

naturligtvis på de nya behörighetskraven och man kan se en ökning statistiskt sett sedan de 

infördes. 1998 var det i kommunen 8.5 % av eleverna som lämnade årskurs nio utan 

behörighet till ett nationellt program och siffran för år 200667 var 10.6 %. Det är en ökning 

med drygt 2 procentenheter. Jämför man det med siffran för hela landet kan vi se att vår 

undersökningskommun inte skiljer sig åt. År 1998 var 8.6 % i hela landet obehöriga att söka 

ett nationellt program och samma siffra för år 2006 var 10.5 %. 

   Under relativt lång tid i IV:s historia klarade ca 50 % av eleverna att få godkänt i 

kärnämnena under det första året. Den siffran har dock sjunkit de senaste två åren till ca 40 %. 

Ca 30 % av eleverna går mer än ett år på IV. Ca 20 % försvinner varje år ”naturligt” p.g.a. 

                                                 
66 Programutvecklaren på aktuell skola. 
67 Den senaste statistiska sammanställningen hos skolverket. 
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ålder och några av dem går vidare till folkhögskola eller arbete. För många väntar en tid i 

arbetslöshet.  

   Även om den här kommunens IV kanske inte skiljer sig åt när det gäller utformningen av 

programmet finns här något helt unikt. Det är en verksamhet som ingår i det individuella 

programmet men som i mångt och mycket ändå står utanför den ordinarie verksamheten. Den 

kallas för ”Återvinningen” och startade i februari 2005. Namnet ”Återvinningen” har flera 

innebörder. Dels som en benämning av det arbete eleverna utför då de återvinner gamla saker 

som t.ex. elektronik dels för att eleverna återvinns ur ett samhälleligt perspektiv men också 

för att de får en chans att personligen lyckas, att ”åter vinna”. Satsningen riktar sig framförallt 

till de elever som har behov av extra stöd, uppmärksamhet och handledning. I första hand är 

dessa faktorer inriktade på elevens personliga plan som självförtroende, trygghet m.m. 

eftersom det övergripande målet med Återvinningen är att eleverna ska genomgå en personlig 

utveckling. Verksamheten är uppdelad i tre faser: 1) Introduktionsfas – eleven får prova om 

Återvinningen är något för honom/henne och man arbetar med aktiviteter som ger eleven 

förutsättningar till en bra start och att känna sig trygg. 2) Utvecklingsfas – tiden används 

individuellt och fokuserat på de områden som varje enskild elev har behov att arbeta med. 

Parallellt med det finns möjlighet att läsa olika kurser. 3) Utslussningsfas – en period som 

innehåller praktik, studier och en individuell planering för tiden efter Återvinningen.     

   Pedagogerna på Återvinningen är övertygade om att genom praktiskt arbete, kopplat till 

teori, ökar elevernas sociala kompetens och förbättrar deras egen förmåga att se och ta till 

vara sina möjligheter. Man samarbetar också nära med lokala företag och andra utvecklande 

partners, t.ex. Entré – entreprenörskapsutveckling68. Verksamheten bygger helt på den 

entreprenöriella tanken och den ekonomiska förtjänsten går tillbaka in i verksamheten och 

öppnar upp för andra möjligheter. Förhoppningen är att elevernas förtjänst är ett förbättrat 

självförtroende och ökad social kompetens.  

 

Politiska strömningar 

För examensarbetets innehåll är de politiska strömningarna i dagsläget relevanta. Regeringen 

och socialdemokraterna69 är enade om att alltför många elever går ut grundskolan utan 

behörighet till nationella program. De är också enade om att skolans uppdrag är att ge alla 

elever förutsättningar för att klara de grundläggande målen i alla ämnen. De har dock olika 

                                                 
68 Ett länsomfattande projekt som arbetar för att öka företagsamheten och kreativiteten hos unga människor. 
69 Då socialdemokraterna är det största partiet i opposition är endast det representerat här. 
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lösningar på problemet. Nedan redovisas först ett utdrag ur den nuvarande regeringens förslag 

till åtgärder och därefter socialdemokraternas skolpolitik i korthet. Detta är ingen fullständig 

lista över partiernas förslag till åtgärder i skolan, vi har valt ut delar som i första hand angår 

grundskolan och examensarbetet.70 

Regeringens förslag till åtgärder 

Regeringen anser att målen i kursplaner och läroplanen är för många och otydliga. De bör 

därför omarbetas och skolan styras mot kunskapsmålen. Nationella prov ska införas i svenska 

språket i årskurs tre. En individuell utvecklingsplan och skriftliga omdömen redan i årskurs 

ett ska ge elever och föräldrar en klar bild av läget och skolans erbjudande om stöd. De 

skriftliga omdömena får vara betygsliknande. De vill även införa ”kontrollstationer” i 

årskurserna tre, fem och åtta med motiveringen att inga elever ska kunna halka efter utan att 

detta upptäcks i skolan. I årskurs fem blir de nationella proven i svenska, matematik och 

engelska obligatoriska. En skärpning av individanpassat stöd införs. I den 

individanpassningen ingår att låta föräldrarna bestämma om eleven ska börja årskurs ett på 

höst- eller vårterminen. Ett skolmognadstest ska erbjudas vid behov. Det är också ett steg i att 

förstärka samarbetet mellan hem och skola.  

   Inför årskurs nio ska en avstämning ske och regeringen har gett Skolverket i uppdrag att 

utforma en nationell provbank för det ändamålet. Skolorna ska också uppmuntras att erbjuda 

eleven extra undervisningstid, t.ex. i form av ett extra skolår, om risken finns att 

kunskapsmålen inte uppnås inom ordinarie undervisningstid.  

   Betygen ska ha fler steg än idag, vara målrelaterade och obligatoriska från årskurs sex. 

Regeringen vill dessutom stärka likvärdigheten i betygen t.ex. genom att i årskurs nio införa 

nationella prov i alla teoretiska ämnen. Ogiltig frånvaro ska skrivas in i betygen.  

   Vidare har regeringen flera punkter om ordningen på skolan i syftet att alla elever har rätt 

till en trygg skolmiljö. Ordningsregler med tydliga konsekvenser för den som bryter mot 

reglerna ska finnas på alla skolor och vara lokalt anpassade. Lärare och rektorer ska ha 

rättigheter att t.ex. omhänderta föremål som kan uppfattas störande eller hotande. Andra 

åtgärder i samma anda är att kunna visa ut en störande elev från klassrummet, kvarsittning 

och skriftliga varningar till hemmet. I slutänden ska skolan ha rätt att tillfälligt stänga av elev i 

maximalt två veckor. I extremfall ska skolan kunna flytta elev till annan skola.  

   När det gäller mobbning och kränkande behandling vill regeringen att arbetsmetoder och 

åtgärdsprogram ska vara baserade på forskning och att det ska vara förankrat hos all personal 
                                                 
70 Källa är respektive partiers hemsida. 
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på skolan. De i sin tur ska ha anmälningsplikt om de upptäcker mobbning eller annan 

kränkande behandling. Skolan ska ha skyldighet att anmäla våld till polisen.  

   I kompetenshöjande syfte vill de även införa lärarauktorisation och en rektorsutbildning av 

akademisk art. Vidare ska behörighetskraven på rektorer införas i skollagen. De vill också att 

endast behöriga lärare ska kunna ges en tillsvidareanställning och som ett led i det ska 

obehöriga lärare erbjudas utbildning.  

Socialdemokraternas förslag till åtgärder 

Socialdemokraternas förslag är inte lika detaljerade som regeringens. Deras förslag är istället 

angivna i större områden p.g.a. att det just nu inom socialdemokraterna pågår ett 

rådslagsarbete som ska leda fram till ett nytt skolpolitiskt program under år 2009. 

  De vill genomföra en satsning på ämnena svenska och matematik. I ämnet svenska ingår 

också att stärka modersmålsundervisningen för att underlätta för icke svensktalande elever att 

lära sig svenska utifrån sitt eget språk.  

   De anser att resurser som tillförs skolan ska fördelas efter behov och vill även anställa 1000 

resurspersoner till de skolor som har störst problem.  

   Vidare anser socialdemokraterna att kunskapsmålen behöver förtydligas liksom 

nödvändigheten av en förstärkning av den nationella uppföljningen. De vill ha 

kvalitetssäkrade diagnostiska prov, främst i ämnen som matematik och läsning. Det ska även 

införas i de tidigare årskurserna. I dagarna71 har de frångått den tidigare övertygelsen om att 

betyg inte behövs i yngre åldrar och kan nu tänka sig det från årskurs sex.  

   För att höja kompetensen på skolorna föreslår de en rad åtgärder, bl.a. en obligatorisk 

utbildning för skolledare. Efter utbildningen ska skolledare kunna bli certifierade. Som en del 

i kompetenshöjningen vill de även genomföra en noggrann undersökning av förekomsten av 

obehöriga lärare. Möjligheten att införa en auktorisation av läraryrket utreds för att höja 

statusen och professionaliseringen. 

   Åtgärder för att satsa på elevers trygghet och studiero föreslås också. Bl.a. ska elever och 

personal på alla skolor gemensamt ta fram ordningsregler. Dessutom ska en 

likabehandlingsplan finnas på alla. Den ska utarbetas tillsammans med eleverna och 

tydliggöras varje år. Vidare ska skolan vara skyldig att meddela hemmet/vårdnadshavare om 

elever är frånvarande utan giltigt skäl. De anger också att eleverna skulle behöva ett eget 

skyddsombud som för deras talan.  

                                                 
71 Oktober 2007. 
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   Andra åtgärder som finns med i deras rådslag är att stärka jämställdhetsarbetet, ställa 

tydligare krav på friskolor, att stödja föräldrar så att de kan hjälpa sina barn i lärandet och att 

öka personaltätheten.  De vill också satsa på åtgärder tidigare i grundskolan så att behovet av 

IV-programmet minskar. Man menar då att kvaliteten kan höjas och behovet av stödåtgärder 

skulle minska överlag på gymnasiet. 

 

Vår förförståelse 

Vi anser oss ha stor förståelse och erfarenheter av ungdomar och skola, dels genom vår egen 

skolgång, dels genom tillgodogörandet av andras upplevelser och genom vår utbildning. 

Ordinarie lärarutbildning, med avseende på vår gemensamma inriktning, har kompletterats 

med specialisering inom etik och ledarskap samt kommunikation och konflikthantering vilket 

också kan skönjas genom de perspektiv vi antar i vårt examensarbete. Vi har båda utöver det 

varit verksamma inom skolans ram genom diverse vikariat. Under vår fritid har vi ett 

engagemang för ungdomar och där möter vi många med både positiva och negativa 

upplevelser från skolan.  

   Vårt engagemang för ungdomar som befinner sig utanför skolans ram har vuxit sig starkare 

genom vår utbildning till senarelärare. Där har vi fått kunskap och verktyg som vi inte hade 

tidigare och vi känner en stor glädje att genom vårt examensarbete få möjlighet att undersöka 

mer om vilka faktorer som ungdomarna själva upplever som viktiga i skolan.  

   En avsikt som har funnits hela tiden men som intensifierats ju längre arbetet fortskrider är 

en önskan om att bidra till en mer medveten och nyanserad syn på de elever som avses häri. 

De som på högstadiet kan uppfattas som: de provocerande, skolkarna, latmaskarna och de 

uppgivna – de är också ungdomar med många resurser, talanger, styrkor, rädslor och, kanske 

framför allt, människor med önskningar om att passa in i sammanhanget och med önskningar 

om att förstå det skolan vill säga72. 

   Följande litteratur är inte en aktiv del av vårt examensarbete men då den har funnits med 

som en del av oss och våra tankar är det möjligt att den har bidragit till att examensarbetet har 

tagit vissa riktningar. Vi kommer inte att ge någon fördjupad bild av litteraturen utan vill bara 

skänka läsaren en möjlighet att följa vår bakgrundstrålning: ”Samverkan för barn som 

behöver”73, ”Jag tycker att det är för slappt”74, ”Historiedidaktik”75, ”Att stå ut med 

                                                 
72 Tiller & Tiller, 2003. 
73 Andersson, 1999. 
74 Hultqvist, 1998. 
75 Karlegärd & K-G Karlsson, 1997. 
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busungar”76, ”Goda grunder och pedagogiska möjligheter”77, ”Att se möjligheter i 

svårigheter”78, ”Ny skolpolitik? – Nio frågor för en bättre skola”79  

   Med anledning av vårt engagemang för ungdomar och de berättelser och iakttagelser vi fått 

oss till dels genom åren, har vi i det här examensarbetet stundvis haft problem att förhålla oss 

distanserade.  

                                                 
76 Kimber, 1993. 
77 Norell Beach & Berg-Danielsson, 2004. 
78 Olsson & Karlsson, 2007. 
79 Socialdemokraternas rådslagsmaterial om skolan, 2007. 
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Metod 

Urval 

Vårt syfte har varit att undersöka hur eleverna har upplevt sin högstadietid och möjliga 

faktorer som bidragit till att ungdomarna inte har klarat skolans krav. Det var därför naturligt 

för oss att vända oss till elever på IV. Där finns de elever som skolan av en eller annan 

anledning inte kunnat hjälpa till att nå de godkända resultat som krävs för vidare studier.  

   Att välja högstadietiden som föremål för vår studie har två anledningar dels att vi själva 

kommer att verka inom skolår 7-9, dels att det är en turbulent tid där skolan antar en annan 

skepnad i fråga om organisation och plats att vara på i en tid där ungdomarna själva genomgår 

fysiskt omvälvande förändringar80.  

   På IV, i vår undersökningskommun, finns idag 161 elever inskrivna. Av dessa har ungefär 

80 stycken Apl på heltid, läser svenska som andraspråk eller är sjukskrivna. De eleverna var 

inte aktuella för vår undersökning bl.a. därför att elever med invandrarbakgrund inte har gått i 

svensk skola länge nog för att omfattas av vårt syfte med undersökningen, samt att de elever 

som inte är på skolan någon/några dagar i veckan (sjukskrivna eller Apl) är svåra att nå rent 

fysiskt. Vi valde att rikta vår undersökning mot de återstående cirka 80 eleverna på 

programmet.  

Att välja bort hemmet som faktor  

I den allmänna diskussionen kring skolan framhålls vikten av ett gott samarbete mellan skola 

och hem och understryks också i läroplanen och skollagen. Vidare finns studier som påtalar 

barn och ungdomars tid i skolan och hur liten den är jämfört med den tid eleverna tillbringar i 

hemmet. Sådana uträkningar tar fasta på barnens skoltid utslaget under hela året. För en 

högstadieelev innebär det då att skoltid per dag inte blir mer än ca 3 timmar81. Tidsstudier av 

det slaget antyder att skolans påverkansmöjligheter är ytterst små då den sammanlagda tiden i 

skolan är liten och att hemmet har störst betydelse för barn och ungdomars utveckling.  

   Att hemmet påverkar eleverna är en självklarhet då det i de flesta fall är där man tillbringar 

sina första levnadsår, det är där varje människa ska bygga upp sin självkänsla och 

grundtrygghet. Något som också fastslås i Lpo -94 i avsnittet ”God miljö för utveckling och 

lärande”:  

                                                 
80 Garpelin, 2003. 
81 En uträkning av högstadieelevers skoltid under läsåret med exkluderade lovdagar ger effektiv skoltid a’ 7 – 8 
timmar per dag utan hänsyn till lunch, håltimmar och restid 
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Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig 

roll därvidlag.  

 

Vidare poängteras i Lpo-94 vikten av samarbete mellan hem och skola på flera plan men att 

skolan ska fungera som stöd för hemmet i fråga om elevers fostran och utveckling. Det kan 

ses som en viktig aspekt då det finns barn som växer upp i s.k. dysfunktionella hem, präglade 

av missbruk82, psykiska sjukdomar etc., eller hem som på annat sätt är oförmögna att skapa 

och utveckla barnets grundtrygghet och därmed möjligen heller inte finns med i ett samarbete 

med skolan. 

   I vårt nutida samhälle påtalas i den offentliga debatten hur lite tid föräldrar tillbringar med 

sina barn83. En tidsstudie baserad på material från SCB84 med 1500 deltagande föräldrar, 

gjord vid Göteborgs universitet 200785, påvisar att barn och deras mammor har i snitt 54 

minuters samvaro per dag. Papporna uppger sig tillbringa cirka 36 minuter om dagen med 

barnen. Det är ett genomsnittligt resultat uträknat efter antal barn i hemmet. Studien visar 

också att tiden per barn minskar i takt med antalet barn i familjen och att den sammanlagda 

tiden med barnen ökar med ungefär 12 minuter mellan barn ett och två och bara 6 minuter 

mellan barn två och tre.  

   Att vårt samhälle pekar på mindre gemensam tid mellan föräldrar och barn har man tagit 

fasta på i den statliga utredningen som föregick den nya lärarutbildningen i avseendet att 

identifiera den nya lärarrollen:  

 

När samhället omdanas förändras våra livssammanhang. Dagens samhällsförändringar 

tycks påverka barn och ungdomar på ett mer genomgripande sätt än tidigare 

generationer. Relationerna mellan barn och vuxna har dessutom ändrat karaktär och det 

på ett djupgående plan. Saknas tid och möjlighet till ett närmare umgänge mellan barn 

och vuxna inverkar det inte bara på familjerelationen utan också på själva 

identitetsskapandet: Minskar bindningen till familjen ökar socialisation och 

identitetsskapandet i andra sammanhang. Förskola, förskoleklass, skola och fritidshem 

tilldelas på så sätt ett allt större ansvar för barn och ungdomar.86  

 

                                                 
82 Enligt UNF:s hemsida beräknas ca 200 000 barn under 18 år växa upp i hem med alkoholism. 
83 Avser barn upp till 18 år. 
84 Larsson, 2007. 
85 Studien är en delrapport i ett större forskningsprojekt om tidspress. 
86 SOU, 1999:63:3.1. 
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Med anledning av att de olika förutsättningar elever har till vuxen påverkan på sin fritid och 

med stöd av SOU87 samt att det är skolans bemötande vi avser undersöka, väljer vi att bortse 

från hemmet som en faktor i vårt examensarbete.  

