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 I

Förord 

Allra först vill jag framföra mitt varma tack till de ungdomar som deltagit i intervjuerna. Utan 
er hjälp och välvillighet, att trots det otroligt vackra sommarvädret ta er tid för att prata med 
mig om er skoltid, hade det varit omöjligt att skriva uppsatsen. Min uppsats har vuxit fram 
under varma och soliga sommardagar, som egentligen borde ha tillbringats på badstranden 
istället för vid datorn. 

Ett stort tack vill jag även rikta till min handledare Kjell Johansson. Tack för att Du fick mig 
att sätta igång och för att jag fick ringa dig mitt under semestern, för dina synpunkter på mitt 
arbete och dina goda råd. Det har verkligen varit inspirerande och roligt att ha dig som 
handledare. 

Det allra största tacket vill jag rikta till min familj - Anders, Susanne, Jonas och Fredrik samt 
hundarna Cayenne och Julia. Tack för alla mysiga middagar, intressanta samtal och roliga 
uppfinningar. Speciellt stort tack till Fredrik som hjälpt mig använda en del finesser i Word – 
det sparade massor av tid.  

Ett speciellt tack också till alla trevliga och glada ungdomar som finns i min närhet - tack 
Björn Nagander för gitarrspel och sång i ditt uttrycksfulla och tankeväckande framförande av 
Björn Afzelius låt Ikaros. Den talade direkt till mitt hjärta och jag kände att den var precis det 
jag ville tillföra min uppsats. 

 

Ikaros 

När jag tänker tillbaka på min barndom, ser jag skräckbilder tydligast av allt. 
Ja dom gånger dom skrämde eller slog mig, är dom minnen som hårdast sitter fast. 
För som barn tar man kärleken för given, allting annat är mot ens natur. 
I den stund man tar steget ut i livet är man bara ett tillgivet djur. 
 
Ändå står snart de vuxna där och pekar, ut den riktning dom tycker man ska ta. 
Alla drömmar dom själva har förvägrats vill dom förverkliga genom sina barn. 
Är man lydig belönas man och hyllas, revolterar man mister man allt. 
Ingen älskar ett barn som inte lyckas, ingen älskar ett barn som är starkt. 
 
Men vem besitter förmågan att veta, vad som ryms i en ny individ? 
Vem kan säg till nån annan 
hur lyckan ser ut, vem kan säg vad nån annan vill bli. 
 
Låt dina blommor slå rot där det finns jordmån, låt dina växter få leva där dom trivs. 
Lås inte in dina plantor i ett drivhus, låt dom få slippa ett onaturligt liv. 
Låt den du älskar få pröva sina vingar, en dag så flyger din älskade rätt. 
Vill du bli respekterad av din avbild, får du visa din avbild respekt. 

(Björn Afzelius) 

September 2003 

Kerstin Österlind 
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Abstrakt 

Syftet med undersökningen var att beskriva några elevers upplevelser av grundskoletiden 
samt att på basis av skolans styrdokument och olika teoretiska perspektiv på studiens resultat 
få en djupare förståelse med avseende på fem problemområden; stöd och hjälp, 
elevinflytande, mobbning, elevernas syn på praktiska respektive teoretiska ämnen samt stress. 
Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer med ungdomar från tre 
Norrbottenskommuner, ett år efter avslutad grundskola. Studien utgår från ett hermeneutiskt 
perspektiv med ett litet inslag av kritisk tolkning. Avsikten var att hitta det unika i varje 
persons upplevelse. Resultatet visade att eleverna hade många olika upplevelser. En flicka 
hade varit utsatt för mobbning under hela grundskoletiden. Konsekvenserna för henne blev 
bland annat ofullständiga betyg och knäckt självkänsla. Reaktionen kom i åttan då hon blev 
aggressiv och började skolka. En annan flicka med läs- och skrivsvårigheter förde en ojämn 
kamp under hela skoltiden. Diagnosen, dyslexi, fick hon först efter avslutad grundskola. 
Stressymptom som huvudvärk, illamående och yrsel var vanligt förekommande i åttan och 
nian då hon kämpade allt hon förmådde för att nå skolans mål, d v s betyg i alla ämnen. En av 
pojkarna bestämde sig, efter sin prao i sexan, för att bli snickare. Sedan blev skolans innehåll 
helt ointressant och irrelevant. Skolans undervisningsmål ersattes av umgänget med 
kamraterna. En annan pojke trivdes allt sämre för varje år i skolan, i takt med ökade krav. På 
högstadiet fick han anpassad undervisning, och så småningom i åttan, ställdes en 
neuropsykiatrisk diagnos. 
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1 Bakgrund 

Under mina år som lärare vid en låg- och mellanstadieskola i Norrbottens kustland har jag 
mött ganska många elever som på olika sätt haft det motigt i skolan – elever som i skolans 
styrdokument ofta benämnas ”barn i behov av särskilt stöd”. Orsakerna till motgångarna har 
varierat och problemen har yttrat sig som skolleda, negativ inställning till skolan, utagerande 
beteenden, ointresse, svårigheter att tillgodogöra sig undervisning, skolk mm. För en del 
elever har problemen varit av måttlig karaktär. De har fått sin huvudsakliga undervisning 
inom klassens ram, kompletterad med specialundervisning. I vissa andra fall har eleven fått 
sin huvudsakliga undervisning i särskild undervisningsgrupp och deltagit i klassens ordinarie 
undervisning endast enstaka timmar. I mycket speciella fall har eleven placerats på 
skoldaghem. Resultatet av de skiftande åtgärderna har varit svårfångat. Många elever med 
besvärliga problem saknar fullständiga betyg vid slutet av årskurs nio. Uttrycket ”utan 
fullständiga betyg” innebär egentligen att elever inte har fått betyg i vissa ämnen. I 
grundskoleförordningen anges att betyg ska sättas i grundskolans alla ämnen med 
betygsgraderna Godkänd, Väl godkänd eller Mycket väl godkänd. Om det anses att en elev 
inte når målet för betyget Godkänd sätts inget betyg. Läsåret 2001/2002 saknade 25 procent 
av rikets elever i årskurs nio slutbetyg i ett eller flera ämnen ([SIRIS], Skolverkets 
Internetbaserade Resultat- och Informationssystem).  

Emanuelsson (1977) gjorde en analys av Lgr 69 utifrån utvecklingspsykologisk teori där två 
modeller ställdes mot varandra. Den organismiska modellen som tillskrev individen 
initiativförmåga och drivkraft mot den mekanistiska modellen som betraktade individen som 
en robot och beroende av yttre stimuli. Han fann att läroplanen innehöll teoretiska krockar, att 
man i läroplanen stödde sig på motstridiga modeller för utveckling och olika slags 
människosyn. Detta såg han som orsak till att många elever med skolsvårigheter slogs ut från 
skolan. Han talade för en organismisk människosyn och ställde frågan om det är eleven eller 
skolan som ska anses som misslyckad när en elev inte klarar skolans krav.  

1.1 Skolans uppdrag 

Skollagen (SOU 1985: 1100), Grundskoleförordningen (SFS: 1994: 1194) och Läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 1998) som gällt från och med läsåret 1995/96, är grundskolans 
viktigaste förordningstexter.  

Enligt Skollagen ska utbildningen i grundskolan syfta till att ge eleverna kunskaper, 
färdigheter och den undervisning som de behöver för att delta i samhällslivet. Den ska särskilt 
stödja de elever som har svårigheter i skolarbetet (SOU 1985: 1100). I läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1998) sägs i avsnittet Skolans 
värdegrund och uppdrag under rubriken En likvärdig utbildning att ”Undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s. 6). Av läroplanen framgår även att 
undervisningen ska främja lärande med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper samt att det finns olika vägar att nå målen och att skolan 
har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 
(Ibid). 
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I grundskoleförordningen (SFS: 1994: 1194) under rubriken ”Särskilda stödinsatser” står 
följande: 

”4 § En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer 
att nå de mål som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde 
skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. Stödundervisningen kan 
anordnas antingen i stället för utbildning enligt timplanen eller som ett komplement 
till sådan utbildning.” 

”5 § Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. 
Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp eleven tillhör. Om det 
finns särskilda skäl, får sådant stöd ges i en särskild undervisningsgrupp. Styrelsen 
skall efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare besluta i fråga om 
elevens placering i en särskild undervisningsgrupp.” 

Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller koncentrationssvårigheter nämns inte i gällande lag- 
och förordningstexter. Däremot tas ”elever i behov av särskilt stöd” och ”elever med särskilda 
behov” upp. Elever med läs och skrivsvårigheter ingår i dessa grupper.  

Skollagen (SOU, 1985: 1100) föreskriver att eleverna ska ha inflytande över utbildningen 
samt att omfattningen och utformningen av elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder 
och mognad. I Grundskoleförordningen (SFS: 1994: 1194) 3 kap 6 § sägs att eleverna ska ges 
tillfälle att tillsammans med läraren behandla frågor som är av gemensamt intresse för 
eleverna. Även i läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998) under rubriken Elevernas ansvar 
och inflytande fastslås att ”Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för 
sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning 
och det inre arbetet i skolan…” (s. 15) samt att läraren, tillsammans med eleverna, skall 
”planera och utvärdera undervisningen”. (s. 16). I Bedömning och betygssättning (Skolverket, 
2001a) poängteras detta genom följande citat: ”Eleverna avkrävs ansvar men ansvar tar man 
när man har inflytande, när man själv kan vara med och fatta beslut.” En viktig del av lärandet 
är att bedöma sin egen kunskapsutveckling och att ta ansvar för sin egen måluppfyllelse.” (s. 
61). Detta ställer krav på lärarna att tydligare än tidigare redovisa kunskapskrav och 
bedömningskriterier. Demokrati är en av skolans övergripande mål och ska enligt läroplan 
både studeras och tillämpas (Utbildningsdepartementet, 1998).  

I Läroplan under rubriken God miljö för utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet, 
1998, s. 9) föreskrivs att ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som 
ger trygghet och vilja och lust att lära”. Läroplanen stadgar även att alla som arbetar i skolan 
aktivt ska motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper. Under rubriken 
Värdegrund och uppdrag betonas att omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling 
skall prägla verksamheten. Dessutom sägs att ingen skall utsättas för mobbning och att 
tendenser till trakasserier aktivt skall bekämpas.  

1.2 Grundskolereformen 

Redan i slutet av 1800-talet väcktes tanken på en skola för alla barn. Intentionen var att skapa 
ett rättvisare samhälle. Det dröjde till 1948 innan skolkommissionen la fram sitt betänkande 
om en demokratisering av den svenska skolan – en skola för alla. Förslaget prövades under 
50-talet och 1962 fattades beslut om den nioåriga grundskolan (Dahlgren & Östling Dahlgren, 
1986).  

1962 års läroplan ställde krav på att skolan, trots elevers olikheter, skulle ta hand om varje 
elev utifrån hans eller hennes förutsättningar. Man insåg visserligen att det kunde uppstå en 
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del problem med elevers olika intressen och förutsättningar, men en individualisering inom 
klassens ram ansågs vara lösningen (Bergecliff, 1999). Tillvalsämnen, särskild eller allmän 
kurs i engelska och matematik innebar, trots tanken om en sammanhållen skola, en fortsatt 
uppdelning av elever. Enligt 1962 års läroplan fanns möjlighet till elevens fria val i årskurs 
nio. Vissa praktiska inriktningar hade fritt val 22 timmar i veckan medan de teoretiska linjerna 
endast hade 7 timmar. Callewaert och Nilsson (1979) menar att det sker en osynlig 
differentiering av eleverna inom skolans väggar där eleverna sorterar sig själva genom sina 
fria val. Bourdieu (1991) visar att den sociala bakgrunden styr elevernas tänkande och 
handlande och därmed även reproduktionen av den egna sociala klassen.  

Förutom elevens egna val av kurser och inriktningar har skolan dessutom haft flera olika 
åtgärder för elever med svårigheter. De flesta åtgärder utfördes mestadels utanför klassens 
ram - skolgångsbefrielse, jämkad studiegång, anpassad studiegång, skoldaghem och särskild 
undervisning. I Lgr 80 skrevs anvisningarna för anpassad undervisning som betonade att det 
handlade om studier där en viss del av tiden fick göras i arbetslivet och att eleven skulle få 
hjälp och stöd av handledare och skolans personal (Bergecliff, 1999).  

Enligt Skolöverstyrelsen kom en stor del av eleverna i anpassad studiegång från arbetar- eller 
invandrarhem (Ibid). De som var för anpassad studiegång ansåg att skolan fått en chans att 
infria den goda avsikten att eleverna skulle ges möjlighet att utvecklas i enlighet med sina 
önskemål och förutsättningar. Kritikerna däremot ansåg att skolan svek de svaga och osäkra 
eleverna och att åtgärden användes för att sortera bort elever som var svåra att undervisa. 
Kvar blev teoretikerna. Bergecliff refererade till Wingborg som pekade på undersökningar där 
70 procent av barn och ungdomar i anpassad studiegång arbetade i industri och på 
verkstadsgolv och där många flickor passade småbarn i stället för att gå i skolan.  

Målet för utbildningen var att ge alla elever samma möjligheter att hävda sig i arbete och 
samhällsliv. Alla elever skulle ha samma utbildningsmål. Utbildningen skulle hållas samman 
och inte delas upp i linjer eller program som ledde mot olika mål (Dahlgren & Östling 
Dahlgren, 1986). Att förbereda eleverna för det demokratiska livet (deltagande i beslut) och 
att öppna möjligheter att välja livsväg oberoende av bakgrund (social rörlighet) är mål som 
visat sig vara svåra att nå (Skolverket, 2000a). 

1.3 Orsaker till att elever lämnar skolan utan fullständiga betyg 

Skolverkets studie ”Utan fullständiga betyg” visade att orsakerna till att elever lämnar skolan 
utan fullständiga betyg beror på tre faktorer; process, individ och system (Skolverket, 2001c). 
De processrelaterade faktorerna handlar i första hand om det som ligger inom skolans och 
skolpersonalens ansvarsområde. När det gällde processen var relationer mellan skolans 
personal, elever och föräldrar samt elevanpassat arbetssätt två viktiga bristområden. I 
studien har mobbning uppmärksammats som en av flera faktorer som påverkar skolresultatet 
och bidrar till att elever inte når målen. 

