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Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskap kring det yrkesspråk som lärare på 
gymnasiet använder när elever i svårigheter diskuteras. Studien syftar också till att ge en 
förståelse för hur de talar om en skola för alla. Studien utgår från en fenomenologisk 
ansats och data har samlats in genom fokusgrupper som metod. I fokusgrupperna har 
elva gymnasielärare i ålder 35-65 ingått, fördelat på tre programgruppskonstellationer. 
Varje grupp har baserat sina samtal på ett elevfall som de själva sett som angeläget att 
diskutera. Resultatet visar att konsensus inom gruppen är stor när man försöker 
definiera problemet, men betydligt mindre när man resonerar kring orsakerna. Liksom 
en hel del andra studier som presenteras i bakgrundskapitlet visar, tenderar 
förklaringsmodellerna som används när man diskuterar orsakerna till problemet, att bli 
individcentrerade och en hel del av svårigheterna knyts till eleven själv. Däremot finns 
en hel del andra kategorier representerade, såsom sociala medier och 
skolmiljön/organisationen. Det blir tydligt att lärarna använder sig av olika kategorier 
samtidigt för att försöka begripliggöra svårigheterna kring eleven. Pedagogikens roll är 
dock relativt undanskymd Svårigheterna ses från lite olika perspektiv i grupperna och 
det finns exempel på både individualistiskt-, alternativt- och dilemmaperspektiv i 
diskussionerna. 

 

Deltagarna uttrycker många intressanta tankar kring en skola för alla, både kring vad 
uppdraget innebär och hur det sen fungerar i praktiken. Att det finns en hel del hinder 
vid omsättandet i den praktiska vardagen är de alla ense om. Några av de svårigheter 
som lyfts är bristen på tid och resurser. En för grupperna angelägen fråga är också i 
vilken mån man tappar de duktiga eleverna när mycket kraft går åt till att hjälpa alla 
över godkäntgränsen.  Studien implicerar ett fortsatt behov av diskussioner både i 
arbetslag och i organisationen som helhet, med fokus på att bland annat utveckla lärares 
yrkesspråk, tydliggöra arbetsgången vid elevvårdande ärenden, samt hitta relevant 
fortbildning kring att möta elevers olikheter. 
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1 INTRODUKTION 
Under mina studier i specialpedagogik har jag funderat mycket kring begreppet en skola 
för alla och hur vi pratar kring elever som befinner sig i olika typer av svårigheter. De 
första tankarna väcktes under första delkursen, där vi granskade dokument och visioner 
kring detta ämne. Jag har rannsakat mig själv och även reflekterat över hur andra väldigt 
kategoriskt uttalar sig om elever och deras svårigheter. För det är i mångt och mycket så 
vi ser det. Det är elevens ansvar och elevens bekymmer. Vi utgår från att 
undervisningen och den miljö som eleven vistas i är väl fungerande och svär oss fria 
genom att skriva ett åtgärdsprogram, som vi ibland vet inte kommer att hjälpa eleven. 
Eleven får sitta på en elevvårdskonferens omgiven av andra vuxna och förklara hur det 
kommer sig att han/hon befinner sig i den situationen. Mycket sällan rannsakas 
undervisningen. Under mina 12 år som gymnasielärare, har jag ytterst sällan fått frågor 
inför en elevvårdskonferens om hur jag har arbetat med den aktuella eleven, och 
huruvida jag har några förslag på hur vi skulle kunna anpassa undervisningen ytterligare 
för att hjälpa individen. Jag håller med Elisabeth Nordin-Hultman i Pedagogiska 
magasinet (2/08) när hon säger att pedagogiken tycks ha kört fast och närmast framstår 
som lamslaget på ett uppgivet sätt. Hon menar att det kanske är dags att inrätta 
pedagogikhälsan parallellt med elevhälsan, där man kan rannsaka arbetsformer och 
uppgifter som har svårt att dra till sig elevernas koncentration och kanske formulera 
åtgärdsprogram och specialpedagogiska insatser för dessa, istället för åt eleverna. Hon 
menar att det kanske skulle stimulera oss att hitta en vokabulär för problemen. 

Det känns som om skolan inte ser på alla elever som resurser, utan att verksamheten på 
många sätt är anpassad efter normaleleven. Frågan är dock vad normalitet är i skolans 
värld och vad det är det vi utgår från när vi definierar avvikelse. Under året har jag läst 
många avhandlingar som lyfter dessa frågor. Avhandlingar som gjort mig rätt så 
beklämd. I denna studie vill jag utveckla kunskap kring det yrkesspråk som kommer till 
uttryck när lärare på gymnasiet beskriver och diskuterar elever i svårigheter. 
Undersökningen syftar också till att ge en förståelse för hur de talar om en skola för alla. 
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2 BAKGRUND 
I det här kapitlet ges en bakgrund till den genomförda studien. Här presenteras kortfattat 
begreppet och idéerna bakom en skola för alla, utifrån bland annat styrdokument. 
Vidare presenteras teoretiska utgångspunkter kring synen på elever i svårigheter, och 
slutligen en forskningsöversikt som belyser intresseområdet. 

 

2.1 Begreppet en skola för alla 
Peter Haug (2000) menar att begreppet en skola för alla ofta brukar användas vid 
diskussioner kring elever i behov av särskilt stöd. Dock, menar han, är perspektivet 
mycket vidare än så. Det är en vision som på många sätt är annorlunda än den 
traditionella skolans. 

 

”Den är öppen för alla, ingen avvisas eller pekas ut. Det är en skola där 
alla barn går i en vanlig klass eller grupp, en skola där undervisningen är 
anpassad efter individen och inom gemenskapen. Det är en skola där 
medbestämmande gäller, och där alla deltar i och bidrar till 
gemenskapen efter egna förutsättningar. Det är en skola som alla barn 
upplever som sin, en skola där alla ska få personligt utbyte i form av 
självförtroende, insikt, kompetens, attityder, kunskaper och inte minst ett 
socialt nätverk. ” (Haug, Pedagogiska magasinet nr 2, 2000) 

 

Emanuelsson (2006) säger att ett mål som en skola för alla tar strid mot behov, 
förhållanden och villkor, som leder till att man särskiljer individer som avvikande och 
annorlunda. Sammanhållning är nödvändig, menar han, för att man ska kunna använda 
olikheter som resurser. Assarsson (2009) resonerar kring en skola för alla och lyfter upp 
filosofen Derrida, som menar att det är ett uttryck som är en omöjlighet att ge en 
definition på. Likt begreppet demokrati behöver det ständigt omförhandlas. Så fort man 
fastslår en betydelse förlorar begreppet sin mening. Dess innebörd kommer således att 
se olika ut beroende på de olika sammanhang det diskuteras i. Genom att samtala kring, 
argumentera och förhandla om innebörden av en skola för alla, skapar lärare en 
grundplattform åt en strävan efter alla elevers delaktighet och lärande i gemenskap. 
Enligt Assarsson (2009) menar Derrida även att vissa begrepp har en messiansk 
innebörd, något som finns ständigt närvarande i en bättre framtid som vi inte riktigt kan 
föreställa oss. Ett löfte om något gott, samtidigt präglat av en ouppnåelighet. En skola 
för alla skulle kunna ses som ett sådant uttryck, ett löfte om att varje elev ska få känna 
sig önskad och värdefull. Assarsson (2007) lyfter upp det tvetydiga i att en skola för 
alla-tanken ofta kritiseras som orealistisk, medan däremot visionen om ett samhälle för 
alla sällan ifrågasätts. Assarsson (a.a.) menar att det finns en styrka i retoriken eftersom 
den står för en gemensam utgångspunkt för att kunna navigera i vardagen. Genom 
språket lyfter tanken, så vi kan se bortom det som är. Denna forskare menar att en skola 
för alla är ett omöjligt projekt, samtidigt som det är retoriskt möjligt just på grund av sin 
omöjlighet.  
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2.1.1 En skola för alla - styrdokument 

Under flera decennier har begreppet en skola för alla varit ledord för verksam personal 
inom svensk skola (Thornberg, 2006). Tankarna om en skola för alla kan spåras redan i 
1962 års läroplan, men själva begreppet introducerades i LGR 80 
(Utbildningsdepartementet, 1994), där inkludering, delaktighet och demokrati nämns 
utgöra grunden i skolans verksamhet. I skollagen från 1985 (SFS 1985:1100) står det 
hur skolväsendet ska utformas för Sveriges elever. Där uttrycks att alla barn, oberoende 
av kön, bostadsort och socioekonomiska förhållanden ska ha lika tillgång till utbildning. 
Denna utbildning ska vara likvärdig och ge eleverna kunskaper och färdigheter som i 
samarbete med hemmen främjar deras utveckling till ansvarsfulla och harmoniska 
samhällsmedborgare. Utöver detta ska särskild hänsyn även tas till elever som är i 
behov av särskilt stöd (a.a.). 

 

I Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) betonas elevernas rätt till en likvärdig 
utbildning. Det framgår att skolan ska vara demokratisk och att den är till för alla elever, 
men att undervisningen för den skull inte ska utformas lika för alla. Det finns olika 
vägar att nå målen. Även i Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2011) står det att 
undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och att 
utbildningen ska främja elevernas lärande och kunskapsutveckling. Utgångspunkten ska 
vara elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper. 

 

En internationell överenskommelse kring alla elevers rätt till en bra och likvärdig 
utbildning upprättades 1994, då representanter för 92 regeringar och 25 internationella 
organisationer samlades i Salamanca i Spanien (Svenska Unescorådet 2/2006). 
Resultatet av den fyra dagar långa konferensen blev Salamancadeklarationen, ett 
gemensamt dokument formulerat för att främja ovan nämnda målsättning. 
Deklarationen lyfter speciellt fram elever i behov av särskilt stöd och poängterar vikten 
av en integrerande pedagogisk syn på verksamheten i skolan. Dokumentet uttrycker att 
det är skolans uppgift att utveckla en pedagogik där barnet står i centrum, en pedagogik 
där alla barn kan nå framgång, även de med grava funktionshinder. En integrerad skola 
har många fördelar, bl.a. att ändra på diskriminerande attityder i samhället.  

 

”…skolorna skall ge plats för alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, 
intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra förutsättningar. 
Den skall omfatta handikappade såväl som andra barn, gatubarn och 
barnarbetare, barn från språkliga, etniska eller kulturella minoriteter 
samt barn från andra eftersatta eller marginaliserade områden eller 
befolkningsgrupper. Dessa förhållanden skapar en rad utmaningar för 
skolsystemen.”   (Svenska Unescorådet,Salamancadeklarationen 2/2006, 
s 16) 

 

2.1.2 Ett förändrat läraruppdrag 

På grund av att stora förändringar skedde inom utbildningsväsendet på 90-talet, med 
bl.a. mål- och resultatstyrning och reformering av grund- och gymnasieskola med nya 
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läroplaner, tillsattes våren 1997 en lärarutbildningskommitté på initiativ av riksdagen 
(SOU 1999:62). En central utgångspunkt i deras arbete var att ställa sig inför det 
vidgade läraruppdraget i en föränderlig skola. I rapporten menar man att skolans 
personal ställs inför en stor utmaning när man ska hantera variationen i elevers 
förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov. Frågan ställs om hur elevers 
olikheter ska framstå som resurser i det dagliga pedagogiska arbetet i skolan.  
Utredningen menar att det inte längre är speciallärarens uppgift, utan med 
specialpedagogiskt stöd i arbetslagen behöver kunskaperna hos lärarna att möta alla 
elever utvecklas. Tiden då avvikande elever genom separata hjälpinsatser ska arbeta 
ikapp sina kamrater är förbi. Det finns väl dokumenterat att den tanken oftast är 
orealistisk. Istället behöver skolan som helhet utveckla sin verksamhet i en för alla mer 
gynnsam rikting (a.a).  

 

2.1.3 Dilemma i en skola för alla 

Parallellt med diskussioner om en likvärdig utbildning för alla barn har idén om att ha 
en skola för alla barn ständigt ifrågasatts (Säljö, Hjörne, 2008). Vad gör vi med de 
avvikande barnen som har svårt att leva upp till skolans uppställda förväntningar? Det 
har under historien funnits olika typer av segregering och benämningar på barn med 
varierande problematik. Ända fram till 1878, då den första läroplanen kom, erbjöds 
exempelvis flickor och obegåvade en minimikurs i skolan (a.a.). Vid sekelskiftet 
inleddes ett nytt vetenskapligt sätt att kategorisera barn via intelligenstest, som ofta 
användes i kombination med lärarnas yttrande. Hade man IQ under 20 klassades man 
som idiot, mellan 20-49 som halvidiot. Ett IQ mellan 70-80 var fog för att placera 
eleven i hjälpklass. Vid lågt IQ, under 40, erbjöds man ingen undervisning alls (a.a.) 
Under lång tid var de så kallade hjälpklasserna ett alternativ för de barn som ansågs läs- 
och skrivsvaga och under 1950-talet utvecklades obs-klasserna för de elever som ansågs 
ha beteendeproblem. Under 60-talet fick skolor statsbidrag för att kunna utveckla 
specialundervisning, eller klinikundervisning som det kallades, i enskilda ämnen 
(Isaksson, 2009). 

 

Atterström & Persson (2000) menar att det inte behöver vara fel att skolan förespråkar 
vissa ideal. Men problem kan uppstå om idealen krockar med det sätt på vilket det 
mänskliga psyket utvecklas och fungerar. Det kanske inte alltid är busfröet eller den 
särbegåvade som utgör problemet, utan det kan finnas brister i skolans utgångspunkt för 
vad som betraktas som brist eller skicklighet. Om man bygger en utbildning utan ha sin 
utgångspunkt i elevers kognitiva och socioemotionella olikheter, når man rätt snabbt en 
punkt där många inte klarar av att anpassa sig efter idealet (a.a.). 

 

Emanuelsson (2006) menar i ett provocerande inlägg att situationen i skolan, sen 
införandet av de målrelaterade betygen, liknar en höjdhoppstävling där alla ska kvala in 
genom att ta sig över en ribba placerad på samma höjd, oberoende av de förutsättningar 
som deltagarna har för att kunna hoppa. Skolan är till skillnad från vanliga 
höjdhoppstävlingar obligatorisk för alla. Tar du dig inte över ribban blir det ett 
misslyckande där eleverna får bära de värsta konsekvenserna av att inte ha varit 
tillräckligt normala i förhållande till de förväntningar skolan ställt upp. Han menar att 
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de allt oftare uttalade kraven på fler kunskapskontroller, tidigare betyg, tydligare krav 
på urval till vidare studier på gymnasieskolan och insatt specialpedagogisk hjälp i 
segregerade grupper visar att vi kanske börjar se slutet på en skola för alla-tanken. 

 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 
Eftersom denna undersökning handlar om lärares yrkesspråk i samband med elever i 
skolsvårigheter är det viktigt att sondera terrängen bland de olika teoretiska perspektiv 
som finns. Nedan redogörs för olika synsätt inom specialpedagogiken, samt Bourdieus 
habitusbegrepp. 

 

2.2.1 Perspektiv inom specialpedagogiken 

Enligt Nilholms forskningsöversikt (2005) brukar man först och främst tala om två 
grundläggande perspektiv inom specialpedagogiken, när man analyserar orsakerna till 
skolproblem. Det traditionella individualistiska perspektivet och det alternativa 
perspektivet. I det traditionella individualistiska perspektivet, som har sina rötter i 
medicin och psykologi, förlägger man problemet hos individen. Kännetecken som 
brukar lyftas fram i detta perspektiv är diagnostisering, tillrättalagd undervisning för 
separata grupper, samt att den förespråkar segregerade undervisningsformer där den 
specialpedagogiska professionen är duktig på att definiera det avvikande. Persson 
(1998) benämner detta perspektiv för kategoriskt och menar att i det synsättet reduceras 
en elevs svårigheter till en effekt av exempelvis låg begåvning eller problematiska 
hemförhållanden. Problemet går att finna inom individen. Haug (1998) har ytterligare 
en benämning när han kallar detta perspektiv för den kompensatoriska lösningen. Han 
menar att det bygger på att man kan ställa en säker diagnos på barnet, och sedan 
synliggöra och kompensera dess svaga sidor så att det lyfts upp till en nivå där andra 
barn befinner sig. Perspektivet har utsatts för stark kritik genom åren, bland annat för att 
kompensationen kan vara både stigmatiserande och marginaliserande. Haug (a.a.) 
menar att det största problemet med kompensation som en väg att skapa rättvisa är att 
allas lika värde blir underordnat prestationen. Han menar att den offentliga skolans 
uppgift är den totalt motsatta; att allas lika värde ska vara överordnat andra hänsyn.  