 

Forskningsetiska aspekter  

Vi har så långt det är möjligt behandlat alla personuppgifter konfidientiellt för att skydda 

deltagarnas identitet. Vi har innan presentationen av undersökningsmaterialet utförligt talat 

om vad vi haft för avsikt att undersöka och varför. Därtill har vi noga poängterat att allt 

medverkande är frivilligt och att de deltagande när som helst har möjlighet att avbryta sin 

medverkan. När det gäller intervjuerna har vi, i de fall som berör omyndiga elever, skickat ut 

ett brev88 till deras föräldrar/målsmän där de får samtycka eller avböja ungdomarnas 

medverkan. Vi har, i samma brev, informerat om att intervjuerna kommer att spelas in på 

band och att dessa kommer att arkiveras på högskolan i Gävle.  

   Vi har, med hänvisning till det ovanstående, uppfyllt vetenskapsrådets fyra 

individskyddskrav vad det gäller forskningsetik inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning informationen om undersökningens syfte, deltagarnas frivillighet och möjlighet till 

att när som helst avbryta medverkan, att undersökningens personer ges största möjliga 

anonymitet och att alla uppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem och endast 

används i forskningssyfte89.  

 

Datainsamlingsmetoder  

Empirin grundar sig på en enkätundersökning och ett antal intervjuer. Områden som berörts är 

om och hur högstadietiden påverkat självförtroendet och synen på skolan men också vad som 

varit roligt och varför för att försöka förstå vad som behövs för att göra skolan till en trevlig 

plats att vara på. Vi har också sett det som intressant att undersöka huruvida dessa elever är 

mer praktiskt lagda än teoretiskt textuella i en koppling till allmändidaktiskt förhållningssätt. 

Anledningen till att välja två olika metoder var att använda enkätens möjligheter till 

antydningar om mönster och frekvenser i kombination med intervjuers 

utvecklingsmöjligheter. Möjligheterna ligger i att kunna förstärka, tydliggöra och ge mer 

                                                 
87 1993. 
88 Se bilaga 1. 
89 www.vr.se. 
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förståelse i analysen av enkäterna90 samt att förse oss med material som vi själva inte tänkt på 

att ha med i beräkningen.    

   Enkätfrågorna utformades i både strukturerad och öppen form. Vi var medvetna om att 

svarsfrekvensen ofta blir lägre på öppna frågor men vi bedömde det i vissa fall som 

nödvändigt.  

   Intervjuer har gjorts med åtta elever tre kvinnor och fem män, vilket kan sägas motsvara den 

procentuella könsfördelningen av enkätsvaren och könsfördelningen på programmet vi 

utförde undersökningen i91.  

   Under arbetets gång har vi fört flera informella samtal med elever som vi har träffat i och 

utanför skolan. Vi har upplevt att elever själva sökt sig till oss för att få berätta sina historier. 

Vi kommer att, i viss mån, använda oss av dessa informella samtal, inte för att tillföra ny 

information utan för att de samtalen i mångt och mycket har speglat, styrkt eller förtydligat 

det som framkommit i intervjuer och enkäter. Därmed anser vi det som befogat att vid tillfälle 

hänvisa även till dessa. Under arbetets gång har vi också fört samtal, ställt frågor och haft e-

postkontakt med personer som arbetar med och på IV-programmet samt den lokala 

utvecklingsledaren inom kommunen. Den informationen har vi naturligtvis också använt oss 

av.  

 

Genomförande  

I samarbete med lärare och om att nå elever 

Vi tog tidigt kontakt med lärarna på IV för att förankra vår idé och be om deras hjälp med 

undersökningen. Det kändes viktigt att informera dem då deras medgivande var en 

förutsättning för genomförandet samt att kunna ta till vara eventuella synpunkter. 

Informationen mottogs positivt och tillsammans med lärarna kunde vi komma fram till hur 

och när utdelningen av enkäter kunde ske och att de inte såg det som ett hinder att använda 

lektionstid för ändamålet. Elevernas individuella scheman utgör en svårighet när man vill 

möta så många som möjligt på IV men vi fick en vecka till förfogande under vilken vi skulle 

kunna träffa en godtagbar del av eleverna.  

   När veckan var slut hade vi ändå mött alltför få elever varav vi, i samråd med berörda 

lärare, bestämde att återkomma nästföljande vecka. Sammanlagt träffade vi ändå bara 48 

                                                 
90 Trost, 1994. 
91 Av enkätsvaren utgörs 36 % av kvinnor, i intervjuerna är dem 38 %. På aktuellt IV-program finns 67 kvinnor 
vilket motsvarar 42 %. 
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elever av de 80 vi hade hoppats på. Dock svarade alla utom en på enkäten och vi fick nöja oss 

med det resultatet.  

Enkätundersökningens genomförande 

Inför varje elevgrupp vi mött har vi börjat med att berätta lite om vår egen skolgång för att 

överbrygga skillnaden mellan oss och dem. Därefter har vi talat om vad vår undersökning ska 

handla om och lite grand om hur det går till att arbeta vetenskapligt och att anonymitet liksom 

frivillighet att delta ingår i det vetenskapliga undersökningsarbetet. Dock poängterade vi 

vikten av att deras deltagande och erfarenheter var essentiella för utförandet av vårt arbete.  

   Under själva enkätutdelningen läste vi vid första tillfället frågorna högt. Skälet till det var 

att underlätta för elever med eventuella läs- och skrivsvårigheter. Det visade sig vid nästa 

tillfälle att eleverna hellre fyllde i utan att vi läste och därför gick vi istället runt och svarade 

på frågor och förklarade vid behov.  

   Vi upplevde det som att eleverna var positiva till vår undersökning och att det fanns många 

som skulle ha önskat berätta sin historia. Vad det gäller reliabiliteten är vi övertygade om att 

eleverna i övervägande fall har svarat sanningsenligt och efter bästa förmåga. Vi studerade 

deras beteenden och kommentarer till varandra när de fyllde i enkäterna och sammantaget gör 

det att vi tror att de har varit ärliga i svaren.  

Enkätens utformning  

När vi utformade enkätfrågorna var vi noga med att språket skulle vara så nära elevernas eget 

språk som möjligt och inte verka högtravande eller ha en avskräckande effekt. Vi har sett det 

som viktigt att noggrant utarbeta frågeformuleringarna efter bästa förmåga. Vår intention har 

varit att formulera frågor som minimerar risken för missförstånd men att de samtidigt svarar 

mot kraven på relevans utifrån vår frågeställning men också genererar mätbarhet. Som ett led 

i den processen delade vi ut provenkäter till av oss kända personer och utifrån deras svar 

reviderade vi frågorna. På följande sidor presenteras en redogörelse för enkätfrågorna. I direkt 

anslutning till frågorna kommer vi att motivera relevansen men också kommentera de 

ändringar som gjordes utifrån pilotundersökningen.  

 

Fråga 1: Är du kille eller tjej?  

I enighet med högskolans policy om att i varje moment belysa genusfrågor har uppgiften ett 

berättigande, men uppgiften behövs också för att se om könsfördelningen i enkätsvaren 
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motsvarar programmets fördelning. I avhandlingar och rapporter92 poängteras att det är en 

övervägande del män på IV, vilket i sin tur förklarar frågan. Ytterligare en faktor är att 

eventuellt kunna se skillnader i svaren mellan könen.   

 

Fråga 2: Hur många år har du gått i svensk skola? 

Det finns många elever på IV med invandrarbakgrund och eftersom vår undersökning sträcker 

sig från mellanstadiet till högstadiet är det viktigt för oss att veta hur lång deras svenska 

skolgång har varit. I vår målgrupp bör man ha gått de fem sista åren i svensk grundskola för 

att svaren ska ha relevans för undersökingen. Språket i sig kan också vara en bakgrund till 

varför man inte nått ett nationell program . 

 

Fråga 3: Hur tyckte du skolan var på mellanstadiet? 

För att se eventuell förändring mellan mellanstadiet och högstadiet (fråga 4). Här är 

svarsalternativen ”rolig, tråkig, lätt och svår” och det finns möjlighet att kryssa för fler 

alternativ. Vi ville göra skillnad på rolig och lätt, tråkig och svår då vi ofta har upplevt att när 

eleverna säger att något är roligt är det för att de kan och förstår och därför upplever det som 

lätt. Detsamma gäller tråkig kontra svår. Samtidigt kan det finnas en koppling mellan tråkig 

och lätt i avseendet understimulans. I den här frågan har vi lämnat några rader för elevens 

egna kommentarer då vi i vår provundersökning fick responsen att flera ville skriva dit något 

om vad de hade upplevt och varför. 

 

Fråga 4: Hur tyckte du skolan var på högstadiet? 

Samma motivering som till fråga 3, och att de i kombination är intressanta för att få en bild av 

utvecklingen.  

 

Fråga 5: Om du tyckte annorlunda om skolan på högstadiet än på mellanstadiet, vilken 

var skillnaden tror du? 

En öppen fråga för att kunna se vilka faktorer som eleven själv ser som möjliga. 

 

Fråga 6: Vilket ämne tyckte du bäst om på högstadiet och vad gjorde att du tyckte det? 

Här vill vi utröna vad som kan göra skolan till en trevlig plats att vara på och vad som 

                                                 
92 Bl.a. Hugo 2007 och Färnstrand 2006. 
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påverkar den upplevelsen samt om det är praktiska eller teoretiska ämnen som dominerar 

svaren.  

 

Fråga 7: Om du skulle välja ett annat program på gymnasiet, vilket skulle du välja då 

(om det inte fanns några betygskrav)? 

En förstärkning av fråga 6 ifråga om eleven föredrar det teoretiska eller praktiska. Ordet 

skulle används istället för fick för att inte värdera eleven i sin situation. 

 

Fråga 8: Har du upplevt läsning, skrivning och/eller matematik som ett problem på 

högstadiet? 

En fråga med fyra givna svarsalternativ läsning, skrivning, matematik eller Nej, jag har inte 

haft några sådana svårigheter. Alla har inte problem med både läs och skriv, en del elever har 

lättare att skriva än att läsa och tvärt om, därför är alternativen  separerade i frågan. 

Matematik är relevant i sammanhanget som ett kärnämne men också för att det är förknippat 

med läsförståelse och därför sätts i relation till läs- och skrivsvårigheter samt diskalkyli vilket 

kan förklara svårigheten med att uppnå godkänt.  

 

Fråga 9: Har du någon gång fått en diagnos för t.ex. dyslexi, ADHD, DAMP? 

Vi frångår svenska skrivregler då vi utesluter ett eller mellan ADHD och damp då det kan 

inverka begränsande på frågeförståelsen. Här ges bara ja och nej-svar eftersom det inte är 

relevant för vår undersökning inom vilket område de har fått diagnosen. Vår avsikt är att 

särskilja gruppen med diagnos och den utan. Frekvensken av diagnoser kan vittna om ifall det 

är svårt att uppnå godkänt om man har vissa svårigheter, oavsett art.   

 

Fråga 10: Hur väl stämmer påståendena in på din upplevelse av högstadiet? 

För att få en större insyn i hur de har upplevt sin högstadietid med fokus på faktorer relaterade 

till vår problemformulering ”bemötande”. ”Ingen uppfattning”-ruta används inte med risk för 

att eleverna alltför lättvindigt bara kryssar i. Det finns fyra faktorer att ta ställning till a) Jag 

kände trygghet i skolan, b) Jag kände positiv uppmärksamhet från lärarna, c) Jag blev 

behandlad rättvist i skolan och d) Jag blev bemött med förståelse av lärarna. Svaren 

graderas på en linje som från ”lite” till ”mycket”. I vår provenkät fanns en frihetsfaktor med 

men tolkningen av orden ”frihet i skolan” var alldeles för stor för att det skulle kunna få 

relevans för vår undersökning. Vi syftade på frihet i undervisningen men våra informanter 

tolkade det som att de hade kunnat göra lite som de ville i skolan. I fråga c hade vi från början 
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frågat om de kände respekt från lärarna men det visade sig att tolkningsutrymmet av ordet 

respekt är vidsträckt. Vi ändrade därför till positiv uppmärksamhet eftersom det låg närmast 

den innebörd vi avsåg. 

 

Fråga 11: Vilket av alternativen a, b, c, d i förra frågan skulle du absolut vilja haft mer 

av på högstadiet?  

Fyra steg för att rangordna alternativen där steg ett var viktigast. Vi är intresserade av vilka 

faktorer eleverna själva tror skulle haft störst betydelse för dem i skolan. Rangordningen finns 

för att få en bild av vad eleven tycker är viktigast för honom/ henne. Vi har också undersökt 

huruvida unga människors förstår ordet rangordna, med resulatet att det bör kunna fungera i 

enkäten. 

 

Fråga 12: En fråga i tre steg rörande självförtroende.  

a) Hur känner man sig när man har bra självförtroende? 

För att få en klarare definition från eleverna önskas beskrivning med minst två ord. Denna 

fråga finns också med för att vi lättare ska kunna tolka fråga b och c som är vår egentliga 

fråga om självförtroendet har förändrats från början av högstadiet till slutet. 

 b) Hur var ditt självförtroende när du började sjuan? En gradering på en skala mellan 

alternativen ”lite” och ”mycket”. 

 c) Hur var ditt självförtroende när du slutade nian? Samma upplägg och gradering som b.  

 

Fråga 13: En fråga i tre steg för att se om eleverna har upplevt stöd någonstans ifrån och var 

det stödet i så fall varit störst. Inte störst för enskild elev utan för att se om det finns någon 

faktor som är störst sammantaget. Om man inte upplevt stöd någonstans ifrån kan det också 

ses som en faktor till varför man inte uppnått godkända reslutat. 

 a) Har du känt stöd av skolan under din högstadietid? Svarsalternativen är givna med 

”ja” och ”nej”. Efter provenkäten lade vi dit alternativen ”lite” och ”mycket” också. Följande 

delfrågor har samma svarsalternativ. 

 b) Har du känt stöd hemma under din högstadietid? 

 c) Har du känt stöd från någon/något annat t.ex.. kompis förälder, förening under din 

högstadietid? Vi lämnar en tom rad här där de gärna får ge exempel.  

 

Fråga 14: Hur tror du att din högstadietid hade kunnat bli annorlunda? 
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Den här frågan kom till efter vår pilotstudie. Vår intention har hela tiden varit att undersöka 

skuldfrågan närmare men då främst genom intervjuerna. I våra samtal med informanterna i 

pilotundersökningen framkom dock att många av dem spontant lade skulden på sig själva trots 

att vi, med vår kännedom om personerna ifråga, visste att skolan hade felat i flera avseenden. 

Vi valde därför att ta med den som en fråga i enkäten.   

Tankar om intervjuerna och målsättningen med dem 

Vår målsättning och utgångspunkt var att deltagandet i intervjuerna skulle bygga på 

frivillighet och intresse. Vi bestämde vidare att vi vid utdelningen av enkäten skulle informera 

om att vi ämnade intervjua elever som en del i vår undersökning och låta eleverna ta kontakt 

om de ville medverka. 

   Önskvärt var ett antal av åtta personer med tanke på den tid vi hade till vårt förfogande. Vi 

strävade efter att könsfördelningen skulle vara jämn med hälften kvinnor och hälften män. Av 

två anledningar bestämde vi också att göra intervjuerna parvis, dels med tanke på den 

begränsade tiden och dels för att de skulle få trygghet av varandra. Vikten av att de inte skulle 

komma att känna sig obekväma eller utpekade kan inte nog betonas. 

   Som utgångspunkt för intervjuerna ligger enkäten. Det var svaren på vissa enkätfrågor vi 

var intresserade av att utveckla och som vi ansåg endast genomförbart med stöd av intervjuer. 

Samtidigt ville vi inte strukturera intervjun för mycket utan också lämna öppet för elevernas 

egna berättelser och ge dem utrymme om samtalen skulle ta den vändningen. 

   De frågor vi ville fördjupa var bl.a. skillnader ifråga om mellanstadiet och högstadiet, om 

eleven föredrar att arbeta teoretiskt eller praktiskt, hur stor relevans de olika 

”bemötandefaktorerna” vi frågat om i enkäten har haft för dem och vad de faktorerna står för. 

Vidare ville vi utveckla frågan om självförtroende, stödet som de eventuellt hade känt och till 

sist skuldfrågan.  

Intervjuernas genomförande 

Det var lätt att få elever som anmälde sitt intresse för att delta i intervjuerna och vi bokade 

tider med dem till följande vecka.  

   Inför intervjuerna reserverade vi ett rum på det lokala studiecentrat för att vi skulle få sitta 

ostörda och i en miljö som inte andades ”skola”. Vi förberedde rummet innan med att duka 

fram fika vi skulle bjuda på, tända ljus och iordningställa bandspelaren. Därefter åkte vi 

gemensamt upp till skolan och hämtade eleverna. Det gav oss en stund i bilen att tala om 
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neutrala saker och komma över den första nervösa spänningen i den konstruerade situationen 

samt ett sätt att markera att de var värdefulla för oss. 

   Väl på plats informerade vi om att intervjuerna skulle spelas in, men att de fortfarande var 

anonyma, att de när som helst fick avbryta om de önskade och att materialet skulle arkiveras 

på högskolan i Gävle. Vi klargjorde för eleverna att deras erfarenheter är viktiga för oss. Vi 

talade också om att det inte fanns några rätt och fel utan att det de har upplevt är deras 

sanning - en sanning.  

   Eftersom enkäten var utgångspunkten för intervjuerna inledde vi genom att börja tala om 

den och hur de hade upplevt att fylla i den. Det gav oss en bra övergång från det oladdade 

”snacket” till intervjun även om vi var måna om att intervjun skulle uppfattas som ett samtal 

för att de inte skulle känna sig ”påhoppade” av frågorna. Vi ställde följdfrågor som ledde in 

på de områden vi ville utveckla och vi bekräftade eleverna i deras upplevelser. Det gjorde vi 

av två anledningar, dels att det kändes viktigt då de gav uttryck för saker som inte blivit 

bekräftade av vuxna tidigare och dels för att det blev lättare för dem att fortsätta berätta. 