När det gällde individrelaterade faktorer, faktorer som skolan inte kan göra så mycket åt, 
visade det sig att exempelvis föräldrars utbildningsbakgrund, etnisk bakgrund, vistelsetid i 
Sverige och bristfällig skolbakgrund hade betydelse. Arnman och Jönsson (1985). pekade på 
den negativa effekten av bostadssegregation och dess effekter på skolresultatet. De menade att 
skolornas fördelningsprincip, att fördela pengar efter antalet elever, gör att skolor med många 
elever i behov av extra stöd får mindre pengar per hjälpbehövande som en konsekvens av ett 
segregerat boende. Skolverkets studie (2001c) visade inte några tecken på att systemrelaterade 
faktorer som exempelvis betygssystem och krav i styrdokument kunde vara orsaker till 
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ofullständiga betyg, men konstaterade dock att behörighetsreglerna till gymnasieskolan 
medförde en prioritering av de behörighetsgivande ämnena; svenska, engelska och matematik. 

1.3.1 Vinnare och förlorare  

Jeanette Hägersten, doktorand vid Malmö universitet och deltagare i LoK-projektet, vars syfte 
är att studera "mångkulturalitet" i betydelsen genus, etnicitet och social klass, beskriver sin 
forskning i ett paper - Etnicitet, genus och klass i utbildning och skola (Hägersten). Hon pekar 
på att pojkar ofta framställs som skolans förlorare och ställer sig frågorna; vilka pojkar är 
förlorare? vilka flickor är vinnare? och vad som menas med att vara vinnare i skolan samt hur 
och vad är det som mäts. Hägersten menar att det kan verka som att det framför allt är ”vita” 
medelklassflickor som är högpresterande eftersom pojkar från arbetarklass och pojkar med 
utländsk bakgrund presterar lägst och därmed drar ner genomsnittet för pojkar i allmänhet.  

1.3.2 Skolkulturer 

Skolkulturer som lärares vanor, rutiner och pedagogiska grundsyn bidrar, enligt Skolverket, 
starkt till skolornas resultat (Skolverket, 2001c). Rapporten hänvisar till Hans-Åke Scherp 
som menar att verksamheten i skolor även styrs av andra behov än de som utgår från eleverna. 
Här hänvisas även till Blossing, Municio, och Beckman som liknar skolan vid en 
”gatubyråkrati” som karaktäriseras av oklara mål, bristfälliga resurser, stor handlingsfrihet, 
överbelastning och ett påtvingat deltagande för eleverna. Detta medför att lärarna sänker 
ambitionsnivån, problemen förenklas och läggs hos eleverna samt att lärarna förändrar sin 
uppfattning om eleverna.  

1.3.3 Neuropsykiatriska funktionshinder 

Enligt Skolverkets rapport ”Tre magiska G:n” beräknades knappt hälften av elever med 
ADHD, DAMP och Aspergers syndrom att nå målen i svenska, matematik och/eller engelska. 
40 procent av elever med någon av dessa diagnoser gick Individuella programmet på 
gymnasiet (Skolverket, 2001b). Av dessa var 27 procent behöriga till nationella program men 
fick ändå sin undervisning på IV. Undersökningen ”Utan fullständiga betyg” (Skolverket 
2001c) visar att elever med fysiska handikapp har betydligt lättare att nå målen än elever med 
någon form av neuropsykiatriskt handikapp där endast drygt hälften går ut skolan med 
fullständiga betyg. Inger Hallström, barnpsykiater vid Astrid Lindgrens sjukhus, säger i en 
intervju i mars 2003, att ungefär 5 % av alla barn i Sverige har något neuropsykiatriskt 
funktionshinder och menar att skolan behöver mer kompetens när det gäller barn med sådana 
svårigheter.  

1.3.4 Elevinflytande 

Demokrati är en av skolans övergripande mål och ska enligt läroplanen både studeras och 
tillämpas (Utbildningsdepartementet, 1998). Gunvor Selberg (1999) pekar på att 
elevinflytandet i skolan är litet och att det minskar med stigande ålder. Hon tycker att det 
verkar som om förtroendet för elevernas förmåga till självständigt lärande är störst för de 
yngsta åldersgrupperna, men betonar att elevinflytande är av avgörande betydelse för om 
elever ska klara målen för undervisningen och ser ett påtagligt samband mellan elevernas 
inflytande över studierna och kvaliteten i lärandet. Stensmo (1994) refererar till statsvetaren 
Karin Hadenuis som har granskat elevernas valfrihet i skolan och konstaterat att den 
successivt minskat från Lgr 62 till Lgr 80. Jämlikhet har enligt Hadenius varit en viktigare 
princip än demokrati.  
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1.3.5 Mobbning 

Ordet mobbing kommer från engelskan och betyder ungefär ”bråka i gäng eller grupper”. 
Mobbning existerar i nästan alla miljöer och åldersgrupper, men den allmänna debatten på 
senare år har framför allt handlat om mobbning i skolan.  

Dan Olweus, professor i personlighetspsykologi, har studerat mobbning i skolmiljö. Hans 
definition på mobbning är ”när en eller flera individer upprepade gånger och över tid, blir 
utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer” (Olweus, 1986, s. 8). 
Nationalencyklopedins (1994) definition av mobbning är ”när en eller flera individer 
upprepade gånger och under viss tid tillfogar en annan individ skada eller obehag”. Mobbning 
förutsätter en viss obalans i styrkeförhållandena: den som blir utsatt, mobboffret, har svårt att 
försvara sig mot den eller dem som angriper. Mobbning kan ske direkt, med fysiska eller 
verbala medel eller indirekt, till exempel genom social isolering (”utfrysning”). 

Arne Forsman (2003) beskriver med hänvisning till Antonovskys begrepp KASAM (Känsla 
Av SAMmanhang), hur människor anstränger sig för att förstå och hantera svåra situationer. 
Han använder sig av attributionsteorin, som beskriver och förklarar individers olika sätt att 
tillskriva sig själva eller yttre faktorer orsaken till framgång eller misslyckande. Så även av 
copingteorin som strävar efter ett konstruktivt hanterande av situationen – antingen individ- 
eller situationsorienterat och pekar på det faktum att en elev med negativ uppfattning om sig 
själv lätt blir ett mobbningsoffer. 

1.4 Särskiljande och social reproduktion 

Börjesson och Palmblad (2003) pekar i sitt forskningsarbete på att skolan under 1900-talet 
präglats av ett särskiljande mellan det som betraktas som avvikande och det som betraktas 
som normalt. De menar att begreppen normalitet och socialitet har varit centrala för 
fastställandet av barns goda utveckling. Normalt anses syfta på ett tillstånd som är 
regelmässigt, vanligt, typiskt, men kan även betyda önskvärt eller eftersträvansvärt. 
Författarna menar att samhällets institutioner för social styrning – skolor, fängelser etc. är 
starkt bundna av normalitetstänkandet. Deras uppgift är att återföra avvikare till normalitet. 
Börjesson och Palmblad ser särskiljandet av barn inom skolan som ett historiskt tema och 
pekar på fyra grunder: 1. de kroppsligt sjuka och funktionshindrade, 2. de som bryter mot 
skolans ordning, 3. de som inte hänger med i undervisningen och 4. de som är mobbade. 
Dessa elevgrupper har med olika åtgärder skiljts från de andra som uppfattats som ”vanliga 
och önskvärda”. När svårigheter uppstått har skolan förklarat det med egenskaper hos barnet. 
Den historiska skillnaden tycks enligt författarna vara att under 1800-talet beslutade 
experterna om vilka åtgärder som skulle vidtas, medan det idag handlar om en förhandling 
med föräldrar och barn i avsikt att skapa en samsyn om problem och åtgärder. Författarna 
menar vidare att skolan som institution starkt bidrar till den sociala reproduktionen i samhället 
eftersom särskiljandet sker inom skolan, vid slussandet till anstalter av olika slag och vid 
spridning av medborgare ut till arbetslivet.  

1.4.1 Problembarn 

I konstruktionen av det ideala barnet finns ett tema som handlar om att se hur väl individen 
balanserar på en linje mellan för mycket och för litet (Börjesson & Palmblad, 2003). Barnens 
aktivitetsnivåer har varit föremål för intresse under lång tid – skolan kräver en begränsning av 
kroppens rörlighet till vad som betraktas som önskvärt och normalt. Det aktivitetsmässigt 
balanserade barnet kännetecknas av uppmärksamhet, vakenhet och rörlighet. Det håglösa och 
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slöa barnet – hypoaktiva, hotar inte ordningen i skolan och markerar en avvikelse som inte 
kräver samma ingripande som det överaktiva – hyperaktiva barnet. Författarna pekar på 
undersökningar där de funnit belägg för att det i huvudsak handlar om att barnet ska göra det 
vuxna vill. Det balanserade barnet skall vara flexibelt.  

1.4.2 Praktisk kontra teoretisk begåvning 

Börjesson och Palmblad (2003) menar att vi redan i skolan övertygar eleverna om att deras 
misslyckanden i skolan, inte beror på att skolan har misslyckats med att utbilda dem, utan på 
att de har en personlig och social underlägsenhet och en oförmåga att lära. Författarna menar 
att arbetet med att identifiera elevernas förmågor påbörjas tidigt och att det framförallt handlar 
om att särskilja intellektuella kontra manuella begåvningar. Människor i vårt samhälle 
bedöms som i första hand teoretiskt/intellektuellt alternativt praktiskt/manuellt begåvade. I 
arbetslivet såväl som i utbildningssystemet betraktas teoretiskt/intellektuellt och 
manuellt/praktiskt som två skilda områden där relationen mellan dem är påtagligt rangordnad. 
Teorin dominerar över praktiken. Teoretisk utbildning ger i vårt samhälle ofta en rätt att 
bestämma över människor med praktisk utbildning. Författarna pekar på förhållandet att vi 
redan i skolan bekräftar att teoretiska kunskaper är mer värda än praktiska färdigheter och 
menar att yrkes- och övningsämneslärarnas ställning i förhållande till de akademiska lärarnas 
intygar om den hierarki som råder. Så småningom lär sig eleverna att placera in sig själva i en 
social hierarki, som inte betvivlas eftersom den anses bygga på skillnader i naturlig fallenhet 
eller läggning.  

1.5 Meritokrati, kulturellt kapital och social rörlighet 

Enligt den meritokratiska1 tanken ska en persons förmågor, utbildningsmeriter och förtjänster 
vara styrande för hög inkomst och status (Nationalencyklopedin, 1994). 
Utbildningssociologer, däribland Bourdieu (1991), pekar däremot på begreppet ”kapital” för 
att möjliggöra en större förståelse av de sociala rörelsemönstren. Kapital är det som av sociala 
grupper erkänns som något värdefullt. Bourdieu intresserar sig framför allt för kulturellt 
kapital såsom utbildningskapital, vetenskapligt kapital och socialt kapital, som kan bytas mot 
andra tillgångar, t ex makt, prestige, inkomster eller förräntas på en marknad. Bourdieu 
relaterar begreppet till ett socialt fält där en avgränsad grupp människor och institutioner 
strider om det som är gemensamt för dem. Människans habitus, d v s det liv som människan 
lever och har levt, påverkar åsikter och sättet att handla, vilket bidrar till att olika praktiker 
återskapas, men också förändras om det uppstår motsättningar mellan habitus och det sociala 
fältet. Bourdieu menade att den individuella positionen och levnadsbanan inte är statistiskt 
oberoende av varandra - alla mål är inte lika rimliga från alla startpunkter.  

1.6 Social reproduktion 

Social reproduktion som effekt av skola och utbildning är ett område som ofta diskuteras i 
utbildningssammanhang. Undersökningar genomförda i USA (Arnman & Jönsson, 1985) 
visade att förhållanden i yrkeslivet spelade en avgörande roll för vilka ideal man använder i 
uppfostran av sina barn.  
                                                 
1 Du tar dig fram på egna meriter, vilka i sin tur bestäms av din begåvning och din flit. Börjesson och Palmblad (2003) pekar på begåvning 
som den viktigaste faktorn för den placering en individ får i samhället och menar att möjligheterna till avancemang inom utbildningssystemet 
och inom arbetslivet i hög grad är förutbestämt. Nyckeln till framgång är begåvning och även den modell som används för att förklara social 
mobilitet.  
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Enligt Egidius (1995) är socialgrupper en indelning av människor i några få grupper 
påverkade av utbildning, yrke och ekonomi - en vanlig indelning sorterar människor i tre 
socialgrupper. Arnman och Jönsson (1985) pekar på den rationella arbetsuppdelningen i det 
kapitalistiska samhället där planering och utförande skiljs åt. Arbeten med hög grad av 
självbestämmande är vanligtvis mentala, medan arbeten med låg grad av självbestämmande är 
manuella. Arbetslivet är uppdelat i manuella yrken med lågt självbestämmande och mentala 
yrken med högt självbestämmande. Skolan spelar enligt författarna (Ibid) en förmedlande roll 
för att skapa och legitimera denna skillnad och de olika livsvillkor, som är förknippade med 
respektive arbeten. De menar att det i vårt samhälle förekommer en så kallad strukturell 
särbehandling - en typ av särbehandling som är oavsiktlig, men där effekten trots allt blir att 
olika sociala grupper behandlas olika. Orsaken till att olika grupper behandlas olika anses 
vara en effekt av hur samhället är uppbyggt och fungerar. Skolans sätt att organisera sin 
elevupptagning till skolorna gör att bostadssegregationen återverkar på den sociala 
sammansättningen i skolan och så gör även elevens egna val. På så sätt skapas fortfarande 
skilda skolmiljöer och utbildningsvägar för olika sociala skikt.  

Barn till föräldrar med låg social grupptillhörighet har, enligt Willis (1981) svårigheter i 
skolan. Det visar hans studie av hur arbetarklasspojkar i en pojkskola såg på sig själva och hur 
de genom sitt motstånd mot skolan och dess kultur skapade och återskapade sig själva som 
arbetarklass. Deras motstånd och avsky mot skolan och det den representerade tog sig många 
uttryck, exempelvis i vandalism och förstörelse genom att störa lektionerna och att hävda sig 
som en motsats till skolan och de elever som skötte sig. Pojkarna formade och reproducerade 
en maskulinitet som byggde på fysisk råhet och styrka, sexism, rasism och med 
avståndstagande mot ”bildning”. Praktiskt arbete ansågs mer värdefullt än teoretiskt. För 
dessa pojkar företrädde skolan ett samhälle där de kände sig som främlingar, eftersom skolan 
stod för värden som att utbildning var nödvändigt och rätt. Lärarna var motsatserna till 
pojkarnas klasstillhörighet och maskulinitet.  