    

Inom det alternativa perspektivet, eller det som Haug (1998) benämner det 
demokratiska deltagarperspektivet, är det inte eleven som är bärare av problemen, utan 
skolan som institution som har ett ansvar för att kunna hantera heterogenitet. Tankarna 
går tillbaka till Deweys teori om relationen mellan skola och samhälle, där han menar 
att vår demokratiska grund bygger på att skolan inrymmer alla grupper i befolkningen. 
Genom detta minskar avståndet mellan människor i samhället. Åtgärder inom skolan 
ska bottna i ömsesidig respekt för människors behov. Det kräver ömsesidig anpassning i 
en inkluderande miljö. Individer ska kunna påverka sin egen situation och ingen ska 
behöva känna sig underlägsen någon annan. Persson (1998) kallar det för relationellt 
perspektiv där han menar att man lägger vikt vid vad som sker i förhållandet, samspelet 
mellan olika aktörer. Även elevens förutsättningar ses relationellt. Gör man 
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förändringar i elevens omgivning, så påverkar detta elevens förutsättningar att kunna 
uppfylla uppställda mål. Persson menar att de två perspektiven inte behöver utesluta 
varandra, utan säger att perspektiven ska uppfattas och förstås som idealtyper för att 
påvisa skillnader mellan det idealtypiska och verkligheten. Med andra ord ett slags 
verktyg som kan bidra till en bättre förståelse av verkligheten.  

    

Nilholm (2005) argumenterar även för ett ytterligare perspektiv på skolsvårigheter; 
dilemmaperspektivet, där det finns målkonflikter utan entydiga svar. Ett exempel på 
detta skulle kunna vara att vårt skolsystem bygger på att ge barnen en likvärdig 
utbildning, samtidigt som den mångfald och de olikheter som finns bland barnen gör att 
undervisningen måste anpassas på olika sätt. Politiska och etiska dilemman uppstår på 
olika plan. Beroende på hur man väljer att hantera dilemmat får olika sociala, politiska 
och etiska ställningstaganden företräde. Det finns motstridiga krav där aktörerna får 
försöka skapa någon form av jämvikt. Poängen med dilemmaperspektivet är att sätta 
fokus på hur dilemman ska hanteras istället för att ge lösningar på hur de ska försvinna. 
Man placerar problemet i ett socialt rum där det sker en ständig förhandling om hur 
olikheter definieras och hanteras (a.a.) 

 

2.2.2 Bourdieus habitusbegrepp 

Den franska kultur- och utbildningssociologen Pierre Bourdieu menar att vi påverkas av 
de olika livsmiljöerna som vi växer upp i. Enlig Bourdieutolkaren Broady (1998) menar 
Bourdieu att alla individer har ett habitus, ett system av dispositioner som tillåter oss att 
tänka handla och orientera oss i olika sammanhang. Vårt habitus är format av det liv 
man levt; våra sociala erfarenheter, minnen och vårt sätt att tänka. Detta bidrar till att 
den sociala världen återskapas, eller ibland, beroende på bristande överensstämmelse 
mellan människors habitus, förändras. Bourdieu menar vidare att somliga individers 
habitus värderas högre än andras. Det beror på att habitus hänger nära ihop med det som 
han kallar kapital. Det finns olika typer av kapital, exempelvis kulturellt kapital; hur en 
individ uppfattas genom bland annat sättet att tala på och föra sig, socialt kapital; hur 
man uppfattas genom släktskapsband och vänner. Han talar vidare om ett ekonomiskt 
kapital, såsom materiella tillgångar, samt ett utbildningskapital, som exempelvis betyg 
och examina. Habitus är således ett förkroppsligat kapital. En persons kapital utgör 
tillgångar som utifrån marknaden värderas som tillerkänns värde (a.a.).  

 

Brodin & Lindstrand (2004) har tolkat Bourdieu som att unga lever under skilda 
livsvillkor som på många sätt kan verka främmande för skolvärlden. Skolans personal 
rekryteras ofta från en väletablerad grupp i samhället och det kan finnas 
bakgrundsvariabler som lärarna har svårt att bemöta beroende på habitus. Variabler som 
kanske påverkar elevernas strategi för att tillgodogöra sig kunskap. Den kontext som 
presenteras i skolan är inte självklar för alla elever. Detta bör leda till stora pedagogiska 
konsekvenser. Brodin & Lindstrand (a.a.) tolkar Bourdieu som att skolan måste förstå 
barnens livsvärldar för att kunna binda ihop dessa och utveckla en undervisning som 
alla kan ta del av.  
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2.3 Aktuell forskning 
Under denna rubrik presenteras forskning inom det aktuella intresseområdet. Bland 
annat rapporter som belyser synen på skolsvårigheter, normalitet och avvikelse, samt 
undersökningar kring lärares yrkesspråk vid elevvårdsärenden. 

 

2.3.1 Syn på skolsvårigheter 

Trots att vi idag fortfarande har ambitionen om en skola för alla visar forskning att det 
finns en hel del hinder kvar på vägen. Skolvärlden fortsätter att sortera ut elever som 
avviker från normen. Tideman och Rosenqvist (2004) går så långt som att hävda att den 
utveckling som vi har nu går tvärt emot ambitionen med en skola för alla. Istället för att 
få en mer inkluderande skola har den blivit mer segregerande då elever med olika 
förutsättningar i allt mindre grad möter varandra. Med sin forskning visar de också att 
skolledare och lärare uppfattar att de specialpedagogiska insatserna ökat de senaste tio 
åren och att förklaringarna till elevernas skolsvårigheter går att finna utan för skolans 
väggar. 

 

Säljö & Hjörne (2008), visar med resultatet av en studie av 780 framställningar av 
elevärenden i elevhälsoteam, att det klart dominerande sättet att resonera bygger på en 
individcentrerad förklaringsmodell. Det finns ytterst få beskrivningar och 
problematiseringar av den miljö som barnet befinner sig i. Det är bara i några enstaka 
fall den pedagogik som barnet utsätts för ifrågasätts. Utgångspunkten som ligger 
outsagd är att skolan och undervisningen fungerar som den ska. Man utgår från att det 
är barnet som är bärare av problemet och att det är denne som inte uppfyller de 
förväntningar man har på elevskapet. Normalitet i detta fall blir barnets förmåga att 
klara skolsituationen.  

       

Även Isaksson (2009) visar i ett delresultat baserat på intervjuer med 24 skolpersonal i 
åk 1-9, att det individuella perspektivet på svårigheter är djupt rotat hos personalen. 
Denne forskare har studerat aspekter av grundskolans insatser kring elever som är i 
behov av särskilt stöd, med fokus på det spänningsförhållande mellan normalitet och 
avvikelse som visar sig i skolans arbete kring att identifiera och definiera dessa elever. 
Genom att studera åtgärdsprogram och intervjua både skolpersonal, elever och föräldrar 
visar Isaksson (a.a.) att lärarna använder sig av tre olika modeller som utgångspunkt för 
att försöka begripliggöra olika typer av skolsvårigheter. Modellerna relaterar till skolans 
kunskapsmål, elevens sociala situation och anpassningsförmåga, samt sjukdom och 
hälsa. Denne forskare konstaterar att det ligger en fara i att allt för lätt falla tillbaka på 
redan välkända spår, såsom dessa, när man söker efter speciella beteenden eller andra 
särskiljande drag. Man bör istället utgå från de svårigheter som visar sig i det aktuella 
elevfallet. Isaksson (a.a.) lyfter fram att en hel del av identifieringsarbetet dock sker 
med en hög grad av ambivalens hos personalen. Ett exempel på detta är hur man ska 
förhålla sig till olika testsituationer, som man utsätter eleverna för, men som kan 
påverka dem negativt och bidra till skolsvårigheterna. Ett annat exempel är det faktum 
att klassen utgör referensramen för normalitet vid subjektiva bedömningar av avvikelse. 
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Karlsson (2007) har undersökt pedagogers, elevers och föräldrars beskrivningar av 
skolsvårigheter i en särskild undervisningsgrupp med fem elever i åldrarna 7-12 år. Den 
aktuelle forskaren menar att pedagogerna genom att beskriva egenskaper hos eleverna 
som en del av problemet omformar deras beteenden till hanterbara administrativa 
kategorier och diskurser. Resultatet i studien visar, i likhet med Isaksson (2009) att 
pedagogerna länkar elevernas beteenden till olika diskurser som cirkulerat i samhället 
en längre tid. De diskurser som framträder är den psykologiska diskursen, där elevens 
emotionella sidor lyfts fram som ett problem.  Elevens kognition, där pedagogerna lyfter 
fram bristen på bland annat struktur och behovet av att hitta mönster och strategier. Den 
socialpsykologiska diskursen fokuserar på elevens sociala handikapp och svårigheten att 
bete sig som förväntat. Forskaren fann även en medicinsk diskurs, som utgörs av ett 
diagnostiskt tänkande, och en pedagogisk/moralisk diskurs. Den sistnämnda, som sätter 
elevens lärande i fokus har en förhållandevis underordnad roll i samtalen. Karlsson 
(2007) menar att pedagogerna genom att psykologisera beteenden undviker att diskutera 
andra möjliga förklaringar. Det som Karlsson (a.a.) lyfter fram i sin studie är att 
pedagogerna använder sig av flera diskurser samtidigt, för att kunna förstå sig på 
eleverna. I ett och samma uttalande kan en pedagog skifta mellan två eller ibland tre 
olika diskurser. Forskaren myntar också en osäkerhetens diskurs, som innefattar 
pedagogernas uttryck av att faktiskt inte veta vad problemen beror på.  

 

Även Hester (2000) visar i en studie från Storbritannien hur lärare hanterar just denna 
osäkerhet. Den aktuelle forskaren har analyserat beskrivningar från elevvårdsmöten 
kring elever i svårigheter. Resultatet visar på en utbredd kategorisering vid 
beskrivningar av eleverna, exempelvis utifrån beteenden, eller aktiviteter som avviker 
från det förväntade. I samtalen, menar Hester (a.a.) att det kan uppstå category/activity 
puzzles, med andra ord tillfällen då aktiviteterna, eller beteendet hos eleven inte 
stämmer överens med en viss kategori. Detta resulterar i ett sökande efter alternativa 
kategorier. I nedanstående citat belyses detta sökande i en diskussion kring en elev i 
tioårsåldern, som badar med smutsiga kläder.  

 

HT: Or if he’s forced to have a bath apparently he’ll get in with his 
muddy things on which is a bit crazy you know, a ten year old is not that 
stupid and Tony is not that stupid. 

EP: Yeah. 

HT: So whether he’s just doing this to be awkward or I don’t know or 
just for attention. 

EP: Yeah. 

HT: And yet he would appear to be getting plenty of attention (….) back 
according to father he actually gets more attention than the two girls. 

    (Hester, 2000 s. 218) 

 

Elevens beteende passar inte in i kategorien en tioåring, eftersom beteendet avviker. 
Inte heller är han vad som betecknas som en dum person. Detta utlöser ett sökande efter 
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en plats i andra möjliga kategorier, såsom uppmärksamhetssökande, något som 
förkastas eftersom han får mer uppmärksamhet än sina två systrar, enligt fadern. Kvar 
återstår då alternativet att han gör det för att vara knasig. 

 

2.3.2 Normalitet och avvikelse 

Den amerikanske sociologen Mehan (1991) visar i sin forskning, från slutet av 1970-
talet, hur makrostrukturer inom en organisation är kopplad till social interaktion på 
mikronivå. Mehan (a.a.) utgår från fältanteckningar från observationer, transkriptioner 
av klassrumssamtal, testtillfällen och elevvårdsmöten där beslut fattats. Studien 
innefattar även en beskrivning av hur omständigheter inom skolans organisation 
(proximala omständigheter), och omständigheter utanför skolans väggar (distala 
omständigheter), inverkar vid sorterandet av elever till olika utbildningsalternativ och 
specialpedagogiska hjälpprogram. Resultatet från studien, som bygger på 53 
placeringsärenden, visar att sorterandet tar sin utgångspunkt i klassrummen i samtal och 
aktiviteter på mikronivå, exempelvis interaktion mellan lärare och elever, testillfällen 
och vid personalmöten. Sorteringsarbetet når sen sin kulmen under elevvårdsmöten där 
besluten fattas. Mehan (a.a.) fann att samtalen på mikronivå genererar i makrostrukturer 
inom organisationen. Exempel på makrostrukturer fanns bland annat vara antalet elever 
som placeras på olika alternativ samt deras identitet som normal eller avvikande. De 
proximala omständigheterna som väger in i sorteringsprocessen är bland annat 
information som ges från de undervisande lärarna, samt testresultat. De distala 
omständigheterna som inverkar fanns vara offentliga styrdokument, kommunal policy, 
olika bestämmelser från exempelvis skolverk, samt ekonomiska aspekter. Mehan (1991) 
varnar för de allvarliga konsekvenserna skolans rutinarbete kan skapa, då det 
strukturerar elevers lärande, samt öppnar och stänger utbildningsmöjligheter.  

 

Tideman & Rosenqvist (2004) menar att de värderingar och strukturer vi har i samhället 
leder till en syn på vad som är en avvikelse, hur den kategoriseras och hur dessa elever 
undervisas. För att skilja ut någon som onormal måste det finnas en föreställning om 
vad som är normalt och eftersträvansvärt. Skolan kräver vissa sätt att fungera av sina 
elever, så det är ofta i mötet med skolan som svårigheter upptäcks. Då skolan inte är 
anpassad efter olika behov, skapar det handikapp. Ett tecken på systemets brister, menar 
forskarna.  

 

Bartholdsson (2007) har genom deltagande observation undersökt hur elevskapet 
formas och hur skolans aktörer ser på avvikelser. Denne forskare visar på vissa 
beteenden som är knutna till att vara elev och hur barnen socialiseras in i rollen, genom 
det hon kallar vänlig maktutövning. Det är en komplex balansgång mellan att ta plats 
och dämpa sig, mellan att inte vilja och vilja för mycket, vara för självständig eller för 
beroende, mellan att vara individualist och att kunna smälta in väl med sin klass. 
Studien som fokuserar på en förskoleklass och en femteklass visar att elever som 
uppvisade viljan att lära sig och anpassa sig till skolans normer ofta betecknades som 
mogna, medan de elever som hade svårigheter med att anpassa sig till normerna lätt fick 
stämpeln att vara omogna.  När ett barn utmanar det rådande normsystemet blir det 
tydligt hur normalitetens gränser bevakas inifrån. Ett antal mekanismer sätts igång som 
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exempelvis höjda röster, föräldrasamtal, elevvårdskonferens. Allt för att styra tillbaka 
barnet till mittfållan. Följande exempel kring ”Martin” får visa ett smakprov på 
komplexiteten.  

 

” Martin var ivrigt med på det mesta, ville gärna göra allting först, 
pratade gärna på samlingen. Han var dock en aning för ivrig, något som 
både Agneta och Birgitta försökte få bukt med. Han måste lära sig vänta 
på sin tur och släppa fram andra elever. För Martins del innebar hans 
iver att han i princip aldrig fick göra saker först. Lärarnas ständiga 
tillrättavisande av Martins uppträdande kommenterades också av 
klasskamrater.(---) Från att ha tyckt att det var roligt att gå i 
förskoleklass började Martin under senare delen av höstterminen allt 
oftare uttrycka att han inte ville gå i förskoleklassen längre.(---) 
Problemet definierades istället som en fråga om Martins omognad och 
en antydan till att Martin inte skulle må bra, något som avgjort placerade 
problemet hos Martin. Paradoxalt nog presenterades också ett extra år i 
den förskoleklass i vilken han inte ville gå, som lösning på hans 
problem. ” (Bartholdsson, 2007 s. 140-141) 

 

Även Lundgren (2006), som undersökt hur barn går från att vara barn till att bli elever i 
riskzon, menar att synen på vad som är normalt och avvikande definieras mot 
normaliserade bedömningar. Det normala belönas och det avvikande korrigeras. Detta 
förmedlas från lärare i anslutning till situationer i klassrummet eller vid andra tillfällen. 
Lundgren har undersökt både det som sägs, skrivs och görs med intressefokus på hur 
den kategorisering som lärare gör konstrueras och vad det får för konsekvenser för 
eleven. Den undersökta skolan i Lundgrens (a.a.) studie hade ett gediget intresse för att 
skapa en skola för alla. Trots detta omnämndes de elever som kategoriserats vara i 
riskzonen flitigt som svaga/duktiga, mogna/omogna, begåvade/obegåvade. Vid studier 
av elevmappar visade det sig att kategoriseringarna stigmatiserades och bestod under 
elevens studieår. Exempelvis beskrivs Petter i studien under alla år som okoncentrerad, 
och Anders som passiv.  Lundgren menar att eleverna i den skriftliga dokumentationens 
beskrivningar och analyser bevaras med sina särdrag, med konsekvensen att eleverna 
genom de yttre processerna om vad som anses normalt och inte, skapar sin egen 
självbild. Svårigheterna blir till sanningar om dem själva, där de är bärare av problemet.  
Lundgren (a.a) beskriver det som ett misslyckande för svensk skola. 