   Inför intervjuerna diskuterade vi mycket hur vi skulle få in samtalen på de faktorer som var 

angelägna för vår undersökning utan att de skulle uppleva sig kränkta eller inte lyssnade på. 

Att vi skulle framstå som att vi bara lyssnade på det vi ville höra, det som var viktigt i vår 

värld93. En sådan situation var i högsta grad viktig att undvika då den skulle kunna vålla stor 

obekvämlighet och bekräftan av negativa aspekter. Vi hade inte tidsbegränsat intervjuerna 

utan de fick ta den tid som behövdes. 

   Intervjuerna hjälpte oss att förstå olika sätt att tolka frågorna i enkäten och kommer att bidra 

till vidare analyser och fler aspekter av svaren som kan motverka och minska subjektiviteten i 

tolkningar utifrån våra personliga referensramar. 

  Bemötandet från eleverna som vi har intervjuat har varit odelat positivt. Flera av dem 

uttryckte sin tacksamhet över att någon äntligen lyssnade på dem och tog det de sa på allvar. 

Många bär på ett tungt förflutet och vi har informerat kuratorn på IV om att vi, i och med 

intervjuerna, kan ha rört upp saker som eventuellt blir påfrestande för eleverna framöver.  

                                                 
93 Hugo, 2007. 
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Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna att redovisas 

med tillhörande analyser. Resultaten från enkäten fördelas i olika rubriker med fokus på de 

områden vi avsåg att undersöka. Diagram och tabeller förekommer i enkätresultaten för att 

förtydliga svaren. Intervjuerna redovisas under rubriker liknande enkätresultaten, d.v.s. 

”sorterade” efter frågeställningens utformning i avseendet: personligt och allmändidaktiskt 

bemötande.  

 

Enkätresultat 

Svarsfrekvens/fördelning 

Vid utdelningen av enkäten trodde vi att vi skulle möta ca 80 elever. Så blev inte fallet. Av 

olika orsaker, som vi inte kunde påverka, träffade vi endast 48 elever. Mycket av det berodde 

på organisationsstrukturen på IV gällande t.ex. individuella schemaläggningar som ännu inte 

var kompletta och därmed försvårade mötet mellan oss och eleverna.  

   Vi delade ut 48 enkäter och fick 47 svar vilket ger en svarsfrekvens på 98 %. En trolig 

anledning till den höga svarsfrekvensen är att vi var närvarande vid utdelningen.  

   Av de 47 som svarade var endast 17 st kvinnor. Vi kommer därför inte att närmare belysa 

genusfrågan eftersom vi bedömer antalet medverkande kvinnor som för litet för att dra några 

slutsatser av deras svar. 

   Endast fyra av dem som svarade hade haft något annat än svensk skolgång under sin 

uppväxt. Dock har de svarat på enkäten och givit kommentarer vilket gör att vi bedömer att de 

har tillfredsställande kännedom och tillräckligt med upplevelser från den svenska skolan för 

att delta i undersökningen.  

Skillnad mellan mellanstadiet och högstadiet 

Frågorna som avsåg vad eleverna tyckte om mellanstadiet respektive högstadiet, och huruvida 

det förelåg någon skillnad mellan dem, har samtliga elever svarat på. Flera har kryssat i en 

kombination av flera faktorer. Eleverna fick också möjlighet att lämna en kommentar och 

nedan redovisas några av kommentarerna94 som lämnades om mellanstadiet:  

 

                                                 
94 Alla urval i resultatet speglar svaren i sin helhet om inte annat anges.  
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 ”Tråkiga ämnen”, ”Mycket roligare”, ”Läraren i 6:an var  

överförbannat aggressiv och dum”, ”Hade inte mycket hjälp  

från skolan”, ”lärarna måste vara mer med barnen och måste  

ha regler och kolla varje barns bok”, ”jag trivdes jättebra med  

kompisar och lärare”, ”blev mobbad”.  

 

Gällande upplevelsen av högstadiet lämnade eleverna följande kommentarer:  

 

”Mycket att göra”, ”Jag fattade ingenting”, ”dålig skola”,  

”Hatade skolan”, ”Högstadiet är mycket svårare än mellan”,  

”blev ännu mer mobbad”, ”Vart motarbetad av min klass- 

föreståndare p.g.a.. att hon inte gillade min familj”  

 

I tabellerna nedan redovisas fördelningen av elevernas svar i antal.  

Tabell 1. Upplevelser av mellanstadiet.  Tabell 2. Upplevelser av högstadiet. 

 
Rolig 

 
Tråkig 

 
Lätt 

 
Svår 

  
Rolig 

 
Tråkig 

 
Lätt 

 
Svår 

 
13 

 
26 

 
4 

 
3 

  
6 

 
33 

 
1 

 
5 

 

I de fall kombinationer förekom utföll resultatet som nedan: 

Tabell 3. Kombinationer på mellanstadiet.  Tabell 4. Kombinationer på högstadiet. 

Rolig/ 
svår 

Rolig/ 
lätt 

Tråkig/ 
svår 

Tråkig/ 
lätt  

 Rolig/ 
svår  

Rolig/ 
lätt  

Tråkig/ 
svår  

Tråkig/ 
lätt  

 
1 

 
4 

 
1 

 
4 

  
0 

 
0 

  
4 

 
0 

 

”Tråkig” är den faktor som har fått flest svar både vad det gäller mellanstadiet och högstadiet. 

(26 respektive 33). Vid en närmare analys kan man tänka sig flera orsaker till att eleverna 

upplever sin tid i skolan som tråkig. En av dessa orsaker kan vara att de saknar en utmaning. 

En annan kan vara att undervisningen har legat på för hög nivå. Bara en elev har upplevt 

högstadiet som lätt, samtidigt har flera tyckt det varit roligt vilket skulle kunna tolkas som att 

det funnits balans mellan lätt och svårt.  

   När det gäller hur eleverna har upplevt skillnaden mellan mellanstadiet och högstadiet kan 

vi i följande diagram se att de flesta (24 st), av enkätsvaren att döma, inte har upplevt någon 

skillnad alls mellan stadierna. Tre av eleverna upplevde en positiv förändring mellan 

mellanstadiet och högstadiet medan 12 upplevde en negativ förändring.  
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Diagram 1. Upplevelser av förändring mellan stadier. 

 

Eleverna fick också möjligheten att skriva en kommentar om vilken skillnaden var - i de fall 

de upplevt någon. 23 stycken avstod från att ge någon kommentar, vilket väl motsvarar antalet 

som inte upplevt förändring, men trots det blev kommentarerna många. Nedan presenteras ett 

urval av kommentarer:  

  

 ”Mer jobb på högstadiet”, ”Lättare på mellan, det blev 

 så seriöst på hög men kul ibland och tråkigt ibland”,  

 ”Mycket svårare på hög, mer jobb”, ”Det vart svårare  

 på hög”, ”Betygen tror jag”, ”Svårare”, ”pressen vart  

 större och man fick mindre hjälp”, ”Roligt på mellan,  

 tråkigt och dåliga lärare på hög”, ”Det var svårare, mer  

lärare”, ”större skola, mer folk”, ”lärarna, miljön” (sista citatet  

var negativt uttalat vilket framgår vid enskild granskning). 

 

Positiva upplevelser och praktiskt eller teoretiskt 

Vi frågade om vilket ämne som eleverna tyckte bäst om på högstadiet och vad som gjorde att 

de tyckte det. Svaren är varierande och 9 stycken avstod från att svara på frågan. Fördelningen 

av ämnena blev som följer och antal svar presenteras i fallande skala:  

 

Matte 6, Engelska 6, Idrott 5, Bild 5, Musik 4, So 4, Hemkunskap 3,  

Slöjd 3, Teknik 1, Svenska 1.  
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Vid en sammanställning av de ämnen som eleverna själva uppgav som roliga, kan vi utröna 

att de mer praktiska ämnena95 dominerar de teoretiskt inriktade, om än i liten utsträckning 21 

respektive 17 svar.  

   Vid en analys av elevernas kommentarer kan vi utröna att faktorer som meningsfullhet, hur 

lärarna har upplevts och att ha roligt på lektionerna är av stor betydelse för hur de upplever 

ämnet, men att det också finns en koppling mellan vad man är bra på och upplevelsen. Nedan 

presenteras ett urval av kommentarer: 

  

 ”Bild, man hade kul på lektionerna”, ”Hemkunskap,  

 jag tycker om att laga mat”, ”Idrott, för man får springa  

 av sig alla energi”, ”Musik, för den läraren skötte sitt  

 jobb och förstod hur det var för oss elever”, ”Hjälp från  

 lärarna”, ”Engelska, idrott, teknik. Idrott är kul engelska 

  är bra att kunna teknik kul att bygga saker”, ”So för det var  

 bra lärare och intressant ämne”, ”träslöjd, det var roligt och lätt”,  

 ”matte p g a läraren”, ”Engelska - jag har lätt för språk” 

 

Resultatet för frågan om vilket nationellt program de skulle ha valt om möjlighet funnits 

presenteras nedan i fallande skala.  

 

Fordonsprogrammet 8 st., Industriprogrammet 6 st.,  

Omvårdnadsprogrammet 6 st., Frisörutbildning 4 st.,  

Byggprogrammet 3 st., Estetprogrammet 2 st.,  

Hotell- och restaurangprogrammet 2 st., Skotercrossgymnasium 1 st., 

Rockgymnasium 1 st., Barn- och fritidsprogrammet 1 st.,  

El/dataprogrammet 1 st., Svetsprogrammet 1 st.,  

Handelsprogrammet 1 st., Design 1 st.  

Två stycken har inte skrivit något program utan en önskan om vad de ville 

arbeta med: cirkus och piercning.  

7 stycken avstod att svara, 3 stycken svarade ”vet inte” och några angav fler än 

ett program.  

 

                                                 
95 Med praktisk avses här sådana ämnen som skulle falla inom ramen för yrkesinriktad utbildning. 
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Av 40 önskemål är samtliga av praktisk karaktär, d.v.s. yrkesinriktade. Orsakerna som 

påverkar eleverna i deras val kan vara många och en analys av svaren ska inte uppfattas som 

fullödig utan exemplifierande. Elever kan vara praktiskt lagda av naturen, d.v.s. duktig på 

praktiska utföranden av olika slag och känner sin styrka inom området och väljer därför 

praktisk inriktning på program. En annan tänkbar orsak kan vara att man känner sig fjärmad 

från skolans textualitet och att de yrkesinriktade programmen ger minsta möjliga teoretiska 

innehåll. I det resonemanget kan man diskutera faktorer som elevers sociokulturella bakgrund 

men också läs- och skrivproblematik. Att ingen av eleverna har valt ett teoretiskt program 

följer samma resonemang: att de inte tror på sin förmåga i det avseendet eftersom de inte har 

klarat grundskolans kärnämnen med fullständiga betyg eller att de upplever innehållet som 

meningslöst i förhållande till sin verklighet och kontext.  

Svårigheter och diagnoser 

I vår studie var det 46 elever som svarade på frågan om de hade upplevt några svårigheter 

med läsning, skrivning eller matematik under sin högstadietid. Eleverna fick möjlighet att 

kryssa i flera alternativ varför antalet inte överrensstämmer med antalet enkätsvar. 

Nedanstående diagram visar fördelningen av antal svar.   
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Diagram 2. Upplevelse av ämnessvårigheter. 

 

Matematik var det ämne som flest hade upplevt som en svårighet. Det resultatet kan ställas i 

relation till nyutgiven statistik från Skolverket. 

 

1 = Läsning  
2 = Skrivning 
3= Matematik 
4 = Inga svårigheter 
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Tre av fyra elever som går ut grundskolan når målen i alla ämnen och nio av tio är 

behöriga till gymnasieskolan. Andelen behöriga minskar något jämfört med förra året, 

vilket främst beror på att färre elever når godkänt i matematik.96  

 

I den litteratur vi har läst är det oftast läs – och skrivsvårigheter som berörs och att dyskalkyli 

inte alls förekommit. En vidare analys av svarsfördelningen är svår och kan möjligen 

tillskrivas en felaktig utformning av frågan. Samtidigt är frekvenserna intressanta i sig med 

eller utan analys och i kombination med nästkommande fråga öppnar de upp för ytterligare 

diskussion.  

   På frågan om eleverna har någon diagnos är det 45 stycken som har svarat. 8 av dem svarar 

att de har fått en diagnos. Det motsvarar 18 % av svaren vilket skapar intresse för vad 

befintlig forskning uttrycker huruvida elever med diagnoser har/ges möjlighet att ta sig vidare 

från grundskolan. 26 av eleverna som svarat på enkäten uppger att de upplevt svårigheter på 

högstadiet utan att vara diagnostiserade. Vad svårigheterna består i och varför de inte har fått 

stöd och hjälp i skolan är svårt att spekulera i och faller utanför analysens ramar.  

Bemötandefaktorer 

Eleverna fick ta ställning till olika påståenden som har fokus i bemötandet som de upplevt att 

de fått i skolan. Faktorerna är komplexa och det bör man ha med sig när man granskar svaren.  

Skalan sträckte sig från ”lite” till ”mycket” och vi har utifrån var på linjen elevernas 

markeringar blev placerade, delat in svaren i tre nivåer lite, mellan och mycket. Ingen av de 

47 eleverna avstod från att svara på frågan. I nedanstående tabell presenteras frågorna och 

elevernas svar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Skolverket, En beskrivning av slutbetygen i grundskolan. 2007. 
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Tabell 5. Gradering av bemötandefaktorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I elevernas svar kan vi erfara att övervägande del har upplevt mycket trygghet i skolan. Det är 

viktigt att i det här sammanhanget påpeka att vi utifrån vår pilotstudie vet att begreppet 

trygghet kan upplevas olika. För några är trygghet när man inte är hotad av någon annan på 

skolan (t.ex. mobbning), medan det för andra innebär att de känner att de har en självklar plats 

i sammanhanget och vågar uttrycka sig själv och sin åsikt. Ytterligare några associerar det 

med en inre trygghet. Skolan som begrepp i samma fråga medför också en bred definition. 

Det kan innefatta lektionstid, raster, kompisar osv. och vi kan inte med säkerhet säga att 

eleverna som har svarat på enkäten har tänkt på skolan som helhet.  

   22 av 47 elever säger att de har upplevt lite positiv uppmärksamhet från lärarna under sin 

högstadietid. 15 stycken har graderat sin upplevelse till mellannivå. Förutsättningen för att 

alls kunna gradera sitt svar är att de vet vad positiv uppmärksamhet är. Vi har dock bedömt 

det som troligt av erfarenhet från informella samtal och pilotundersökningen. 

   På frågan om rättvisa har ungefär lika många svarat ”lite” som ”mycket”, 18 respektive 19 

stycken. Rättvisa är ett subjektivt begrepp och det är svårt att göra en jämförelse huruvida det 

stämmer med ”verkligheten”, men det är deras upplevelse som är intressant. 10 stycken har 

gjort sin markering mitt på linjen och det kan också vara en signal om att de inte har någon 

egentlig uppfattning angående hur rättvist just de har behandlats, vilket i sin tur kan betyda att 

de inte har upplevt det som ett problem. 

   De flesta eleverna har inte känt att de har blivit bemötta med förståelse från lärarna. 25 

stycken har svarat ”lite” och 13 stycken har svarat mittemellan. Endast 9 stycken har uppgett 

Fråga Lite Mellan Mycket 

a) Jag kände 
trygghet i skolan 

 
14 

 

 
6 
 

27 

b) Jag kände positiv 
uppmärksamhet 
från lärarna 

22 
 

15 
 

9 

c) Jag blev 
behandlad rättvist i 
skolan 

 
18 

 
10 

 

 
19 

 
d) Jag blev bemött 
med förståelse av 
lärarna 

 
25 

 
13 

 
9 
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att de mött mycket förståelse. Förståelse är också ett begrepp som kan uppfattas på flera 

nivåer. Det kan vara förståelse för svårigheter i ämnet eller förståelse för eleven som individ.  

   Vid rangordningen av vilka faktorer som eleverna hade velat ha mer av på högstadiet var 

det 23 stycken som svarade. Kombinationerna är många vilket bara tydligt visar att alla elever 

är unika individer och känner behov av olika saker. För enkelhetens skull har vi angett T för 

trygghet, U för positiv uppmärksamhet, R för rättvisa och F för förståelse. Kombinationerna 

presenteras i fallande skala. 

 

5 st. (T, U, R, F)   3 st. (R, T, F, U) 3 st. (F, U, R, T) 2 st. (R, U, F, T) 

2 st. (R, F, U, T) 1 st. (T, R, U, F) 1 st. (T, F, U, R) 1 st. (T, R, F, U) 

1 st. (U, R, T, F) 1 st. (R, T, U, F) 1 st. (F, T, U, R) 1 st. (F, U, T, R) 

1 st. (F, R, U, T) 

 

Av ovanstående kombinationer kan vi utröna att sammanlagt 8 elever satte trygghet först i sin 

kombination. Lika många satte rättvis behandling som viktigast. Därefter har vi 6 elever som 

önskat att det funnits mer förståelse från lärarna. Endast 1 elev har tyckt att positiv 

uppmärksamhet varit viktigast.  

   Bortfallet var stort, ca 51 %, på den här frågan vilket vi tror beror på att det kan ha varit 

påfrestande för eleverna att rangordna och värdera de olika faktorerna.  