Inom svensk utbildningsforskning finns sedan länge kunskap om hur elevernas sociala 
bakgrund påverkar valet av utbildningsnivåer. Hembakgrunden har varit, och är fortfarande, 
av avgörande betydelse för elevernas val av utbildning och yrke. Detta var en av 
huvudanledningarna till grundskolans införande. Tanken med grundskolans införande var att 
minska den sociala snedrekryteringen, men Allan Svensson (2001) vid institutionen för 
pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet visade att den sociala snedrekryteringen 
fortfarande existerar. På naturvetenskapliga programmet, som är det program som ger den 
bredaste behörigheten för fortsatta studier och de förkunskaper som är nödvändiga för högre 
tekniska och naturvetenskapliga studier är 42 procent av eleverna från socialgrupp I, men 
endast 13 procent från socialgrupp III. På individuella programmet är endast 2 procent från 
socialgrupp I, medan 12 procent kommer från socialgrupp III. 

Enligt Arnman och Jönsson (1985) svarar olika samhällsgrupper på samhällets åtgärder på 
skilda sätt. Samhällsinsatser av generellt slag, vilkas mål är att förbättra livssituationen för 
missgynnade grupper, erbjuds vanligen alla samhällsmedborgare på liknande sätt. De menar 
att denna ”lika” behandling kan återskapa och eventuellt förstärka de grundläggande olikheter 
som finns mellan olika samhällsskikt. De pekade på SIA-utredningen som varnade för denna 
risk och menade att särskilda åtgärder måste vidtas för missgynnade grupper, i syfte att ge alla 
elever en likvärdig utbildning.  
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2 Syfte  

Skolan behöver granskas kritiskt och det är bra att den diskuteras. Men, vem frågar och vilka 
ger svar? De berörda - eleverna, gör sällan sina röster hörda och det är orättvist. Ur ett 
demokratiskt perspektiv känns det betydelsefullt att ta del av deras egna beskrivningar av 
upplevelser från skoltiden och kanske på så vis skapa en ökad förståelse. Det överordnade 
syftet för min uppsats var därför att ge elever som lämnat grundskolan utan fullständiga betyg, 
en möjlighet att berätta om sina upplevelser och tankar kring grundskoletiden.  

Elevernas subjektiva medvetande, på det sätt som de idag minns och uppfattar sina 
upplevelser av nio år i grundskolan, var studiens centrala utgångspunkt. Upplevelserna 
diskuterades ur både ett individuellt och ett samhälleligt perspektiv. Studien kan närmast 
beskrivas som en retrospektiv hermeneutisk studie, med ett litet inslag av misstankens 
hermeneutik. Hermeneutiken försöker tolka och förstå, inte bara innehållet, utan även den 
bakomliggande meningen i en text. Misstankens hermeneutik försöker även tränga bakom det 
som kan uppfattas som naturligt och lättillgängligt. 

Studiens syfte var att beskriva, analysera och tolka elevernas upplevelser av grundskoletiden, 
sådana de minns dem idag, samt med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv på studiens 
resultat få en djupare förståelse inom fem problemområden. De tre första är centrala i skolans 
styrdokument. Det fjärde området är kopplat till beslutet om en sammanhållen nioårig 
grundskola (Lgr 62) och det femte området – stress – förekommer i hela samhället och inte 
minst inom skolan (Skolverket 2000b). 

1. Stöd och hjälp 
2. Elevinflytande 
3. Mobbning 
4. Praktiska och teoretiska ämnen 
5. Stress 

3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Pedagogik 

Egidius (1995) definierar pedagogik som ”vetenskap om fostran, utbildning, studier, 
undervisning och personlig utveckling”. Pedagogisk vetenskap ska beskriva, förklara eller 
förstå och ge svar på frågorna; vad? hur? när? vem? eller vilka? (Stensmo, 1994). Att förstå, 
innebär att söka efter den mening en händelse har för en människa i ett bestämt sammanhang. 
Man söker det unika istället för det generella (Ibid).  

3.2 Vetenskapsfilosofiska aspekter 

Ontologin besvarar frågor om hur verkligheten är till sin natur. Vad består den av? Det finns 
åtminstone tre svar - materiell, andlig eller en kombination av dessa. I Platons tanke om att 
världen var andlig, ”idévärld”, var kunskapen tillgänglig endast genom förnuftigt tänkande – 
dialektik. Synsättet att verkligheten endast utgörs av en kvalitet – antingen materia eller idé - 
kallas monism. Tanken att verkligheten består av dessa båda kvaliteter kallas dualism och 
lanserades på 1600-talet av René Descartes. Han betraktade verkligheten som bestående av 
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både kropp och själ, visserligen åtskilda, men med en växelverkan emellan dem som sker i 
hjärnan (Stensmo, 1994). Utgångspunkten för studiens antaganden är att det inte går att skilja 
kropp och själ, och att de är beroende av sin kontext – sammanhang, situation.  

Epistemologin besvarar frågor om kunskapens natur. Vad kan man egentligen veta? När vet 
man och hur kommer man fram till vetande? Piaget ansåg att kunskap konstrueras i ett 
samspel mellan sinnesintryck och förnuft, i en sammanhängande process där kunskapen aldrig 
blir färdig utan alltid är provisorisk och föränderlig. Ett nätverk av sammankopplade 
kunskapsdelar bildar tankemönster (scheman) som är en inre förståelseform av en yttre 
verklighet. Det schemat utgör en människas förförståelse. Man kommer aldrig helt tom till en 
ny företeelse (Stensmo, 1994). Studiens utgångspunkt är att kunskap är en social konstruktion, 
vilket innebär att våra begrepp konstrueras i en social och kulturell miljö. Det medför att 
människor i olika samhällen kan uppfatta ett och samma fenomen helt olika. 

3.3 Hermeneutik 

Hermeneutik är en förståelseinriktad forskningsansats med tolkning som huvudsaklig metod. 
Inom hermeneutiken söks inga absoluta sanningar, istället söker man nya och mera givande 
sätt att förstå företeelser. Ursprunget kommer från den grekiska mytologin där guden Hermes 
tolkar Zevs´ budskap till människorna (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

En grundförutsättning för hermeneutiken är uppfattningen att delar och helhet hör samman. 
Delarna kan endast förstås i förhållande till helheten och vice versa. Om en del förändras 
påverkas alltså helheten – den hermeneutiska cirkeln. För att komma vidare förvandlar 
hermeneutiken cirkeln till en spiral. Spiralen innebär att man börjar i en punkt, sätter in den i 
helheten, går tillbaka till den ursprungliga delen med fördjupad förståelse återigen till 
helheten som nu är ytterligare fördjupad. Upplevelsen ses i detta sammanhang som något 
grundläggande, en utgångspunkt för forskning. Upplevelsen ses som aktiv och skapande och 
har samband med människans hela liv. 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) är ett av problemen vid kvalitativ forskning 
förvrängning av information. När forskaren tillägnar sig verkligheten genom en källa får man 
ett tredelat förhållande; verklighet – källa - forskare. För att lösa problemet med källans 
tillförlitlighet har utarbetats en metod som ställer upp ett antal kriterier för värdering och 
tolkning av data.  

Den första klassifikationen – Äkthetskritiken - gäller olika typer av källor – berättande källor 
eller kvarlevor och huruvida de är äkta eller inte (Bettis första kanon). Den andra – 
Tendenskritiken – gäller forskarens möjliga bias och hur denna kan ha snedvridit hans/hennes 
tolkningar (Bettis andra kanon) alltså har uppgiftslämnaren medvetet eller omedvetet intresse 
av att vinkla informationen. En ensamstående källa som misstänks för bias – tendens – är utan 
värde, men t ex en oavsiktlig ideologisk tendens – kan vara mycket värdefull information ur 
ideologiforskningsperspektiv. Men förekomsten av mot-tendens, dvs när en sakuppgift går 
tvärs emot den allmänna tendensen i en källa, är ofta en stark indikation på en utsagas 
giltighet. Den tredje - samtidighets- och beroendekritiken - berör avstånd och beroende. Ju 
längre avståndet är i tid och rum mellan uttalandet och händelsen, desto mindre värd är den. 
Ju fler led informationen passerat genom desto mindre värde har den. Kan det finnas 
inflytande av andra berättelser som den rapporterande hört (Bettis tredje kanon). Den fjärde 
klassifikationen – Beroendekritiken - innebär att forskaren kompletterar ovanstående regler 
med empati, det vill säga inlevelse i föremålet för undersökningen. Empatin blir viktigare ju 
mindre värda källorna är. En av hermeneutikens grundtankar är att det är omöjligt att förstå en 
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annan människas tankar utifrån, det fordras en inlevelse, empati, i den handlandes situation. 
Endast intuition kan tillägna sig en annan människas mentala hela värld. Collingwood menar i 
Tolkningar och reflektion (Ibid.) att handlingars mening bara är tillgängliga genom 
sympatiskt inkännande.” Alvesson påpekar vikten av att inte förkasta en källa om dess 
korrespondensvärde skulle visa sig svagt efter källkritisk granskning – den kan trots detta ha 
betydande meningsvärde för den ställda forskningsfrågan och menar att både källors referens- 
och meningsvärde bör beaktas.  

3.4 Interaktionsteori 

En interaktion är en handling som två eller flera samspelande gör mot varandra i en bestämd 
situation där det mesta handlar om språklig kommunikation (Stensmo, 1994). Social-
psykologen Georg Herbert Mead har utvecklat en teori om de sociala processer ur vilka 
människans medvetande och självuppfattning skapas - symbolisk interaktionism. Hans teori 
byggdes senare på för att även omfatta avvikande självuppfattningar. Stensmo tolkade Meads 
teori som att vår självuppfattning och värdering av oss själva utvecklas i ett samspel med 
andra och påverkas av andras uppfattning om oss samt att en förutsättning för att lära sig 
sociala regler är att spelaren kan sätta sig in i den andres situation och ta den andres 
utgångspunkt. Innehållet i människans medvetande och hennes jaguppfattning bestäms av 
vilken typ av sociala situationer hon ingått i. En start i livet, i en god eller ond cirkel, kommer 
att prägla en människas livsvillkor, men det är inte omöjligt att förändra villkoren.  
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3.5 Intervjuforskning 

Kvale (1997) beskriver två metaforer för intervjuforskning – ”malmletaren” som ser 
kunskapen som en ”begravd metall” som ligger och väntar på att upptäckas och grävas upp 
och alternativet ”resenären” för vilken kunskapen bildas i vandringen tillsammans med de 
personer han träffar. Det som reseskildraren uppfattar beskrivs och rekonstrueras som 
historier. De tänkbara innebörderna av de ursprungliga berättelserna skiljs ut och utvecklas 
genom resenärens tolkningar och formas om till nya berättelser. Resan kan förutom att leda 
till ny kunskap även förändra resenären. ”Resenärmetaforen hänför sig till en postmodern, 
konstruktiv kunskapssyn som leder till ett samtalsperspektiv på samhällsforskning” (Kvale, 
1997).  

3.6 Några definitioner av betydelse för studien 

3.6.1 Upplevelse 

Inom psykoanalysen har man uppmärksammat den avgörande betydelsen en människas 
upplevelser har för hennes handlingar. Begreppet ”upplevelse” började användas på slutet av 
1800-talet. Upplevelsen är, enligt den hermeneutiska forskningstraditionen, grundläggande 
och något som varje utforskning av verklighet eller mentala processer måste ta sin 
utgångspunkt i (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den är inte ett passivt mottagande av något 
utanför subjektet, utan något aktivt, skapande, något som är försett med avsikt, intention, 
mening och global - den täcker en subjektiv helhetssituation inte ett isolerat fragment och den 
har också sammanhang med individens hela liv i vilket den ingår som organisk del (Ibid.). 

Bernt Gunnarsson (1995) refererar i sin tolkning av begreppet upplevelse till Laing. Hans 
tolkning innebär att upplevelsen är osynlig och att den omöjligt kan bli synlig för någon annan 
än den upplevande - ”Man kan bara uppleva andra som upplevande, men man kan inte 
uppleva deras upplevelse” (s 15). Begreppet ”uppfatta” definieras enligt 
Nationalencyklopedin (1994) som att bli medveten genom att ta emot och bearbeta yttre, 
fysiska retningar - utvidgat i fråga om en mer intellektuell process, med avseende på 
underliggande innebörd, avsikt etc.  

3.6.2 Förståelse 

Föremålet för den kvalitativa intervjun är intervjupersonens livsvärld och i den ingående 
teman. Kvalitativa intervjuer kan fokusera, antingen på personernas beskrivningar av sina 
upplevelser eller på den person som intervjuas. Målet är att få nyanserade beskrivningar av 
specifika situationer i livsvärlden, med både skillnader och variationer där avsikten är att 
förstå meningen eller innebörden i det som sägs. (Kvale, 1997). Gunnarsson (1995) refererar 
till Israel som menar att både överföringen av den personliga upplevelsen till en språklig dräkt 
och den ömsesidiga förståelsen av språket är förutsättningar för vetenskapligt arbete. 
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4 Metod 

4.1 Urval 

Efter klartecken från rektorerna för berörda gymnasieskolor togs kontakt med elevernas 
nuvarande lärare för att finna tänkbara personer för en intervju. För att eliminera risken för 
särskilda omständigheter vid en enskild grundskola intervjuades elever som gått på fyra olika 
skolor i tre olika kommuner i Norrbotten. Den första personliga kontakten med 
intervjupersonerna skedde per telefon, då jag redogjorde för undersökningens syfte samt 
frågade om de ville medverka. De fick veta att intervjun skulle handla om deras upplevelser 
av grundskoletiden, men inga närmare frågeställningar. Dessutom fick de även information 
om de etiska riktlinjerna.  

4.1.1 Undersökningspersoner 

Två flickor och två pojkar deltog i intervjuerna. Tre av undersökningspersonerna var 17 år 
och en 18 år, vilket innebar att den läroplan som varit i bruk under deras skoltid var Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1998). Samtliga har haft olika stödåtgärder, i varierande 
omfattning under olika årskurser. Tre av de fyra som intervjuades var mycket talföra, men den 
fjärde – en pojke var tystlåten och tittade ner i bordet största delen av tiden. Samtalet flöt 
ganska trögt och bestod, i direkt motsats till mina intentioner, till stor del av påståenden som 
han fick ta ställning till.  

Med anledning av teorier kring social reproduktion har utförts en ungefärlig bestämning av i 
vilken socialgrupp intervjupersonerna hör hemma. Den utgår från bägge föräldrarnas 
tillhörighet. De intervjuade eleverna kan sägas tillhöra arbetarklass eller möjligen lägre 
tjänstemannaklass. Vanligast vid socialgruppsbestämning är att utgå från faderns tillhörighet, 
men det känns ganska otidsenligt med tanke på alla ensamstående föräldrar, därför blev valet 
att utgå från bägge föräldrarna. Enligt relativt ny forskning visas att flickor i högre grad 
påverkas av sina mödrar och pojkar mer av sina fäder. Det innebär i så fall att en av flickorna, 
Bibbi, kanske kan sägas tillhöra lägre medelklass medan de övriga hör till arbetarklassen.  