 

“Den diskursiva praktiken som system ifrågasätts inte. Eleverna ges inga 
andra möjligheter. Konsekvensen blir ett totalt misslyckande för skolan, 
eleven och familjen med fokus på eleven som bärare av misslyckandet. 
Misslyckandet blir momentant för skolan som system och 
verksamhetens företrädare, medan det för eleven blir bestående i den 
skolform han/hon genomgår. Den enskilde eleven blir ensam bärare av 
svårigheten /avvikelsen.” (Lundgren, 2006 s. 177) 
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Lundgren (a.a.) menar att det är viktigt för pedagoger att stanna upp och problematisera 
självklara föreställningar om vad som är normalt och avvikande. Det är viktigt att 
fundera över de definitioner man gör innan åtgärder sätts in. I skolan måste man även 
bli bättre på att ifrågasätta den pedagogiska miljöns förutsättningar.  

 

Jönsson (2010) visar i en undersökning hur både skolans avsiktliga och oavsiktliga 
socialisering sätter sina spår hos eleverna. Forskaren har genom tematisk strukturerade 
djupintervjuer följt upp ett femtontal problemelever från Rosengårdsskolan i Malmö. De 
före detta eleverna intervjuades både i 20- och 30-årsåldern, med fokus på hur det gick 
efter skoltiden. Berättelserna om skolan är både positiva och negativa, men handlar till 
stor del om en känsla av att inte ha passat in i skolans ramar. Bland de intervjuade 
personerna fanns det en enighet om att skolan i första hand ställde upp för pluggisar och 
de som hade läshuvud. Alla som avvek från normen nedvärderades. Dit hörde bland 
annat de elever som hade behov av specialundervisning. Flera av eleverna återkommer i 
sina berättelser till bristen på sammanhang, mening, anpassade krav och inflytande i sin 
skolsituation. Jönsson (a.a.) visar genom de före detta elevernas berättelser att skolan 
finns kvar inom oss långt efter vi har slutat. I undersökningen är det framför allt 
bemötandet från lärare och skolkamrater som lever kvar som starka minnesbilder och 
som påverkat de nu vuxna individerna på olika sätt i livet.  

 
En resultatinriktad skola  

Det finns flera faktorer som kan bidra till hur vi förhåller oss kring normalitet och 
avvikelse inom skolan.  En rapport från European Agency (2005), visar att en 
undervisning som inkluderar alla barn oftast fungerar bättre i de lägre skolåldrarna. Fler 
äldre elever än yngre upplever hinder i skolvärlden. Rapporten lyfter fram ett antal 
orsaker till vad detta kan bero på, bl.a. att det inträder en ökad ämnesspecialisering på 
högre stadier, samt ett större krav på att åstadkomma mätbara resultat. Det har blivit ett 
marknadstänkande inom skolan där föräldrar, liksom kunder, kan ställa skolan till svars 
om inte utbildningen fungerat, eller om resultaten inte är tillfredsställande. Rapporten 
konstaterar att detta sammantaget gör att sårbara elever riskerar att hamna i kläm. Med 
kravet på mer akademiska resultat blir det svårare att förena alla elevers rätt till en 
likvärdig och bra utbildning (a.a.). 

 

Tideman och Rosenqvist (2004) konstaterar även de i sin studie, att sen det 
kunskapsrelaterade betygssystemet kom på 90-talet har mycket handlat om att bli 
godkänd. Det är det man i skolan eftersträvar. Ofta fokuserar medierna på det ökande 
antalet elever som inte når godkänt i olika ämnen. Under det relativa betygssystemet 
fanns förväntningar på att ett visst antal ettor och tvåor skulle produceras, till skillnad 
från i det målrelaterade, där alla elever förväntas nå godkänt. Deras studie visar att 
bedömningssystemet blir en viktig utgångspunkt för att avgöra om en elev är i behov av 
särskilt stöd. Lärarna i fallstudien menar att problemet med att elever inte klarar skolan 
alltid har funnits, men att det inte funnits några yrkesmässiga krav på lärarna att hantera 
detta. De är överrens om att uppdraget är svårt i och med att kunskapsribban har höjts 
och att gränserna förändrats, sen det nya målrelaterade betygssystemet kom. 
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Ekonomi och valfrihet  

Både Tideman (2004) och Lutz (2009) menar att knappa resurser inom skolans värld 
påverkar uppfattningen om vad som anses som avvikelse. Att barnet har en diagnos blir 
på många ställen ett kriterium för att få extra resurser till verksamheten. Lutz (a.a.) har 
undersökt hur barn i förskolan kategoriseras och behandlas som ärenden i olika 
sammanhang, utifrån ett verksamhets – administrativt- och samhällsperspektiv. Han 
konstaterar att de administrativa mötena skickar signaler till pedagogerna om vilka 
problembilder som barnet bör uppvisa för att det ska vara lönt att söka extra resurser. 
Detta gör att de pedagoger, som enligt studien oftast verkar för att relatera svårigheter 
till verksamheten och miljön, hamnar i händerna på andra professioner och bedömare 
som gör sin tolkning av ett visst barns problem. Denna bedömning görs mindre ofta 
utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Forskarens budskap är att pedagogerna behöver ta 
tillbaka bedömningen om vad som anses som normalt och avvikande i den miljö de är 
verksamma i.  

 

2.3.3 Lärares yrkesspråk  

Colnerud & Granström (2002) lyfter fram vikten av att lärare har tillgången till ett 
gemensamt yrkesspråk när man ställs inför problem i skolan. De menar att det på många 
sätt brister inom skolan. Situationen som elever befinner sig i kan ofta vara komplex 
och påverkas av faktorer både i och utanför skolan, och risken är stor för lärare att 
använda sig av förklaringar som gör att de skjuter ifrån sig oron kring eleverna. Varför 
detta mönster uppstår kan bero på att lärare, tillsammans med en del andra yrkesgrupper 
är mer utsatta och hotade av sina klienter och måste försvara sig, och att det sätter igång 
de psykologiska försvarsmekanismerna som skyddar lärarna från att se brister i det egna 
arbetet och förhållningssättet. Genom att beskriva elevers beteenden för varandra befriar 
de sig själva från ansvar. Men, menar Colnerud & Granström (a.a.), kan det även bero 
på brister i yrkesspråket och att en oklar yrkesetik sätter begränsningar vad gäller mer 
djupa analyser av problemens orsaker. Lärare saknar verktygen för att kunna föra den 
typen av diskussion och kunna lyfta problemet från en vardaglig beskrivning till en 
teoretisk nivå, det författarna kallar för metaspråk.   

 

I Colnerud & Granströms (2002) studie av 12 elevvårdsärenden utgår de från fyra 
komponenter som elevvårdsärenden kan sägas bestå av: problemformulering, analys av 
orsakerna, lösningsförslag och beslut. Resultatet visar att i alla ärenden, utom ett, 
tillskrivs problemet eleven och definierades som antingen ett beteende eller en egenskap 
hos personen. Analysskedet bestod av två olika typer av analyser: en mer begränsad 
analys, där det oftast inte skedde någon analys av orsakerna till svårigheterna. I den mån 
det fanns en tendens till analys var den inte på något sätt kopplad till skolans 
verksamhet. I den mer utvecklade analysen, som bara innefattade något enstaka fall 
innehöll analysen även något om skolans möjligheter att förändra situationen.  

 

Liknande resultat presenteras av Säljö & Hjörne (2008), där man konstaterar att de 
individcentrerade framställningarna är av två slag. Den första är att utgå från elevens 
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personliga och inneboende egenskaper, såsom intellektuella förutsättningar, mognad, 
koncentration och sociala relationer. Den andra är inriktad på att beskriva handlingar 
och beteenden av olika slag, som exempelvis jobbar hårt, är utåtagerande, elak mot 
kamrater. Dessa forskare menar att det i de undersökta elevvårdsteamen råder en 
konsensusorientering i diskussionerna. Det finns en utvecklad samtalskultur där man är 
överens och inte ifrågasätter varandra. Detta trots att mötena representeras av olika 
professioner inom skolans värld. Kategoriseringen av barnen sker i huvudsak via 
negativa ordalag, med fokus på det som barnet inte klarar av. Svag, speciell, orolig, 
koncentrationsbrist, är flitigt återkommande ord vid beskrivningen av elever, och dessa 
ordalag ifrågasätts inte och förtydligas således inte av medlemmarna. Endast ett par 
procent av alla framställningar innehåller något om barnets styrkor. Forskarna 
konstaterar att skolpersonalen möts i ett institutionellt språk som är präglat av en 
”gemensam röst”. Resultatet visar även att termer från neuropsykiatrin är flitigt 
förekommande, att eleven till exempel har ADHD, Aspergers, Tourettes eller dyslexi, 
och att detta sker utan att man vidare utvecklar resonemanget.  

 

Även Tornberg (2006) visar att det råder hög grad av kollegial samstämmigheten i de 
fokusgruppsamtal hon genomfört kring ett konstruerat dilemma. Det förekommer 
mycket få meningsskiljaktigheter och få åsikter blir föremål för längre ifrågasättande 
diskussioner. Hon kommer fram till fem förankringsstrategier som lärare använder sig 
av för att skapa förståelse för och lösningar på ett problem. Nedan sammanfattas de fem 
strategierna (a.a.). 

- Att hänvisa till egen erfarenhet. Fallet liknar en egen eller kollektiv erfarenhet 
som man lyfter fram i gruppen, som ett sätt att orientera sig i problemet (Torn-
berg, 2006).  

- Att ge sig själv en röst. Man ger auktoritet åt den egna rösten med olika grad av 
försiktighet, genom jag- formuleringar: ”…tror jag”. ”Jag tänker….” (a.a. s 
133). 

- Prövande ansats. Genom direkta eller indirekta frågeställningar och användan-
det av skratt och vaga ord (kanske, väl)  ger man legitimitet åt resonemangen i 
diskussionen. ”Men vad händer om….?” ”………..tror ni?” ”Kanske kan…”(a.a. 
s 135). 

- Ge röst åt andra. Genom att citera eller referera till närvarande eller icke närva-
rande kollegor kan stöd sökas för resonemanget (Tornberg, 2006). 

- Jämförelse. Man väljer ut särskilda aspekter av problemet och placerar in dem i 
ett välkänt problemsammanhang (a.a.). 

 

2.4 Sammanfattning 
Under flera decennier har det funnits en tydlig vision i svensk skola om en skola för 
alla. Styrdokument som Skollagen från 1985 (SFS:1100), Lpf 94, Lgr 11 samt 
Salamancadeklarationen fastslår bland annat att alla barn ska ha tillgång till lika 
utbildning och att man ska utgå från individens förutsättningar. Haug (2000) menar att 
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begreppet står för en skola där ingen avvisas eller pekas ut och där var och en är 
välkommen att delta på sina villkor. Assarsson (2009) belyser en skola för alla ur ett 
filosofiskt perspektiv när hon lyfter fram Derridas tankar om att begreppet har lite av en 
messiansk innebörd och att det ständigt behöver omförhandlas för att inte förlora sin 
mening.  

 

Våren 1997 tillsattes en statlig utredning (SOU 1999:63) som visar att det uppdrag som 
lärare idag ställs inför utgör en stor utmaning. Där påtalas behovet av en pedagogisk 
verksamhetsutveckling för att vi i högre grad ska kunna se elevers olikheter som 
resurser i det dagliga arbetet. Parallellt med diskussioner om en jämlik skola har dock 
idén om en skola för alla ifrågasatts. Säljö & Hjörne (2008) visar på att det historiskt 
sett alltid funnits olika typer av segregering av barn som inte klarat skolans 
anpassningskrav.  Atterström (2000) varnar för risken att det blir rätt många barn som 
inte klarar av att anpassa sig efter idealet ifall man i utbildningssammanhang bortser 
från elevers kognitiva och socioemotionella olikheter.  

 

Teoretiska utgångspunkter i denna studie är de perspektiv utifrån vilka skolsvårigheter 
kan förstås. Nilholm (2005) talar om i huvudsak två grundläggande perspektiv inom 
specialpedagogiken: det traditionella individualistiska perspektivet och det alternativa 
perspektivet, där det förstnämnda i motsats till det alternativa perspektivet förlägger 
problemet hos den enskilde individen. Nilholm (a.a) menar att dessa ska förstås som 
idealtyper för att påvisa skillnader och för att kunna bidra till en bättre förståelse av 
verkligheten. Han argumenterar även för ett tredje perspektiv; dilemmaperspektivet, 
som bygger på att det finns målkonflikter utan entydiga svar. Även Bourdieus 
habitusbegrepp utgör teoretisk grund i föreliggande studie. Enligt Broady (1998) menar 
Bourdieus att alla individer har ett habitus, ett system av dispositioner, som formats av 
det liv vi har levt och som påverkar våra framtida handlingar. Enligt Brodin & 
Lindstrand (2004) är detta något som borde föranleda stora pedagogiska konsekvenser 
för skolan, då vi måste kunna erbjuda en undervisning som alla kan ta del av. 

 

Trots ambitionen om en skola för alla visar många avhandlingar att skolvärlden 
fortsätter att sortera ut elever som avviker från normen. Säljö & Hjörne (2008) visar i 
sin avhandling att det dominerande sättet att resonera på i elevhälsoteam bygger på en 
individcentrerad förklaringsmodell. Isaksson (2009) visar på ungefär samma resultat i 
sin undersökning bland lärare. Han visar att skolans personal använder sig av tre 
modeller för att förstå olika skolsvårigheter: skolans kunskapsmål, elevens sociala 
situation/anpassning, samt sjukdom och hälsa. Karlsson (2007) menar att pedagoger vid 
sina problembeskrivningar av elever faller in i olika samhälleliga diskurser. Dessa är 
inte renodlade, utan pedagogerna använder sig av fler diskurser samtidigt för att försöka 
förstå elevernas svårigheter. Detta stöds även av Hester (2000) som menar att det 
dessutom uppstår category/activitiy puzzles när ett beteende eller en aktivitet hos en 
elev inte stämmer överens med en kategori. 

 

I en studie från sent 70-tal konstaterar Mehan (1991) att makrostrukturer inom en 
organisation, exempelvis synen på elever som normala eller avvikande, är kopplade till 
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social interaktion på mikronivå. Bartholdsson (2007) har satt fokus på hur elevskapet 
formas och hur skolans aktörer ser på avvikelse. Hon menar att barn socialiseras in i 
elevrollen genom vänlig maktutövning och att elevskapet är en kompliserad balansgång. 
När barnet utmanar det rådande normsystemet blir det tydligt hur normalitetens gränser 
bevakas inifrån. Lundgren (2006) tar upp det faktum att beskrivningar av elever, 
framför allt i skriftlig dokumentation, har en stigmatiserande effekt och hon varnar för 
att eleverna genom de yttre processerna om vad som anses normalt och inte formar sin 
självbild. Detta bekräftas även av Jönsson (2010) som följt upp ett femtontal före detta 
problemelever i Rosengård. I resultatet framgår det tydligt hur bland annat bemötandet 
från lärare och klasskamrater lever kvar inom eleverna långt efter det att skolan slutat. 

 

Faktorer som kan påverka vårt förhållande till normalitet och avvikelse är bland annat 
kravet på mätbara resultat (European Agency, 2005). Tideman och Rosenqvist (2004) 
menar även att det kunskapsrelaterade betygssystemet har lett till en fokusering på 
godkäntgränsen som det eftersträvansvärda. Lutz (2009) lyfter i sin avhandling också 
det fakturm att resurserna påverkar synen på vad som klassas som avvikelse och menar 
att administrativa möten skickar signaler till pedagogerna.  

 

Colnerud & Granström (2002) lyfter fram vikten av att ha ett yrkesspråk när man 
diskuterar elevärenden. De menar att lärare ofta saknar metaspråk, dvs. förmåga att lyfta 
vardagliga beskrivningar till en teoretisk nivå. Tornberg (2006) och Säljö & Hjörne 
(2008) menar att det dessutom ofta råder en konsensusorientering när skolans personal 
diskuterar elever i svårigheter, då man inte ifrågasätter varandra. 

  



 

16 

3 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
Det övergripande syftet med rapporten är att utveckla kunskap kring det yrkesspråk som 
används när lärare på gymnasiet diskuterar elever i svårigheter. Studien syftar också till 
att ge en förståelse för hur de talar om en skola för alla.  

 

o Hur talar lärare om elever när problem uppstår? 
o Vilken förklaringsmodell används vid analys av orsaken till problemen? 
o Från vilket perspektiv ses skolsvårigheterna? (individualistiskt-, alternativt, eller 

dilemmaperspektiv) 
o Hur talar lärarna om uppdraget att möta elever i en skola för alla? 
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4 METOD 
I följande kapitel redovisas den metod som ligger till grund för studiens genomförande.  

 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Under denna rubrik redogörs den forskningsansats som studien utgår från, samt valet av 
fokusgrupper som metod.   