Elevernas självförtroende 

Vi bad eleverna i en öppen fråga att beskriva med minst 2 ord hur man känner sig när man har 

bra självförtroende. Den här frågan medförde enkätens största svarsbortfall. En förklaring till 

det stora bortfallet kan vara svårigheten med öppna frågor. I informella samtal med elever i 

samband med enkätundersökningen, har flera också sagt sig inte kunna svara på frågan då de 

inte vet hur man känner sig när man har ett gott självförtroende, vilket också kan föras in som 

faktor till den låga svarsfrekvensen på just den här frågan.  24 elever avstod från att svara. 5 

stycken svarade ”vet inte” eller ”jag har dåligt självförtroende”. Övriga uppgav följande 

kommentarer: 

 

 ”Duktig”, ”Känner att man klarar saker”, ”Gladare”,  

 ”Pratar och skiter i vad andra säger och snackar på”,  

 ”Man vågar mer t.ex. ställa sig inför klassen och  

 redovisa”, ”Man känner att man har en chans”, ”Bäst”,  
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 ”man tror på sig själv och vill klara saker”, ”Man mår  

 bra”, ”Tror på sig själv”, ”Tycker om sig”, ”man litar  

 på sig själv, man tycker man är bra på olika saker. Tror  

 jag”, ”att man vågar göra saker”, ”man känner att man  

 klarar av en viss sak”, ”snygg”, ”glad, trevlig”, ”jag tror  

 man kan vara bland folk utan att känna sig obekväm”. 

 

Frågan om hur elevernas självförtroende var i början respektive i slutet av högstadiet gjordes i 

form av en linje graderad från ”lite” till ”stort”. Vi har utifrån var elevernas markeringar 

placerades graderat i nivåerna litet, mellan och stort, där ”mellan” nivån tolkats in av oss i 

efterhand och motsvarar linjens mittersta fält. 5 stycken avstod från att svara på frågan. Nedan 

följer en redovisning av elevernas svar. 

 

Tabell 6. Gradering av självförtroende när eleven började sjuan. 

 
Litet 

 
Mellan 

 
Stort 

 
Vet ej 

 
14 

 
12 

 
14 

 
2 

 

Tabell 7. Gradering av självförtroende när eleven slutade nian. 

 
Litet 

 
Mellan 

 
Stort 

 
Vet ej 

 
15 

 
9 

 
18 

 
0 

 

 

Vi kan fastställa att det var lika många elever som angav ”litet” som ”stort” självförtroende i 

början av sjuan. Samma jämförelse i slutet av nian ger en skillnad på 3 elever. Huvudsyftet 

med frågan var att försöka utröna om självförtroendet hos eleverna har förändrats under 

högstadietiden, vilket krävde en närmare analys av enskilda enkäter. 11 elever upplevde ingen 

förändring i sitt självförtroende under den angivna tiden. 15 elever upplevde att 

självförtroendet hade blivit sämre. 16 elever upplevde att självförtroendet hade förbättrats. 

   I informella samtal med eleverna fick vi en antydan om ytterligare faktorer som ska vägas in 

i tolkningen av svaren. Någon elev hade bytt skola p.g.a. mobbning och därför upplevt ett 

större självförtroende i slutet av högstadiet. Ytterligare någon elev fällde kommentaren om att 

han/hon inte varit i skolan alls i nian och därför mått bra och haft bra självförtroende. Sådana 
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faktorer har vi inte frågat efter i vår enkät och det får tas med i beräkningen att resultatet 

därför kan bli något missvisande.  

   En annan faktor som kan ha betydelse för resultatet är att självförtroende som begrepp 

tolkas olika. I vår pilotstudie och i våra samtal med informanterna fick vi indikationer på att 

självförtroende tolkas vanligen som ett välbefinnande. Det täcker väl den faktor vi i vår 

undersökning eftersträvade, en helhet av hur eleverna har känt sig under sin högstadietid.  

Stöd från skola, hem och fritid 

På frågan om eleven har känt stöd från skolan under sin högstadietid var det 2 elever som 

avstod från att svara. 11 stycken uppgav att de inte känt något stöd från skolan. 25 elever hade 

upplevt lite stöd i skolan. Ingen av eleverna har kryssat i alternativet ”mycket stöd”. 10 

stycken har valt att kryssa i ja-alternativet utan att gradera det stödet vidare.  

   När det gäller stöd i hemmet är det endast 5 stycken som har fyllt i att de inte har känt något 

stöd alls. 19 stycken har fyllt i att de har känt mycket stöd hemifrån och 15 stycken har fyllt i 

ja-alternativet utan vidare gradering.  

   Svarsalternativen när det gäller stöd från någon/något annat har varit varierat och väl 

fördelat. 12 stycken har svarat ”nej” och 14 stycken har svarat ”ja”. I fråga om de har upplevt 

litet eller stort stöd skiljer det inte heller mycket. 8 stycken har valt alternativet ”lite” och 11 

stycken valde ”mycket”. Som exempel på någon/något som de känt stöd av angav eleverna 

bl.a. kompisar, fritidsaktiviteter och pojkvänner.  

Skuldfrågan 

Det var 15 elever som avstod från att svara på frågan hur de trodde att högstadietiden hade 

kunnat bli annorlunda. Nedanstående tabell visar fördelning av vem eleverna ansåg hade 

största skulden till att deras tid på högstadiet utvecklade sig som den gjorde.  Under rubriken 

”skolan” har vi lagt in faktorer som stöd och mobbning. 

 

Tabell 8. Skuldbeläggning. 

 
Sig själv 

 
Skolan 

 
Hemmet 

 
Övriga svar 

 
Vet ej 

 
8 st. 

 
8 st. 

 
1 st. 

 
4 st.  

 
8 st.  
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Här följer ett urval av elevernas egna kommentarer: 

 

 ”Om jag gått på alla lektioner”, ”Om jag ansträngt mig  

 mer hade det gått bra”, ”om jag inte gett upp i nian hade  

 det gått bra”, ”Om jag fått stöd hemifrån”, ”Om jag gått  

 mer hjälp”, ”Om jag pluggade bättre”, ”Med bättre och  

 mer förstående lärare”, ”snällare klasskamrater”, ”om vi  

 hade fått mer hjälp i skolan med ämnena”, ”more attention”,  

 ”ingen aning, men utan mobbning och sånt tror jag det  

 kunnat vara annorlunda/bättre”. 

 

Intervjuresultat 

Resultaten grundar sig på fyra intervjuer med 8 elever där de intervjuades parvis. I de 

hänseenden det är relevant kommer också delar av de informella samtalen att beröras. 

Ungdomarna vi har intervjuat har själva anmält intresse att delta. Styrkan med det är att vi inte 

har valt ut dem efter vissa kriterier och på det viset minimeras risken att styra resultaten. 

Svagheten är att vi eventuellt kan ha gått miste om personer vars berättelser skulle ha haft nog 

så stort värde för resultatet.  

   För enkelhetens skull delas avsnittet upp utifrån studiens frågeställning i två aspekter 

personligt och allmändidaktiskt bemötande. Vi har i det redovisade resultatet främst tagit fasta 

på sådant som uppkommit under samtliga intervjuer. Med det avses förenande, gemensamma 

faktorer för intervjuerna och sådant som framförts som viktigt av ungdomarna utefter våra 

intervjufrågor men ibland också sådant som de spontant fört på tal. I vissa fall förekommer 

enskilda uttalanden i den mån de anses ha betydelse för den sammantagna bilden. Vi har i 

resultatet inte fört in de svar som bara utgjorts av ett ”ja” eller ”nej” utan vidare resonemang 

då det i de fallen inte kan uteslutas att frågan uppfattats som ledande. 

   Citat används i de fall ett uttalande bedömts som kärnfullt för en frågeställning, 

representerar den enhetliga bilden men ibland också som uttryck för unika och individuella 

upplevelser. 

   Intervjupersonernas uttalanden förekommer under de fingerade namnen: Robin, Ylva, Kalle, 

Kenny, Anna, Emma, Stefan och Hasse. 
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Personligt bemötande 

Något som framkom tidigt i intervjuerna var den splittring som många gånger görs av klasser 

inför högstadiet. Det här var en fråga som inte fanns med i vårt frågematerial utan en faktor 

som spontant nämndes i de två första intervjuerna vartefter vi tog fasta på det till de två sista 

och då initierades av oss. Av de intervjuade hade alla utom Karl erfarenhet av sådana 

splittringar. Karl hade själv kommit som ny till sin högstadieskola i och med byte av 

skolområde men han vet att den ursprungliga klassen också blev splittrad. När splittringar 

gjorts har eleverna blivit uppdelade i nya klasser med många nya klasskamrater som följd. 

Några hade fått önska ett par kompisar som de inte ville skiljas ifrån, men det var inte 

förkommande för alla elever. I de fall där man fått uppge önskemål var det inte säkert att så 

skedde. Alla intervjupersoner har uppgett att detta ingav en otrygghet som kvarstod. De 

sammantagna faktorerna den nya miljön, större skola, olika klassrum att hitta till, många och 

för dem nya lärare samt att befinna sig i en ny och okänd grupp upplevdes som påfrestande. 

Vår följdfråga på deras utsagor blev hur de mottogs som nya elever av personalen på 

högstadiet. Alla svarade att de hade varit där på en dags studiebesök året innan de började 

men att det besöket inte skapat någon trygghet därför att när de sedan började på skolan fick 

de inte hjälp att hitta salar och finna sin plats utan de lämnades mer åt att på egen hand 

upptäcka den nya miljön. Både Emma och Karl började högstadiet utan någon klasskompis 

från den forna klassen och Ylva upplevde sig som ensam då hon inte fick med sig någon som 

hon betraktade som vän. Upplevelsen blev obehaglig då man inte kände trygghet i sina nya 

klasskamrater.  

 

Ylva: Vår klass blev jättesplittrad. (K: Hur kändes det för dig?) Jag blev placerad med 

dem som mobbade mig så det var ju inte så kul.97  

 

Karl: Man fattade ingenting när man skulle ha olika klassrum och så.98  

 

Emma: Jag var ju livrädd, nu ska de nolla mig och så […]dränkt i toan eller nåt. De 

kanske tror att man tycker det är kul med nya kompisar men det är det inte.99  

 

                       Anna: Det var konstigt. Vi hade ju gått tillsammans sedan ettan. 100  

                                                 
97 Band 2. 
98 Band 3. 
99 Band 2. 
100 Ibid. 
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Kenny: Jag kände mig liten.101  

 

Stefan: Man gick från klassrum till klassrum och öppnade fel dörrar. Där stod man som 

liten sjua i niornas klassrum, det var ju inte jättekul.102  

 

   Karl berättar om hur han tidigt såg sig själv som den som bråkar och provocerar lärare. Det 

fick till följd att han fick byta skola redan på mellanstadiet. 

 

K: Hur kändes det? 

Karl: Det sög.  

K: Blev det bättre? 

Karl: Nä, jag bråkade med lärarna där också. Det blev värre.  

 

När vi pratade om hur det kom sig att han bråkade med lärare blev det återkommande svaret 

att han har upplevt skolan som otroligt tråkig. När vi mot slutet av intervjun talar om den Apl 

som han har haft under föregående år säger han sig ha trivts mycket bra där. 

 

K: Men bråkade du med chefen då? 

Karl: Nä 

K: Vilken var skillnaden? 

Karl: Det var mycket roligare där. 

 

Rollen som provokatör fick han med sig i bagaget från mellanstadiet till högstadiet och 

sedermera resulterade det i att han inte fick stanna i ordinarie klass till nian. Andra berättar 

om hur de sökte vägar bort från den otrygghet de upplevde i startskedet på högstadiet. Emma 

berättar att hon hade en två år äldre bror på skolan och att hon sökte sig till honom och hans 

kompisar. När brodern slutade nian kände hon sig ensam och upphörde mer och mer att 

komma till skolan. Några andra sökte sig till äldre, tuffare kompisar för att slippa känna sig 

”liten”. Skolk blev med tiden en gemensam faktor för dem och de angav samtliga att 

otryggheten var en komponent i den utvecklingen.  

   Skolkandet har varit betydande och i många fall har flera skolår skolkats bort. Vi frågade 

hur lärare har reagerat på deras skolk, vad de har sagt till eleverna och vilka reaktionerna har 

                                                 
101 Band 3. 
102 Band 4. 



 

 53 

varit. Ingen sa sig ha upplevt att de känt sig saknade när de har skolkat. Lärare har gått förbi i 

korridoren och sett att de suttit där. Ibland har lärare frågat varför de inte har kommit på 

lektion och när eleven svarat att de t.ex. inte har orkat har läraren sagt ”jaha” och gått sin väg. 

Hur man har fördrivit skolktiden är varierande men många gånger har man vistats på skolan 

hela dagen utan att gå på lektion eller bara gått på vissa utvalda lektioner. 

 

Ylva: När man skolkar har man ändå koll på schemat. 

 

Det är något som styrks av flera och Stefan berättar att han under en tid bara gick på So-

lektionerna eftersom att han gillade läraren där.  

   Ett förenande drag är känslan av att man inte fått hjälp och stöd beroende på att man är en 

”bråkstake”, en skolkare. De talar om att vara dömda för tidigare saker som har hänt och att 

man aldrig får en ny chans.  

 

Stefan: Man ska vara plugghäst eller så ska man inte gå i skolan. Det finns bara av eller 

på.103  

 

Stefan berättar om hur han bestämde sig för att ta tag i sin situation och gick till en 

matematiklektion. Väl där kom han inte in genom dörren utan blev ”portad” då läraren sagt 

sig veta att han ändå inte tänkte jobba.  

   Flera av ungdomarna berättar om hur de har suttit på elevvårdskonferenser och upplevt att 

de och/eller deras föräldrar har blivit manipulerade av skolans personal. När konferensen väl 

har varit över har felet och skulden varit elevernas och de har stått som ensamma ägare av 

problemen. 

   Av ungdomarna i våra intervjuer har tre berättat att de under högstadiet vid något tillfälle 

tagit till olika former av utåtagerande handlingar med våldsamma inslag. En fjärde elev 

uttrycker, vid tal om att känna sig betydelselös, att det enda som återstår för att bli lyssnad på 

är väl att kasta en s.k. molotowcoctail.   

   Vidare påtalas en känsla av att man som elev alltid är i underläge och när de har kommit 

med egna förslag på åtgärder är det ingen som har lyssnat.  

 

 

                                                 
103 Band 4. 



 

 54 

Stefan: De lyssnar inte ett dugg på vad vi säger utan tar oss för små idioter. […] Det är 

dig (lärare mot elev) det är fel på! Det är jag som inte sköter mig bla bla bla.104  

 

De uttrycker en önskan att vara respekterade för sin person och en vilja att känna personligt 

stöd. Ylva uttryckte sig så här om personligt stöd: 

 

 Jag behöver mycket stöd, hjälp och tryck bakifrån.105  

 

Vi talar om hur de ser på och tolkar de olika bemötandefaktorerna förståelse, rättvisa och 

positiv uppmärksamhet, vilket visade sig vara krångliga ord att identifiera sig med för 

samtliga ungdomar. Inte för att de inte förstod innebörden utan hur de skulle tolkas i 

förhållande till dem själva. I intervjun med Karl och Kenny blev det naturligt att tala om 

kontrasterande negativ uppmärksamhet och vad det kan innebära, i relation till Karls roll som 

provokatör. 

 

K: Du verkar ju ha fått mycket negativ uppmärksamhet och det är ju också en form av 

uppmärksamhet, någon som tittade på dig, någon som pratade med dig… 

Karl: Någon som hatade mig. 

 

Om positiv uppmärksamhet och rättvisa i intervjun med Anna, Emma och Ylva106: 

 

Anna: Så där som på låg- och mellanstadiet? Då pratade lärarna med en.  

 

Emma: Rättvisa har jag aldrig känt i skolan. 

 

Ylva: När jag gick på mellanstadiet var jag duktig i skolan men läraren sa alltid att: jag 

vet att du kan, och så gav hon frågan till någon annan.  

 

Att mötas av oförståelse kopplade Stefan ihop med kränkning av den ”personliga bubblan”, 

d.v.s. den personliga integriteten, som han upplever i och med att lärare kommer och lägger 

handen på axeln och ska ha ständig kroppskontakt som han uttrycker det. Han berättar om hur 

han har upplevt det som falskt (och fortfarande upplever) när en lärare kommer och ”låtsas” 

                                                 
104 Band 4. 
105 Band 1. 
106 Band 2. 
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bry sig. Hugo107 beskriver hur elever med negativa skolerfarenheter många gånger hamnar i 

uteslutande misstänksamhet och försvarsställning mot skolan och dess personal. I skenet av 

det, frågade vi om det faktiskt inte kunde ha varit så att lärare i vissa fall varit ärliga och 

välmenta. Stefan replikerade utan betänketid att när läraren lägger handen på axeln känns det: 

 

 […]som att kela med en hund som nyss har bitit en108  

    

Kepsen är ett hett ämne som kommer upp i samtliga intervjuer, även av dem som själva inte 

använder keps. Eleverna menar att det är kränkande att beordras ta av sig den och att lärarna 

inte förstår det. Det som de uttrycker enhetligt är graden av regelns meningslöshet, att ingen 

kan motivera varför den finns. De tycker också att lärarna har svårt att förstå att kepsen tillhör 

elevens klädsel och personliga uttryck och inte är menat att vara respektlöst. Vidare berättas 

också om flera fall där elever inte självmant har tagit av sig kepsen och att lärare då gått fram 

och handgripligen gjort det åt eleven, vilket de upplever som kränkande. 

 

Karl: Man blir ju utslängd om man inte tar av sig mössan.109  

 

Kenny: Det kan ju inte störa skolarbetet.110  

 

Regeln har funnits på alla skolor våra intervjupersoner har gått på och finns nu också på IV. 

   Mobbning är en annan bemötandefaktor som kan göra det svårt för de utsatta att klara 

skolan och vi frågade om ungdomarna upplevt mobbning. Det som framkommer i 

intervjuerna, och även poängteras i de informella samtalen, är att eleverna oavsett om man är 

direkt berörd eller ej, inte litar på att lärare och andra vuxna klarar av att få ett slut på 

mobbningen. Vidare påtalas hur kränkande det är att vara utsatt för mobbning och hur de 

upplever kränkningen ännu djupare när lärare inte tar den på allvar. Några elever talar om 

lärare som anslutit sig till kränkande skämt och/eller själva uttalat kränkningar angående 

elevers utseende och eventuella sexuella läggning.  