4.2 Intervjuerna 

Intervjuerna, som är mellan 1 och 1½ timme, har bandats och genomförts i olika kommuner. 
Ibland har intervjun genomförts på elevens arbetsplats och andra gånger på någon annan plats. 
Intervjupersonerna har själva fått välja.  

Som stöd för intervjuerna användes en halvstrukturerad intervjuguide, d v s en lista med 
möjliga frågeområden - teman (bil 1). Det innebar att de intervjuade till ganska stor del styrde 
ordningsföljden och de olika aspekter som togs upp.  

4.3  Utskriften av intervjuerna 

Utskriften av intervjuerna kan betraktas som en konstruktion – muntliga data har övergått till 
att vara skriftliga. Varje sådan utskrift har fört med sig en följd av bedömningar och 
ställningstaganden (Kvale, 1997). Till att börja med gjordes en närmast ordagrann utskrift av 
intervjuerna för att i nästa steg sammanställa till små referat, de delar av intervjuerna som gav 
ett mer allmänt intryck. Citaten ligger väldigt nära den ursprungliga utskriften, men 
upprepningar och små läten, som inte tillför något, hat tagits bort. I ett av samtalen, det med 
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den tystlåtne pojken, är materialet inte inspelat på band eftersom han avböjde. Istället gjordes 
anteckningar under intervjun. På några ställen gjordes sammanfattningar, speciellt vanligt var 
det i intervjun med den tystlåtne pojken. För att inte lämna något åt gissningar tog det många 
timmar att spola tillbaka och lyssna, om och om igen. Det var ganska svårt att höra, dels 
beroende på bandspelarens kvalitet, och dels på grund av att den intervjuade kanske mumlade 
lite ibland, vände sig bort, tyckte att det kändes genant att prata om ämnet eller svalde slutet 
av ord eller meningar. Ibland var det tvunget att inhämta experthjälp när det gäller 
tonårsspråk.  

4.4 Etiska riktlinjer 

I arbetet har använts tre etiska riktlinjer för forskning om människor; informerat samtycke, 
konfidentialitet och konsekvenser. Enligt Kvale (1997) innebär informerat samtycke att 
deltagande personer fått information om det övergripande syftet med undersökningen, 
uppläggningen och vilka risker och fördelar som kan vara förenade med ett deltagande. 
Konfidentialiteten innebär att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte 
redovisas. För att skydda informanternas identitet är samtliga namn på personer, skolor och 
kommuner fingerade. Valet av namn, istället för siffror eller något annat identifikationsmärke, 
är att ge en verklighetstrogen bild av upplevande personer. Innan intervjuerna påbörjades fick 
respondenterna underteckna en överenskommelse om informerat samtycke och 
konfidentialitet (bilaga 2) Den tredje etiska riktlinjen – konsekvenser - innebär att i förväg 
tänka igenom de möjliga konsekvenserna, inte bara för de deltagande intervjupersonerna utan 
även för den större grupp som dessa kan sägas representera, och lägga upp undersökningen så 
att den eventuella skadan ska vara så liten som möjligt, i enlighet med den etiska principen 
om fördelaktighet.  

4.5  Analys 

Analysarbetet började redan i nedtecknandet av de inspelade samtalen. Som en följd av de 
upprepade avlyssningarna och nedtecknandet av samtalen, sida vid sida med ständiga 
reflektioner, började olika mönster framträda. Detta ledde till en uppdelning i olika teman. I 
resultatredovisningen uppvisas, med citat, samtalsutdrag, referat och kommentar, de data som 
anses betydelsefulla för studien. 

Kvale (1997) delar in analysen i sex steg. Första steget är när den intervjuade beskriver sin 
livsvärld i förhållande till ett ämne. I det andra steget upptäcker intervjupersonen själv nya 
förhållanden och ser nya innebörder i vad hon upplever och gör. Det tredje steget innebär att 
intervjuaren tolkar meningen i det som sägs och sänder tillbaka till intervjupersonen, som 
sedan har möjlighet att bekräfta eller dementera tolkningen. Dessa tre steg avverkades redan 
under intervjutillfället. Fjärde steget är när intervjuaren tolkar den utskrivna intervjun i tre 
etapper, först strukturering därefter klarläggning där man tar bort upprepningar och 
överflödigt material som inte stämmer med undersökningens syfte och teoretiska antaganden. 
Sista etappen är själva analysarbetet där innebörder utvecklas, den intervjuades egna 
uppfattningar klarläggs och forskaren får nya perspektiv på fenomenen. Femte och sjätte 
steget, används inte i undersökningen men innebär att genomföra en ny intervju respektive att 
beskriva och tolka ett hos intervjupersonen förändrat handlande.  

I arbetet med intervjuerna har använts både meningskoncentrering och meningstolkning. 
Meningskoncentrering innebär att långa meningar formuleras mer kortfattat, där det 
väsentliga omformuleras i några få ord. Meningstolkning går utöver struktureringen av de 
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uppenbara innebörderna till djupare och mer spekulativa tolkningar av texten. I tolkningen 
förs uttalandena tillbaka till sitt sammanhang inom en bredare referensram. Kontexten kan 
vara hela intervjun eller en teori.  

4.5.1.1 Meningskoncentrering 
I enlighet med Giorgis metod för meningskoncentrering är arbetet uppdelat i fem steg (Kvale 
1997). De tre första stegen sker ur intervjupersonens synvinkel; 1. genomläsning för att få en 
känsla av helheten, 2. fastställande av meningsenheter och 3. formulering av teman för 
meningsenheterna. Det fjärde steget innebär att ställa frågor till meningsenheterna utifrån 
undersökningens syfte till exempel ”Vad säger detta uttalande om elevens upplevelse av stöd 
vid svårigheter i skolan?” I det femte steget knyter man ihop alla teman till en deskriptiv 
utsaga.  

4.5.1.2 Meningstolkning 
Forskaren har ett eller flera perspektiv på vad som undersöks och tolkar intervjuerna ur dessa 
perspektiv. Uttolkaren går utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer och relationer 
som inte omedelbart framträder i en text. Detta kräver en viss distans till vad som sägs, vilket 
skapas genom en bestämd metodisk eller teoretisk hållning. 

4.5.1.3 Validering 
Fokus i uppsatsen ligger på att beskriva, analysera och tolka elevernas upplevelser av 
ovanstående teman. Avsikten är också att studera företeelsen på djupet, detaljerat och som en 
helhet. För insamlandet av fakta om elevernas upplevelser har använts retrospektiva 
intervjuer. Det kan vara svårt eftersom det kan förekomma en del minnesfel. 
Intervjupersonerna förväntas göra en rekonstruktion av passerad tid, vilket kan vara 
besvärligt, speciellt för barn och ungdomar – det kan finnas risk för försköningar av dåtiden, 
men även tvärtom. Deras uttalanden är i viss utsträckning påverkade av senare upplevelser. 
Det innebär att den beskrivna upplevelsen i själva verket är en tolkning av den ursprungliga 
upplevelsen. Men det finns även fördelar med retrospektiva studier - eleverna har blivit lite 
äldre och har mognat under tiden. Detta kan ha gynnat elevernas förmåga att se mer på 
helheten istället för på några enstaka företeelser som annars kanske hade varit som starkast 
just vid tillfället för intervjun. 
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5 Resultat  

Som tidigare nämnts beskriver, analyserar och tolkar kommande redovisning fyra elevers 
upplevelse av sin skoltid. Intervjupersonerna har påhittade namn – Bibbi, Lena, Mats och 
Peter. Förfarandet sker med koppling till läroplanen, olika forskningsrön och teorier inom 
området. Materialet som analyseras är elevernas intervjuuttalanden. På grund av den starkt 
begränsade undersökningsgruppen är möjligheten till generalisering och jämförelse ganska 
låg, för att inte säga obefintlig. Generalisering har heller inte varit avsikten. Se även Metod.  

5.1 Fyra elevers skolupplevelser 

De intervjuade har en i det närmaste likartad social bakgrund - arbetarklass eller möjligen 
lägre tjänstemannaklass. Pojkarna talar om sina fäder som ett slags ”förebilder”, utan att 
använda just det ordet. Fäderna är bilmekaniker och mattläggare. På frågan om hur hemmiljön 
var med avseende på studier, om de upplevde att föräldrarna visat intresse för deras studier 
och hjälpt dem med läxor och annat, kan det tyckas som att flickorna fått mer hjälp än 
pojkarna. Pojkarna fick hjälp på lågstadiet, sedan fick de i stor utsträckning klara sig själva. 
Det kan verka som att föräldrarna tyckte att det var viktigare att flickorna skötte sina ålagda 
arbetsuppgifter eftersom de var mer benägna att hjälpa flickorna med skolarbetet under hela 
skoltiden.  

5.1.1 Bibbi 18 år  

Bibbi vill bli bartender eller journalist. Hon lever tillsammans med båda föräldrarna och en 
äldre bror. Fadern är sjukpensionerad på grund av rygg- och knäproblem. Modern har haft 
diverse kortare anställningar inom kontorsyrket och som personlig assistent. Bibbi beskriver 
att hon tidigare haft en väldigt dålig relation till sin far, men att den förbättrats avsevärt. Hon 
tycker att det har känts som att hennes far har tyckt mer om hennes bror än om henne. Efter 
någon månad i ettan fick Bibbi byta skola. Svårigheter med läsinlärningen gjorde att hon gick 
ett extra år i trean. I årskurs sju gick hon i särskild undervisningsgrupp tillsammans med fyra 
andra elever. Från åttan gick hon åter i sin ordinarie klass.  

5.1.1.1 Det roligaste som hände var när hon lärde sig läsa 
Som litet förskolebarn hade hon svårigheter med talet och i skolan fick hon problem med att 
lära sig läsa och räkna. Redan på lågstadiet fick hon hjälp av talpedagog och i trean lärde hon 
sig läsa.  

– Jag kanske kände mig riktigt duktig när jag äntligen hade det 
färdigt… alltså, när jag lärde mig att läsa flytande och såna där 
grejer. 

5.1.1.2 Hon fick specialundervisning i liten undervisningsgrupp 
På mellanstadiet var lärarna osäkra på hur hon skulle klara av sjuan. Hon blev placerad i en 
liten specialgrupp för elever som hade svårt med engelska, matte och svenska, på halvtid. 
Under hela sjuan gick hon i den gruppen, men hon tyckte att det var tråkigt och hon ogillade 
sina kompisar.  

– Tre stycken gillade jag inte personligen. Så då var det jag och en 
kille som umgicks med varandra. Några har ju som en sjukdom … 
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eller hade en sjukdom. Jag vet inte vad dom hade för nåt. Dom orkade 
inte. Nån var bråkig och nån hade en sjukdom och var som ”efter” om 
man säger så. Några hade som mig, att de inte var lika bra i engelska, 
matte och svenska. Dom skulle träna upp det, dom skulle bli bättre. 

I slutet av sjuan sa hon ifrån. Hon ville inte vara i den lilla gruppen längre. Hon ville vara med 
i klassrummet istället för att gå till en specialpedagog. 

– Jag ville få hjälp av mina lärare - jag ville se hur duktig läraren i 
klassrummet var. 

5.1.1.3 Bibbi kände sig dumförklarad och fick dålig självkänsla 
Självkänslan påverkades negativt. Bibbi säger att hon fick väldigt dålig självkänsla 

 – Det kändes som att man var typ dumförklarad inför alla dom andra 
… alltså inte av sina kompisar men av dom andra… inte av lärarna… 
av eleverna.  

– Du är typ dum… typ dum. … dom satt och titta på mig så där 
jättekonstigt … 

– Varför måste du gå där, är du typ så dålig och…bla, bla, bla” och 
sånt där. 

5.1.1.4 Lärarbyten och obehöriga vikarier var vanliga inslag 
När åttan började var nästan alla lärare nya. Även i nian fick de många nya lärare. De hade 
fem eller sex olika slöjdlärare och många nya lärare i kemi, fysik och matematik. Många 
vikarier var väldigt unga och hade nyss gått ut gymnasiet.  

– Dom var duktiga, men arbetade kanske inte så seriöst. 

– Man kan ha suttit där och babblat och dom har inte brytt sig. 

5.1.1.5 Bibbi blev utsatt för mobbning. 
Bibbi blev mobbad vid några tillfällen under sina år – bland annat i trean och i sjuan. Hon 
trodde att det berodde på hennes utseende – att hon hade för kort hår som hon inte passade i 
eller att hon hade ful färg på håret, sminkade sig fel och hade annorlunda kläder.  

– … när jag hade gått om trean så fanns det en kille … Han gick väl 
då i femman. Jag hade klippt mig jätte, jättekort. Och jag passar inte i 
kort hår, jag såg precis ut som en kille. Jag såg precis ut som min 
storebror … och han började kalla mig för ”kille”. Eftersom jag var 
så liten blev jag jätte-, jättelessen. Han höll på så där hela, hela tiden. 
Och så har jag väl haft nån annan kille som varit väldigt bråkig, som 
bråkade med mig, men det var som inget sånt där. Men i sjuan var det 
en tjej som … jag vet inte … hon tog min bästa kompis ifrån mig. Hon 
var en riktig bråkstake. Hon var en sån där punkare … alltså hon var 
helt … hon var jätte-, jättekonstig. Hon gick i skolan … Jag hade 
färgat håret blont först och sen hade jag satt i knallrött. Så blev det fel 
och så blev det som orange hår och så sminkade jag mig så där 
riktigt… så där jätte-, jättesvart under… Jag var så jättesminkad så 
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det var inte sant. Alltså en sån där hip-hop stil hade jag, med 
”killbyxor” och långa tröjor och så där. Hon sa som väldigt taskiga 
grejer till mig, men jag försökte att glömma det.  

5.1.1.6 Svårigheterna utreddes på vårterminen i nian  
Bibbi hade svårigheter med att tala långt innan hon började skolan. Eftersom bägge 
föräldrarna har dyslexi ville de att skolan skulle utreda orsaken till hennes problem. I sjuan 
påbörjades en utredning, som sedan glömdes bort i samband med att den utredande kuratorn 
slutade på skolan. Många och täta lärarbyten bidrog till att informationen inte gick vidare. 

– Så i nian hade mamma tyckt att det var så dumt att dom (lärarna) 
inte hade fått veta … så hon tog själv och berättade för dem hur det 
var. 