 

4.1.1 Forskningsansats 

Studien utgår från en fenomenologisk ansats. Fenomenologin grundades som filosofi av 
Husserl, i början av 1900 talet (Kvale, 1997). Fenomenologin är, enligt Bryman (2001), 
en inriktning där man behandlar frågan kring hur individer skapar mening i sin värld. 
Den vill fånga upplevelsen av ett fenomen, utan förvrängning, så som det uppfattas av 
informanterna. Man vill hitta den centrala essensen bland alla variationer av 
livsvärldsmönster som man träffar på. Kvale (1997) menar att den intresserar sig för att 
klargöra både vad som framträder och på vilket sätt, och att det studerar hur individens 
perspektiv på sin värld ser ut. Det gäller att förstå den kvalitativa mångfalden i 
individernas upplevelse och ”göra deras väsentliga mening explicit” (a.a. s 54). Bryman 
(2001) menar att en central utgångspunkt i fenomenologin är försöka undvika att tolka 
upplevelserna och det gäller framför allt att försöka åsidosätta sin egna förförståelse.  

 

Jag har valt intervjumetoden som enligt Lantz (2003) är passande om man vill öka 
förståelsen för olika fenomen genom differentierade beskrivningar. Undersökningen 
kommer således vara av kvalitativt slag.  

 

4.1.2 Fokusgrupper 

Enligt Colnerud & Granström (2002) sker all språkutveckling genom att man talar och 
samtalar. Detta är också ett nödvändigt villkor för att man ska utveckla ett yrkesspråk. 
Mitt intresse är huvudsakligen att undersöka yrkesspråket i samband med att lärare 
diskuterar elever i svårigheter. Jag har valt att använda mig av fokusgrupper som 
redskap för datainsamling. Bryman (2001) menar att fokusgrupper är en bra metod när 
man har ett intresse för VAD människor säger och HUR, till exempel vilket språkbruk 
de använder sig av. Fokusgruppsintervju är ett relativt vanligt tillvägagångssätt för de 
forskare som vill veta hur människor i grupp uppfattar och resonerar kring de uppsatta 
frågeställningarna. Man kan således studera hur mening skapas kollektivt. Halkier 
(2010) menar att fokusgrupper rymmer möjligheten att deltagarna genom interaktion 
med varandra kan uttrycka annars ”tysta och förgivettagna repertoarer för 
betydelsebildning”(a.a. s 8). 

 

Fokusgrupper innebär, enligt Wibeck (2010), att man samlar en grupp människor som 
under en avgränsad tid får samtala om, eller diskutera ett på förhand givet ämne. 
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Gruppen leds av en samtalsledare, moderator, som initierar diskussionen och som kan 
föra in nya aspekter i fall det behövs. I fokusgrupper har moderatorn oftast en mindre 
styrande roll än vid en individuell intervju. Strukturen kan dock variera beroende på 
forskningsfrågan. Enligt Wibeck (2010) är risken större att moderatorns föreställningar 
och förförståelse påverkar gruppmedlemmarna, om man har en strukturerad form. 
Fördelen med en ostrukturerad fokusgrupp är att man kan studera huruvida gruppen 
naturligt låter diskussionen kretsa kring aspekter som forskaren är intresserad av. 
Bryman (2001) menar att fördelarna med att ge deltagarna mer fria tyglar är att man 
lättare kan fånga upp det som de upplever som intressant och viktigt, men han lyfter å 
andra sidan fram att den minskade kontroll som forskaren har vid en ostrukturerad 
intervju kan leda till att gruppmedlemmarna tar över samtalet.  

 

Sammantaget ser jag fokusgrupper som en bra metod i denna studie. Det öppnar upp 
möjligheten att lyssna av hur lärare gemensamt och naturligt, utan för stor inblandning 
av forskaren, skapar mening kring det aktuella ämnet. Jag kommer att strukturera 
fokusgrupperna enligt det som Wibeck (2010) benämner trattmodellen, där man börjar i 
en lös modell med få och öppna frågor som diskussionsunderlag för elevfallet, för att 
sedan sluta med mer strukturerade frågeställningar kring hur lärarna tänker kring en 
skola för alla.  

 

4.2 Planering och genomförande 
Här redogörs för hur deltagarna valdes ut, samt hur studien planerades och genomfördes 
på den aktuella skolan. Det framgår även hur det insamlade materialet sedan 
bearbetades inför resultatredovisningen. Slutligen redogörs för de etiska aspekterna som 
beaktats, samt studiens validitet och generaliserbarhet. 

 

4.2.1 Urval 

Vid urvalet av informanter till studien har jag använt mig av det som Patel och 
Danielsson (2003) benämner tillgänglig grupp, dvs. personer som vare sig utgör ett fall 
eller stickprov. Den tidsmässiga ramen har varit en avgörande faktor. Jag har använt 
mig av redan existerande grupper, där deltagarna känner varandra. Enligt Wibeck 
(2010) finns det flera saker som talar för detta. En fördel är att gruppdeltagarna är väl 
bekanta med varandra och risken att någon som är tillbakadragen ska tystna blir mindre. 
En nackdel, enligt samma författare, är att det i redan existerande grupper kan finnas 
saker som tas för givna inom gruppen, eller att underliggande konflikter i gruppen kan 
påverka diskussionen negativt. Fokusgrupperna i undersökningen består av medlemmar 
från tre olika programgrupper på en gymnasieskola. Vikt lades vid att grupperna skulle 
representera både yrkesprogram och studieförberedande program, samt att deltagarna 
skulle vara något så när jämt könsmässigt fördelade. Ålder på deltagarna är mellan 35 
och 65 år. Enligt Wibeck (2010) finns det olika rekommendationer kring hur stor en 
fokusgrupp bör vara. Hennes tips är att sätta deltagarantalet till mellan fyra och sex 
personer. Antalet i den föreliggande studien bestämdes till fyra i varje fokusgrupp. I en 
av grupperna fattades en person vid genomförandet, så det totala antalet personer som 
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ingår i studien uppgår till 11, fördelat på tre fokusgrupper. Fem av dem är kvinnor och 
resten män. Medlemmarna tillfrågades genom att information och förfrågan gick ut till 
programgrupperna på den aktuella skolan (se bilaga 1).  

 

4.2.2 Instrument  

Vid planeringen av studien valde jag mellan att själv konstruera ett fall, kring en elev i 
svårigheter, som underlag till fokusgruppernas samtal, alternativt att låta grupperna 
själv lyfta ett för dem angeläget elevärende. Fördelen med att introducera ett tidigare 
obekant problem i en grupp är, enligt Tornberg (2006), att gruppmedlemmarna ställs 
inför något nytt som de måste förhålla sig till. Genom att lyfta in dilemma i redan 
etablerade föreställningar kan man diskutera sig fram till hur man gemensamt kan förstå 
problemet. Valet föll ändå på att låta grupperna själva välja ett elevfall att diskutera 
kring, eftersom jag insåg risken med att mitt eget yrkesspråk skulle leda in deltagarna i 
ett visst diskussionsspår. Jag ville komma åt deras eget yrkesspråk, inte spegla deras 
förståelse av mitt. Grupperna valde således en elev, som de gemensamt upplevde en 
problematik kring.  

 

För att grupperna skulle kunna samtala så mycket som möjligt själva, utan större 
inblandning av moderator, utarbetades en ostrukturerad frågeguide som underlag till 
diskussionerna (se bilaga 2). Enligt Wibeck (2010) kan intervjuguiden i en 
ostrukturerad fokusgrupp med fördel bestå av breda områden som ska behandlas. Som 
utgångspunkt för min undersökning användes Colnerud & Granströms (2002) fyra 
komponenter som ett elevvårdsärende består av: problemformulering, en analys av 
orsakerna till varför problemet uppstått, tänkbara lösningsförslag och sedan till sist 
beslut. Den sista komponenten utelämnades dock. Tanken var att endast ha 
övergripande rubriker för diskussion och att grupperna skulle kunna sköta samtalet utan 
större inblandning av moderatorn. I slutet av frågeguiden blev frågorna mer specifikt 
riktade mot att ta reda på hur deltagarna tänkte kring uppdraget att möta elever i en 
skola för alla. Där fick erfarenheter från två intervjuer kring ett konstruerat elevfall 
under vårterminen 2010 utgöra en grund till frågornas utformning. Eftersom 
gruppmedlemmarna är väl bekanta med varandra och var väl insatta i vad samtalet 
skulle handla om bestod intervjuguiden inte av några öppnings- och introduktionsfrågor 
som oftast rekommenderas (Wibeck, 2010). Guiden bestod således av nyckelfrågor och 
en avslutande fråga. Deltagarna i fokusgrupperna fick skriftlig information om studien, 
samt en kopia av frågeguiden en vecka före datainsamlingen. Detta för att rikta samtalet 
mot intresseområdet. 

 

4.2.3 Datainsamling 

De tre fokussamtalen genomfördes på gruppmedlemmarnas arbetsplats och 
dokumenterades med hjälp av en diktafon. Eftersom en bra introduktion 
rekommenderas i början av en fokusgruppsintervju (Halkier, 2010) gavs återigen en 
information kring vad studien gick ut på, en förklaring till fokusgrupp som metod, samt 
vad som skulle komma att ske under den aktuella intervjun. Jag förklarade även min roll 
som moderator. Deltagarna fick även möjlighet att lyfta eventuella frågor som 



 

uppkommit. Intervjuerna tog mellan 30 minuter upp till en timme. 
Diskussionsunderlaget fungerade bra och grupperna var relativt självgående. Som 
moderator ryckte jag in på ett par ställen totalt för att sammanfatta, 
följdfråga eller för att avsluta första delen av samtalet. I två av diskussionerna var fallet 
komplext och deltagarna hade många funderingar kring problematiken. Dessa intervjuer 
tog lite längre tid än vad jag hade beräknat. I en fokusgrupp va
komplicerat och intervjun gick relativt snabbt. Där hade inte heller alla deltagare 
upplevt problematiken och var således inte lika aktiva i diskussionen. Målet i början var 
att sätta samman grupper med fyra i varje. När samtalen skulle gen
dock en person i en av grupperna, så de var tre deltagare. I en annan grupp tillstötte 
komplikationer mitt under intervjun så personen var tvungen att avvika efter ungefär 
halva tiden.  

 

4.2.4 Bearbetning och redovisning av data

Det inspelade materialet från fokusgrupperna transkriberades omgående i det som 
Wibeck (2010) benämner som transkriptionsnivå 2. Det innebär en ordagrann avskrift 
där alla identifierbara ordförekomster återges, likväl som felstarter, skratt, pauser och 
betoningar. Datainsamlingen och analysen pågick som parallella processer, eftersom jag 
ville dra nytta av tidigare erfarenheter vid mötet med nästa grupp. Enligt Wibeck (a.a.) 
handlar sen analysen av fokusgruppsdata om att koda materialet som man samlat in, 
dela upp det i enheter och därefter söka efter mönster.  

 

Jag valde att sammanfatta intervju för intervju. Jag började med att läsa igenom 
materialet för att få en överblick över vad deltagarna pratade om och i vilken ordning. 
En översikt sammanställdes och därefter
marginalerna. Därefter sam
övergripande analys innefattande alla tre intervjuer, där mönster och kategorier 
framgick mer tydligt.  Följande figurer illustre
framträdde under respektive frågeställning. 

 

Hur talar lärare om elever när problem uppstår?

 Figur1 Framställning av problemet

Figur 1 visar att problemet framställdes på två olika sätt. Antingen som en aktivitet hos 
eleven själv, eller så var problemet att förväntad
2 visar hur eleverna framställs i positiva ordalag, genom en aktivitet hos eleven el
som en positiv egenskap som eleven besitter. 

Framställning av problemet

Aktivitet hos 
eleven

Kunskaper och 
mål

uppkommit. Intervjuerna tog mellan 30 minuter upp till en timme. 
Diskussionsunderlaget fungerade bra och grupperna var relativt självgående. Som 
moderator ryckte jag in på ett par ställen totalt för att sammanfatta, 
följdfråga eller för att avsluta första delen av samtalet. I två av diskussionerna var fallet 
komplext och deltagarna hade många funderingar kring problematiken. Dessa intervjuer 
tog lite längre tid än vad jag hade beräknat. I en fokusgrupp va
komplicerat och intervjun gick relativt snabbt. Där hade inte heller alla deltagare 
upplevt problematiken och var således inte lika aktiva i diskussionen. Målet i början var 
att sätta samman grupper med fyra i varje. När samtalen skulle genomföras fattades 
dock en person i en av grupperna, så de var tre deltagare. I en annan grupp tillstötte 
komplikationer mitt under intervjun så personen var tvungen att avvika efter ungefär 

4.2.4 Bearbetning och redovisning av data  

ade materialet från fokusgrupperna transkriberades omgående i det som 
Wibeck (2010) benämner som transkriptionsnivå 2. Det innebär en ordagrann avskrift 
där alla identifierbara ordförekomster återges, likväl som felstarter, skratt, pauser och 

atainsamlingen och analysen pågick som parallella processer, eftersom jag 
ville dra nytta av tidigare erfarenheter vid mötet med nästa grupp. Enligt Wibeck (a.a.) 
handlar sen analysen av fokusgruppsdata om att koda materialet som man samlat in, 

t i enheter och därefter söka efter mönster.   

Jag valde att sammanfatta intervju för intervju. Jag började med att läsa igenom 
materialet för att få en överblick över vad deltagarna pratade om och i vilken ordning. 
En översikt sammanställdes och därefter sattes etiketter, eller sammanfattande ord ut i 
marginalerna. Därefter sammanställdes alla etiketter, som en grund för en mer 
övergripande analys innefattande alla tre intervjuer, där mönster och kategorier 
framgick mer tydligt.  Följande figurer illustrerar de kategorier och underkategorier 
framträdde under respektive frågeställning.  

Hur talar lärare om elever när problem uppstår? 

    
Framställning av problemet                 Figur 2 Elevens styrkor 
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2 visar hur eleverna framställs i positiva ordalag, genom en aktivitet hos eleven el
som en positiv egenskap som eleven besitter.  

Framställning av problemet

Kunskaper och 

Elevens styrkor

Aktivitet Egenskap

20 

uppkommit. Intervjuerna tog mellan 30 minuter upp till en timme. 
Diskussionsunderlaget fungerade bra och grupperna var relativt självgående. Som 
moderator ryckte jag in på ett par ställen totalt för att sammanfatta, ställa någon 
följdfråga eller för att avsluta första delen av samtalet. I två av diskussionerna var fallet 
komplext och deltagarna hade många funderingar kring problematiken. Dessa intervjuer 
tog lite längre tid än vad jag hade beräknat. I en fokusgrupp var fallet mindre 
komplicerat och intervjun gick relativt snabbt. Där hade inte heller alla deltagare 
upplevt problematiken och var således inte lika aktiva i diskussionen. Målet i början var 

omföras fattades 
dock en person i en av grupperna, så de var tre deltagare. I en annan grupp tillstötte 
komplikationer mitt under intervjun så personen var tvungen att avvika efter ungefär 

ade materialet från fokusgrupperna transkriberades omgående i det som 
Wibeck (2010) benämner som transkriptionsnivå 2. Det innebär en ordagrann avskrift 
där alla identifierbara ordförekomster återges, likväl som felstarter, skratt, pauser och 

atainsamlingen och analysen pågick som parallella processer, eftersom jag 
ville dra nytta av tidigare erfarenheter vid mötet med nästa grupp. Enligt Wibeck (a.a.) 
handlar sen analysen av fokusgruppsdata om att koda materialet som man samlat in, 

Jag valde att sammanfatta intervju för intervju. Jag började med att läsa igenom 
materialet för att få en överblick över vad deltagarna pratade om och i vilken ordning. 

sattes etiketter, eller sammanfattande ord ut i 
anställdes alla etiketter, som en grund för en mer 

övergripande analys innefattande alla tre intervjuer, där mönster och kategorier 
och underkategorier som 

 

visar att problemet framställdes på två olika sätt. Antingen som en aktivitet hos 
e kunskaper och mål ej uppnåtts. Figur 

2 visar hur eleverna framställs i positiva ordalag, genom en aktivitet hos eleven eller 
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Vilken förklaringsmodell används vid analys av orsaken till problemen?

Figur 3 Förklaringsmodeller 

Figuren ovan visar att orsakerna till varför problemet uppstått kan indelas i fem olika 
kategorier utifrån intervjusvaren. 
själv, dennes sociala situation
möjlig faktor som inverkar. Även skolmiljön och skolan som organisation finns med i 
det analyserade materialet. 

 

 

 

Från vilket perspektiv ses skolsvårigheterna?