   Elevernas syn på hur skolan hanterar mobbning är något som stöds i Färnstrands uppsats111. 

I den undersökningen har eleverna fått skriva ned något som de är besvikna eller arga över. 8 

av 35 anger kombinationen av mobbning och hur lite lärare bryr sig. 

                                                 
107 2007. 
108 Band 4. 
109 Band 3. 
110 Ibid. 
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Allmändidaktiskt bemötande 

I intervjuerna framkommer tydligt att eleverna upplever grundskolan, och i huvudsak 

högstadiet, som teoretiskt abstrakt och med liten verklighetsanknytning. På låg – och 

mellanstadiet har det förekommit praktiska övningar av olika slag men det har upphört på 

högstadiet bortsett från de ämnen som, traditionellt sett, representerar praktiska ämnen så som 

slöjd, bild etc. Några elever skrattar lite när vi försöker konkretisera frågan i form av exempel 

på praktiska inslag i teoretiska ämnen. Anna säger: 

 

 Vi har byggt med klossar i matte112  

 

I en intervju113 där vi frågar efter praktiska - verklighetsförankrade - inslag i skolan, ger Robin 

och Ylva exempel på några elever som fick bygga bänkar att ha ute på skolgården. Det hade 

inte förekommit något förarbete i form av att delta i ritningsarbetet eller färdigställa material 

till bänkarna, så vitt de visste, utan bänkarna skulle bara monteras ihop.   

   Samtliga elever vi intervjuat gav uttryck för att undervisning sker på lärarens villkor. De 

uppger att undervisningsnivån ofta har varit för hög för dem personligen. Dock är det 

elevernas uppfattning att de flesta elever inte hänger med men att många inte säger något. Här 

tilläggs också med ymniga utsagor önskningar om en undervisning som utgår från den 

individuella nivån till skillnad mot vad de erfarit. 

 

Stefan: Läraren undervisar bara klassens ljus, resten, de övriga 75 % sitter som 

fågelholkar.114 

 

Hasse: Så som de (lärarna, vår anm.) har lärt sig så ska vi lära oss  

Stefan: Ja, det är som om de sätter en stämpel på eleverna, den här eleven har jag lärt 

liksom.115  

 

Det sista, något skämtsamma, citatet utvecklades i tydlighet under intervjun och eleven 

syftade på att lärarna sätter sitt personliga signum på eleverna genom att undervisa alla lika. 

   Eleverna påpekar också att de vanligtvis inte har upplevt något syfte med skolarbetet de 

förstår inte vad de ska kunskaperna till, att innehållet inte spelar någon roll för dem och 
                                                                                                                                                         
111 2006:29 
112 Band 2. 
113 Band 1. 
114 Band 4. 
115 Ibid. 
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därmed inte heller fyller någon funktion. När vi frågade om när skolarbetet kändes som 

jobbigast svarade Anna: 

 

När den onödiga matten kom. Jag orkar inte med sånt som är onödigt, pi och roten ur 

och sånt.116  

 

   Vid närmare eftertanke har dock de flesta träffat en eller flera ”bra” lärare och då har också 

ämnet känts bättre och mer meningsfullt. De är relativt överens om hur en ”bra” lärare är och 

vad denne gör. Det som skiljer uppfattningar åt är inte en fråga om egenskapernas förekomst 

utan snarare om grad. Humor är en viktig faktor. Intervjupersonerna har känt att det har 

skrattats för lite, skolan är för allvarlig och blir därmed tråkig. De menar inte att det ska vara 

roligt jämt men att humor och lärare som bjuder på sig skulle underlätta för dem.  

   Ett annat gemensamt svar är att de önskar bli sedda och Emma säger att det kunde ha varit 

en av de faktorer som bidragit starkt till att hon inte skulle ha skolkat så mycket. De söker 

efter ett äkta intresse från de vuxna på skolan. Några av dem har haft turen att möta en eller 

ett par som visar på vad de kallar för äkthet, men de uppger att det inte räcker speciellt inte 

om den trevliga läraren undervisar i ”fel” ämne. 

 

Stefan: Vad spelar det för roll med en bra so-lärare när matteläraren är dum i huvudet. 

Då hamnar jag ändå på IV.117  

 

Andra faktorer som uppges vara av betydelse är lärarens förmåga att lyssna, att läraren är 

någon som har en tydlig struktur både ur ett ledarskaps- och didaktiskt perspektiv, samt att 

läraren ger uttryck för goda ämneskunskaper. De sammanlagda faktorerna skulle, för de här 

eleverna, ha bidragit till en miljö som känts bekväm tror de.  

   Det framkommer i två av intervjuerna118 att en lärare eller vikarie har kort tid på sig att nå 

eleverna och att inge förtroende. Han/hon måste visa på ett engagemang, en vilja och att 

han/hon tycker att det är roligt. Dessutom måste lärarna klart veta vad som ska göras under 

lektionen. Stefan och Hasse uppger att de får litet eller inget förtroende för en lärare som 

kommer in i klassrummet och frågar eleverna om vad de håller på med i ämnet. Hasse liknar 

det vid det befängda att vi vid intervjun skulle ha inlett med att säga: ”vad tycker ni att vi ska 

prata om?”. När vi fortsätter att tala om ledarskap fortsätter Stefan: 

                                                 
116 Band 2. 
117 Band 4. 
118 Band 1 och 4. 
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 Den bästa klassen kan bli den sämsta. […] Det är nog för att den bästa klassen 

förväntar sig mer.119  

    

   I alla intervjuer framkommer en önskan om större inflytande över inlärningen och att de 

själva anser sig klart veta hur de jobbar bäst. Lena Boström gjorde i sin undersökning120 ett 

test av hur väl elever själva valde inlärningsmetoder. Där gjorde 72,5 % val som, enligt 

lärstilsteorierna, samstämde till fullo med deras starkaste perception och 10 % gjorde val som 

inte alls överensstämde med starkaste perceptionen. Antalet däremellan valde ”medelgoda” 

inlärningsmetoder.  Eleverna i våra intervjuer exemplifierar genom hur några vill sitta enskilt, 

i t.ex. ett grupprum, för att kunna koncentrera sig bättre, några vill ha dämpat ljus och nästan 

samtliga vill ha mp3spelare. De säger att de behöver musiken för att stänga ute omvärlden och 

bättre kunna fokusera och koncentrera sig på det arbete de ska utföra. De berättar själva att de 

lätt blir distraherade av andras prat och att de istället för att arbeta hänger på ”pratet”. Ett par 

stycken säger att de har svårt att sitta stilla en hel lektion och skulle behöva få gå upp och röra 

på sig under lektionstid. Majoriteten uppger att skolan förmedlar en känsla av instängdhet och 

att dessa åtgärder skulle underlätta för dem att vara i skolan.  

   Under intervjuerna framkommer också att de upplever att de inte har fått det stöd de anser 

sig ha behövt. Anna beskriver hur hennes klasskamrat fick extra stöd i matematik medan hon 

själv fick höra att hon skulle lägga manken till även om hennes egen upplevelse var att hon 

behövde extra hjälp121. Stefan är diagnostiserad med dyskalkyli men har inte fått specialstöd 

då han ansetts som lat och behövde ändra attityd. Emma berättar om hur hennes mamma suttit 

i möten för att Emma ska få hjälp med läsning och skrivning men att önskningarna inte har 

infriats. Nu på IV gör Emma en utredning för dyslexi. Ylva fick sina problem diagnostiserade 

för ett halvår sedan vilket hon tycker känns skönt på ett sätt: 

 

Det är skönt att veta vad det är. Jag har alltid frågat mamma vad det är för fel på mig.122  

 

Samtliga elever upplever att de inte blivit sedda för sina behov utan att lärarna haft en bild av 

dem och ”dömer” utifrån den vad de ska klara av och inte. En bild som inte delas av eleverna 

själva. När vi frågar dem om vilket stöd de skulle ha behövt säger de sig veta, i sex fall av 

                                                 
119 Band 4. 
120 2000:27. 
121 Band 2. 
122 Band 4. 
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åtta, precis vad de skulle ha behövt för stöd och hjälp. Eleverna vi möter är vältaliga och har 

ofta inte svårt att uttrycka sin vilja och sina behov. Förutom saker som vi har beskrivit ovan 

som att t.ex. få sitta i litet rum, säger alla utom en att de skulle ha önskat att läraren hade tid 

att sitta med dem när något var svårt. De hade också velat få problem förklarade för sig på 

flera sätt än ett. Ibland har de inte förstått vad de ska göra, eller hur, men inte fått vidare hjälp.     

   Färnstrand frågade i sin studie huruvida eleverna upplevt att de fått det stöd som de ansett 

sig behöva123. Av frågans 49 svar hade 26 svarat nej medan 23 svarat ja. Där presenteras 

också ett resultat ifråga om när de fått mest stöd samt vilken typ av stöd som eleverna fått 

under grundskoletiden. Övervägande del av eleverna uppgav att de känt att stödet ökade med 

åldern och att mest hjälp sattes in under högstadiet. Vidare hade de flesta fått stöd genom 

undervisning i liten grupp. 

   Av de åtta elever vi intervjuade hade två erfarenheter från undervisning i liten grupp under 

högstadiet. När vi frågade dem vad de tror hade kunnat förändra högstadietiden svarade Karl: 

 

Om jag inte hamnat på XXXX  (namnet på den lilla gruppen, vår 

anm.).124  

 

Han påpekade att han inte upplevde någon utveckling där utan hade önskat ökat stöd i 

ordinarie klassrum i stället. Han visste också att han inte skulle få några betyg från den lilla 

gruppen vilket blev en symbol för meningslösheten.  

   Meningarna kan gå isär angående undervisningen i små grupper. Den sammantagna 

uppfattningen är att små grupper är exkluderande och att stöd ska ges i ordinarie klass för att 

minska känslan av utanförskap. Hugo framhåller dock den motsatta bilden där den lilla 

gruppen blir förutsättningen för att eleverna ska lyckas. Vidare hävdar Hugo att det krävs 

mycket stor pedagogisk medvetenhet och stort engagemang och tålamod av personalen. 

Dessutom måste de stå för en tillåtande och inkluderande människosyn. Vidare byggde arbetet 

i den lilla gruppen på praktiskt arbete som medförde stor meningsfullhet för eleverna vilket 

också var en högst betydande faktor för elevernas lyckande.  

   De elever som deltog i vår intervju uppgav att de inte upplevt den lilla gruppen som vare sig 

meningsfull eller tillåtande utan att de tvärtom känt sig uttråkade och hotade. 
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Skillnad på IV? 

Mot slutet av intervjuerna har vi frågat eleverna om de upplever någon skillnad på IV mot vad 

de har upplevt under sin högstadietid. Svaren är varierande. Några tycker att det har fungerat 

mycket bättre på IV och att de äntligen möter glada lärare som förstår. Några tycker att IV 

bara är en förlängning av högstadiet och ytterligare några svarar att det är slappt, i negativ 

bemärkelse.  

   De som menar att IV nu fungerar för dem anger några faktorer som har betydelse och som 

de inte har upplevt under högstadiet. Det är bl.a. att de nu får arbeta i sin takt med avgränsat 

och eget material. De får hjälp när de inte kan eller förstår. Skolan har mindre lokaler vilket 

gör att trivseln blir större. Det blir specifikt för de elever som tidigare uppgett att de känner 

sig obekväma när de befinner sig i ”ett hav av människor”, på stora öppna ytor och i 

främmande miljöer. Så många som fyra av ungdomarna i intervjun framhåller det här som 

något mycket jobbigt och påfrestande. De positiva sidorna av IV beskrivs vidare genom hur 

de har möjlighet att varva sina dagar i skolan med dagar ute på Apl och att det ger en 

upplevelse av större frihet. Därtill uppger tre ungdomar att de korta dagarna125 på IV 

underlättar mycket. De här faktorerna tillsammans gör att de känner att de duger och orkar 

med. 

 

Ylva: Förra året (första året på IV) hade jag mer närvaro än i sjuan, åttan och nian 

tillsammans! 

 

 De elever som i våra intervjuer säger att IV fungerar för dem säger också att de här har träffat 

lärare som bryr sig om dem på ett ärligt sätt. De känner sig välkomna och de känner sig 

saknade när de varit frånvarande.  

   Några elever menar att IV bara är en förlängning av högstadiet. De säger att bemötandet är 

det samma på IV som på högstadiet man får inte ha keps, man får inte svar på sina 

ifrågasättanden, man får inte arbeta på sina egna villkor etc. vilket föder frustration. Några har 

till och med haft ”oturen” att träffa någon/några lärare de hade på högstadiet, vilket de 

uttrycker ger en känsla av hopplöshet.  

   Spontant från ungdomarna kommer kommentarer om vad det innebär att vara IV-elev. När 

man i nian förstod att IV skulle bli alternativet var det en känsla av glädje för några. Glädje 

över att få andrum. Samtidigt finns det, när eleverna uttalar det, en betoning av ordet IV som 
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är negativ. Stefan skräder inte orden när han talar om hur han tror att samhället ser på IV-

elever och det framkommer ofta hur han ser det som att en IV-elev inte är värd någonting och 

att man betraktas som dum. Varje gång hans frågor förblir obesvarade och när han inte tas på 

allvar i sina ifrågasättanden blir det en bekräftelse på att man som elev inte är värd någonting, 

och som IV-elev ännu mindre. 

 

Stefan: Det händer inget (man blir inte lyssnad på). Vuxna är alltid smartast.  

 

Vid ett informellt samtal med en elev som inte ingår bland intervjupersonerna uttalades 

snarlika yttranden. Den eleven hade en klar bild av vad han ville göra och hur han skulle nå 

målet men upplevde att ingen vuxen trodde på honom eftersom att han var just IV-elev.   

   Något som Hasse och Stefan funderar över i intervjun, är hur innehållet kan minska så 

drastiskt från högstadiet till IV. Att man på högstadiet skulle ta sig igenom en mängd papper 

nog att fylla ett helt rum till att på IV bara ha ett litet häfte. Beträffande studier och tid, 

påpekade en elev i Hugos undersökning att det går att läsa in högstadiets missade delar 

relativt enkelt när man väl blir motiverad och att man lärt sig mer under tre år än de 

sammanlagda nio åren i grundskolan. Det som den eleven framhäver är kopplingen mellan 

meningsfullhet och effektivitet vilket kan relateras till vad Stefan och Hasse säger i vår 

intervju när de påtalar brist av både motivation, meningsfullhet samt en känsla av 

omgivningens låga förväntningar. Det ”smala” innehållet på IV blir för dem i det fallet, också 

en indikation på att IV-elever har låg kapacitet. Tiller och Tiller126 anser annars att man i 

skolans värld ofta löser nederlag i undervisningen med att öka timantalet. De menar att när 

nationen eller en skola får dåliga statistiska siffror inom t.ex. matematik försöker man 

avhjälpa problematiken genom att utöka ämnet kvantitativt istället för att fokusera på 

didaktiska åtgärder som effektiviserar inlärningen. På IV arbetar man efter ett personligt 

utformat material. Det skulle möjligen kunna uppfattas som bidragande till den reducerade 

mängden för eleverna och därmed en effektivisering av arbetet. 

    Vissa har också upplevt problem med sina Apl-platser. De har inte fått söka en plats där de 

vill vara och de har inte fått byta plats när de inte har trivts vilket får till resultat att de inte går 

dit. Ett annat problem beskrivs ifråga om hur Apl-platserna inte informerar om t.ex. 

förekommande undantag i arbetstiderna med följden att elever kommer till sitt arbete men 

möts av en stängd och igenbommad dörr. Känslan det medför är att man inte har betydelse 

uttrycker en elev. Vidare anger några hur de inte får några sysselsättningar på sina 
                                                 
126 2003. 
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praktikplatser utan mest sitter av tiden. Omvänt uttrycker några ledsamhet kring att de fått 

avsluta en Apl som de trivts väldigt bra med och som de önskat att de fått fortsätt med. 
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Diskussion 

Det här avsnittet inleds med en diskussion om metoderna som använts i examensarbetet. En 

analys med för - och nackdelar följs av en redogörelse av våra egna tankar och reflektioner av 

metodvalen. Efter metoddiskussionen följer en resultatanalys.  

   Under examensarbetets gång har det väckts flera nya frågor som en följd av de resultat vi 

har uppnått. Därför avslutar vi diskussionsavsnittet med att redogöra för våra tankar kring 

fortsatt forskning inom området. 

 

Metoddiskussion 

Enkät som metod 

Fördelarna med enkäter är att det är låg kostnad per informant samt att man undviker 

intervjueffekt i form av ledande frågor. Om man lyckas uppnå relativt hög svarsfrekvens kan 

resultatredovisningen underlättas i form av tydliggörande bilder, diagram och tabeller som i 

sin tur kan ge upplevelse av mätbarhet.  

   Nackdelarna med enkäter kan vara att det alltid förekommer en risk för låg svarsfrekvens. 

Det kan dessutom vara svårt att följa upp frågor från informanterna och eventuella 

missuppfattningar eller tolkningar av frågor som avviker från forskarens intention. 

Svarssituationen kan därmed betraktas som okontrollerad.  

   Vi var själva närvarande när våra enkäter delades ut och på det sättet var vi medvetna om 

hur situationen såg ut vid svarstillfället. Därtill hade vi möjlighet att studera elevernas 

reaktioner och kommentarer vilket gav oss en god uppfattning om validiteten. Vi är också 

övertygade om att vår närvaro vid utdelningstillfället gav den höga svarsfrekvensen, 98 %. 

   Vi använde oss av både strukturerade och ostrukturerade frågor i enkäten127. En fördel med 

de strukturerade är att de vanligtvis genererar högre svarsfrekvens. En nackdel kan dock vara 

att det finns risk för att man får svar på något som inte har med studien att göra trots att man 

varit noggrann med utformningen av frågor. Den risken beror på att vi alla utgår från våra 

unika referensramar i tolkningssituationer vilket alltså ger en effekt också när vi besvarar 

frågor. Vi använde oss i flera frågor av kompletterande, ostrukturerade frågor. Det gjordes för 

att eleverna skulle få möjlighet att själva utveckla sina svar och förtydliga hur de uppfattat 

frågor för att i möjlig mån, undvika feltolkningar vid resultatsammanställningen.  