På vårterminen i nian påbörjades en utredning som avslutades just innan skolstarten följande 
hösttermin. Bibbi hade dyslexi. 

5.1.1.7 Stressen var påtaglig 
Arbetsbelastningen var stor, speciellt i åttan och nian.  

– Och sen i nian hade vi jätte-, jätte-, jättemycket - vi hade 
”nationella” och det var jättemycket inlämningar som skulle in 
samtidigt. Tre inlämningar som skulle in samma datum och sånt där 
… och det var ju jätte-, jätte-, jättemycket. Man hann ju som inte allt. 

Eleverna sa till om den orimliga arbetsbelastningen. Bibbi hade väldigt ofta stresshuvudvärk.  

– Ja, vi sa det, men – ”Det är ju som nian och bla, bla, bla”, sa dom. 
Ja, åttan och nian var väldigt stressiga. Det vet jag att många håller 
med mig om. Det var inte bara jag som började stressa, det var 
många andra. Jag fick stresshuvudvärk. Jag var väldigt yr och … 

 – Så nu vet du vad du ska akta dig för i framtiden? 

 – Ja, jag har faktiskt … innan jag opererade bort mina halsmandlar 
svimmade jag väldigt ofta och blödde näsblod och så där, men nu har 
jag faktiskt lärt mig att koppla bort den där stressen. Så nu lär jag 
mina kompisar att inte stressa.  

5.1.2 Lena 17 år  

Lena lever tillsammans med sin mor som är hemsamarit och två halvsyskon. Fadern har hon 
inte någon egentlig kontakt med. Han har inte varit delaktig i hennes liv på många år. Lena 
berättar om mobbningen som det allt överskuggande minnet från skolan, men det dröjer en 
lång stund innan hon kommer in på ämnet. Första skolterminen - höstterminen i ettan, trivdes 
hon riktigt bra, men efter flytten till staden började mobbningen – Lena var mobbad från 
vårterminen i ettan och resten av sin skoltid. Hon upplevde att lärarna inte brydde sig om 
henne, att de var sura och att de glömde att hon fanns. 
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5.1.2.1 Mobbningen startade redan i ettan 
Lena hade två ”kompisar” under skoltiden. ”Men ibland gick de över till mobbarna.” Alla i 
hela klassen mobbade Lena. Ingen tyckte om henne, ingen ville sitta bredvid eller gå med 
henne. De andra eleverna skrattade och sa en massa saker när de blev tvingade att arbeta med 
henne. Hon blev både ledsen och arg, men behöll det för sig själv.  

5.1.2.2 Lärarna visste inget om mobbningen  

Lärarna visste inte om mobbningen, eftersom de inte var så uppmärksamma. Dessutom trodde 
de alltid att det inte var någon fara. 

– Tror du på allvar att lärarna inte såg någonting? 

– Nääe…, dom är ju inte så uppmärksamma. Nääe…, dom tror ju 
bara att det inte är någon fara … vissa lärare. 

5.1.2.3 Att berätta om mobbningen var svårt 
I sexan berättade hon om mobbningen för sin mamma. Det kändes skamligt och jobbigt att 
berätta. Tillsammans pratade de med läraren som i sin tur skulle prata med klassen. Det blev 
ingen skillnad – mobbningen fortsatte ändå. Lena visste inte säkert om läraren hade pratade 
med de andra. Hon sa aldrig något om det och på den här skolan brukade man bara prata med 
mobbarna. Mobbningen fortsatte. 

– Varför berättade du det då (i sexan)? 

– Jag vet inte, jag vågade som aldrig berätta det. 

– Varför vågade du inte berätta det? 

– Jag vet inte. 

– Kändes det ”skämmigt” att berätta att du var mobbad? 

– Ja, det kändes jobbigt att berätta det, så då höll jag det inom mig i 
stället. 

5.1.2.4 Under högstadietiden undvek de andra eleverna henne 
På frågan om mobbningen fortsatte på högstadiet blev svaret nekande. Hon berättar att ingen 
pratade med henne och hon var alltid ensam. Hon trodde att det berodde på henne själv. 

– Näe, då vart det mera som att dom undvek mig. 

– Vad tänkte du om dig själv? 

– Att jag var dum och att det var mitt fel. 

5.1.2.5 Självförtroendet försvann  
Lena var mobbad hela skoltiden, det kändes som att hon inte var värd någonting och hon 
vande sig. På högstadiet kändes det normalt. Idag är hon fortfarande rädd för att bli utsatt igen 
– ”känslan går nog aldrig över”. Hon vill flytta och börja ett nytt liv någon på någon annan 
plats. 
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– Mitt självförtroende försvann när jag kom hit (till klassen) i ettan 
och kompisarna inte ville vara med mig. Det kändes som att jag inte 
var nånting… att ingen tyckte om mig. Känslan går nog aldrig över - 
Jag är fortfarande rädd att jag ska bli utsatt igen. Fast nu säger jag 
då ifrån. På högstadiet var jag så van att jag tyckte att det var 
normalt, jag hade ju alltid varit mobbad. 

5.1.2.6 Mobbningen påverkade skolresultatet 
Hon tror att mobbningen kan ha påverkat studieresultatet, eftersom hon egentligen inte ville 
vara i skolan. 

– Ja, det kan ha gjort det … jag ville som inte gå till skolan (nästan 
ohörbart). 

5.1.2.7 Svårigheter i skolarbetet började visa sig i sexan 
I sexan uppträdde svårigheter i skolarbetet, åtgärder beslutades, men det hände inget. Extra 
hjälp fick hon först på högstadiet. Lena hade behövt mer hjälp redan i sjuan, men fick inte det. 
Under åttan fick hon hjälp av en speciallärare … vissa lektioner. Lena säger att hon aldrig har 
gillat lärare, eftersom de var så negativa och bara var intresserade av att hjälpa de som 
pluggade.  

– Dom som hade MVG fick mycket mer hjälp, de som fick mindre 
(lägre betyg) –brydde de sig inte om dom. 

– Det där ska du kunna, sa lärarna när jag behövde hjälp. Jag 
började bråka, skrika och svära mot läraren. 

5.1.2.8 I åttan började hon skolka 
Hennes mamma visste inte om att hon skolkade och brukade hjälpa henne med läxorna. Hon 
brukade ljuga om läxorna och tyckte att det kändes jättedåligt. Skolan tog inte kontakt med 
hemmet. Det var Lena som själv berättade för sin mamma att hon skolkade. Mamma tyckte 
inte om det, men Lena fortsatte ändå att skolka eftersom hon var väldigt skoltrött. Allt kändes 
tråkigt och hon ville inte lyssna på lärarna. Hon sov på lektionerna. Hon tror att hon hade 
kunnat vara pigg om hon hade fått vara någon annanstans (för att arbeta), t ex på ett dagis. 

5.1.2.9 Hon var så tyst att lärarna glömde att hon fanns och klasskamraterna pratade inte 
med henne 

Under låg- och mellanstadiet var Lena tystlåten. Hon var så tyst att lärarna ibland glömde att 
hon fanns. Den enda positiva skolupplevelsen efter flytten i ettan var i sexan när hon hade en 
lärare som såg henne och gav henne beröm, men hon fortsatte ändå att vara tyst. Det var hon 
också på högstadiet och klasskamraterna pratade inte med henne.  

– Jag vet inte, … men dom pratade ju inte med mig. För att jag var 
tyst. Dom visste ju inte vad dom skulle säga till mig. Så att då blev det 
som att … ja … jag vart som utanför, för att jag är så tyst av mig. 

5.1.2.10 Samtidigt började hon protestera och vägrade arbeta 

– Ja, … jo, men högstadiet var så här för mig att jag sa ifrån – ”det 
här vill jag inte göra”, ”det här är tråkigt” eller så där.  
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– Gjorde du någonting som du tyckte var roligt, arbetade du med 
områden som du tyckte var roliga istället eller sa du bara att det här 
vill jag inte göra och så gjorde du ingenting? 

– Jag gjorde ingenting. 

– Varför blev det så, … vad tror du? 

– Alltså, … jag vet inte. 

5.1.3 Mats 17 år 

Mats flyttade flera gånger under sin skoltid, senast under höstterminen i nian. Far är 
bilmekaniker, men blev arbetslös under höstterminen i nian och mor är hemsamarit.  

5.1.3.1 Det var roligare med de praktiska ämnena 
Mats trivdes bra när han började skolan i lågstadiet, men med åren blev trivseln allt sämre och 
högstadiet upplevde han som ”jättetråkigt”. Vissa ämnen, historia och religion struntade han i 
- de kändes meningslösa.  

– Bild, fysik och slöjd var roligt. Det var roligare med praktiska 
ämnen där man fick vara aktiv. Fysik var roligt och läraren berömde 
mig ofta – speciellt i mekanik.  

5.1.3.2 Det var svårt att hänga med i skolans tempo - tankarna flög iväg 
Han hade svårt att hänga med i skolans tempo. Redan i årskurs tre upptäckte han att det var 
svårt att hinna med, trots att han ”kämpade stenhårt” och jobbade med läxor hemma. 
Tankarna flög iväg och läxorna blev inte alltid gjorda. 

5.1.3.3 Liten undervisnings grupp, anpassad undervisning och otydliga mål 
I femman klarade han inte nationella proven och i sjuan fick han specialpedagogisk hjälp. Han 
fick undervisning i liten grupp några timmar per vecka. I årskurs åtta upptäcktes att han hade 
någon form av koncentrationsstörning. Då blev han placerad i en liten undervisnings-grupp i 
nästan alla ämnen. Då var det mycket lättare att koncentrera sig.  

– … sen tog skolan bort ämnen som jag inte skulle behöva för det 
program som jag ville läsa.  

I svenska och matematik fick han inget betyg. Han förstod inte vad som krävdes eller vad som 
fattades för att han skulle bli godkänd.  

5.1.3.4 Ville bli fordonsmekaniker 
Mats gillade att skruva i cyklar och mopeder. Han har arbetat mycket med sin far i verkstaden 
och vill helst bli fordonsmekaniker men får nöja sig med att bli plåtslagare eftersom han inte 
kommer in på Fordonstekniska programmet.  

– Då kan jag jobba på plåtslageri med skadade bilar. Det känns bra. 

5.1.3.5 Besviken på skolan 
Lite besviken är han på skolan som sa att det var svårt att få tag i extra lärare. Han fick bara 
träffa skolpsykolog en enda gång under hela skoltiden, det var i åttan. 
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5.1.4 Peter 17 år 

Far är mattläggare och mor är hemsamarit. Peter trivdes inte i skolan - inte med skolämnena, 
men med kompisarna.  

5.1.4.1 Peter försökte bara fördriva tiden  
 
Första året i skolan var rätt kul, men sen var det inte roligt längre. Han berättar att han gick till 
skolan mest för att träffa kompisarna. De var det bästa med skolan. Han blev riktigt less när 
han gick i fyran eller femman, men han gick till skolan ändå – för kompisarna. I sjuan 
”slappade” han eftersom han visste att de inte satte betyg. Han hittade nya kompisar och tog 
det ganska lugnt. Men han var alltid var närvarande på lektionerna. 

– Blev lärarna irriterade? 

– Nej, aldrig irriterade, för jag var inte speciellt stökig eller 
någonting … eller skolkade. Det var ju bara att jag inte gjorde så 
mycket… försökte bara fördriva tiden … fort. 

– Jag har alltid vetat att jag inte har nånting på skolan att göra. Jag 
vill helst nu (efter IV-året) bara göra en utbildningslinje så att jag får 
komma ifrån. Jag har som aldrig brytt mig – jag har bara kommit dit 
och suttit av tiden. 

5.1.4.2 I sexan bestämde han sig för att bli snickare 
Peter berättar att han lärde känna en av sin fars arbetskamrater - en snickare. Han gjorde 
praktik hos honom när han gick i sexan. Sen bestämde han sig för att bli snickare. På så sätt 
kom han i kontakt med snickaryrket - det som han vill arbeta med resten av sitt liv. Efter 
årskurs sex har Peter praktiserat i sitt blivande yrke i tre – fyra år.  

5.1.4.3 Det var svårt i skolan för att det var så tråkigt 
Han tyckte att det var svårt att lära sig läsa och räkna. Från början trodde Peter att det var fel 
på honom själv, men sen förstod han att det var skolan. Problemet var inte att det var för 
mycket att läsa, men det var för tråkigt – det stämde inte med hans behov. I fyran eller 
femman blev han riktigt less på skolan. Han tyckte att skolan innehöll för mycket teori och för 
lite praktik. Han tycker att det borde ha varit mycket mer praktiska ämnen redan på 
grundskolan. När han bestämt sig för att bli snickare fanns det inget ämne som passade in på 
det yrke han hade tänkt sig.  

5.1.4.4 Utvecklingssamtalen var inte utvecklande 
De hade utvecklingssamtal två gånger per år. Men han fick aldrig höra något bra.  

– För det mesta var det tråkiga saker. Då diskuterade de ju alltid att 
jag inte gjorde nånting på lektionerna. Det blev som inget annat än en 
diskussion och dom sa att jag skulle förbättra mig och så. 

5.1.4.5 Dialogundervisning var roligt och lärorikt 
Peter berättar att läraren i SO-ämnena var väldigt bra, där fick han också de bästa betygen. 
SO-läraren och Peter hade dessutom ungefär samma intressen. Han tror att skolan hade varit 
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roligare om alla lärare hade varit lika engagerade. Lektionerna bestod mest av samtal och 
diskussion. 

– Hans lektioner var ju roliga att gå på. Man kom ju dit. Han gjorde 
lektionerna mycket bättre. Han snörde inte bara fram papper och så 
fick man börja skriva direkt utan han satt och pratade hela tiden så 
allting fastnade i huvudet – vi diskuterade. 

– Så ni var med och diskuterade – var det viktiga frågor som 
engagerade er? 

– När ni hade den här SO-läraren – var du aktiv i samtalen då? 

– Ja, man diskuterade ju då eftersom då hade man någonting att säga. 
Han diskuterade så mycket runt ett ämne att man kunde säga 
någonting. Det var inte någonting som man hade måsta forska sig 
fram till för att förstå. Det var mycket som man hade att säga till 
honom. 

– De områden som ni diskuterade – var det områden som du tyckte 
var angelägna för dig och din ålder? 

– Ja, man hade mycket att säga om vad man själv tyckte - alltså sina 
egna åsikter. 

– Vad kunde det vara för slags frågor? 

Ja, det var ju mycket det här med samhällsfrågor, en del politik och 
sånt där. 

– Var SO det enda ämnet där ni hade någon form av samtal med 
läraren? 