                     
Figur 4 Perspektiv på skolsvårigheter

Figuren ovan visar de tre perspektiv som svårigheterna i de aktuella elevfallen ses 
utifrån. I materialet återfanns
bakgrundsmaterialet; det individualistiska perspektivet, det alternativa perspektivet, 
samt dilemmaperspektivet. 
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visar att orsakerna till varför problemet uppstått kan indelas i fem olika 
kategorier utifrån intervjusvaren. Lärarna menar att det antingen kan bero på eleven 
själv, dennes sociala situation, eller hälsotillstånd. Sociala medier nämns också som en 

faktor som inverkar. Även skolmiljön och skolan som organisation finns med i 
det analyserade materialet.  
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Hur talar lärarna om uppdraget att möta elever i en skola för alla? 

  

Figur 5 En skola för alla i praktiken 

Resultatet delades här in i två underrubriker utifrån det insamlade materialet i 
fokusgrupperna. Den första gäller hur lärarna talar om själva uppdraget och i 
resultatdelen listas de framkomna svaren, eftersom det var svårt att hitta underliggande 
kategorier. Den andra rubriken, som blev en skola för alla i praktiken skapades utifrån 
de diskussioner deltagarna hade kring hur det fungerar i den praktiska vardagen. Svaren 
kan gestaltas enligt figur 5.  

 

Inför resultatbearbetningen förseddes de olika fokusgrupperna/arbetslagen med 
fingerade namn: Rosen, Kastanjen och Granen. I citat där det finns interaktion med 
benämns deltagarna i Rosen med bokstäverna A-C. De intervjuade i Kastanjen kallas D-
G och när det slutligen gäller Granen finns bokstavsbeteckningarna H-K. I de fall 
elevens namn omnämns, eller program och karaktärskurser diskuteras, har detta ersatts 
med ett X, följt av en förklarande parantes i vissa fall.  

 

4.2.5 Etiska aspekter  

Det är viktigt att redan från början av undersökningen beakta de etiska problem som kan 
uppkomma. Jag arbetade utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002).  I 
den information och förfrågan som gick ut till programgrupperna inför studien gavs 
information om undersökningens syfte. Det framgick klart och tydligt att medverkan var 
frivillig och jag talade även om att de hade all rätt att ångra sig, eller avbryta samtalet 
när de själva ville. Informationen upprepades före inspelningstillfället. Det gavs även 
information om insamlingsmetod via inspelningsteknik och att banden efter kursens slut 
kommer att arkiveras under viss tid efter studiens genomförande. Informationen fick 
gruppdeltagarna innan de övervägde att delta eller inte. Frågan om konfidentialitet är av 
stor betydelse och de tillfrågade fick information om att inga namnuppgifter, eller annan 

en skola 
för alla i 

praktiken

de duktiga 
eleverna

resurser

politiskt/organisatoriskt 
ansvar

heterogenitet & 
individualisering
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identifierbar data skulle finnas med i studien. Eftersom datainsamlingen skedde på 
arbetstid på medlemmarnas arbetsplats inhämtades även tillstånd från skolans rektor i 
god tid. 

 

De personer som deltog i samtalen fick sen ta del av det transkriberade materialet från 
fokusgruppen, och de fick även möjlighet att inom en vecka kommentera detta, genom 
att göra tillägg eller rättelser. Detta resulterade inte i några ändringar i materialet. I 
redovisningen av resultatet har även elevnamn, programbeteckningar och vissa 
kursbeteckningar avidentifierats för att minimera identifikation.  

 

4.2.6 Validitet och generaliserbarhet  

Urvalsmetoden har baserats på tillgänglig grupp. Enligt Bryman (2001) kan resultaten 
med en sådan urvalsteknik, även om de är intressanta, omöjligen generaliseras. Kvale 
och Brinkmann (2009) menar dock att man istället för att fråga om resultaten kan 
generaliseras i största allmänhet, kan ställa sig frågan om den kunskap som producerats 
i en intervju kan överföras till andra liknande situationer. Författarna beskriver utifrån 
detta resonemang bland annat den läsarbaserade analytiska generaliseringen, där man 
genom detaljerade kontextuella beskrivningar lämnar det till läsaren att bedöma ifall 
studien kan ge vägledning inför liknande situationer. Jag har i denna studie försökt vara 
noggrann med att ge en bred forskningsöversikt kring området och försökt koppla denna 
forskning till de resultat som framkommit.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att validitet inte tillhör ett separat moment av en 
undersökning, utan att den genomsyrar hela forskningsprocessen, en slags 
kvalitetskontroll under produktionens alla faser. Allt från att ha väl underbyggda 
teoretiska antaganden, till att välja en adekvat intervjudesign. Det handlar vidare om 
exempelvis tillförlitligheten hos intervjupersonerna, valet av språklig stil för 
transkriberingen, och den efterföljande logiken i tolkningarna. Det är med andra ord en 
fråga om trovärdighet och hantverksskicklighet (a.a.). Även Halkier (2010) menar att det 
är a och o för validiteten att jobba systematiskt och att vara noggrann och tydlig mot 
deltagarna under processen, vilket jag har försökt eftersträva. 

 

Enligt Halkier (2010) handlar validitet även om att konkret undersöka det man försätter 
sig att studera. Jag har bemödat mig om att deltagarna representerar den kontext jag vill 
undersöka.  Att som i denna studie göra intervjuer på den egna skolan, bland kollegor 
ser jag som den tydligaste bristen vad gäller validiteten, eftersom jag som moderator har 
en relation till de personer vars utsagor utgör resultatet. Det är därför viktigt att, som 
Wibeck (2010) påpekar, ställa sig frågan vad moderatorn representerar för 
gruppdeltagarna. Min förhoppning i denna studie var att fokusgruppsdeltagarna skulle 
se mig som en uppmuntrande, lärande, till största delen lyssnande diskussionsledare, 
som vare sig är expert eller partisk kring frågor och funderingar som de lyfte. Det finns 
samtidigt fördelar med att moderatorn kommer från samma miljö som deltagarna. De 
kan oftast känna sig mer avslappnade och våga uttrycka sina åsikter. 
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Naturligtvis påverkas deltagarna av att deras samtal spelas in på band och att det de 
diskuterar är del av en studie kring lärares yrkesspråk. Det är svårt att veta i vilken grad, 
men förmodligen är språket något mer återhållsamt än vid spontana diskussioner vid 
fikabordet. Detta till trots är min förhoppning att resultaten kan fungera som intressant 
diskussionsmaterial inför fortsatt skolutveckling. 
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5 RESULTAT 
Syftet med rapporten är att utveckla kunskap kring det yrkesspråk som används när 
lärare på gymnasiet diskuterar elever i svårigheter. Studien syftar också till att ge en 
förståelse för hur de talar om en skola för alla. I detta kapitel redovisas de data som 
samlats in genom den valda metoden fokusgrupper i form av löpande text som styrks 
med citat från empirin. Huvudrubrikerna, som i denna resultatdel speglar de för 
rapporten uppställda frågeställningarna, lyder: lärares tal om elever när problem 
uppstår, förklaringsmodell vid analys av orsaken till problemen, perspektiv på 
skolsvårigheterna, och till sist talet om att möta elever i en skola för alla.  

 

5.1 Lärares tal om elever när problem uppstår 
Under denna rubrik redogörs för hur lärarna definierar problemet i de aktuella 
elevfallen. I en underrubrik framgår huruvida elevens styrkor framhävts.  

 

5.1.1 Framställning av problemet 

Hur problemet framställs ser olika ut i de valda elevfallen, och det är ingen beskrivning 
som återkommer i fler än en grupp, förutom möjligen frånvaro, som lyfts i två av 
grupperna, fast på lite olika sätt. I det ena fallet gäller det frånvaro generellt och i det 
andra frånvaro vid vissa skrivtillfällen. I de tre gruppintervjuerna råder stor konsensus 
inom respektive grupp när det gäller att definiera vad problemet är. Det finns ingen som 
ifrågasätter de framkomna förslagen, som framställs på två olika sätt.  

 

Aktivitet hos eleven 

I alla tre arbetslagen anges aktiviteter hos den aktuella eleven som en del av 
problembilden. I Rosen handlar det om att eleven i fråga har svårt för att färdigställa 
sina uppgifter. Hon har svårt att känna sig nöjd med det hon har presterat och det 
resulterar i att hon lämnar in uppgifterna för sent, eller oftast inte alls. Dessutom är hon 
mycket frånvarande i perioder. Problematiken kring frånvaron lyfts även i Kastanjen, 
där frånvaron är mer selektiv vid vissa provtillfällen. Eleven känner sig förmodligen 
inte förberedd kunskapsmässigt och kommer således inte vid skrivtillfället. Man menar 
att eleven stoppar huvudet i sanden och inte inser att han befinner sig i en problematisk 
situation. I Granen handlar det om att eleven agerar på ett oacceptabelt sätt i 
klassrummet, då hon försvinner från lokalen, ofta i samband med att hennes mobil 
ringer. Man tar även upp elevens agerande under elevvårdkonferenser där hon hela tiden 
har svar på tal, slingrar sig ur och visar upp en medvetenhet, som hon sen har svårt att 
omsätta i praktiken. I Granens fokusgrupp uttrycks även en frustration över att eleven 
saknar både vilja och motivation, vilket synliggörs med följande citat. 

 

“Framförallt är det ju hur hon beter sig på lektionerna. Hon har börjat 
försvinna från lektionerna då. Även om hon kommer så... tar det ju inte 
lång stund förrän telefonen ringer eller förrän det är nåt annat som gör 
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att hon måste gå därifrån, och då dyker hon inte upp sen igen. Utan då 
håller hon sig borta. (---) Det känns inte som hon har viljan och 
motivationen till att förändra sig.”   

 

Kunskaper och mål 

I alla fokusgrupper nämns en viktig del av problematiken vara att eleven i fråga inte 
uppnår de önskvärda resultaten, dvs. godkända provresultat, samt godkänt betyg i sina 
kurser. I både Rosen och Kastanjen pratar man också om hur den situation eleven 
befinner sig i påverkar dennes möjlighet till slutbetyg. Den aktuella eleven i Rosen har 
reducerat vissa kurser på grund av de svårigheter hon befinner sig i, vilket i praktiken 
innebär att hon inte kommer att nå ett slutbetyg, dvs. 2500 gymnasiepoäng. Även i 
Granen och Kastanjen framgår det att ett av problemen är att eleven inte når de uppsatta 
målen och i Kastanjens diskussion sätter man stort fokus på att undersöka möjligheten 
för eleven att uppnå slutbetyg. Citatet nedan visar den oro som man i Rosen känner över 
situationen. 

 

“Hon når inte målen och det här har vi sett också under ettan och tvåan, 
hon går i trean nu, och vi… jag är orolig för att hon inte kommer att … 
även det här läsåret att få många IG med sig.”  

 

5.1.2 Elevens styrkor  

Trots att mycket i diskussionerna kretsar kring problematik, lyfts spontant i alla 
diskussioner elevens starka sidor. Det kan, som i citatet som följer, handla om 
egenskaper som eleven har, exempelvis att eleven är trevlig, social, kreativ och duktig. 

 

“Hon var duktig.” (Rosen) 

“När man pratar med henne så är hon väldigt trevlig och väldigt 
förstående.” (Granen) 

“(---) ... och ganska social oftast.” (Kastanjen) 

 

Det kan även handla om aktiviteter som eleven utför bra som till exempel att eleven 
presenterar arbeten på ett bra sätt, pratar engelska bra, är aktiv i klassrumsdiskussioner, 
har förändrat sitt beteende till det mer positiva, eller är duktig på sin arbetsplatsförlagda 
utbildning. Nedanstående citat visar några exempel på just positiva omdömen kring 
elevers aktiviteter. 

 

“Hon är duktig på att uttrycka sig muntligt.” (Rosen) 

“Där (på sin APU) har hon fått bra vitsord.” (Granen) 

“Det är den bästa eleven jag haft i X (kurs). Det intresserar honom.” 
(Kastanjen) 
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5.1.3 Sammanfattning 

Hur problemet framställs ser lite olika ut i de tre fokusgrupperna. Dock råder stor 
konsensus då inga förslag ifrågasätts av kollegorna. Problemen man lägger fram är 
främst av två slag. Den ena är aktiviteter hos eleven, så som att denne är borta mycket, 
agerar avvikande i klassrummet eller inte lämnar in sina uppgifter. Den andra 
framställningen hör samman med en oro för att eleven inte ska uppnå de uppsatta 
kunskapsmålen i kurserna och därmed inte få ett slutbetyg från programmet. I alla 
grupperna lyfts spontant elevens starka sidor, både saker som eleven är bra på och 
inneboende egenskaper hos henne/honom.  

 

5.2 Förklaringsmodell vid analys av orsaken till 
problemen  
Analysen av varför problemet uppstått är i två av arbetslagen (Rosen och Granen) väl 
utvecklad och problemet belyses från många olika synvinklar. I Kastanjen är analysen 
lite mer begränsad. Under denna fas i diskussionen finns det en hel del föreslagna 
orsaker som ifrågasätts av någon annan gruppmedlem, speciellt i arbetslaget Rosen. 
Konsensus är överlag inte lika stor som under definitionen av problemet. 

 

5.2.1 Eleven själv 

Alla arbetslagen förlägger delar av orsaken till problemet till eleven själv. Listan av 
saker som eleven brister i, eller har svårt för är relativt lång. Beskrivningar som 
återkommer i mer än en fokusgrupp är att eleven har brist på självinsikt, bristande 
motivation, att eleven förtränger svårigheterna och har höga krav på sig själv. Repliken 
nedan är hämtat från Kastanjens fokusgrupp. 

 

”Han han väldigt stora krav på sig att han inte ska misslyckas. Han blir 
besviken på sig själv och då visar han det.” (Kastanjen) 

 

Det finns även andra beskrivningar som att eleven i fråga exempelvis har svårt för att 
planera, att eleven möjligen är lat, har dålig självkänsla, bristande intresse och 
motivation, brist på uthållighet, eller att eleven helt enkelt prioriterar annat än 
skolarbete. Så är fallet i Granens fokusgrupp vilket citatet nedan belyser.  

 

“Hennes största, största mål i livet är ju att… det känns så att… det är att 
vara i centrum och att ha sina kamrater och sitt umgänge. (---) Det här 
skolarbetet det känns som att det kommer, det är andra, eller 
femte.”(Granen)  

  

Under denna kategori finns några exempel på uttryck, vars innebörd säkerligen kan 
uppfattas olika, som både ifrågasätts och inte ifrågasätts. Exempelvis begreppet 
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koncentrationssvårigheter tas upp av Rosen som en möjlig orsak till elevens problem. 
Följande dialog från empirin belyser ett sökande efter möjliga orsaker, risken att falla in 
i redan etablerade förklaringsmodeller, samt gruppens ställningstagande till begreppets 
innebörd.  

 

B: Och vad kan det mer bero på att man inte är … sen finns det ju 
koncentrationssvårigheter och sånt här då som man skulle kunna titta på, 
eller…? 

A: Mmm. 

C: Men jag upplever inte att hon har så där jätte… visst hon blir väl 
kanske trött efter ett tag men det är inte så hon blir liksom utåt, eller 
utåtagerande så (B: Nej...) ... eller börjar… 

B: Hon kan ju sitta en hel lektion och arbeta intensivt …(C: Ja, jag 
tycker inte…)…utan några problem.  

C: …att jag skulle säga att hon har några koncentrationssvårigheter (B: 
Nej) Då finns det ju de som man kanske ser som efter en kvart tjugo 
minuter under en lektionen är slut och börjar röra på sig och… men, men 
jag upplever inte att hon har svårt att koncentrera sig eller gör ni det? 

B: Nej inte på det sättet?  

C: Inte så jättemärkbart, sen kanske hon döljer det på nåt sätt. Alltså att 
man inte upptäcker att hon inte är med så, men… 

B: För det finns ju elever som inte kan koncentrera sig mer än 10 
minuter, sen börjar man, sen känner man att de börjar trumma med 
fingrarna … (C: Ja...) och flacka med blicken och… 

C: …och börjar snurra sig i stolen och undra vad klockan är och vad är 
det för mat och… 

A: Mmm.  

C: ...och när slutar vi och.  

B: Men hon kan ju sitta en hel lektion och jobba till synes ganska så 
intensivt, kanske räcka upp handen och fråga lite frågor och jobba på 
och det ser ut som om hon har producerat saker.  

 

Det finns även exempel på orsaksförklaringar som inte diskuteras närmare och där en 
gemensam förförståelse kring uttrycket verkar råda. I Kastanjen nämner en av lärarna 
att han under den period han haft eleven i kursen hade svårt att bedöma huruvida eleven 
var svag eller lat, en orsak som de andra varken ifrågasätter eller utvecklar vidare. Även 
begreppet läs- och skrivsvårigheter dyker upp under diskussionen i Rosen och avfärdas 
utan närmare analys. En deltagare konstaterar att det inte verkar finnas några svårigheter 
på det planet och de andra håller med. I Rosen nämner en av deltagarna också, efter det 
att gruppen konstaterat många svårigheter knutna till den aktuella eleven, ordet 
studiesvårigheter. Man slår fast, även för det fortsatta resonemanget, att eleven inte har 
några studiesvårigheter, utan att närmare förklara vad som ligger i begreppet. Detta trots 
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att eleven totalt sett inte klarat mer än några kurser under sin gymnasietid. Möjligen kan 
den inneboende betydelsen av begreppet studiesvårigheter belysas genom följande citat, 
där man ser till den kompetens som eleven ändå verkar besitta.   