                                                 
127 Trost, 1994. 
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Intervju som metod 

Fördelarna med en intervju är att man direkt kan korrigera om man upplever att frågan 

uppfattas på annat sätt än det tänkta. Det finns också möjlighet att inlemma kroppsspråk i 

tolkningen. En ytterligare fördel är att det går att vidareutveckla frågor.  

   Vi använde intervjuerna i det syftet, att vidareutveckla enkätfrågorna. Vi ville också ge 

informanterna tillfälle att delge oss information om faktorer vi inte hade kunnat förutse eller 

frågat efter i enkäten. Eriksson, L. T. & Wiedersheim-Paul, F128 skriver att man bör vara 

försiktig med sidospår i intervjuerna men vi ansåg att fördelarna ändå var större om vi gav 

informanterna ett visst utrymme och därmed inte vidhålla en alltför fast struktur.  

   Nackdelarna med en intervju kan vara att det är svårt för informanterna att öppna sig för 

personer som de tidigare inte har någon relation till. En annan svårighet med intervju kan vara 

att formulera frågor. De frågor som kan besvaras med ja eller nej ger sällan någon 

vidareutveckling och kan vara en signal om att frågan uppfattats som ledande. Det har vi tagit 

fasta på i resultatredovisningen av intervjuerna, då vi har bortsett från frågor som besvarats 

med ja eller nej utan vidare förklaringar. En viss försiktighet bör också antas i fråga om 

laddade ord eller outtalade förutsättningar, t.ex. När började du skolka? Eriksson, L. T. & 

Wiedersheim-Paul, F presenterar några dygder för en intervjuare som t.ex. att planera 

intervjun väl, vara påläst och förse sig med extra frågor. 

   Stukát129 tar upp miljön som en aspekt vid utformandet av intervjuer. Den bör vara ostörd 

och upplevas som trygg. I huvudsak är det den som blir intervjuad som ska välja plats för att 

personen ska kunna känna sig tillfreds och bekväm i den konstruerade situationen. 

   För att medvetet förhålla oss till aspekterna miljö och relationer, valde vi att reservera ett 

avgränsat rum på det lokala studiecentrat. Det gjorde vi för att miljön inte skulle vara alltför 

lik den skolmiljö eleverna var vana vid. Vi hämtade sedermera eleverna på skolan och 

skjutsade dem både till studiecentrat och tillbaka efter intervjun. Det gav oss en stund att 

etablera en avslappnad kommunikation innan intervjuerna samt generera en bekväm och 

personlig avrundning. 

Egna reflektioner 

I vår undersökning var det ytterst relevant att använda två metoder. Vi fick genom 

intervjuerna hjälp att förstå hur flera enkätfrågor hade/kunde ha, uppfattats. De informella 
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samtal som har uppstått i och med att vi vistats med eleverna på aktuellt IV-program under 

rast och i bilen till och från intervjulokalen, förstärkte också det som framkom i intervjuerna.  

   Trots de bästa intentioner och väl genomförd enkätutdelning har vi under arbetets gång 

funderat över hur tillförlitlig metoden egentligen är. Vi erhöll en hög svarsfrekvens men när vi 

går in och tolkar enkäter separat har det ibland lämnats motstridiga svar som inte kommer 

fram när vi sammanställer utan bara upptäcks vid granskning av enskilda enkäter. Eftersom 

det inte finns möjlighet för uppföljning av frågor är det svårt att tolka vad de svaren beror på. 

Det visade sig också i informella samtal med några informanter att deras svar inte låg inom 

gränsen för vår fantasi. Som ett exempel på det frågade vi hur självförtroendet var i slutet av 

årskurs nio. En man svarade ”mycket bra” på frågan men det visade sig efteråt att hans 

självförtroende varit stort p.g.a. att han inte vistades i skolan under årskurs nio till följd av 

mobbning!  

   Vi upplever att vi har fått mycket god respons från informanterna och främst från dem som 

deltog i intervjuerna, där flera deltagare tackade oss för att vi har lyssnat. Vår sammantagna 

bedömning är således att materialet är tillförlitligt.  

Resultatdiskussion 

I den här diskussionen kommer vi att sammanföra resultat från enkätundersökningen och 

intervjuerna samt observera resultat med hjälp av litteratur och egna reflektioner. 

   Det finns flera faktorer som är gemensamma för både enkätresultaten och intervjuerna. En 

av dem är att många elever har upplevt övergången till högstadiet som påfrestande, men 23 

elever svarade också att de inte upplevt någon förändring alls, vilket vi blev något förvånade 

över. Att börja högstadiet var utifrån vår förförståelse en omvälvande händelse med hänsyn 

till dels de personliga - biologiska - förändringarna och dels förändringen av miljö, 

organisation och många nya möten och arbetssätt. När så många ändå svarade att de inte 

upplevt någon förändring diskuterade vi olika tolkningar av svaren. Det kan vara så att de 

upplevde både mellanstadiet och högstadiet som tråkiga, eftersom ”tråkig” var det alternativ 

med flest svar i enkäten och ur den synvinkeln alltså inte innebar någon förändring. Den 

tolkningen förstärks av att tretton elever svarade att de upplevt mellanstadiet som roligt och 

att av dessa svarade sedan sex att de också tyckt högstadiet var roligt. En mer subtil tolkning 

kan handla om att de innan enkätundersökningen inte har reflekterat över saken och att man 

väljer en god medelväg, eller att det kan vara svårt att komma ihåg, vilket reflekterades i 

några spontana kommentarer vi fick i samband med enkätundersökning och intervjuer. 
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Naturligtvis ska man också ha förtroende för materialet och tolka det som att för vissa har det 

inte varit någon stor sak att börja högstadiet.  

   Tolv elever upplevde sedermera en negativ förändring. I intervjuerna framgick tydligare vad 

det negativa innebar och vilken påfrestning det varit för dem att börja högstadiet. Faktorer 

som stor skola, splittring av klasser, olika klassrum och många nya lärare bidrog till minskad 

trygghet. Garpelin130 framhåller att inträdet till högstadiet är den händelse i skollivet som 

medför den största förändringen för eleverna. Han pekar på just de faktorer som eleverna 

själva satte ord på. Det Garpelin adderar är puberteten som i sig är en ytterst påverkande 

faktor i en turbulent tid. 

   Splittring av grupper inför högstadiet var en aspekt som vi själva berört löst i samtal kring 

vårt examensarbete men som vi inte tagit fasta på i arbetet med enkät- och intervjufrågor. Vi 

sökte information eller eventuella dokument som styrkte förfarandet utan framgång, varpå vi 

kontaktade kommunens ledare för skolutveckling som bistod oss i sak. 

   Splittring av klasser inför högstadiet är inte en regionalt eller lokalt övergripande företeelse, 

utan något som beslutas av respektive rektor. Förklaringarna är av ekonomisk men också 

pedagogisk karaktär. När små mellanstadieklasser ska slussas in på högstadiet krävs 

sammanslagningar då det inte är ekonomiskt försvarbart med för små och därmed många 

klasser. Utöver det resonerar man också i pedagogiska termer, där det anses vara nyttigt för 

eleverna att möta nya människor i strävan efter att vidga perspektiv och öka social 

kompetens131. Man anser att det kan medföra positiv utmaning för eleverna med de nya 

kontakter som uppstår i och med splittringen. Ibland motiverar man också splittring ur ett 

konfliktperspektiv där man vill separera konstellationer som inverkar negativt på enskilda 

elever eller på hela grupper. I samtalet med kommunens ledare för skolutveckling framkom 

att det inte tidigare hade undersökts hur eleverna själva har upplevt förfarandet. Hugo132 

beskriver hur han iakttog negativa förändringar och tillbakagång i utvecklingen inom gruppen 

när någon elev föll ifrån och därmed förändrade gruppens sammansättning. Hugo 

understryker den här elevgruppens ömtåliga situation och att de har lätt att falla tillbaka till de 

negativa mönster de haft med sig sedan tidigare vid motgångar. När gruppen i sinom tid 

hanterade problematiken med hjälp av lärarnas kunnande om gruppdynamik, ökade istället 

tryggheten och framåtskridandet i positiv riktning intensifierades. 

                                                 
130 2003. 
131 Styrks i läroplanen där det tydligt framhålls att skolan ska förbereda eleverna på arbetslivet och att ingå i 
olika grupper är ett verktyg i den ambitionen. 
132 2007. 
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   När det gäller positiva upplevelser på högstadiet och ämnen eleverna har tyckt om är det 

flera faktorer som påverkar upplevelsen. Lärarens roll och betydelse framträdde tydligare i 

intervjuerna än i enkätsvaren även om några hade kommenterat det även där. Meningsfullhet 

är en annan faktor som också den finns med i enkätsvaren men betonades särskilt av 

ungdomarna i intervjuerna. När eleverna känt meningsfullhet definieras det genom att de 

anser sig ha fått ett verklighetsförankrat syfte förklarat för sig, när det handlar om något som 

de själva tycker är bra att kunna eller är intresserade av. De resultaten överensstämmer med 

vad både Hugo och Bergman133 kommer fram till i sina avhandlingar. Hugo skriver 

avslutningsvis i sin diskussion hur han omvärderat sin benämning av de elever han följt under 

tre år. Initialt använde han formuleringen ”svagpresterande” men i slutskedet ansåg han det 

som opassande och ändrade det till: 

 

Elever i behov av lärandesituationer som är på riktigt.134  

 

 Bergman å sin sida hävdar följande: 

 

Min uppfattning är att […] ge eleverna redskap för att förstå sig själva och världen […]. 

Jag menar också att det kan bli möjligt i en undervisning som tar in elevernas sociala 

och kulturella erfarenheter och de kulturella produkter som är i bruk i deras värld och 

låter eleverna utforska den väv av komplexa historiska och sociala relationer som dessa 

är inbäddade i.135  

 

För att skolsituationer ska bli ”på riktigt”, och därmed fylla en funktion för var och en, bör 

undervisningen alltså utgå från elevernas sociala och kulturella värld. Vi vill i vår tur betona 

vikten av en undervisning som strävar åt produktiva arbetssätt istället för de reproducerande 

metoder som skolan traditionsenligt sökt framgång i. Det skulle innebära att man ser 

progression, skaparkraft och kunskapande som centralt istället för att det högsta målet ska 

vara färdighetsträning och detaljkunskaper. I det resonemanget kan man väga in de aktuella 

politiska strömningarna som gör gällande att man vill fokusera kunskap och diagnosticerande 

tillvägagångssätt med fler nationella prov. Frågan är hur man kliniskt ska kunna mäta 

utvecklingsprocesser. Vi bedömer det som en risk att traditionell undervisning och ett innehåll 

med fokus på formella kunskaper därmed kommer att få ett än mer fast grepp om skolan. Det 

                                                 
133 2007. 
134 2007:167. 
135 2007:338. 
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skulle i sin tur kunna betyda att man hämmar insikterna om betydelsen av att skapa 

meningsfullhet, delaktighet och närhet i undervisningen, som framkommer inom den 

pedagogiska och didaktiska forskningen. Ytterligare en risk med fler nationella prov är ett 

mer uppdrivet tempo för att läraren ska hinna med det som innefattas i proven vilket skulle 

kunna medföra litet utrymme för individuella aspekter. Aspekter som ungdomarna i vår 

undersökning har hävdat är betydelsefulla för dem.  

   Med det resonemanget kommer vi in på en av det här examensarbetets sekundära 

frågeställningar som berör vad vi kallat praktiska och teoretiska elever. Att vara praktiskt lagd 

som individ utesluter inte förmåga till teoretiskt tänkande. Det som kan skilja den mer 

praktiska individen från den teoretiska är istället kraven på närhet till det fysiska utövandet 

han eller hon erfar i sitt sammanhang. Det kan ställas i relation till Hugos resonemang kring 

huruvida eleven har ett problem som är kopplat till skolans utlärning eller om det rör sig om 

ett allmänt inlärningsproblem. Ett sådant perspektiv skulle kunna bidra till ett nytt synsätt på 

eleven och därmed nya tankar om hur man kan förhålla sig till eleven och hantera 

problematiken. Eleven kan vara både intellektuell och intelligent med stor teoretisk förmåga i 

sammanhang utanför skolan. Det är inte eleven som blivit talanglös och inkompetent innanför 

skolans väggar utan miljön som inte skapar förutsättningar för att de resurser och den 

kompetens som finns hos eleven kan göra sig gällande. Vem äger då problemet – eleven eller 

skolan? Ett annat perspektiv på frågan är om skolan ”skapar” praktiska elever. När 

undervisningsnivån och innehållet är långt ifrån elevens verklighet kan det möjligen bli så att 

elevens intresse för det som han eller hon upplever som verkligt växer eller kanske ännu 

hellre, att intresset för det teoretiskt avlägsna minskar. Enkätresultatet i fråga om vilket 

program eleverna skull ha önskat gå var frapperande. Samtliga svar pekade på direkta 

yrkesutbildningar. Naturligtvis kan de negativa skolerfarenheterna i sig skapa det resultatet 

men man kan också fundera kring faktorer som sociokultur och naturlig fallenhet och 

läggning, d.v.s. arvs- och miljöfaktorer. Bergman pekar ganska skarpt på de sociokulturella 

faktorerna men då inte enbart i form av ovana vid högre studier utan i en koppling till vad 

som är viktigt i den kultur man befinner sig. Vilka kriterier som är betydelsebärande i var och 

ens kontext. Hellsten och Prieto136 kommenterar de sociokulturella faktorerna på följande vis: 

 

Vi har mängder med statistik som visar att det går sämre i skolan för barn vars föräldrar 

har låg utbildning. Men man blir inte marginaliserad för att man har föräldrar med låg 

                                                 
136 1998. 
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utbildning utan därför att det i skolans arbetssätt och organisation finns något som slår 

ut elever med denna bakgrund i högre grad än andra.137  

 

Önskvärt vore då att belysa en ny sida av det sociokulturella förhållandet relaterat till 

skolprestationer och att ett nytt angreppssätt skulle kunna medföra nya infallsvinklar på 

skolans agerande. Ska skolan stå fast och hävda gamla principer och traditioner i fråga om 

innehåll och didaktik eller är man öppen för att möta behov och förändra synsätt i ett försök 

att närma sig alla elever? 

   Nivån på undervisningen var något högst väsentlig för eleverna i vår undersökning. I 

enkätsvaren fanns det ett antal svar som uttryckte att man inte förstod någonting. Svar som 

sedermera förtydligades i intervjuerna. Där framhöll eleverna upplevelser av att 

undervisningen var till för lärarna och att många lärare tycktes undervisa efter devisen: det 

finns bara ett sätt som är rätt och det är mitt sätt. Vidare har det kommenterats att det säkert är 

många elever i en klass som inte förstår vad lärare menar men att de flesta sitter tysta och 

låtsas förstå. Det eleverna ger uttryck för är att de inte möts inom sin proximala zon138 och att 

det i sig orsakar olust och osäkerhet. Vi skulle vilja kalla det för ett behov av didaktisk 

trygghet, där elever bör kunna känna förtroende för att läraren anpassar svårighetsgrad efter 

deras kapacitet. I vårt enkätresultat fann vi att elever hade kryssat i kombinationer som 

tråkig/svår och tråkig/lätt på frågan om hur de upplevt mellan- och högstadiet. Det skulle 

kunna tolkas som att många har specificerat sin känsla genom att sätta ihop dessa ord vilket 

ger ett större tolkningsutrymme än orden var för sig. Här skulle man kunna spekulera i 

huruvida det faktiskt rör sig om en didaktisk missanpassning. Fuglestad139 beskriver därtill 

hur elever agerar inom olika koder i klassrummet där individen antingen kan anpassa sig efter 

den förmodade praxisen, försöka att så smått tänja på gränserna för det tillåtna eller helt 

enkelt sätta sig i opposition. Valet av strategi handlar om hur man förhåller sig mot 

överordnad makt. När eleverna i vår intervju säger att de flesta i klassen sitter och låtsas 

hänga med140 skulle det kunna tolkas som att de flesta finner sig i situationen och försöker 

anpassa sig och agerar efter kulturens, skolans, förväntning. För vissa av dessa passar 

förmodligen undervisningen också bra relaterat till lärstilsteorierna som hävdar att traditionell 

                                                 
137 1998:7 
138 Lev Vygotskijs begrepp för en tänkt zon inom vilken man tangerar det man klarar på egen hand och det man 
behöver hjälp med. En zon inom vilken läraren behöver möta sina elever med stimulans och hjälp och stöttning. 
Imsen, 2006. 
139 2003. 
140 Overifierad uppgift men sett ur elevernas perspektiv. 
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undervisning fungerar bra för uppskattningsvis 10-20 % av en klass141. Den elevkategori vi 

har mött i vår undersökning skulle till stor del kunna sägas tillhöra den oppositionella 

samlingen enligt Fuglestad. Comenius skrev på 1600-talet om hur han såg elevers individuella 

förutsättningar i sex kategorier. De som Fuglestad benämner som oppositionella skulle 

förmodligen kunna vara den kategori Comenius uttalar sig så här om: 

 

Det finns skarpsinniga och vetgiriga barn som samtidigt är trotsiga och oböjliga. Dessa 

barn är ogärna sedda i skolorna eftersom de för det mesta anses som hopplösa. Men det 

är i just denna grupp av elever som vi hittar de som senare blir de största männen142, 

bara de behandlas riktigt i skolan.143  

 

Det några av ungdomarna i våra intervjuer gett uttryck för är att de inte får säga sin mening 

och att man inte tar dem på allvar för att de är ”bråkstakar”. Man skulle kunna tolka 

Comenius uttryck som att det i trotsigheten och i det oböjliga, finns en drivkraft som om den 

kanaliserades, skulle kunna användas till progression.  