– Ja. 

De andra timmarna satt han bara och pratade med andra som inte heller gjorde nånting. 

5.1.4.6 Teori och praktik 
Peter menar att det sägs att skolan är till för elevernas lärande. Men han anser att det finns så 
många ämnen som bara är allmänbildande –han saknar yrkesinriktade ämnen som till exempel 
”byggnads”. Han tycker att skolan ska arbeta med de ämnen som eleven är intresserad av, 
diskutera mycket med dem och få fram nånting som passar för den eleven så att han eller hon 
får godkänt och kan komma vidare till ett gymnasieprogram. Men han anser inte att man bara 
kan lämna de övriga ämnena. 

– Ändå anser jag att NO-ämnena alltså är helt värdelösa – vi har 
ingen som helst användning för dem. Om du nu ska gå på bygg så har 
du som ingen användning alls för dem – inte nånting. 

– Han anser att det borde finnas en möjlighet att välja mellan en 
teoretisk eller praktisk inriktning tidigare än idag - kanske redan i 
sjuan eller åttan.  
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– Tror du att det skulle vara risk för att en del skulle välja fel därför 
att det är för tidigt? 

– Ja, det kanske är så, men det borde finnas en valmöjlighet att kunna 
göra så, att plugga till det du vill och en annan för dem som inte är så 
säkra på vad de vill bli. 

5.1.4.7 Specialpedagogisk hjälp 
På mellanstadiet fick Peter hjälp av en specialpedagog, eller en extra lärare. De var fyra eller 
fem elever som träffades tre timmar per vecka i svenska, matematik och engelska. Det blev 
som aldrig något resultat. På högstadiet valde han bort att gå till specialpedagogen. Han tyckte 
att han var lika ointresserad trots extra hjälp.  

5.1.4.8 Inflytande och respekt 
Lärarna var bara intresserade av de elever som hade bästa betygen. Själv försökte han att inte 
säga så mycket, eftersom han ”visste att det kunde bli fel”. Han hörde på lärarna de gånger 
han så något att de inte var riktigt nöjda och att de menade att det fanns bättre lösningar. 

5.2 Sammanfattning av resultat 

Undersökningsgruppens svårigheter består bland annat av inlärningsproblem; – 
koncentrationssvårigheter och dyslexi, ointresse för skolans innehåll och relationsproblem 
som till exempel mobbning. För samtliga uppstod problemen redan på lågstadiet och 
accentuerades med åren. Trivseln minskade också för varje år. Svårigheterna accelererade 
under den senare delen av grundskolan. Tre av dem ”gav upp”, men en elev – Bibbi - 
kämpade och klarade godkänt och högre betyg, i alla ämnen utom två.  

Bibbi hade redan som liten flicka svårigheter med talet. Det var svårt att lära sig läsa, men 
hon fick hjälp av en talpedagog. Hon fick ett extra år i trean och då lärde sig läsa. Hon kände 
sig jätteduktig när hon kunde läsa flytande. Andra året i trean blev hon mobbad av en äldre 
kille. Hon tror att det berodde på hennes utseende. Både på mellanstadiet och i sjuan fick 
Bibbi specialundervisning i svenska, engelska och matte. I sjuan var det på halvtid i liten 
grupp tillsammans med tre andra elever. Hon gillade inte sina kompisar i den lilla gruppen. En 
hade en sjukdom, en annan var bråkig och ytterligare en annan var som ”efter – om man säger 
så”. Men det fanns en som var där av samma anledning som hon själv – för att träna sig i 
matematik, svenska och engelska. Honom brukade Bibbi vara med. Bibbi kände sig 
dumförklarad av de andra eleverna på skolan. De brukade reta henne för att hon var i den lilla 
gruppen. Självkänslan påverkades negativt. På vårterminen i sjuan sa hon till om att hon inte 
ville vara kvar i gruppen. I sjuan blev hon illa behandlad av en annan flicka som sa ”väldigt 
taskiga grejer” till henne och som dessutom tog hennes bästa kompis från henne. Till sin 
pappa hade hon en väldigt dålig relation. Hon tyckte att det kändes som att han tyckte mer om 
hennes bror än om henne. Det var många lärarbyten och obehöriga vikarier under högstadiet. 
Många vikarier var väldigt unga och hade nyss gått ut gymnasiet. De var inte alltid så seriösa. 
Bibbis svårigheter med att tala, läsa och räkna fortsatte under alla år. Arbetsbelastningen och 
stressen var hög. När de sa till lärarna fick de inget gehör. Bibbi fick stresshuvudvärk, 
illamående och yrsel, svimmade och blödde näsblod. Under vårterminen i nian, på initiativ av 
Bibbis mor, utreddes orsaken till skolsvårigheterna. Svaret kom en vecka före skolstarten – 
dyslexi.  
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Lena började skolan i en liten by några mil utanför sin nuvarande bostadsort och trivdes 
jättebra. Efter flytten under vårterminen i ettan blev hon mobbad och skolan blev en stor plåga 
för henne. Hon fick två kompisar – ibland var de på Lenas sida och ibland på mobbarnas. Alla 
i hela klassen mobbade henne. Det kändes som att ingen tyckte om henne. Det kändes som att 
lärarna inte brydde sig. Ingen ville sitta bredvid henne eller arbeta med henne. De sa en massa 
saker och skrattade när de blev tvingade. Hon blev ledsen och arg. I sexan fick hon problem 
med att klara skolarbetet och hon berättade för sin mor om mobbningen. Modern tog kontakt 
med läraren som lovade att prata med klassen. Hon vet inte om det skedde. Mobbningen 
fortsatte i alla fall som förut – eller kanske i en ännu mer sofistikerad form. På högstadiet var 
hon så van att hon tyckte det kändes normalt. Ingen pratade med henne och hon fick alltid 
vara ensam. Till slut var hon så tyst att lärarna glömde att hon fanns. Hon säger att det 
berodde på att ”hon var så tyst av sig så att kamraterna inte visste vad dom skulle säga till 
henne”. Självförtroendet försvann och det kändes som att hon inte var ”nånting”. 
Skolsvårigheterna skulle rättas till redan i sexan, men det dröjde ända till årskurs åtta innan 
hon fick någon hjälp. Då hade hon börjat skolka, protestera och vägrade att arbeta. Det kändes 
som att lärarna var sura och bara brydde sig om de som pluggade. Hon var väldigt skoltrött 
och allt kändes tråkigt – hon ville inte lyssna på lärarna och brukade sova på lektionerna, men 
hon säger att hon hade kunnat vara pigg om hon fått vara någon annanstans. Hennes mor 
visste inget om skolket, hon brukade ljuga om läxorna och modern brukade hjälpa Lena med 
läxorna – ”det kändes jättedåligt”. Det var Lena själv som berättade om skolket för sin mor – 
skolan tog ingen kontakt.  

Mats flyttade flera gånger under sin skoltid. Han gillade att skruva i mopeder och cyklar. På 
fritiden brukade han arbeta med sin far i verkstaden. Han trivdes bra på lågstadiet, men med 
åren blev trivseln allt sämre. Vissa ämnen struntade han i eftersom de kändes meningslösa. 
Han tyckte att det var roligare med praktiska ämnen där han fick vara aktiv. Redan i trean var 
det svårt att hänga med i tempot, trots att han ”kämpade stenhårt”. Tankarna flög iväg och 
läxorna blev inte alltid gjorda. I femman klarade han inte nationella målen och i sjuan blev 
han placerad i en liten undervisningsgrupp med specialpedagog några timmar i veckan. I åttan 
upptäcktes att han hade en form av koncentrationsstörning och då fick han vara i liten 
undervisningsgrupp i nästan alla ämnen. ”Sen tog skolan bort ämnen som jag inte skulle 
behöva för det program som jag ville läsa” (fordonsmekaniker). Han tyckte att kändes mycket 
bättre. Men han är lite besviken på skolan som sa att det var svårt att få tag i extralärare. 

Peter tyckte att första året i skolan var ”rätt kul”, men sen var det inte roligt längre. Det var 
svårt att lära sig läsa och räkna. Från början trodde han att det var fel på honom, men sen 
förstod han att det var fel på skolan. Det var för tråkigt och han tyckte inte att han hade något 
behov av kunskaperna. I fyran eller femman blev han riktigt less på skolan, det var alldeles 
för mycket teori och för lite praktik, men han gick dit för kompisarna skull. På mellanstadiet 
fick Peter hjälp med svenska, matematik och engelska, av en specialpedagog. Han tyckte inte 
att det hjälpte och förblev lika ointresserad som tidigare. I sexan, efter en praktik hos en av sin 
fars arbetskamrater som var snickare, bestämde han sig för att bli snickare. Efter det beslutet 
var inga ämnen intressanta. Nu blev skolan bara en transportsträcka. I sjuan tog han det lugnt 
och hittade nya kompisar. Lärarna var aldrig irriterade eftersom han inte störde lektionerna. 
Men på utvecklingssamtalen fick han alltid höra att han inte gjorde någonting på lektionerna. 
Det fanns en enda ljuspunkt i skolan – det var SO-läraren. Peter, som i normala fall ansåg att 
lärarna bara var intresserade av de elever som hade bästa betygen och noga aktade sig för att 
säga för mycket på lektionerna, tyckte jättebra om SO-lärarens undervisning. ”Han snörde 
inte bara fram papper… han satt och pratade hela tiden - … vi diskuterade.” Då var Peter 
aktiv och delade med sig av sina egna åsikter – samhällsfrågor – politik. Dessutom hade de 
ungefär samma intressen. Men det var det enda ämnet där det förekom något samtal med 
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eleverna – i alla andra ämnen skulle de arbeta självständigt och undersökande. Då blev 
ingenting gjort. Peters bästa betyg var i SO. Han tycker att skolan i högre utsträckning ska 
utgå från elevernas intressen och diskutera med dem så att de hittar något som passar – ”det 
sägs att skolan är till för elevernas lärande”. 
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6 Diskussion 

Jag har försökt belysa hur några elever som inte nått målen – elever i behov av särskilt stöd – 
upplevt grundskolans sätt att möta dem. Detta har gett mig en stor mängd information om hur 
de, som av olika orsaker inte kunnat tillgodogöra sig undervisningen i skolan, har uppfattat 
sin situation. Elever behöver olika lång tid och har olika intressen. Hänsyn måste tas till deras 
olika förutsättningar. Detta har skolorna uppenbarligen inte klarat av.  

Nedan presenteras först en diskussion av resultatet av de fem problemområdena. Sedan följer 
en diskussion om validitet och reliabilitet. 

6.1 Resultatdiskussion 

Stöd och hjälp 
Tre av eleverna anser inte att de fått den hjälp de behövt för att nå målen. Som orsak till detta 
nämns bland annat lärarnas ensidiga intresse för duktiga elever, försenade utredningar av 
inlärningsproblem, många lärarbyten, unga outbildade vikarier och svårigheter att få tag i 
extralärare. Pojkarna ansåg dessutom att det var svårt i skolan eftersom den inte 
överensstämde med deras behov eller intressen. Det var för mycket teori och för lite praktik.  

Skolans styrdokument är tydliga i att särskild hänsyn skall tas till elever som är i behov av 
särskilt stöd. Av allt att döma har stödet inte fungerat helt tillfredsställande. Utredningar för 
att identifiera barnens problem har i vissa fall aktualiserats så sent att de inte genomförts 
förrän i åttan eller nian. Det kan verka som att skolan ibland har en tendens till att avvakta och 
hoppas att problemen ska lösa sig av sig själv. Kanske kan det förklaras med en rädsla för att 
”stämpla” eleven, men det kan också bero på bristande resurser och/eller bristfälliga 
kunskaper hos personalen. Två elever säger att lärarna bara är intresserade av de duktiga 
eleverna och de som ”pluggar”. Det är möjligt att det kan vara så. Duktiga och intresserade 
elever är ju faktiskt en positiv feedback för lärarna. Men, det kanske finns en risk för att lärare 
för tidigt bildar sig en uppfattning om eleven, och på så vis skapar ojämlika förutsättningar för 
lärande. De svagpresterande eleverna har, troligtvis i ännu högre grad än de högpresterande, 
behov av positiv förstärkning från sin lärare.  

Eleverna har haft en kombination av olika stödåtgärder under sina år. Redan på låg- och 
mellanstadiet hade flera av dem specialundervisning, medan undervisning i särskild grupp och 
anpassad undervisning tillkom först på högstadiet. Den elev som klarat skolan bäst hade 
specialpedagogisk hjälp under hela skoltiden – talpedagog, liten undervisningsgrupp och 
specialpedagog - i kombination eller växelvis. Men trots alla insatser som gjordes för henne 
visste man inte vad som orsakade hennes svårigheter. Man kan ställa sig frågan huruvida det 
finns tillräcklig specialpedagogisk kompetens på de enskilda skolorna för att göra en adekvat 
bedömning och besluta om vilka åtgärder som ska vidtas. Många elever har stödundervisning 
under flera år av sin skoltid, men frågan är om de blir bättre. Vad är målet? Bibbi ansåg att 
specialundervisningen både var för lätt och för tråkig. Eleverna vet att de har samma mål att 
nå som andra elever, trots att de får räkna en lättare kurs hos specialpedagogen. Skapar 
stödundervisningen en förändrad och förbättrad förståelse av ämnet eller sänker den bara 
tillfälligtvis kraven?  

Enligt läroplanen skall undervisningen utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande. Vissa barn behöver längre tid och behöver särskilt stöd för att 
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tillgodogöra sig undervisning. Björn Kadesjö (2001), medicine doktor och ansvarig för 
Specialpedagogiskt centrum i Karlstad, hänvisar till forskning kring barn med 
neuropsykiatriska handikapp. Han pekar på betydelsen av tidig utredning under skolgången, 
innan problemen orsakat alltför stora skador. Den lägsta ambitionsnivån för undervisning av 
barn med stora koncentrationssvårigheter bör enligt Kadesjö vara att förhindra uppkomsten av 
onda cirklar med dålig självtillit, improduktiv inlärningsstil och bristfällig förmåga att hålla 
sig till uppgiften.  

Trots att eleverna anser att de inte fått den hjälp de behövt säger tre av dem att de inte ville ha 
specialpedagogisk hjälp. De ville vara kvar i sin klass. Endast en elev var tacksam. Han tyckte 
att det var mycket lättare att koncentrera sig i liten grupp. För Bibbi var det långt ifrån 
positivt. Hon tyckte det var tråkigt och gillade inte kompisarna. Undervisningen var dessutom 
för lätt och hon blev retad och hånad för att hon gick i den lilla undervisningsgruppen; 
…”dom satt och titta på mig så där jättekonstigt” … och - ”varför måste du gå där, är du typ 
så dålig och…bla, bla, bla” och sånt där. Hon fick väldigt dåligt självförtroende och ville inte 
vara kvar i den gruppen.  