 

C: Problemet är inte att hon har studiesvårigheter, inte egentligen, inte i 
engelska i alla fall, utan hon är relativt duktig och har ju kompetens och 
klara både A och B kursen, utan stöd och någonting sånt, men just att 
hon inte får saker gjorda, att det inte kommer in i tid. 

(---)  

B: Precis, för har man inga stora studiesvårigheter så borde det inte vara 
så svårt att ändå lämna in saker någorlunda i tid så att säga, att då borde 
man kunna vara så pass effektiv att man klarar av sina studier, tycker 
jag. 

 

5.2.2 Social situation 

Lärarna i Kastanjen tar inte upp något kring elevens sociala situation. Däremot menar 
deltagarna i Rosen och Granen att elevens sociala situation mycket väl kan vara en 
faktor som inverkar. Där tas bland annat kompisrelationer upp, samt hur elevens 
hemförhållande verkar vara. Det funderas kring huruvida föräldrar kanske inte har 
möjlighet att vara delaktiga i skolgången. Uttalandet nedan belyser de tankar man har i 
Rosen kring att det möjligen också finns en press på att prestera lika bra som sina 
syskon.  

 

“Hennes äldsta syster var väl riktigt duktig tror jag, (---) hon pluggar ju 
också på högskolan idag, så hon kanske känner nån slags press.” 

 

I Granen handlar det om en viss oro för elevens boendesituation, samt det faktum att det 
finns en uppgivenhet från föräldrahåll. Följande citat från empirin belyser just den 
maktlöshet som mamman, enligt läraren, känner vid en elevvårdskonferens kring den 
aktuella eleven.  

 

“Vi har ju haft EVK med X när mamma har suttit där och mamma har ju 
alltså gett upp. Hon säger ”Jag köper allt vad du gör för min dotter” och 
tittar mig i ögonen. ”För jag pallar inte längre”.”  

 

5.2.3 Sociala medier 

I två av fokusgrupperna; Granen och Rosen nämns sociala medier som en orsak till 
problemen. Båda omnämnda elever har enligt deltagarna svårt att hantera datorn. I det 
ena fallet (Granen) är det främst under lektionstid som eleven har svårt att hantera 
teknologin, inte lyssnar på genomgångar utan chattar istället. Den eleven har även en 
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mobiltelefon som upptar fokus, stör andra elever och föranleder mycket spring ut och in 
i klassrummet. I det andra fallet, vilket framgår i repliken nedan, gäller situationen 
främst hemma, där eleven blir sittande med facebook istället för att göra sina 
hemuppgifter.  

 

“Men jag får uppfattningen också att hon själv kan välja när hon sitter 
med sina uppgifter att hon sitter ganska mycket i perioder framför datorn 
med facebook och andra sociala medier som tar tid för henne.” (Rosen) 

 

5.2.4 Sjukdom och hälsa 

I två av fokusgrupperna resonerar man kring huruvida elevens hälsa inverkar på 
situationen. I både Kastanjen och Rosen lyfter man fram stress som en möjlig orsak till 
att eleverna befinner sig i svårigheter. I den förstnämnda gruppen funderar man kring 
ifall hela studiesituationen börjar komma ifatt eleven och att den stress som då blir 
påtaglig gör att eleven väljer att gå hem vid vissa tillfällen, exempelvis skrivningar. 
Även i Rosen lyfter man tankar kring elevens hälsotillstånd, då eleven bland annat har 
fysiska problem och sover dåligt. I resonemanget är det något oklart huruvida man anser 
att det är de fysiska symptomen som är en orsak till problemet eller om det är en 
konsekvens av en problemfylld studiesituation, då eleven sitter uppe sent på kvällar med 
uppgifter som hon kommit efter med. Citatet nedan, som är hämtat från Rosens 
fokusgrupp, belyser en sekvens där man just funderar över den aktuella elevens hälsa. 

 

“Till mig då som mentor så säger hon att hon är stressad, hon sover 
dåligt på nätterna, hon jobbar länge med uppgifter ibland på kvällar. Och 
ibland så sitter hon med datorn (---) alltså hon har ju även fysiska 
symptom då, som både är medicinskt och som jag också delvis tror beror 
på stress.”  

 

5.2.5 Skolmiljö och organisation 

Att skolmiljön, eller organisationen skulle vara en orsak till att eleven befinner sig i 
svårigheter lyfts i både Kastanjen och Granen. I fokusgruppen Kastanjen är analysen 
inte så omfattande, men man konstaterar att eleven, som kom från en annan skola, fick 
börja på den aktuella utbildningen vid en olycklig tidpunkt mitt under en pågående 
termin. Skolan kunde inte erbjuda ett program som motsvarade elevens intresse, därför 
slussades eleven in på en utbildning som kanske inte var rätt, vilket återges i 
nedanstående citat. 

 

 “Det är vad vi kan erbjuda ungefär och då får det bli det… där det 
passar bäst för tillfället och det är inte alls efter elevens egentliga 
förutsättningar, utan organisationens förutsättningar.”  
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I Granen sker ett ingående resonemang kring klassrumsmiljön, både vad gäller gruppen 
som eleven tillhör och den relativt fria tillgången till teknik. Man funderar kring i vilken 
grad eleven kommit in i den nya klassen och hur de andra eleverna reagerar på hennes 
beteende. Lärarna funderar även kring huruvida klassens reaktioner på hennes beteende 
i sin tur påverkar henne till att inte komma tillbaka till klassrummet efter det att hon gått 
iväg. De normer som råder i klassrummet synliggörs i nedanstående citat, genom en 
lärares uttalande och det blir tydligt att eleven avviker genom sitt beteende.  

 

“Alltså i XX (klass) måste man inordna sig i den allmänna ordningen 
som är: tystnad, hårt arbete och sen så kan man prata roligt utanför 
lektionerna. Så idag när hon reste sig upp när hennes telefon ringde tyst, 
men jag såg ju att det var telefonen, hon gick ju... alltså den blick som de 
där fyra där nere gav henne. Den var inte nådig.” 

 

På den aktuella skolan finns det en bra tillgång till datorer och nätuppkoppling. I 
deltagarnas diskussion framkommer att man vet om att eleven har svårt att fokusera på 
det hon ska göra när hon sitter vid en dator. Hon har även själv påtalat detta. Man är 
däremot inte ense om huruvida man hjälper eller stjälper eleven genom att ändra 
förutsättningarna i miljön (mer om detta under dilemmaperspektivet).  

 

5.2.6 Sammanfattning 

I två av tre fokusgrupper sker en väl utvecklad analys av problemets orsaker. Konsensus 
är överlag inte lika stor som vid problemdefinitionen, utan en hel del föreslagna orsaker 
ifrågasätts av kollegor. I alla samtal är eleven själv en del av orsaken till problemet, där 
denne till exempel har bristande självinsikt, för höga krav på sig själv, eller förtränger 
svårigheterna den har. I diskussionerna finns exempel på begrepp som både ifrågasätts 
och lämnas utan vidare utveckling. Exempel på sådana är koncentrationssvårigheter, 
studiesvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Även ord som lat och svag.  

 

Den sociala situationen lyfts fram som en orsak i två av tre grupper. Exempelvis 
analyseras elevens hemförhållanden. Även sociala medier, såsom facebook, MSN och 
mobiltelefon, anses i två fokusgrupper, som bidragande orsak till att eleven befinner sig 
i svårigheter. Till sist lyfts frågan om skolmiljön och organisationens inverkan i 
problematiken upp i alla utom en grupp. Då diskuteras frågor som programutbud, 
klassrumsmiljö och socialt samspel elever emellan. 

.  

5.3 Perspektiv på skolsvårigheterna 
Under denna rubrik redovisas från vilket perspektiv lärarna ser de uppkomna 
svårigheterna. Här kommer även de insatta eller föreslagna åtgärderna att framgå, för att 
ytterligare belysa de olika perspektiven.  
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5.3.1 Det individualistiska perspektivet 

I alla tre fokusgrupper framträder det individualistiska perspektivet, relativt tydligt. Som 
mest tydligt är det i Rosen där en hel del av elevens svårigheter knyts till eleven själv. 
Lärarna menar att hon bland annat har svårt för att planera, ställer för höga krav på sig 
själv, är ofokuserad, har brist på självinsikt, och möjligen är lite bortskämd av sina 
syskon. Den sociala biten, samt hennes hälsa ses också som bidragande orsaker till 
problemen. Skolmiljön tas inte upp, annat än att det nämns att hon har jobbat bra i 
grupp vid några tillfällen, samt när andra elever har stöttat henne. En av deltagarna tar, 
som framgår av uttalandet nedan, upp det faktum att en utredning, eller testning skulle 
kännas bra som underlag.  

 

“Det ju rätt skönt ändå att ha de här utredningarna på bordet så snabbt 
som möjligt så kan man utgå från dem, annars så är det lite så att under 
tre år så famlar man lite i mörkret. Det finns problem, man tycker att hon 
kanske inte har några studiesvårigheter, hon borde kunna lösa dem, men 
du kan ju ändå inte fastslå att… du kan liksom inte …ähm… du kan inte 
bocka av att nej det här kan det inte vara egentligen.”  

 

De åtgärder som tidigare satts in för eleven är läkarbesök, kontakt med skolans kurator, 
stöd av speciallärare, speciell planeringshjälp tillsammans med specialpedagog, 
planeringsmöten med mentor, anpassning av studieplanen i form av reducerade kurser 
(något som påverkar elevens möjlighet att nå slutbetyg), samt erbjudande om att gå om 
en årskurs. Ett alternativ som eleven inte valt eftersom hon, enligt en av lärarna, känner 
sig trygg i den klass hon går och inte vill uppleva ett mer påtagligt misslyckande. 

 

Även i Granen framgår det individualistiska perspektivet. Där knyts en hel del av 
problematiken till eleven själv, hennes inställning till skolarbetet, hennes attityd i 
klassrummet, att hon prioriterar annat istället för skolan. Åtgärden har tidigare varit att 
gå om en årskurs, vilket eleven gjort. Lärarna konstaterar att det nu ligger mycket på 
eleven själv. Det som kommer upp som ytterligare åtgärder under diskussionen är bland 
annat att samtala med henne kring det nuvarande läget, och att kanske skriva kontrakt 
med henne om vad som gäller i skolan kring hennes beteende. En kontakt med skolans 
kurator föreslås också, vilket belyses i nedanstående dialog. 

 

“Frågan är om inte nån med kunskaper om lite djupare grejer måste sätta 
sig och försöka… diskutera den biten. För jag hävdar fortfarande. 
Kunskapsmässigt har tjejen … (J: nej inget…) absolut inga … (J: inga) 
... inga problem om hon bara … (I: om hon är här)...vill.”  

 

I Kastanjen finns även där exempel på att problematiken knyts till eleven och dennes 
bristande förmåga och delvis inställning. Man konstaterar att han har svårt för struktur, 
både när det gäller att skriva ner saker på papper och även när det är fråga om praktiska 
moment i vissa karaktärsämneskurser. Gruppen är, som framgår nedan, överens om att 
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eleven i fråga inte kommer till sin rätt på det aktuella programmet utan att han är mer 
estetiskt lagd.  

 

“Nja, men alltså X-programmet som ..som (F: Ja)..det är tänkt att se ut är 
ju inte hans grej med kemi, fysik..(D: Nej, han är)… alltså han känns 
som en estet (Alla: Ja ).” 

 

Dåligt självförtroende, att denne möjligen är lat eller svag och att eleven exempelvis har 
stora krav på sig själv inverkar också på problemen, menar lärarna.  

 

5.3.2 Det alternativa perspektivet 

Det finns ingen fokusgrupp i studien som har ett renodlat alternativt perspektiv på 
svårigheterna, dvs. att man helt och hållet ser det som skolans uppgift och ansvar att 
kunna hantera heterogenitet. Däremot diskuteras organisationen, klassrumsmiljön eller 
undervisningen i två av grupperna. I Granen funderar man, som tidigare nämnts, en hel 
del kring samspelet eleverna emellan och menar att en del av svårigheterna med att hon 
springer ut och in i klassrummet kan ha att göra med att klasskamraterna inte accepterar 
hennes beteende. Ett mobiltelefonförbud för hela klassen och stramare regler kring 
internetanvändandet i vissa situationer diskuteras som åtgärd för att försöka komma till 
rätta med delar av problemen. Ändrar man i miljön kan man kanske få till stånd en 
ändring hos eleven. Funderingarna belyses i följande dialog från empirin. 

 

I: En sak är ju att vi kan förbjuda henne och ha mobiltelefonen. Det 
måste vara mer mobilförbud på lektionerna. 

 H: Men det …  

I: Hon kan inte hantera det.  

H: Nä, men det ska inte stanna hos henne. Det ska vara generellt för 
klassen och där tror jag att vi är lite, ska vi säga, att vi är lite för snälla 
när det gäller den biten generellt i X -världen. Vi har på nåt vis tack vare 
det lite fria arbetssystem vi har, nu pratar jag kärn… eller 
karaktärsämnesbitarna där man jobbar väldigt fritt, så har vi också släppt 
det här för vi har alltid sagt ”behöver du röra på dig, får du det men du 
vet vad som gäller, det finns tidsintervaller när det ska lämnas in grejer 
och allt det här”. Och då måste vi skruva åt snäppet för hela klassen, så 
att ingen så att säga blir utmärkt.   

I: Nänä, absolut. 

H: Utan då gäller det för allihopa… (---)  det skulle inte jag ha nånting 
emot, alltså.  

 

En av lärarna i Granen menar också att man behöver fundera över arbetssättet för den 
aktuella eleven, då hon behöver mer avgränsade uppgifter att arbeta med. Att man ger 
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henne en uppgift som ska vara klar under varje lektion. Man är dock inte överens om 
det upplägget då en av lärarna i karaktärsämnena menar att det inte stämmer överens 
med de kursmål som finns (se dilemmaperspektivet). Följande citat visar just hur en av 
deltagarna funderar kring hur undervisningen kan anpassas till den aktuella eleven.  

 

“Och sen så nästa lektion så är det en ny grej. Man kan nog… jag känner 
att jag kan inte ge henne det (mäter med handen) som ska vara på tre 
veckor, utan jag måste ge henne lite så att hon har kravet på sig under 
den lektionen.” 

 

I Kastanjen menar man att skolan som organisation har brustit lite när det gäller 
möjligheten för eleven att välja ett för honom bra program. I diskussionen har man stort 
fokus på att som åtgärd försöka hjälpa eleven till ett slutbetyg från programmet, genom 
att låta eleven läsa om en kurs i långsammare tempo, ersätta en IG- kurs med en annan 
kurs som eleven har mer intresse för, samt se över möjligheten för eleven att välja över 
programgränsen, dvs. att samarbeta med ett annat närliggande program. Detta framgår i 
citatet nedan. 

 

“Och sen sträcker vi över oss mot X-programmet med grafiska kurser.”  

 

I både Rosen och Granen diskuterar man dilemman som uppstår när man diskuterar 
elever i svårigheter, och skolans roll i det hela. En lärare i Rosen ställer sig frågan hur 
mycket som vilar på skolans ansvar respektive på individen. I Granen så menar man att 
det saknas fortbildning kring hur man arbetar med elever som egentligen inte vill, och 
menar att det är en dold grupp som man inte pratar så mycket om, i förhållande till det 
omvända dilemmat; elever som vill men inte kan. Citatet nedan uttrycks med viss 
frustration. 

 

“Vi pratar väldigt lite om eleven som inte vill. Hur stöder man dem 
egentligen?”  

 

5.3.3 Dilemmaperspektivet 

I Granen kan man hitta ett resonemang som skulle kunna falla in under 
dilemmaperspektivet, som enligt Nilholm (2005) innebär att man lyfter upp 
målkonflikter utan entydiga svar med politiska och etiska dilemma som följd. Det gäller 
i detta fall huruvida en anpassning av miljön eller undervisningen verkligen hjälper eller 
stjälper eleven i hennes framtida yrkesliv. En lärare menar att man knappast förbereder 
eleven inför en framtida arbetssituation, så som det står i måldokumenten, om man 
anpassar miljön genom att begränsa användningen av teknologi. Han menar att man på 
en arbetsplats inte kan gå och rycka kablar ur datorer, utan det måste vara skolans 
uppgift att förmedla insikten, att det påverkar studieresultaten om man prioriterar 
sociala medier istället. Eleven måste ta konsekvensen av sina beslut, och det får de 
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aldrig så länge skolan ska stå för begränsning och förbud och där lärarna ska ägna sin 
tid åt att kontrollera elevernas skärmar. Läraren poängterar att vår huvuduppgift måste 
vara att lära inför ett framtida yrkesliv, och att man inte kan hitta någon arbetsplats där 
chefen står för en sådan helstrukturerad arbetsmiljö. I citatet nedan visar läraren på 
konsekvenserna som följer. 