   Vid en analys av enkät- och intervjusvar sammankopplade med lärstilsteorierna skulle man 

kunna ana en dominans av preferenser av kinestetisk och taktil karaktär. En sådan tolkning 

härrör då till elevernas yttringar om vilket program de skulle vilja gå, samt behovet de ger 

uttryck för av att få röra på sig under lektionstid och arbeta kortare pass144.  En för oss något 

förvånande tendens i enkätsvaren var att matematik var ett ämne som många tyckt varit roligt. 

Man ska också sätta det resultatet i relation till att det var det ämne som flest ansåg sig ha haft 

svårighet med vilket i sin tur stämmer överens med riksstatistiken över vilket ämne som 

medför flest underkända betyg. I intervjuerna var det två elever som framhöll matematiken 

som rolig. Den ena hänvisade till en bra lärare som bemötte honom med vänlighet och 

förståelse, den andra tyckte bara att matematik var ett roligt ämne trots stora svårigheter med 

att förstå lästal p.g.a. dyslexi. Ingen av männen hade dock godkänt i matematik när de slutade 

nian. Huruvida det finns ämnesdidaktisk forskning som belyser förhållandet roligt/svårt inom 

matematiken har vi inte haft möjlighet att ta reda på. I våra diskussioner sinsemellan har vi 

resonerat kring matematik som ett ämne med tydlighet och snabba belöningar. Att lära sig 

hantera ett räknesätt eller en formel skapar progression i matteboken och känsla av att man 

har knäckt en kod. Efter uträknat tal går man till facit och får direkt en bekräftelse på rätt eller 
                                                 
141 Boström, 2000. 
142 Comenius var annars för en skola som innefattade kvinnor också varför ordet borde ha varit människorna 
143 1989:18. 
144 Det ska förtydligas att lärstilanalyser är betydligt mer omfattande och att resonemanget häri endast avser 
hypotetisk tendens. 
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fel svar. Det skulle kunna kallas för snabb belöning som i sin tur kan appliceras på 

samhälleliga fenomen där väntan blir alltmer sällsynt och att vi lever i ett ”här och nu” klimat. 

Vidare önskar vi problematisera kring kombinationen av svarsfrekvensen i enkäten där 29 av 

46 uppger sig ha känt svårighet med matematiken och sätta det i relation till frånvaron av 

dyskalkyli i litteraturen. I spänningsfältet däremellan urskiljer vi en intressant fråga angående 

hur ofta diagnosen faktiskt ställs i jämförelse med dyslexi. I boken ”Vad är dyskalkyli”145 

hävdar författaren att diagnosen är ovanlig men att det beräknas finnas lika många 

dyskalkyliker som dyslektiker. Skillnaden mellan de som bär på de specifika svårigheterna är 

att dyslektikerna till 80 % utgörs av män medan man inom dyskalylin har ett relationstal på 

50/50 mellan könen. Sådana siffror blir i sammanhanget intressant då så liten del i vår 

enkätundersökning uppgett att de är diagnostiserade men så många finner ämnet svårt. 

Förmodligen är orsakerna och elevernas tolkningar av ”svårigheter” skiftande, men med stöd 

av litteraturen i det avseendet föds nya tankar ifråga om diagnostiserandet. Vi bedömer det 

vidare också som intressant att ta reda på mer om eventuell dyslektisk inverkan på svårigheter 

att förstå matematiken, som många gånger kan betyda komplicerad läsning och textförståelse. 

I sammanhanget hade det fyllt en funktion för oss om vi hade följt upp elevernas svårigheter 

med en jämförelse av vilka betyg som saknades för dem från grundskolan. Det för att 

undersöka huruvida elevernas upplevelser av svårigheter stämmer överens med de betyg de 

har med sig. Det finns vidare många faktorer som kan ha påverkat den enskilda elevens känsla 

av svårighet. Några sådana tänkbara faktorer är nivå på undervisningen, arbetssätt, lärares 

förhållningssätt, relationen mellan lärare och elev m.fl. 

   I vår undersökning var det åtta elever som uppgav att de hade diagnos av något slag. Det var 

något förvånande för oss. Vi trodde på förhand att den siffran skulle vara högre utifrån den 

litteratur vi tagit del av. Däremot är det 26 av eleverna som i enkäten uppger att de upplevt 

svårigheter på högstadiet utan att vara diagnostiserade. I intervjuerna framkom att flera hade 

önskat hjälp men inte fått det i den form de själva önskat. En av kvinnorna berättade att 

hennes mamma agerat för stöd och hjälp med läsning och skrivning men att skolan nekat. Den 

kvinnan utreds nu under sitt första år på IV för dyslexi. I samband med att eleverna inte fått de 

stöd de önskat nämner de att det har att göra med lärares syn på dem och att de verkat som att 

de inte varit värda hjälp. Den upplevelsen är viktig att uppmärksamma då reella problem 

faktiskt styrks genom att två av undersökningens ungdomar först i gymnasieålder 

diagnostiseras. I det avseendet blir det viktigt att väga in faktorer som människosyn och 

                                                 
145 Adler, 2001. 
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huruvida skolan har gjort regelrätta underlåtelser till följd av att man inte betraktat barnet146 

som person och bedömt barnets behov som styrande147. Vi har inte kontrollerat med skolorna 

hur eventuell hjälp förefallit vilket hade varit intressant. 

   Flera elever sätter ord på önskemål beträffande studerandemiljön, att de t.ex. vill sitta i ett 

mindre rum, ha dämpad belysning osv. men inte fått gehör för det. Även i det fallet kan man 

diskutera om skolan uppfyllt läroplanens budskap om elevers rätt till individuella 

anpassningar. En svårighet med att låta elever sitta i enskilda rum kan i vissa fall förklaras 

med brist på lokaler. Dock framhåller en elev i intervju, önskning om att ha fått sitta mer 

enskilt speciellt när han räknade matematik och att han visste att det fanns lokaler att tillgå. 

Anledningen till att han nekades den möjligheten trodde han berodde på att lärarna inte litade 

på honom.  

   Under examensarbetet gång har vi samtalat mycket om vad som egentligen räknas som 

extra stöd och om det verkligen kan räknas som extra stöd när det handlar om att tillgodose 

elevernas behov för att klara sina studier. Behov som i många fall inte ställer krav på extra 

personal utan faller inom ramen för ordinarie undervisning så som det beskrivs i läroplanen 

med avseende på individuella anpassningar. I intervjuerna sa sig samtliga elever ha önskat att 

läraren kunnat sitta med dem enskilt i större utsträckning. Det kan naturligtvis vara ett behov 

som skulle kunna betecknas som särskilt stöd då det omfattar ett ekonomiskt perspektiv i form 

av mer personal i klassrummet. Martin Hugo ställer sig frågande till hur grundskolan skulle 

kunna möta eleverna med den uppmärksamhet han upplever att de har behov av i kontexten 

att skolklasserna på grundskolan är så stora. Det vi tycker oss möta i elevernas berättelser är 

främst en avsaknad av att bli sedd som individ och inte bara som elevkollektiv ur både det 

sociala och didaktiska perspektivet och att det för dem skulle ha haft stor betydelse för 

upplevelsen av skolan. En förlängning på det resonemanget är om behovet av extra stöd varit 

lika stort om grundläggande behov tillgodosetts i form av trygghet och förståelse både 

personligt och didaktiskt. Man kan också undra om ett sådant bemötande behöver vara så 

krävande i den ordinarie undervisningen. Att urskilja individen ur kollektivet kan handla om 

ett uppmuntrande ögonkast, en intresserad fråga eller en individuellt anpassad vinkel av 

innehållet. I samtal med de elever vi mött i intervjuerna upplever vi det som att den djupa 

aversionen inte hade behövt uppstå om de små personliga signalerna funnits med 

                                                 
146 Att använda ordet barn istället för ungdom just i det här fallet handlar om att ungdomar också är barn och 
omfattas således också av salamancadeklarationen som speciellt framhäver rätten till särskilt stöd. I den används 
bara ordet ”barn”. Vidare kan dyslexin rimligen inte ha tilltagit utan funnits med genom hela grundskolan varav 
ordet barn passar bättre i sammanhanget. 
147 Lpo-94 och Salamancadeklarationen. 
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kontinuerligt. När eleverna däremot har nått den försvarsställning de har idag blir det svårare 

att få förtroende och att misstroendet har nått vad som skulle kunna betecknas som kultstatus 

och svåråtkomligt att föra diskussion kring.  

   Något som förvånade oss i resultatet var att ganska stor del elever uppgett att deras 

självförtroende hade ökat under högstadietiden. Vi hade förmodat att det skulle vara tvärtom 

och fann resultatet glädjande. Dock framkom det i informella samtal och i intervjuer några 

faktorer som grumlade glädjen och som påminde om kravet på en mer kritisk syn av 

resultatet. Att man kände stort självförtroende i nian kunde t.ex. bero på att elever inte gått i 

skolan under årskurs p.g.a. skolk, anpassad studiegång148 eller att man varit befriad från 

skolmiljön p.g.a. mobbning. I intervjuer framkom också att man i slutet av nian kände att man 

var på väg från grundskolan vilket medförde en positiv känsla som sedermera avspeglade sig i 

enkätresultatet. Man kopplade alltså inte ihop självförtroendet med skolan utan mer det 

allmänna välbefinnandet av att få sluta skolan. På enkätfrågan om hur man känner sig när man 

har bra självförtroende, fick vi den absolut lägsta svarsfrekvensen. Många avstod och några 

skrev ”jag vet inte”. Andra svar var trevande och skrivna i konditionalis kanske, väl etc. Vi 

upplevde att det här för många var en otäck fråga vilket också styrktes i informella samtal och 

intervjuer. ”Jag kan inte svara på det för jag vet inte vad det är”, ”jag har aldrig haft bra 

självförtroende” och liknande. Intervjuernas längsta tystnader uppstod när vi frågade efter en 

beskrivning av vad ett bra självförtroende kan vara. Vi har i våra resonemang tolkat det som 

en mörk bild av hur ungdomarna faktiskt lider brist på självförtroende eller att jantelagen är 

starkt verkande och hämmar yttranden som handlar om att man är bra på något, alternativt en 

kombination av de båda tolkningarna. 

   Avslutningsvis vill vi återanknyta till våra frågeställningar: 

 

• Hur ser eleverna, som numer läser det individuella programmet, på sin högstadietid? 

• Hur har skolan fungerat för dessa elever? Här lägger vi fokus på att vidröra utvalda 

faktorer inom personligt och allmändidaktiskt bemötande. 

• Finns det någon/något som eleverna själva skuldbelägger? 

 

Sammanfattande skulle man med stöd av empirin kunna konstatera att eleverna vi mött till 

största delen upplevt högstadiet som tråkig och påfrestande. Det för tankarna till en passage i 

                                                 
148 En individuell möjlighet där eleven läser några ämnen i skolan och varvar med praktik eller annan 
sysselsättning. 
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Martin Hugos avhandling där han i sin tur citerar Henriksson149 som beskriver en studie av 

elever som hoppat av gymnasiets individuella program. 

 

If I were to single out notion […] it would be that one of boredom150  

 

Vid en mer ingående bearbetning av vad ”tråkig” egentligen står för finner man i vårt material 

överordnat känslor av meningslöshet, tillkortakommanden, otrygghet och dåliga relationer till 

lärare. Eleverna vi mött i intervjuer uppfattar också sin högstadietid som en period av mycket 

skolk till följd av dessa faktorer. Hur skolan har fungerat för eleverna ur deras perspektiv 

skulle onyanserat kunna uttryckas: den har inte fungerat alls. De har samtliga känt att de inte 

varit saknade när de varit frånvarande, de har inte känt sig lyssnade på, de säger sig ha mött 

begränsat mått av positiv uppmärksamhet och glädje. Vidare tycker de att undervisningen har 

legat på alltför hög nivå där känsla av misslyckande varit dominerande, de anser sig inte ha 

fått stöd i sina svårigheter och inte fått möjlighet till en andra chans, eller som en elev 

uttryckte det i intervjun: 

 

En gång skolkare alltid skolkare.151  

 

Eleverna lägger ömsom skuld på sig själva ömsom på skolan. I många fall, med hänsyn till 

både enkät- och intervjusvar, är skuldbeläggandet av skolan mindre uttalat medan den egna 

skulden kläs i direkta formuleringar där de uttrycker att de har varit just skolkare med en 

underton av att man då får skylla sig själv. Ibland har skolket uttryckts med en nästan 

triumferande klang. Att man framhäver sig som skolkare och identifierar sig med den rollen 

skulle kunna tolkas som att det som är självvalt inte tynger på samma sätt som om man 

upplever sig själv som ett offer. På det sättet lägger man ifrån sig skam och skuld och bär 

tillkortakommandet med stolthet. Vid intervjuerna har vi upplevt att det sättet att förhålla sig 

dominerat initialt men efterhand har tonläget förändrats och ledsamheten och sårbarheten har 

visat sig mer. Naturligtvis har det också förekommit svar där man redan från början antagit en 

skolkritisk utgångspunkt och svarat onyanserat att ”lärare är dumma i huvudet”, ”skolan är 

skit” etc. men det har bara varit förekommande i enkätsvaren. Under intervjuerna har 

ungdomarna varit förvånansvärt ödmjuka och fasetterade och satt ord på hur svårt det måste 

vara att vara lärare, att lärarjobbet är viktigt och att de förstår att lärare måste vara på vissa 

                                                 
149 2004. 
150 2007:37. 
151 Band 4. 
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sätt. När vi har frågat om hur de upplevt stöd hemifrån har ingen lagt skulden på hemmet och 

i enkätsvaren var det endast ett fåtal som uppgav att de inte hade känt stöd hemma under 

högstadietiden. Vi ansåg det inte som viktigt att veta vad ”stöd” innebar i det avseendet. 

Anledningen till det är att vi utgick från hållningen att om man känner någon form av stöd står 

man inte helt utan trygghet, med tolkningen att trygghet för människan är ett basbehov. Om 

man upplever sig vara helt utan trygghet skulle det i sig kunna vara en orsak som påverkar 

skolgången negativt. 

   Något som vi vidare upplever som önskvärt är ett ställningsstagande ifråga om opåverkbara 

faktorer. Med det menar vi att skolan aldrig kan svära sig fri från sitt ansvar och hänvisa till 

”yttre hot” som dysfunktionella hem eller sociokulturella aspekter. Även om studier påvisar 

att vissa elever har sämre möjligheter att nå godkända resultat anser vi att det inte bör 

uppfattas som något opåverkbart då skolan i sig kan vara en positiv förändringsfaktor vid 

negativa mönster. Med ännu större kunskaper och ständigt aktualiserande av dessa 

omständigheter om hur man ska bemöta dessa faktorer på ett fruktbart sätt, kanske elever med 

de bakgrunderna skulle få bättre förutsättningar att klara sin skolgång. 

   I skrivande stund152 offentliggjorde skolverket den färska betygsstatistiken för elever som 

gått ut grundskolan år 2007. Den visar att andelen obehöriga för nationella program i år ökar 

ytterligare i den för examensarbetet aktuella kommunen. Efter att ha varit relativt oförändrat 

under flera år har siffran stigit med sex procentenheter vilket motsvarar en ökning av ca 25 

elever. Elever som inte får ett lyckande med sig från grundskolan.153  

 

Självkritik och reflektion  

I examensarbetes inledning förde vi fram uttryck kring en antagen hypotes och att det fanns 

en kritisk utgångspunkt för arbetet. Det gjorde vi för att öppet redovisa hur vi förhöll oss till 

vår forskningsfråga med avsikt att göra möjligt för läsaren att kritiskt ta del av processen, 

samtidigt som vi själva i det fördolda inte skulle påverka metoden och resultatet med vår 

kritiska utgångspunkt. Vi poängterade därtill att vi sökte efter att antingen bejaka eller 

förkasta vår hypotes och kritiska hållning. I det här avsnittet kommer vi i skenet av det, och 

med hjälp av en genomgång av hur vi valt litteratur och hur vi presenterat det empiriska 

materialet, att diskutera och reflektera över hur vi har bearbetat vårt subjektiva perspektiv i 

syftet att skapa ett vetenskapligt arbete med krav på mesta möjliga objektivitet. 

                                                 
152 November 2007. 
153 Statistiken för hela landet är inte färdigställd varför en jämförelse i dagsläget inte går att genomföra. 
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   Inför en undersökning är det grundläggande att man har en viss förförståelse för att på något 

sätt kunna formulera ett syfte med frågeställningar, för att ha en aning om vad man ska söka 

efter och hur man ska utforma sitt undersökningsmaterial. Under tiden man bildar sig denna 

förförståelse med hjälp av samtal, diskussioner, erfarenheter och litteratur bildas en 

uppfattning –kritisk eller okritisk- av hur problemområdet ter sig. En sådan uppfattning blir i 

viss mån alltid subjektiv då informationen man skaffar sig passerar det personliga filtret som 

utgörs av den egna individens referensramar. Referensramar som på intet sätt är statiska utan 

blir tänjbara i relation till nya erfarenheter och ny kunskap men alltid i förhållande till 

individens unika historia och kontext. De uppfattningar vi har skapas genom tolkning.     

   Vetenskap kring tolkning har intresserat oss mycket under arbetets gång och vi har fördjupat 

oss och diskuterat mycket kring ontologi154 och hermeneutik155 för att på så sätt höja vår 

medvetenhet och beredskap inför de tolkningar vi skapat oss och ställts inför under arbetets 

gång.  