Bibbis berättelse om hur hennes självförtroende knäcktes av att undervisas i den lilla gruppen 
och hur andra elevers sätt att betrakta henne förändrades negativt, bekräftar Ingemar 
Emanuelssons påstående om risken med särskiljande undervisning. Han menade att en elev 
som en gång blivit betraktad som annorlunda har en benägenhet att förbli speciell under resten 
av skoltiden - ofta även efter avslutad skolgång (Emanuelsson, 1977). Han är kritisk till 
särskiljande undervisning och menar att man måste se undervisning i ett långtidsperspektiv 
och pekar på ett behov av breddning när det gäller förståelse av orsakerna till svårigheterna. 
Emanuelsson föreslår ett perspektivbyte, från eleven och dennes brister (det kategoriska 
perspektivet) till situationen (det relationella perspektivet). I det relationella perspektivet kan 
svårigheter betraktas som förorsakade av mötet mellan elevens förutsättningar och skolans 
krav. Å andra sidan bekräftar Mats uttalande om sin positiva upplevelse av undervisning i 
liten grupp Kadesjös teori (Kadesjö, 2001). Mats ansåg att det var mycket lättare att 
koncentrera sig när han fick undervisning i liten grupp. Kadesjö menar att undervisning i liten 
grupp borde var en rättighet för barn med koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem. 
Han anser även att skolan ska hjälpa dessa barn att utveckla ett arbetssätt som gör det bättre 
på att lära genom att hjälpa det att komma till rätta med en del av sina grundläggande 
svårigheter. Börjesson och Palmblad (2003) pekar i detta sammanhang på skolans bidrag till 
den sociala reproduktionen. 

Min slutsats är att det med ganska hög sannolikhet inte finns någon metod som fungerar på 
alla elever. Inte ens om eleverna skulle ha likartade svårigheter. Situationen är mycket 
komplex och frågan om inkluderande eller särskiljande undervisning måste bedömas för varje 
enskilt fall. I de allra flesta fall torde en kombination vara det mest lämpliga. Emanuelssons 
rädsla för att eleven skulle betraktas som annorlunda om den blev föremål för särskiljande 
undervisning stämmer väl med Bibbis känsla, men känslan av att vara annorlunda kan mycket 
väl uppstå även i ”vanliga” undervisningssituationer där elevens förmåga eller oförmåga att 
hantera ”vanliga” undervisningssituationer och det sociala samspelet i gruppen. Det kan vara 
väl så utpekande att befinna sig i en situation man inte kan hantera. Det relationella 
perspektivet talar för ett mjukare möte mellan elevens förutsättningar och skolans krav. Så 
länge de nationella målen ska uppnås av alla elever inom samma tid, oavsett vilka 
förutsättningar de har, förefaller det relationella perspektivet vara mer en vision än realistiskt 
genomförbart.  
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Elevinflytande 

Elevinflytande är - med några få undantag - en företeelse som knappast nämns. Men en 
flickas berättelse vittnar ändå om ett visst mått av elevinflytande - när det gällde de egna 
studierna. Bibbi som inte trivdes i den särskilda undervisningsgruppen bad själv att få följa 
den ordinarie matematikkursen och så småningom även att avbryta undervisningen i gruppen. 
I detta fall lyssnade skolan på hennes önskemål.  

En pojke upplevde att lärarna bara var intresserade av att lyssna på dem som hade de bästa 
betygen - det var de duktiga som hade något att säga till om. Men när arbetsbelastningen i 
nian var väldigt stor och eleverna protesterade kunde ingen av eleverna påverka något. Frågan 
uppstår om huruvida verkligt elevinflytande är möjligt och i så fall inom vilka gränser. Skolan 
är målstyrd, vissa kunskapskrav ska vara uppfyllda inom viss tid. Var finns utrymmet för 
elevernas reella inflytande? Gunvor Sehlberg visar i sin doktorsavhandling av "Elevinflytande 
i lärandet” att elevinflytandet i skolan är litet och minskar med stigande ålder för eleverna. 
Hon tycker att det verkar som om förtroendet för elevernas förmåga till självständigt lärande 
är störst för de yngsta åldersgrupperna. Min egen reflektion när det gäller inflytande i olika 
åldrar är att lärare i högre årskurser har större press på sig när det gäller betyg och uppnående-
mål och vågar kanske inte lita på att eleverna kan bedöma vad som är betydelsefullt och 
viktigt att hinna med. I vissa fall är det kanske till och med så att eleverna varken vill eller kan 
ta det ansvaret eftersom de tror att läraren bättre kan bedöma vad som är viktigt att kunna och 
hur man bäst lär sig det. Men, man kan också ställa sig frågan om eleverna är medvetna om 
målen eller om det är lärarens mål. Sehlberg (1999) menar att elevinflytande är av avgörande 
betydelse för om elever ska klara målen för undervisningen. Hon ser ett påtagligt samband 
mellan elevernas inflytande över studierna och kvaliteten. Börjesson och Palmblad (2003) 
menar att skolans kulturöverförande roll fortfarande idag är lika viktig som dess 
kunskapsöverförande, men att utbildningssystemets fostrande uppgifter numera måste utföras 
på ett mer diskret sätt än tidigare. Medborgarna måste fås att själva vilja det rätta med hjälp av 
medel där eget ställningstagande och medansvar är nyckelord. Skolan ska värna om de ungas 
individualiteter – de fria valet ska skapa självständiga och kritiskt tänkande människor. Min 
fråga blir om skolan verkligen är beredd att anpassa sitt arbetssätt med utgångspunkt från den 
övertygelsen? Hur skulle det bli? En fullständig anpassning till elevernas spontana val kanske 
leder till problem för dem i framtiden. Författarna (Ibid) menar att skolan tar på sig rollen att 
se elevernas verkliga behov, bortom deras kortsiktiga önskningar. Börjesson och Palmblad 
(2003) pekar på paradoxen att elevernas intressen bör tillvaratas samtidigt som de ska ledas in 
på de rätta områdena. 

Mobbning 

Bägge flickorna uppger att de blivit mobbade. I det ena fallet under mer begränsade perioder 
och från enstaka elever, men för Lena från vårterminen i ettan och hela grundskoletiden av 
hela klassen. Hon valde att inte säga något till sin lärare. Hon tyckte att lärare i allmänhet var 
ouppmärksamma och alltid bagatelliserade problem. Forsman refererar till Björk (2003) som 
påtalar risken med långvarig mobbning - förlorad tillit och bristande respekt mot vuxna och 
även förlorad tro på viljan att hjälpa den drabbade. Lena fick dessvärre sin uppfattning 
bekräftad efter att hennes mor i sexan pratat med läraren om mobbningen som trots det 
fortsatte som tidigare – möjligen i ännu mer avancerad form. Det satte tydliga och märkbara 
spår hos Lena. Hur uppfattade läraren samtalet med Lenas mor? Forsman (Ibid) refererar till 
forskning av Fors och Persson som visar att föräldrar till mobbade barn, av både barn och 
vuxna, kan uppfattas som överbeskyddande och då kan mobbningen förstärkas ytterligare. 
Var kamraternas undvikande en förstärkning? Vad hände med Lena? Hon blev helt tyst, så 
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tyst att lärarna glömde att hon fanns. Hon tror att mobbningen påverkade hennes 
studieresultat, eftersom hon inte alls ville vara i skolan.  

Mobbning förekommer inte bara i samhället utan även i skolan. Det sociala livet i skolan och 
elevernas trivsel har stor betydelse för möjligheten att tillgodogöra sig undervisningen och 
möjligheten till personlig utveckling. Lena saknade kompisar – ingen i hela klassen tyckte om 
henne. En kompisrelation innebär att bli bekräftad, känna tillhörighet och trygghet. Både 
under raster och lektionstid går många handlingar ut på att markera och befästa dessa 
relationer. Vad innebär det att inte ha en nära relation till någon i den grupp man blivit 
placerad i? Vilken betydelse har det att skolklassen är en sammansatt grupp, som barnen 
sällan själva valt att ingå i? Handläggningen av mobbningsfallen Bibbi, och i synnerhet Lena, 
kan inte anses stämma överens med läroplanens förordning om omsorg om elevens 
välbefinnande och utveckling och att ingen skall utsättas för mobbning.  

Varje skola är skyldig att ha en handlingsplan för att förebygga och stoppa mobbning, men 
hjälper handlingsplaner? Hela klassen mobbade Lena. Man kan fråga sig varför det hände. 
Olweus (1986) menar att det är vanligt att mobbning är ett gruppfenomen. Det medför att 
medlemmarnas självkritik försvagas, och att det egna ansvaret minskar, men uppfattningen att 
offret förtjänar att bli illa behandlad och att mobbarna faktiskt har gjort något bra ökar. Varför 
märkte inte lärarna något, eller varför ingrep de inte? Olweus (Ibid) talar om primära och 
sekundära tecken på mobbning. Där ingår avsaknad av kamrater, kränkningar, hån, 
förödmjukande, förnedrade, utanförskap, att väljas sist, försämrade studieresultat med flera. 
Alla dessa tecken uppvisade Lena. Varför märkte ingen vad som pågick? Olweus har funnit 
(Ibid) att den mest avgörande faktorn för mobbning är lärarnas attityder till och rutiner kring 
mobbning. Lärarna reagerar och ingriper sällan vid mobbning.  

Forsman (2003) tar upp det faktum att många som mobbas får skam- och skuldkänslor och det 
resulterar i att de inte vill berätta. Det kanske inte är helt ogrundat att misstänka att det var vad 
som hände med Lena. Men hon berättade till slut. Den önskade effekten av samtalet uteblev. 
Vad hände med mobbningen och vad hände med Lena? Det vet vi inte, men Lena berättar att 
när hon gick på högstadiet undvek hennes klasskamrater henne. Var det en effekt av samtalet 
med läraren i sexan?  

I enlighet med attributionsteorin är det troligt att Lena attribuerar sina misslyckanden som 
orsakade av brister hos henne själv, det kan förklara hennes negativa självuppfattning – att det 
är fel på henne. Hon säger också att orsaken till att de andra kamraterna inte pratade med 
henne berodde på att hon var så tystlåten att de inte visste vad de skulle prata med henne om. 
En elev med så negativ uppfattning om sig själv blir lätt ett mobbningsoffer (Forsman, 2003). 
Hennes strategi, för att klara av mobbningen, är att förneka och helt isolera sig genom att vara 
tyst och så småningom även genom att fly - skolka. Hon ville egentligen inte gå till skolan. 
Lena har inte själv benämnt de handlingar hon utsatts för som mobbning och inte definierat 
sig som mobbad, trots att hon visat på otaliga situationer där hon dagligen trakasserats och 
mobbats av andra barn på skolan.  

Enligt Birgitta Rudenius, universitetsadjunkt i pedagogik vid Högskolan i Kristianstad, 
uppstår mobbning ofta under de tidiga skolåren och fortsätter många år framöver (Rudenius). 
Hennes undersökning visar att mobbning sätter djupa spår och blir ett hinder för lärandet. 
Mobbningen mot Lena började i ettan och när hon gick ut nian saknade hon 14 betyg. Den 
som mobbats under sina skolår lider och blir aldrig helt fri från upplevelserna, berättar 
Rudenius. Det bekräftar även Lenas historia. Hon är alltid rädd att det ska börja igen.  
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Men är det verkligen tillåtet att inte ingripa vid mobbning? Nej, det är det inte. De senaste 
åren har flera skolor i Sverige åtalats för misskötsel av mobbningsfall. Skadestånd till den 
drabbade har utdömts – men det gör inte saken ogjord. I åttan började Lena protestera, hon 
vägrade att arbeta, skrek åt lärarna och skolkade. Lärarna blev sura när Lena började bråka. 
Att skolan tillåter mobbning att fortgå är upprörande, men att det tillåts att fortgå under en hel 
grundskoletid är näst intill oförlåtligt. Handlingsplaner i alla ära, men ännu bättre om skolan 
satte stopp för sådana negativa beteenden som mobbning och okamratligt beteende. Det måste 
vara näst intill omöjligt att inte upptäcka en mobbning som pågår under så lång tid. Är det 
bristande kunskaper, civilkurage eller tycker man att eleven förtjänar att bli behandlad på 
detta sätt? 

Praktiska och teoretiska ämnen 

Uppdelningen i praktiska respektive teoretiska ämnen är ett genomgående tema i intervjuerna 
bland pojkarna. Framför allt Peter, som redan i sexan bestämt sig för att bli snickare, 
efterlyser mera praktiska ämnen. Enligt honom bestod undervisningen mest av ointressanta 
och onödiga ämnen och han efterlyser en förändring av skolan mot en tidigare profilering mot 
teoretiska och praktiska ämnen.  

Alla intervjuade har en i det närmaste likartad social bakgrund - arbetarklass eller möjligen 
lägre tjänstemannaklass. Båda pojkarna talar om sina fäder som något av ”förebilder”, utan att 
använda just det ordet - de är bilmekaniker och mattläggare.  

Pojkarna, Mats och Peter, som tidigt bestämt sig för vad de vill arbeta med – snickare och 
fordonsmekaniker, anser att praktiska ämnen är roliga men att teoretiska ämnen känns 
meningslösa och ointressanta. Men även om skolämnena är ointressanta och skoltiden mest 
känns som en transportsträcka kommer de till skolan varje dag. De har hittat en annan mening 
i skolan - vänskap. En av dem uppger att det enda skälet till att befinna sig i skolan är 
kompisarna. Han säger att han aldrig har haft några förväntningar på skolan och att han 
förstått att han inte har något där att göra.  

Barn är olika, och som intervjuerna visar, är det omöjligt att inom den sammanhållna skolan 
möta alla barns behov och förmågor. Willis studie av arbetarklasspojkar visade att barn till 
föräldrar med låg social grupptillhörighet hade svårigheter i skolan (Willlis, 1981). Han 
visade hur de genom sitt motstånd mot skolan och dess kultur skapade och återskapade sig 
själva som arbetarklass. Pojkarna skapade en ”motkultur” – de försökte få grepp om en 
främmande situation och samtidigt hitta något av intresse och en förströelse mitt i det torra 
och ointressanta skolsammanhanget. Pojkgängets negativa inställning till skolarbetet och 
känslan av att de visste bättre, har enligt Willis sin parallell inom arbetarklassen i allmänhet - 
att praktik är viktigare än teori. Willis menar att när den teoretiska kunskapen på så vis blir 
nedvärderad eller värdelös ses undervisningen mer som tvång. För dessa pojkar 
representerade skolan ett samhälle där de inte kände igen sig, eftersom skolan stod för 
medelklassvärden som att utbildning är nödvändigt och rätt. Lärarna var motsatserna till 
pojkarnas klasstillhörighet och maskulinitet.  