 

“Vi får ju aldrig utlärt det och så länge vi springer och liksom … tittar på 
deras skärmar ”åh, herre gud, sitter du där nu igen. Håller du på med det 
nu igen!” På grund av … de hamnar ju i en miljö där precis det här finns 
även utanför de här väggarna och där konsekvensen är 10 gånger värre 
än vad våran.”  

 

5.3.4 Sammanfattning 

Det individuella perspektivet framträder tydligt i alla tre fokusgruppsdiskussionerna, 
och det finns en hel del exempel på att svårigheterna knyts direkt till eleven själv; 
dennes inställning eller bristande förmågor. En del av föreslagna eller tidigare insatta 
åtgärderna speglar detta då exempelvis kurator kopplas in, kompensatorisk hjälp 
erbjuds, eller att eleven fått erbjudande om att gå om en årskurs. Det finns inget renodlat 
alternativt perspektiv på svårigheterna. Däremot diskuteras miljöns inverkan på 
situationen i två av grupperna, i en av dem ingående. En fråga som lyfts är hur mycket 
som är skolans ansvar och vad som vilar på eleven. Dilemmaperspektivet kan hittas i en 
av grupperna. Det handlar då om en konflikt mellan elevens behov av anpassning av 
miljön och de krav som både kursmål och arbetsliv ställer.  

 

5.4 Talet om att möta elever i en skola för alla 
Under denna rubrik redogörs för hur pedagogerna talar om uppdraget att möta elever i 
en skola för alla, samt hur de upplever att det fungerar i praktiken.  

 

5.4.1 Uppdraget 

Figur 6 får illustrera hur fokusgruppsdeltagarna ser på uppdraget kring en skola för alla. 

 



 

 

Figur 6 Eleven i centrum 

Figuren visar att lärarna i studien uppfattar att uppdraget en skola för 
mycket handlar om att sätta 
kunna väcka intresse och anpassa undervisningen efter detta.
                   

 

5.4.2 En skola för alla i praktiken

Att uppdraget är betydligt svårare att jobba efter i praktiken framgår i alla 

 

De duktiga eleverna 

Något som alla tre fokusgrupper tar upp är det faktum att en skola för alla inte bara bör 
gälla de elever som är i behov av stöd, utan även de duktiga eleverna har rätt till bra 
stimulans. Lärarna menar att man ofta hör talas om visionen i samband med elev
behöver extrastöd, och att de självgående eleverna i praktiken ofta glöms bort och får 
sköta sig själva. De kanske får mindre stimulerande extrauppgifter, då mycket tid går åt 
till att stötta och hjälpa de elever som har svårt att hänga med. I Grane
de definitivt kommer i skymundan och kanske till och med diskrimineras i vår ambition 
att hjälpa alla över godkäntgränsen. Rosen och Kastanjen menar också att det blir på 
bekostnad av de duktiga eleverna, vilket blir tydligt i följande cita

 

“Alltså ska man då väldigt dra till sin spets så blir det ju på bekostnad av 
nåt annat. Och de här lite mer självgående eleverna, ska de få klara sig 
helt och hållet då? De behöver ju sin stimulans också.

 

 

få utvecklas efter sin 
förmåga

(Rosen)

se alla som 
individer

(Rosen)

att alla får vara 
med

(Rosen, Granen)

 

att lärarna i studien uppfattar att uppdraget en skola för alla i mångt och 
om att sätta eleven i centrum, möta eleven där den befinner sig och att 

kunna väcka intresse och anpassa undervisningen efter detta.  

5.4.2 En skola för alla i praktiken  

Att uppdraget är betydligt svårare att jobba efter i praktiken framgår i alla 

Något som alla tre fokusgrupper tar upp är det faktum att en skola för alla inte bara bör 
gälla de elever som är i behov av stöd, utan även de duktiga eleverna har rätt till bra 
stimulans. Lärarna menar att man ofta hör talas om visionen i samband med elev
behöver extrastöd, och att de självgående eleverna i praktiken ofta glöms bort och får 
sköta sig själva. De kanske får mindre stimulerande extrauppgifter, då mycket tid går åt 
till att stötta och hjälpa de elever som har svårt att hänga med. I Grane
de definitivt kommer i skymundan och kanske till och med diskrimineras i vår ambition 
att hjälpa alla över godkäntgränsen. Rosen och Kastanjen menar också att det blir på 
ekostnad av de duktiga eleverna, vilket blir tydligt i följande citat. 

Alltså ska man då väldigt dra till sin spets så blir det ju på bekostnad av 
nåt annat. Och de här lite mer självgående eleverna, ska de få klara sig 
helt och hållet då? De behöver ju sin stimulans också.” (Rosen) 
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(Kastanjen)
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på olika sätt

(Granen, 
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flexibilitet &  
individualisering
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gå efter deras förutsättningar & 
anpassa undervisningen 

(Rosen, Kastanjen)

få utvecklas efter sin 
förmåga
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att alla får vara 

(Rosen, Granen)
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alla i mångt och 
, möta eleven där den befinner sig och att 

Att uppdraget är betydligt svårare att jobba efter i praktiken framgår i alla fokusgrupper.  

Något som alla tre fokusgrupper tar upp är det faktum att en skola för alla inte bara bör 
gälla de elever som är i behov av stöd, utan även de duktiga eleverna har rätt till bra 
stimulans. Lärarna menar att man ofta hör talas om visionen i samband med elever som 
behöver extrastöd, och att de självgående eleverna i praktiken ofta glöms bort och får 
sköta sig själva. De kanske får mindre stimulerande extrauppgifter, då mycket tid går åt 
till att stötta och hjälpa de elever som har svårt att hänga med. I Granen menar man att 
de definitivt kommer i skymundan och kanske till och med diskrimineras i vår ambition 
att hjälpa alla över godkäntgränsen. Rosen och Kastanjen menar också att det blir på 

Alltså ska man då väldigt dra till sin spets så blir det ju på bekostnad av 
nåt annat. Och de här lite mer självgående eleverna, ska de få klara sig 

 

fånga deras 
intresse, informera 

på olika sätt

(Granen, 
Kastanjen)

flexibilitet &  
individualisering

(Granen, 
Kastanjen)

gå efter deras förutsättningar & 
anpassa undervisningen 
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Resurser 

I alla diskussioner lyfts bristen på tid och ekonomiska resurser fram som ett hinder för 
att praktiskt kunna omsätta uppdraget. I Granen konstaterar en lärare att man ägnar 
jättemycket tid åt att hjälpa de som har halkat efter, men att det ändå inte räcker. Flera 
uttrycker en känsla av att man tappar i båda ändarna, både de som är duktiga och de 
som är i behov av mycket stöd. Det finns en känsla av att inte räcka till, speciellt när 
klasserna är stora och likaså kunskapsspridningen. En lärare i Kastanjen, vars röst lyfts 
fram i nedanstående citat, menar att man i vissa fall måste sitta bredvid några elever om 
det ska hända något, men att det inte finns någon möjlighet till det i en klass på 25 
elever som sitter och räcker upp handen.  

 

“… och då känner man… då räcker man ju inte till.”  

 

I två av diskussionsgrupperna tar man upp det faktum att stödet från grundskolan dras in 
när eleven ska börja gymnasiet. Detta skapar svårigheter både för de elever som tidigare 
haft assistent, undervisats ensamma, eller i mycket små grupper som sedan sätts in i en 
normalstor klass, och de lärare som ska försöka hinna med att stötta alla elever. En 
lärare i Kastanjens menar att detta är märkligt, vilket framgår i följande dialog.  

 

“Så söker man in på gymnasiet och på nåt tror man att det skett nån 
metamorfos med en del elever…(E: det finns ju de som har haft 
assistent) ... ja, och så ska de in i vanliga klasser och så ska det … det 
blir ju…” 

 

En lärare i Rosen poängterar också att det är viktigt att ha en god överlämning mellan 
stadierna så att man har en överblick över elevens behov av fortsatt stöd. Som framgår i 
citatet nedan menar han att det ultimata vore att kunna göra en screening av varje elev, 
så att man vet om vilka förutsättningar eleverna har.  

 

“Nån enklare pedagogisk utredning så vet man. Ok den här personen har 
läs- och skrivsvårigheter, den här personen har det definitivt inte. Och så 
har man nånting att utgå ifrån.”  

 

Ett politiskt och organisatoriskt ansvar 

I Rosen och Kastanjen pekar man tydligt på både det politiska och organisatoriska 
ansvar som följer med uppdraget. I Rosen menar man att vi nu, till skillnad från förr, får 
in i princip alla elever i gymnasieskolan och att behovet av stöd märks allt tydligare. 
Det andas en viss oro för hur situationen kommer att se ut till hösten i den nya 
gymnasiereformen när behörighetskraven höjs och man behöver fler antal godkända 
betyg för att komma in på en gymnasieutbildning. Man menar att det mycket väl kan bli 
så att problemet flyttas till en annan ände i skolan, till IV programmet.  Man menar 
också att det ligger ett politiskt ansvar och intresse i att fundera över hur man till 
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exempel vill att lärarutbildningen ska se ut för de lärare som ska ut och möta elevernas 
olikheter. Hur vill man att det specialpedagogiska fältet ska arbeta för att uppnå bästa 
resultat? Hur ska organisationens röda tråd se ut för att kunna möta elever i svårigheter 
redan tidigt? Delar av de tankarna åskådliggörs i citatet nedan.  

 

“Det handlar inte bara om att eleverna har större svårigheter idag, eller 
att det är fler elever med … eller så skulle det också kunna vara (skratt) 
men… det kan ha att göra med hur man har organiserat verksamheten 
tidigare.” (Rosen) 

 

I Kastanjen efterlyser man större stöttning till mentorer från den egna skolans ledning i 
elevärenden. Man upplever att ärenden ”bollas tillbaka” till elevens mentor, trots att 
denne har vänt och vridit på problematiken utan framgång. Man får inte rätt hjälp, utan 
det läggs väldigt mycket fokus på att mentorerna ska lösa problemet. Lärarna lyfter 
fram den egna skolans roll i uppdraget en skola för alla, och det viktiga i att den lokala 
organisationen generellt sett har en bra arbetsgång vad gäller elevärenden, så att man 
snabbt kan fatta ett rätt och bra beslut, som sedan verkställs för elevens bästa. Man 
menar att välviljan att ha eleven kvar mycket väl kan stjälpa eleven istället. I följande 
replik från empirin trycker en av deltagarna i Kastanjen på vikten av struktur vid 
elevärenden. 

 

“ Vi har en arbetsgång som vi ska följa och då måste ju faktiskt den som 
sitter högst upp också följa den hierarkin annars... och det är ju ett svek 
mot eleven också.” 

 

Slutligen diskuteras i Rosen den konsekvens som valfriheten fått, det faktum att man 
kan välja utbildning och studieort oavsett var man bor. Man undrar vilka som är vinnare 
och vilka som är förlorarna, och konstaterar snabbt därefter, vilket framgår i citatet, att 
risken för segregering ökar.  

 

 “Numera får man välja vilken skola man ska gå på, då kanske många 
duktiga väljer en skola.” 

 

Heterogenitet och individualisering 

Att elevers olikheter inte är lätta att möta konstateras i alla tre samtalsgrupper. En lärare 
i Granen menar att det ibland sitter elever med en spridning i grundskolepoäng från 60 – 
280, vilket gör det otroligt svårt att individanpassa. I utdraget nedan ger läraren ett 
exempel från den komplexa verkligheten som läraren möter. 

 

“När man kör en powerpoint och introducerar nånting eller diskuterar 
nånting. Då ser man liksom det tindrar i ögonen på en del och en del 
sitter och ”vafan snackar han om för nånting?”.  
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De lärare som undervisar karaktärsämnen i Granens fokusgrupp menar att 
individanpassning är svårt även av en annan anledning. De menar att kurserna i 
karaktärsämnena ofta är mycket komprimerade, och i och med att tiden är knapp 
försätts man i en situation där man inte har så många valmöjligheter kring arbetssätt och 
individualisering, även om lärarna upplever att de försöker. Samtidigt poängterar en 
annan lärare vikten av att verkligen försöka individualisera, beroende på vilka elever 
man har framför sig och vilka mål eleven har. Detta framgår i nedanstående citat från 
empirin.  

 

“Individualisering är väldigt viktigt och det kan jag ju mer göra i mina 
ämnen, ge lite… ge samma uppgift men de kan göra det på lite olika 
nivå. (---) Läxorna kan ju också bli väldigt individualiserade.”   

 

I Kastanjen konstaterar en deltagare lite dubbelbottnat att det är lättare att möta elever 
på olika sätt om de befinner sig i en grupp som är någorlunda homogen, vilket framgår 
av citatet som följer.  

 

“ Ibland är det ju lättare att möta alla elever i en grupp på olika sätt när 
de är... när det inte skiljer så otroligt mycket i förutsättningar för dem.” 

 

I alla tre fokusgrupper menar man att det saknas viss kompetens för att man ska känna 
sig rustade för uppdraget att möta alla olikheter. I Rosen menar två av lärarna att de 
saknar kunskaper att kunna möta framför allt elever med speciella behov, som 
exempelvis autism. De menar att man är mer förberedd när det gäller elever med läs- 
och skrivsvårigheter, då man kan tillhandahålla inläst material. Men när det handlar om 
olika typer av autism eller andra diagnoser, upplever de en känsla av otillräcklighet. 
Även i Kastanjen anser man att fortbildning, inte bara kring denna fråga, utan överlag 
saknas på skolan. Istället för att få viktig kunskap kring de elever vi möter i vardagen 
ägnas tiden åt marknadsföring för att locka nya elever. Man efterlyser bland annat 
fortbildning med inriktning på att möta och hjälpa individer utanför själva ämnesramen. 
Som lärare är man rustad att vara duktig i sina ämnen, men mindre förberedd inför att 
sitta och diskutera andra problem som eleverna har. En av lärarna i Kastanjen säger i ett 
citat att: 

 

“Man ska vara liksom psykolog, kurator, mamma, pappa, kompis 
ibland.” 

 

 I Granen lyfts slutligen frågan om fortbildning kring den kategori elever som vi inte 
talar så mycket om; de som kan, men inte vill. I citatet nedan undrar en deltagare över 
hur vi möter just dessa:  
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“Det finns två problemelever. Den ena är: kan inte, men vill.  Och den 
andra är: kan, men vill inte, och den andra kategorin har vi ingen som 
helst utbildning på egentligen över huvud taget.”  

 

5.4.3 Sammanfattning 

Pedagogerna menar att uppdraget en skola för alla i mångt och mycket innebär att möta 
eleven där den befinner sig, att alla får vara med på sina villkor och att undervisningen 
ska vara flexibel för att möta den mångfald som finns. Att detta är svårt att omsätta i 
praktiken framgår i alla tre fokusgrupper. Man pekar på det faktum att de duktiga 
eleverna ofta hamnar i skymundan när mycket fokus riktas mot att hjälpa de som 
behöver extra stöttning. Att det råder brist på resurser blir tydligt i samtalen, både vad 
gäller ekonomi och tid. Något som påtalas från mer än en grupp är det faktum att det 
stöd som en elev haft under grundskolan, i form av exempevis assistent, ofta dras in när 
denne inleder sina gymnasiestudier.  

 

En skola för alla innebär ett politiskt och organisatoriskt ansvar, menar två av 
grupperna. Man behöver göra en översyn kring var stödet sätts in och på vilket sätt det 
organiseras. Även den lokala organisationen kring elevärenden brister och vikten av att 
ärenden hanteras effektivt och med eleven i centrum poängteras.  

 

Lärarna i studien menar att det är svårt att möta elevers olika förutsättningar i ett och 
samma rum. Det är viktigt att individanpassa, samtidigt som det är svårt. En viktig 
faktor är fortbildning, som i många fall brister. Det behövs mer kunskap om hur man 
möter elever med särskilda behov och de som har andra problem än bara rent 
kunskapsmässiga. 

 

 

5.5 Resumé 
Studien syftar till att undersöka det yrkesspråk som används när gymnasielärare 
diskuterar elever i svårigheter. Den ska också ge en förståelse för hur de talar om en 
skola för alla. Följande frågeställningar har varit ledande i resultatdelen; Hur talar lärare 
om elever när problem uppstår? Vilken förklaringsmodell används vid analys av 
orsaken till problemen? Från vilket teoretiskt perspektiv ses svårigheterna? Hur talar 
lärarna om uppdraget att möta elever i en skola för alla? 