   I sökningen efter litteratur till examensarbetet utgick vi först och främst från faktorerna 

personligt bemötande och allmändidaktik, som vi valt att avgränsa oss till då vi upplevt oss 

sakna en koppling mellan de två begreppen under vår utbildning. Utbildningen kan ses som 

för oss både historiskt formande och kontextbildande och har inverkat på vår förförståelse och 

därmed påverkat våra infallsvinklar. Ur det perspektivet har vi skapat oss en bild av möjliga 

termer för att urskilja komponenter i begreppen som var tänkbara vid nyckelordssökningen 

för att finna intressant och relevant litteratur. Då vi också tidigt i processen valde att vända oss 

till elever vid IV-programmet blev just individuella programmet ett viktigt sökord. Vi sökte i 

flera olika databaser156 på sökord som bl. a. socialmiljö, ungdomar, individuella programmet, 

läs- och skrivsvårigheter och drop-outs. Dessa ord användes i olika kombinationer och gav 

därmed också olika träffrekvenser. Sammantaget bearbetade vi många olika träffar där några 

av de vi fann mest intressanta, inte var möjliga att nå av kostnadsskäl. De avhandlingar som vi 

sedermera fann var både tillgängliga, ytterst relevanta och nutida då ett av kriterierna för 

användbarheten låg på aktuell forskning. När vi väl funnit de mest framträdande 

avhandlingarna och rapporterna som refereras till i examensarbetet såg vi ingen anledning att 

fortsätta sökandet i den tidspressade situation som examensarbetet har inneburit. Det ska 

tilläggas att en av de mest använda avhandlingarna157 i vårt examensarbete 

                                                 
154 Läran om det varandes väsen, SAOL, 1998 
155 Vetenskap om tolkning av text, SAOL, 1998 
156 www.libra.se, www.skolverket.se, www.hig (databas Eric), www.hig.se (databas Assia), 
www.skolporten.com m.fl. 
157 Bergman, 2007 
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uppmärksammades genom ett pressmeddelande och att författaren disputerade under hösten 

2007, alltså under tiden för vårt skrivande. I avhandlingarna fann vi sedan många referenser 

som intressanta varpå vi sökte upp primärkällorna för vidare studier. Övrig litteratur sökte vi 

på biblioteket där vi bl.a. nagelfor hyllorna för pedagogik och didaktik samt psykologi och 

forskning. Det vi sökte efter var inte litteratur som antog vårt subjektiva perspektiv utan 

litteratur som belyste de områden vi önskade öka vår kunskap inom, litteratur som kunde 

utvidga våra referensramar istället för att bibehålla dem. Vi har utifrån vår förförståelse och i 

takt med ökad kunskap vägt in så många infallsvinklar som möjligt i förhållande till 

tidsbegränsningen. I ett utökat arbete hade vi önskat behandla samtlig litteratur mer ingående 

och därutöver bl.a. olika vetenskapliga teorier i förhållande till området, tagit del av mer 

utländsk forskning, gjort större fördjupningar inom sociologin och psykologin samt tittat mer 

på diagnosticerande hur det går till och på vilka grunder man utför utredningar etc. 

   För att få en större bredd och bättre belysning av empirin i vårt examensarbete skulle 

metodvalet ha kunnat göras på annat sätt. En mer säkerställd objektiv bild hade förmodligen 

nåtts om vi arbetat med antingen kontrollgrupper eller en metod som antagit både elev- och 

lärarperspektiv. Sådana metoder hade kunnat balansera vår kritiska utgångspunkt på ett 

tydligare sätt och problematiserat vår hypotes på ett djupare plan. Kanske hade vår slutliga 

diskussion i en sådan undersökning innehållit fler nyanser än den gör idag. Samtidigt hade då 

vårt ursprungliga syfte gått förlorat då det var just ungdomarnas upplevelse vi ville ta del av 

och vi antog undersökningen, trots vår kritiska utgångspunkt, ur ett nyfiket perspektiv. Den 

sammantagna bilden av elevernas upplevelser visste vi inget om då vi enbart påbörjade med 

en overifierad hypotes.  

   I arbetet med utformningen av enkät- och intervjufrågor har vi arbetat med några termer och 

begrepp som vi genom utbildningen och litteraturen definierat som infallsvinklar på personligt 

bemötande och allmändidaktik. Dessa ska inte ses som uttömmande och allenarådande utan 

består av urval av termer för att avgränsa arbetet. För att läsaren skulle kunna vara aktiv 

bedömare av huruvida våra frågor var vinklade eller ledande valde vi att i metodavsnittet 

presentera våra enkätfrågor med motiveringar till de frågor som eleverna fick158. Då dessa 

sedan också fungerade som intervjufrågor behövdes inte någon vidare utveckling av 

bakgrundsmaterialet till intervjuerna. Det här ansåg vi som underlättande för eleverna vi 

intervjuade, då de hade en förförståelse inför intervjun, men också för att intervjuerna 

fungerande som ett tolkningsinstrument till enkäterna. På så sätt kunde vi skaffa oss bredare 

                                                 
158 Enkätens utformning, s.34 
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förståelse inför tolkningsuppgiften av enkäterna samtidigt som enskilda röster fick göra sig 

hörda och vidareutveckla sina svar kring de frågor som vår undersökning fokuserar. Våra 

intervjuer var semistrukturerade så till vida att vi frågande var och en av de intervjuade om 

hur de uppfattat enkätfrågorna, där vi behandlade en fråga i taget.  I vissa fall hade eleverna 

långa resonemang kring enskilda frågor och i andra fall kom ytterst korta svar. I 

resultatredovisningen av intervjuerna är inte varje fråga representerad. Det har att göra med 

att det kring vissa frågor varit lågt intresse från eleverna och att vi vid tolkningarna av 

materialet inte kunnat utesluta att vi i situationen påverkat utsagorna då de inte kommit 

spontant utan att vi stimulerat till resonemang. På samma sätt har vi valt att inte redovisa 

intervjusvar i form av ”ja” eller ”nej” då de begränsade svaren kan vara signaler om att 

frågorna uppfattats som ledande. I vissa avseenden skulle det ha kunnat fungera som mer 

lättförståeligt om vårt intervjumaterial redovisats med samma struktur som enkäterna. Dock 

skiljer sig metoderna så mycket åt att vi bedömde det som svårt att fullfölja med 

enkätredovisningens struktur men också för att tekniskt nå en läsarvänlig utformning.  

   Resultatredovisning av intervjuer kan göras på olika sätt för att nå tydlighet. De intervjuades 

svar skulle t. ex. ha kunnat redovisas separata för att sedan sammanställas i en analys. Vi 

valde att sammanföra intervjuerna under de områden som presenterades för att underlätta 

läsningen och bearbetningen. En risk vid all framställning av intervjusvar är att den enskilde 

framträder så tydligt att han eller hon inte kan garanteras konfidentiell säkerhet. I vår 

undersökning har vi förhållit oss till deras utsagor så att de inte ska kunna pekas ut som 

individer och därför fingerat namn, inte namngett små grupper och inte redovisat svar som vi 

sett riskfyllda ur det konfidentiella hänseendet. Många av citaten i vårt examensarbete är 

starka uttryck och åsikter. De har inte valts ut för att de har varit uppseendeväckande utan för 

att de fungerat symboliserande och representativa för de sammantagna utsagorna. Här kan 

man naturligtvis diskutera huruvida vi som forskare har rätt att bedöma utsagornas 

likvärdighet och med vilken precision tolkningsarbetet utförts. Vi vill i det sammanhanget 

poängtera att vi med respekt för och hänsyn till samtliga informanter i undersökningen, och 

med önskan om att nå ett resultat med högsta möjliga validitet, varit måna om att framställa 

resultaten med ärlighet och uppriktighet. Det forskande arbetet har för oss handlat om 

ständiga överväganden för att nå tydlighet, representativitet och tillförlitlighet i förhållande 

till tidsbrist och läsarvänlighet. I våra tolkningar har vi haft stor användning för de i 

examensarbetet använda avhandlingarna som ibland använts som vägledning i 

tolkningsarbetet. Därmed har vi också i våra analyser hänvisat till de källor som påverkat våra 

tolkningar för att sedan lämna till läsaren att göra sin egen analys. Vi är dock medvetna om 
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läsarens begränsade möjlighet till tolkning när det bara är fragmentariskt återgivning i form av 

korta citat, varför vi ibland också redogör för större sammanhang som uppkommit i 

intervjuerna som vi förmodat kan vara av nytta för läsaren.  

   I vårt examensarbete behandlas dokumenten lpo-94 och Salamancadeklarationen, därvid 

belyses också människosyn och trygghet. Förenande för dessa är begreppet etik. I den 

undersökande processen är det ytterst viktigt att inte bara se forskningsfrågan man undersöker 

utan också hur man undersöker ur ett etiskt perspektiv, d.v.s. också rikta granskande ögon 

mot det egna arbetet och det etiska förfarandet. Vi har vid sidan av vårt arbete diskuterat 

frågan kring huruvida det är etiskt eller oetiskt att peka ut en grupp av individer på det sätt 

som vi gjort. Informanterna i vår undersökning befinner sig i en utsatt situation. Det påtalas av 

flera elever i resultatet hur de ser sig som en utpekad grupp just för att de går på IV och inte 

upplever skolans och samhällets godkännande. I läroplanen uttalas etiska förhållningssätt mot 

individen i termer som omsorg, omtanke och hur man ska mötas av respekt för sin person och 

sitt egenvärde. Liksom man i Salamancadeklarationen framhåller vikten av att ingen ska 

pekas ut för eventuella särskilda behov utan ingå som naturlig del av sammanhanget. När vi 

väljer ut en grupp elever för studier av det här slaget som vi gjort, blir de på sätt och vis 

utpekade vilket är en ganska allvarlig fråga. I vårt enkätmaterial tog vi största möjliga hänsyn 

vid formuleringarna med syftet att eleverna inte skulle känna sig utpekade, misslyckade eller 

på något sätt inte känna sig respekterade. Respekten för eleverna har varit genomsyrade i hela 

processen samtidigt som man i och med vald studie gör en segregering. Det var inte alla 

gymnasieelever vi valde att möta utan just den här gruppen vilket är ytterst diskutabelt i fråga 

om etiskt förfarande. Men i det etiska perspektivet ingår att bli sedd och lyssnad till och 

respekterad för sin person. Elevernas gensvar till oss har varit uttalat positivt i den 

bemärkelsen. På så sätt har vi upplevt det som att vi mer tillfört ett etiskt bemötande än att vi i 

och med studien agerat oetiskt. Eleverna har upprepade gånger tackat för att någon lyssnar 

och bryr sig och ställt stora förhoppningar till oss och vårt arbete. Med anledning av dessa 

förhoppningar har vi stött på kanske det största etiska dilemmat i sammanhanget. Under 

intervjuer och efter att elever fyllt i enkäter har de spontant delgett oss information av högst 

känslig karaktär. För oss som forskare har det inneburit ett ambivalent förhållande mellan att 

bemöta eleverna med etisk medmänsklighet i en situation som kräver vi ska förhålla oss just 

som forskare med den distans arbetet uppmanar till i sin form. I intervjuerna har vi valt att 

sätta etiken framför forskningen och därmed hellre utelämnat uppgifter i resultatet än att 

lämna eleverna obekräftade i situationen. I de fall eleverna bett oss har vi kontaktat personal 

vid berörda skolor och lämnat uppgifter till personal vid kommunen, där samtliga uppgifter 
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blivit konfidentiellt framställda för att ingen ska pekas ut, vare sig berörd personal eller 

elever. 

   Titeln på vårt examensarbete ”Ska man behöva kasta en molotowcoctail” antog vi efter att 

ha prövat en mängd olika titlar i konventionell stil, t.ex: ”Bemötande faktorer och 

individanpassning” eller att bara använda underrubriken ” En undersökning av IV-elevers 

upplevelse av högstadiet” etc. När vi skrivit färdigt resultat- och analysdel kändes det nu 

använda elevcitatet så starkt representerande för den allmänna frustration vi tyckt oss mött 

bland eleverna att vi valde att använda det. Rubriken blir på så sätt mer en sammanfattade 

känsla än en beskrivning av examensarbetets frågeställningar och syfte. Dock kändes 

nuvarande titel därtill också ytterst aktuell i och med att det i finska Tusby inträffade ett 

skolattentat där elever och personal sköts till döds av en ensam elev. Man har i attentatets 

efterföljande diskussioner diskuterat hur elever egentligen mår i skolan. Det ska tilläggas att 

den elev som citeras i titeln inte uttalade kommentaren som ett hot utan mer som ett 

symboliskt försök att framställa sin desperata önskan om att bli lyssnad på, vilket samtliga 

intervjuade elever uttryckt på skilda sätt. 

   Efter avslutat examensarbete ska vi på allvar nu ikläda oss vår profession och gå från teori 

till praktiskt utövande. En relevant fråga är huruvida vår undersökning kommer att påverka 

vår yrkesutövning och i sådana fall på vilket sätt? Våra referensramar har med stor 

sannolikhet utvidgats i och med vår studie. Litteratur, diskussioner och vår empiriska 

undersökning har uppmärksammat oss på ytterligare glapp i vårt kunnande. Glapp som 

behöver fyllas ut. Lärandeprocessen får aldrig avstanna då vikten av att ta del av både ny och 

äldre forskning inte nog kan poängteras då medvetenhet hela tiden måste aktualiseras. Vi har 

också uppmärksammats på att elevers behov av personligt bemötande kan vara stort och 

kanske till och med avgörande, för deras förutsättningar att klara skolan. Även om vi i vår 

hypotes inledningsvis berör det hade vi långt ifrån insett hur stort det behovet kan vara. Som 

lärare måste vi ta med oss den kunskapen och skapa möjligheter där personligt bemötande 

verkligen får ta plats och tid. Den personliga kontakten fyller inte bara funktion ur ett socialt 

perspektiv utan också didaktiskt som absolut grund för att individanpassning överhuvudtaget 

ska kunna ske på ett reellt sätt. Att skapa det utrymmet måste ske på bekostnad av annat då 

arbetstiden är begränsad. I kraft av vårt examensarbete tror vi att en prioritering av att skapa 

personligt bemötande lönar sig i effektivitet och därmed inte medför sämre kunskaper för 

eleven i slutänden. Tryggheten som basbehov måste uppfyllas för att eleven överhuvudtaget 

ska kunna tillgodogöra sig undervisning anser vi. Medvetenheten om förutsättningarna för att 

skapa personligt bemötande och vilka hinder som kan finnas i den sociala kontakten mellan 
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lärare och elev är ytterligare en faktor som för oss har intensifierats i och med vårt 

examensarbete. Den, för oss, nya kunskapen om maktrelationer i klassrummet och vilka 

uttryck de kan ta sig blir viktiga instrument i yrkesutövandet. Övergripande har vår 

förförståelse breddats betydligt och samtligt i examensarbetet har bidragit till att vi mer än 

någonsin förstår att vi i skolan har möjlighet att nå elever om vi respekterar dem, ser dem som 

enskilda individer och inlemmar dem i arbetet kring kunskapandet med fokus på produktion 

istället för reproduktion och tar vara på de stora resurser eleverna äger.    

Förslag till framtida forskning 

Examensarbetet har väckt många nya frågor till följd av de resultat vi har kommit fram till. 

Flera faktorer skulle vara intressanta att fortsätta forska om. Vi presenterar dem nedan utan 

inbördes värdering.  

- Jämföra diagnoser med ämnen som eleverna inte hade godkänt i. T.ex. dyskalkyli med  

elevers upplevelse av matematiksvårigheter  

- En undersökning om huruvida elever med olika diagnoser har möjlighet att nå högre 

studier. 

- Lärarperspektiv på de problem och faktorer som eleverna anger som viktiga och i 

vissa fall upplever som avgörande för att klara sina studier. 

- Att göra en liknande studie med föräldrar till de ungdomar som går på IV. Var tycker 

de att det gick fel och hur de känner inför skolan och de åtgärder som gjorts från 

skolans sida. 

- Fördjupad genusstudie i förhållande till svaren på enkäten. 

- Ta del av överlämnandeprotokoll från mellanstadiet för att utröna hur många elever 

som hade med sig en problematik till högstadiet och som inte kunnat avhjälpas eller 

underlättats. 

- En studie av elevers upplevelse av de nationella proven. Hur känner de sig vid 

provtillfället, tycker de sig kunna visa sin kunskap genom provet och hur stor del tror 

de att resultatet har för kommande betyg? 

- En liknande undersökning med utgångspunkt hos elever som nu befinner sig på 

högstadiet. T.ex. att följa en klass från årskurs 7 till 9.  
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Bilaga 1  
XXXXXXXX 070916 

Hej! 
 
Vi, Karin Wedin och Carola Elgh, är två lärarstudenter som den här terminen ska skriva ett 
examensarbete för Högskolan i Gävle. I vårt arbete kommer vi att skriva om elevers 
upplevelse av grundskolan och olika faktorer som kan ha påverkat deras skolgång. För det 
ändamålet behöver vi få intervjua några ungdomar och har därför vänt oss till eleverna på IV. 
   Ditt/ert barn har till vår glädje tackat ja till att delta i en intervju. För att det ska vara möjligt 
behövs förälders/målsmans godkännande och därför vänder vi oss nu till dig/er. 
   Intervjun kommer att spelas in för att vi ska kunna använda oss av materialet när vi skriver 
och när vi är färdiga kommer inspelningen att arkiveras på Högskolan i Gävle. Vi kommer att 
hantera alla uppgifter med största varsamhet och alla elever är anonyma både i vårt arbete och 
i det arkiverade materialet. Det kan vara så att t.ex. personal på högskolan kommer att lyssna 
igenom det vi har spelat in för att kunna bedöma vårt arbete, men vi poängterar att 
ungdomarna som deltar kommer att vara helt anonyma.  
   Var vänlig och kryssa i rutan ”godkänner” eller ”godkänner inte”, fyll i barnets namn och 
skriv under med namnteckning och namnförtydligande. Kuvertet som medföljer är frankerat 
och klart för att läggas på lådan! Våra telefonnummer och mailadresser finns längst ner 
på sidan och du/ni är varmt välkomna att kontakta oss om det finns frågor! 
 
Vi tackar för din/er tid! 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
Carola Elgh    Karin Wedin 
XXXXXXX    XXXXXXX 
XXXXXXX    XXXXXXX  
 
►---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag har tagit del av informationen och: 
 
 
Jag godkänner att mitt barn: ___________________________ medverkar i intervjun
  
 
 
Jag godkänner inte att mitt barn: __________________________ medverkar i intervjun  
  
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Målsmans underskrift                            Ort och datum 
 
 
Namnförtydligande 