När det gäller val av framtida arbete är ”gängets” kultur den viktigaste vägvisaren. Skolans 
motkultur bedömer värdet av den lydnad som skolan försöker avpressa eleverna och ställer sig 
djupt kritisk till kvalifikationers värde i förhållande till det som måste offras för att få dem - i 
handlande, engagemang och oberoende. Motkulturen ställer sig också frågan om det är 
meningsfullt att satsa sig själv och sin energi på kvalifikationer, när både deras effektivitet 
och syfte är tvivelaktiga.  
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Det enda ämnet som tilltalade Peter var samhällsorientering eftersom där upplevde han att det 
handlade om ämnen som berörde honom. Undervisningen genomfördes i form av samtal och 
diskussioner med en lärare som var engagerad och dessutom delade hans intressen. Där kände 
han att han kunde bidra med sina tankar och åsikter. På alla andra lektioner satt han tyst, 
eftersom han tyckte sig ha uppfattat att hans bidrag i samtalen inte var tillräckligt bra. Alla 
andra lektioner under hela högstadiet bestod av undersökande arbete och då gjorde han 
ingenting annat än pratade med kompisar som inte heller arbetade. Så var förhållandet under 
hela högstadiet eftersom största delen av lektionerna var undersökande. 

I elevernas undersökande, fria, problembaserade arbete uppstår ofta problem för barn med 
olika skolsvårigheter. Gränsen mellan de olika ämnena är lite otydlig och förväntningarna på 
vad eleven ska göra är i högre eller lägre grad outtalade. Dessutom övergår läraren till att vara 
"handledare". Bernsteins begrepp inramning och klassificering avser den kontroll som läraren 
och eleverna har över urvalet, organiserandet och den takt som kunskap förmedlas och mottas 
respektive gränsdragningen mellan olika ämnen (Hultqvist). Om vi ser till dessa elevers 
sociala bakgrund kan det finnas ett stort behov av lärarens och skolans bekräftelse. Det får 
Peter i högre grad i den lärarledda samhällsundervisningen och Mats i den lilla 
undervisningsgruppen. Hultqvist frågar sig om dessa elevers behov av bekräftelse kan tolkas 
som ett uttryck för deras beroendeförhållande till skola och utbildning. Hon menar att skolan 
är den enda vägen att nå den kunskap samhället värdesätter och menar att ”ju större avståndet 
är, socialt sett, till skolans värld desto större är beroendet” (Hultqvist). Hon menar vidare att 
elevernas dåliga självförtroende ofta ses som deras "problem", utan koppling till 
skolsituationen. Hon hänvisar till Härnkvist som säger att all utbildningssociologisk forskning 
visar att föräldrar från högre socioekonomiska grupper lyckas bättre än föräldrar i lägre 
socioekonomiska grupper, när det gäller att motivera sina barn till skolarbete. Rubenson, som 
citeras av Hultqvist, menar att vi kanske är i det motsägelsefulla läget att ”just de krafter som 
har resulterat i kravet på möjligheter för alla att engagera sig i livslångt lärande i verkligheten 
medverkat till större klass- och etniska skillnader (s. 36)”. 

Stress 

Lärarbyten och obehöriga vikarier ses som andra förklaringar till stress. Dels var en del lärare 
dåliga på att undervisa, vilket innebar att eleverna inte lärde sig det som förväntades och det 
medförde i sin tur att stressen ökade i slutet av grundskolan när det gällde att arbeta ikapp 
förlusterna. Senare års forskning om framgångsfaktorer i skolan visar att lärarnas kompetens 
har stor betydelse. Dessutom var inte alla vikarier så seriösa, eleverna kunde sitta och prata 
med varandra utan att de brydde sig om det. En av flickorna tror att lärarna var stressade av 
för höga krav och för högt tempo.  

Vill man nå de av Skolverket uppställda målen kan det bli stressigt. I enlighet med 
Emanuelsson (1977) kan konstateras att det är en stark motsättning mellan läroplanens 
formulering om att utgå från elevens förutsättningar och behov och kursplanernas fastställda 
kunskapsinnehåll. I verkligheten måste man bestämma sig för det ena eller det andra. Dessa 
motsättningar är en stor belastning, inte bara för elever utan även för personal. Oavsett vilken 
tyngdpunkt som väljs finns det alltid en brist i utförandet. Att elever kan utsättas för allvarlig 
stress visar intervjun med Bibbi som hade ambitionen, att trots sina problem med läsning och 
skivning, klara minst godkänt i alla ämnen. Arbetsmiljön präglades i stor utsträckning av 
stress. Speciellt när det gällde prov och inlämningsuppgifter. I nian var läget så allvarligt att 
Bibbi fick stressymptom - huvudvärk, yrsel, illamående och näsblod. Trots att eleverna 
protesterade mot den stora arbetsbelastningen förändrades inte arbetsbördan. När de klagade 
avvärjde lärarna dem med argumentet ”Det är ju nian”. I Skolverkets attitydundersökning 
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framgår att 35 procent av eleverna upplevde att de ofta eller alltid var stressade – fler flickor 
än pojkar (Skolverket, 2000b). Vad händer med ungdomar som redan under högstadiet är så 
stressade att de får kroppsliga symtom? Hur länge klarar de trycket och vilka konsekvenser 
får det på lång sikt? Är det rimligt att elever inte ska ha möjlighet till veckovila. Att förlägga 
prov och läxor till en tidpunkt direkt efter en ledighet innebär för en del elever att de använder 
lovet som arbetstid.  

6.2 Validitet och reliabilitet, styrkor och svagheter 

Resultatet av undersökningen kan inte, på grund av dess begränsade omfattning, användas 
som underlag för några generella slutsatser. Elevernas upplevelser uppvisar dock vissa 
likheter med aktuell forskning och även med undersökningar som Skolverket genomfört. 
Detta förhållande torde öka undersökningens tillförlitlighet. 
Föresatsen var att förmedla några elevers upplevelser som sanna för dem. Men det fanns även 
ett intresse av meningen bakom orden och de subjektiva upplevelserna - ”misstankens 
hermeneutik”. Sanning inom det hermeneutiska perspektivet handlar om att avslöja 
förhållanden under en text som inte tidigare varit kända (Alvesson & Sköldberg, 1994). I ett 
postmodernt perspektiv finns inga rena sanningar, vilket medför att människor i olika 
samhällen kan uppfatta ett och samma fenomen helt olika (Ibid). Kunskapen ”speglar” inte 
verkligheten, istället ses den som ett resultat av en dialog mellan olika forskare inom ett 
paradigm. Tonvikten förskjuts till kommunikationen av kunskap.  

Urvalet i min studie kan inte sägas vara representativt för gruppen elever som lämnat 
grundskolan utan fullständiga betyg. Det är naturligtvis en svaghet om syftet är att 
generalisera, men avsikten med denna undersökning är istället att fördjupa förståelsen och att 
fånga upp nyanser i elevernas upplevelser. Att hitta personer som var beredda att berätta om 
sina upplevelser av grundskoletiden var tidskrävande och svårt. Här fick jag hjälp av lärare 
och rektorer på de olika gymnasieskolorna. Svagheten med urvalet är att de elever som 
föreslagits troligen hör till de mer ambitiösa och målinriktade och att undersökningen på detta 
sätt missat elever som saknar deras motivation – till exempel elever med hög frånvaro på IV-
programmet och elever som lämnat skolans värld helt. Med hänsyn till elevernas integritet var 
ambitionen att undvika elever från den egna kommunen. Dessa premisser nåddes inte fullt ut. 

Föresatsen att intervjua elever från fyra kommuner i Norrbotten visade sig vara ganska svår 
att genomföra. Möjligtvis hade en personlig inbjudan med besök i klassen gett bättre resultat. 
Det lät sig inte göras på grund av schematekniska svårigheter, tidsbrist och stora geografiska 
avstånd. Men rektorer och lärare i de berörda gymnasieskolorna var mycket intresserade och 
välvilligt inställda till undersökningen, och var mycket hjälpsamma i arbetet med att hitta 
lämpliga intervjupersoner. Trots detta var det svårt att hitta elever som kände sig motiverade 
att delta, men de som deltagit i undersökningen visade stort intresse och motivation för sitt 
bidrag. Men de tillhör gruppen elever som vanligtvis inte brukar säga så mycket om skolan. 

Upplevelsen är att informanterna varit ärliga och uppriktiga om sina upplevelser. Eftersom jag 
var en okänd person för dem tror jag att det kanske var lättare att delge sina synpunkter än om 
det varit en person som de skulle ha en fortsatt relation till. Vid samtal med utomstående kan 
det ibland vara lättare att gå in på saker som rör en själv, eftersom man inte behöver fundera 
över eventuella framtida konsekvenser. Samtidigt kan det också vara svårare. 

Frågeställningen till intervjuundersökningen var relativt öppen och vid. Därmed också öppen 
för elevernas olika upplevelser sådana de minns dem idag. Intervjun är retrospektiv, vilket för 
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med sig både för- och nackdelar. Fördelen var att eleverna fått lite distans till upplevelserna. 
Nackdelen var att de kanske inte minns allt och att senare upplevelser kan ha färgat 
minnesbilden av tidigare upplevelser.  

 

Efter varje intervjutillfälle skrevs intervjun ned. Utskrifterna lästes gång på gång, ett växlande 
och experimenterade med olika tekniker tog vid. Min förförståelse har naturligtvis bidragit 
både till bakgrunden och till frågeställningarna i intervjun samt även till tolkningen av 
resultatet under rubriken ”diskussion av resultatet”. Som skapare av betydelser var jag 
påverkad av mycket som jag varit med om och mött i mitt liv - både yrke, kön, religion och 
hemförhållanden. Den ursprungliga avsikten var inte att generalisera eller att hitta likheter och 
olikheter, men under utskriften och under analysen, började ändå vissa mönster bli synliga.  

6.3 Allmänna slutsatser och fortsättning 

Frågan är om framgångar i yrkeslivet beror på kunskaper som tillägnats under skolgången 
eller om skolan endast har ett instrumentellt värde. Hur det än är har skolan en viktig funktion 
och vi måste på allvar ta reda på vad som händer i skolan, hur eleverna mår och upplever sin 
situation och hur skolan påverkar elevens framtid. I tidskriften Skolvärlden refereras till en 
nyligen publicerad rapport (Wermerling, 2003). Den visar att elever som gått ut grundskolan 
utan fullständiga betyg under den senaste tioårsperioden i väldigt liten utsträckning läste 
vidare inom gymnasiet eller vuxengymnasiet. En tredjedel av dessa ungdomar hade inte heller 
arbetat sammanhängande i tre år under den senaste tioårsperioden. Studien pekar också på att 
det inte finns några förhoppningar om att de återkommer till skolan. Utredaren menar att det 
är väldigt viktigt att vi skaffar oss kunskaper om vad som bidrar till skolframgångar såväl som 
skolmisslyckanden. Det kanske är dags att börja leva upp till uttrycket - ”en skola för alla”. 
Det skulle vara intressant att titta närmare på hur bedömningar och betyg upplevs av eleverna 
och i vilken utsträckning dessa företeelser påverkar elevens självbild och allmänna 
välbefinnande. ”Varje elev har rätt att i skolan får utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den till fredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” 
(Utbildningsdepartementet, 1998).  
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8 Bilagor 

      Bilaga 1         

Intervjuguide       
     

 
Intervjun är en halvstrukturerad och innehåller en lista med möjliga frågeområden – teman. 
De intervjuade styr i hög grad ordningsföljden och valet av teman. Intervjuerna är mellan 1 
och 1½ timme.  

 
 
Trivselkurva över skoltiden 
 
Förväntningar innan skolstarten 
 
Att börja skolan 
 
Första fröken 
 
Förväntningar på skolan 
 
Det bästa med skolan 
 
Det sämsta med skolan 
 
Lärares agerande och betydelse 
 
Känslor 
 
Självförtroende 
 
Delaktighet  
 
Lektioner  
 
Eget beteende 
 
Specialundervisning 
 
Kompisrelationer 
 
Fritidsintressen  

 

 
 

   Föräldrarnas inställning till skolan 
 
Föräldrarnas samverkan med skolan 
 
Studiemiljö 
 
Hembakgrund 
 
Kontakter med skolan 
 
Läxläsning 
 
Vidare studier 
 
Dagsläget  
 
Jobb/studier i framtiden 
 
Drömjobb 
 
Om inga hinder fanns 
 
Skillnader mellan lågstadiet och 
mellanstadiet 
 
Skillnader mellan mellanstadiet och 
högstadiet 
 
Du själv som rådgivare 
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      Bilaga: 2 

Samtycke till intervju-undersökning   
   

 
Mitt namn är Kerstin Österlind. Jag är 1-7 lärare i Boden. I samband med utarbetandet av 
kvalitetsredovisning för Bodens kommuns skolor väcktes mitt intresse för att ta reda på hur 
elever som inte nått målen i grundskolan har upplevt skolan.  På fritiden studerar jag 
Pedagogik på universitetet i Luleå och befinner mig nu på C-nivå, dvs 60 poäng. Jag skulle bli 
glad om Du ville hjälpa mig genom att delta i en intervjuundersökning som behandlar elevers 
upplevelse av skolsituationen. Deltagandet är frivilligt och kommer att ske enskilt. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, dvs privata data som identifierar 
undersökningspersonerna kommer inte att redovisas. Vid redovisning av intervjuerna kommer 
namn och identifierande drag att förändras. Efter avskrivning av bandinspelningarna kommer 
banden att förstöras. Syftet med undersökningen är att förhoppningsvis kunna bidra till 
förbättring av situationen både för den enskilde eleven såväl som för gruppen elever.  

Samtycke till att delta i intervjun samt rätten att använda och publicera intervjun inhämtas 
från deltagande elever.  

Undersökningens resultat – i form av C-uppsats i Pedagogik – kommer även att finnas 
tillgängligt på Internet, dock utan uppgift om berörda skolor eller personer. 

Jag önskar läsa den skriftliga versionen av intervjun före publicering. Markera önskat 
alternativ med en ring.  

 

 ja  nej 

 

Samtycke enligt ovanstående intygas 

 

 

 

………………………………………… 

Elevens underskrift                                            

 

………………………………………… 

Intervjuarens underskrift 

 

 