 

Hur problemet framställs ser lite olika ut i de tre fokusgrupperna. Dock råder stor 
konsensus då inga förslag ifrågasätts av kollegorna. Problemen man lägger fram är 
främst av två slag. Den ena är aktiviteter hos eleven, så som att denne är borta mycket, 
agerar avvikande i klassrummet eller inte lämnar in sina uppgifter. Den andra 
framställningen hör samman med en oro för att eleven inte ska uppnå de uppsatta 
kunskapsmålen i kurserna och därmed inte få ett slutbetyg från programmet. I alla 
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grupperna lyfts spontant elevens starka sidor, både saker som eleven är bra på och 
inneboende egenskaper hos henne/honom. 

 

I två av tre fokusgrupper sker en väl utvecklad analys av problemets orsaker. Konsensus 
är överlag inte lika stor som vid problemdefinitionen, utan en hel del föreslagna orsaker 
ifrågasätts av kollegor. I alla samtal är eleven själv en del av orsaken till problemet, där 
denne exempelvis har bristande självinsikt, för höga krav på sig själv, eller förtränger 
svårigheterna den har. I diskussionerna finns begrepp som både ifrågasätts och lämnas 
utan vidare utveckling. Exempel på sådana är koncentrationssvårigheter, 
studiesvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Även ord som lat och svag.  

 

Den sociala situationen lyfts fram som en orsak i två av tre grupper. Exempelvis 
analyseras elevens hemförhållanden. Även sociala medier, såsom facebook, MSM och 
mobiltelefon, anses i två fokusgrupper, som bidragande orsak till att eleven befinner sig 
i svårigheter. Till sist lyfts frågan om skolmiljön och organisationens inverkan i 
problematiken upp i alla utom en grupp. Då diskuteras frågor som programutbud, 
klassrumsmiljö och socialt samspel elever emellan. 

 

Det individuella perspektivet framträder tydligt i alla tre fokusgruppsdiskussionerna, 
och det finns en hel del exempel på att svårigheterna knyts direkt till eleven själv; 
dennes inställning eller bristande förmågor. En del av föreslagna eller tidigare insatta 
åtgärderna speglar detta då exempelvis kurator kopplas in, kompensatorisk hjälp 
erbjuds, eller att eleven fått erbjudande om att gå om en årskurs. Det finns inget renodlat 
alternativt perspektiv på svårigheterna. Däremot diskuteras miljöns inverkan på 
situationen i två av grupperna, i en av dem ingående. En fråga som lyfts är hur mycket 
som är skolans ansvar och vad som vilar på eleven. Dilemmaperspektivet kan hittas i en 
av grupperna. Det handlar då om en konflikt mellan elevens behov av anpassning av 
miljön och de krav som både kursmål och arbetsliv ställer.  

 

Pedagogerna menar att uppdraget kring en skola för alla i mångt och mycket innebär att 
möta eleven där den befinner sig, att alla får vara med på sina villkor och att 
undervisningen kan vara flexibel för att möta den mångfald som finns. Att detta är svårt 
att omsätta i praktiken framgår i alla tre fokusgrupper. Man pekar på det faktum att de 
duktiga eleverna ofta hamnar i skymundan när mycket fokus riktas mot att hjälpa de 
som behöver extra stöttning. Att det råder brist på resurser blir tydligt i samtalen, både 
vad gäller ekonomi och tid. Något som påtalas från mer än en grupp är det faktum att 
det stöd som en elev haft under grundskolan, i form av exempelvis assistent, ofta dras in 
när denne inleder sina gymnasiestudier.  

 

En skola för alla innebär ett politiskt och organisatoriskt ansvar, menar två av 
grupperna. Man behöver göra en översyn kring var stödet sätts in och på vilket sätt det 
organiseras. Även den lokala organisationen kring elevärenden brister och vikten av att 
ärenden hanteras effektivt och med eleven i centrum poängteras.  
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Lärarna i studien menar att det är svårt att möta elevers olika förutsättningar i ett och 
samma rum. Det är viktigt att individanpassa, samtidigt som det är svårt. En viktig 
faktor är fortbildning, som i många fall brister. Det behövs mer kunskap om hur man 
möter elever med särskilda behov och de som har andra problem än bara rent 
kunskapsmässiga. 

 

 

 

 



 

43 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras den valda metoden. Därefter knyts bakgrund och resultat ihop i 
en diskussion. 

6.1 Metoddiskussion 
Ambitionen i den aktuella studien har varit att genom fokusgrupper som metod spegla 
gymnasielärares yrkesspråk i samband med diskussioner kring elever i svårigheter, samt 
deras tal om en skola för alla. Studien har utgått från ett fenomenologisk ansats där man 
vill fånga upplevelsen av ett fenomen och beskriva detta utan förvrängning, så som det 
uppfattas av informanterna (Bryman, 2001). I praktiken kan det vara lite svårare än det 
låter. Bland andra Wibeck (2010) varnar för att det är lätt att moderatorns roll, 
föreställningar och förförståelse lätt kan påverka gruppen. Jag har själv verkat i samma 
miljö som de intervjuade personerna i 12 år, och jag är medveten om att detta kan vara 
ett hinder mot öppenheten, även om målet har varit att försöka åsidosätta förförståelsen 
i så hög grad som möjligt. Att genomföra fokusgrupperna i en mer obekant 
skolorganisation och med intervjupersoner som jag inte har en relation till hade helt 
klart varit bättre ur denna aspekt.  

 

Det har kännts angeläget att försöka minimera min egen inblandning i gruppernas 
diskussioner.  Genom att låta deltagarna själva välja ett för de angeläget elevfall, samt 
genom att välja en ostrukturerad fokusgrupp där min roll som samtalsledare varit rejält 
nedtonad, har jag därför försökt begränsa min egen inverkan på samtalen. Grupperna 
har fått relativt fria tyglar att låta diskussionen naturligt kretsa kring de aspekter som 
stått i fokus. Det är dock viktigt att ha i åtanke att den maktsymetri, som bland annat 
Kvale & Brinkmann (2009) talar om, är närvarande under samtalen. Även om den 
fenomenologiska intervjun kan likna en öppen och fri dialog är det ingen dominansfri 
zon, menar författarna, då det är forskaren som har den vetenskapliga kompetensen och 
som inleder och definierar intervjusituationen. Det är även forskaren som ensam sitter 
på privilegiet, och monopolet att tolka materialet (a.a.).  

 

Vid transkriptionen av samtalen blev det tydligt att den egna förförståelsen finns där. 
Jag omges av och använder mig själv av ett liknande yrkesspråk i min dagliga 
verksamhet, vilket kan göra det svårare att se med nya ögon på materialet. Ett konkret 
exempel på detta var när jag skulle hitta ”vaga” begrepp vars innebörd tas för givet av 
de övriga. Det blev då tydligt att begreppen även för mig är fyllda med innebörd. Risken 
finns även att jag, liksom Isaksson (2009) konstaterar bland lärarna i sin studie, faller in 
och söker i redan etablerade kategorier. Jag vet vad mönstren i tidigare forskning visar 
och det finns en risk att det påverkar tolkningsarbetet. 

 

Den ostrukturerade frågeguiden, baserad på Colnerud & Granströms (2002) fyra 
komponenter i elevvårdsärenden fungerade bra som utgångspunkt för samtalen och det 
uppstod inga oklarheter kring rubrikerna. Sen är det förvisso svårt att få fokusgrupperna 
att likna vardagliga diskussioner. En inspelningssituation är vad den är, och de 
tongångar som ges uttryck för i fikarum och under arbetsmöten kommer kanske inte 
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alltid fram i en studie som denna. Man vaktar sin tunga, helt förståeligt. Den 
tidsskattning jag gjorde av hur lång tid samtalen skulle pågå var något optimistisk i två 
av fallen, då tiden vida överskreds. Detta skapade ett stressmoment för mig som 
samtalsledare i ett av samtalen, eftersom jag hade inbokat möte strax efter. En 
uppskattad samtalstid på 45-50 minuter hade varit mer rimlig.  

 

Vid bearbetningen av det insamlade materialet fann jag det svårt att analysera 
framförallt en aspekt; urskiljandet av problemet från orsakerna. Det var svårt för 
deltagarna att konkret formulera problemet, möjligen för att problemen i elevfallen var 
komplexa och bestod av flera olika delar. Ibland var det också svårt att avgöra om 
deltagarna definierade problemet eller orsaker. I efterhand ser jag att jag borde gått in 
mer i två av diskussionerna för att sammanfatta och stämma av det som sagts i denna 
fas, för att försäkra mig om att jag tolkat det sagda rätt.   

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Här knyts de teoretiska utgångspunkterna ihop med studiens resultat i en diskussion. 

 

6.2.1 Lärares tal om elever när problem uppstår 

En viktig kunskap som lärare måste ha, förutom att besitta goda ämneskunskaper, är ett 
aktivt yrkesspråk som möjliggör en professionell beskrivning av elevers förutsättningar 
och behov. Detta för att ungdomarna ska kunna hjälpas genom skolan på bästa sätt. 
Lärarna i denna studie uppvisar en god vilja att försöka analysera problematiken kring 
de valda eleverna. Deras diskussioner skulle mest troligt falla under kategorin mer 
utvecklad analys som Colnerud & Granström (2002) lyfter upp som en brist på överlag 
när det gäller elevärenden. I denna studie definieras problemet som antingen en aktivitet 
hos eleven eller av att kunskaper och mål ej nås. I Säljö & Hjörnes (2008) avhandling 
finns aktiviteter och beteenden med som ett resultat när det gäller hur problem 
framställs, dock finns istället för kunskaper och mål individcentrerade framställningar, 
som gäller elevens personliga och inneboende egenskaper. Detta syns inte lika tydligt i 
problemframställningen i denna studie, vilket kan tyckas glädjande.   

 

Den kollegiala samstämmigheten som både Tornberg (2006) och Säljö & Hjörne (2008) 
lyfter upp som härskande i möten kring elever, råder även här vid identifieringen av 
problemet. Inga förslag motsägs eller ifrågasätts av någon annan. När det gäller 
orsakerna till problemen är det dock fler påståenden som tas upp till diskussion. Där är 
den gemensamma rösten, som Säljö & Hjörne (a.a.) kallar det för, mindre tydlig.  

 

Kategoriseringen av ungdomarna i denna undersökning består, liksom i Säljö & Hjörnes 
(2008) avhandling, av en hel del negativa ordalag med fokus på det som eleven inte 
klarar av. De flesta av ordalagen ifrågasätts inte, i likhet med i den tidigare nämnda 
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avhandlingen. Exempel på detta är ord som lat, svag, bristande självinsikt, läs- och 
skrivsvårigheter och studiesvårigheter. När innebörden av koncentrationssvårigheter 
ifrågasätts i Rosens fokusgrupp leder detta till ett intressant exemplifierande av hur det 
kan gestalta sig i klassrummet och utifrån detta kan man gemensamt ta ställning till om 
dessa svårigheter gäller för den aktuella eleven, eller inte. Just denna del i empirin är 
också ett exempel på det som Hester (2000) kallar category/activity puzzle. Det råder 
stor osäkerhet kring vad som orsakar den aktuella elevens problematik och det pågår ett 
aktivt sökande i olika kategorier. Tillsammans resonerar man kring troliga orsaker, 
befäster eller förkastar alternativen. Tideman & Rosenqvists (2004) och Lundgrens 
(2006) avhandlingar pekar på risken att allt för lättvindigt fälla kategoriska yttranden 
om elever. De förstnämnda menar att skolan kräver ett visst sätt att fungera av sina 
elever, och då den inte är anpassad efter olika behov så skapar det handikapp, som alltså 
kan vara en effekt av systemets brister och inte elevens. Lundgren (2006) och Jönsson 
(2010)  visar även att de kategoriseringar av elever som görs tenderar att stigmatiseras 
och bestå under elevens studieår, och även sätta spår långt efter det att skolan slutat. 
Lundgren (2006) varnar för den allvarliga konsekvensen att eleverna genom skolans sätt 
att definiera normalitet och avvikelse formar sin självbild, där svårigheterna blir till 
sanningar om dem själva och där de är bärare av problemen. Detta stöds även av 
Bourdiues tankar kring människors habitus (Broady, 1998), där Bourdiue menar att vårt 
habitus formas av det liv man levt; våra sociala erfarenheter, minnen och vårt sätt att 
tänka. Detta bidrar till att den sociala världen ofta återskapas. 

 

Som motpol till alla nämnda svårigheter lyfts elevens positiva sidor glädjande nog upp i 
varje fokusgrupp, något som Säljö & Hjörne (2008) efterlyser i sina resultat, där endast 
ett par procent av alla 780 framställningar innehåller något om barnets styrkor.  

 

6.2.2 Förklaringsmodell vid analys av orsaken till problemet 

När det gäller hur lärarna försöker begripliggöra skolsvårigheterna i de valda elevfallen, 
framträder alla tre kategorier som Isaksson (2009) påvisar som dominerande i sin 
studie; skolans kunskapsmål, elevens sociala situation/anpassningsförmåga, samt 
sjukdom och hälsa. Skolans kunskapsmål diskuteras i denna studie i alla tre 
fokusgrupperna och blir tydligast i identifieringen av själva problemet. Eleverna har 
svårigheter med att klara sina kurser och slutbetyg, vilket föranleder ett agerande från 
skolans sida. Elevens anpassningsförmåga belyses i samtalen mer ingående än den 
sociala situationen som eleven befinner sig i, om man till anpassningsförmåga hänför 
beskrivningar som att eleven i fråga exempelvis har svårt att koncentrera sig, har brist 
på självinsikt och bristande motivation. Den diskursuppdelning som Karlsson (2007) 
visar på i sin forskning framgår även här och det finns i detta material exempel på 
många av de diskurser som han redogör för i sin forskning. Även det som forskaren 
kallar osäkerhentens diskurs, då det blir tydligt i framförallt Rosens fokusgrupp att man 
faktiskt inte vet vad det är som är orsaken, trots att man lagt ner tid på analysarbetet och 
satt in en hel del åtgärder för att hjälpa eleven. Det blir också tydligt att lärarna i denna 
studie, liksom i Karlssons (a.a.) resultat, pendlar mellan olika diskurser i sina försök att 
begripliggöra svårigheterna. Ett exempel är när en deltagare inleder diskussionen, och i 
sitt försök att beskriva problemet berör både det som Karlsson (a.a.) kallar den 
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psykologiska diskursen, elevens kognition, samt den pedagogiska/moraliska diskursen, i 
ett och samma uttalande. 

 

Det finns i resultatet en hel del glimtar av det som Bartholdsson (2007) lyfter i sin 
avhandling, när hon menar att det finns vissa beteenden som är knutna till att vara elev 
och att det sannerligen är en komplex balansgång. I min studie framträder normaleleven 
via de egenskaper, eller aktiviteter som lärarna anser bidrar till problem. En önskvärd 
elev blir således en elev som är koncentrerad på det den ska göra, har en god självinsikt, 
är motiverad för uppgiften, kan planera sina studier och uppnår minst godkänt i sina 
kurser. Bartholsson (a.a.) menar att det blir tydligt hur normalitetens gränser bevakas 
inifrån när ett barn utmanar det rådande normsystemet. Ett exempel från denna studie är 
reaktionerna när eleven i fokusgruppen Granen genom sitt beteende bryter mot den 
rådande klassrumskulturen, vilket väcker starka reaktioner både bland eleverna och 
läraren, eller när lärarna i Kastanjen alla har uppfattningen att eleven snarare är en estet 
än en elev på det aktuella programmet. Båda är exempel på hur det finns tydliga 
förväntningar på hur en elev ska agera både i klassrumssituationer och som elev på ett 
specifikt program. Makrostrukturer, som enligt Mehan (1991) skapas i interaktion på 
mikronivå inom en organisation. 

 

Liksom både Isaksson (2009) och Säljö & Hjörne (2008) konstaterar i sina avhandlingar 
är den individcentrerade förklaringsmodellen även i denna studie starkt närvarande. En 
intressant del i detta resultat är att kategorin sociala medier återfinns i två av 
fokusgrupperna som en av orsakerna till elevens svårigheter. En förklaring som jag anar 
att vi kommer få se mer av.  

 

Säljö & Hjörne (2008) menar slutligen att den utgångspunkt som skolan har vid analys 
av skolsvårigheter oftast är att undervisningen och skolan fungerar som den ska, och att 
problemet ligger hos eleven. I denna studie lyfts intressant nog i två av grupperna 
skolmiljön och organisationen upp som delar i problematiken, däremot sker inget större 
ifrågasättande av den pedagogik eleven utsätts för (se vidare diskussion under nästa 
rubrik). Detta är något som bland andra Lundgren (2006) utifrån sin studie menar att 
skolan måste bli mycket bättre på. 

 

6.2.3 Perspektiv på skolsvårigheter 

I studien framträder alla tre teoretiska perspektiv som Nilholm (2005) tar upp i sin 
forskningsöversikt. Det individualistiska-, det alternativa- och dilemmaperspektivet. Det 
är svårt att se någon tendens utifrån den begränsade studie som gjorts, annat än att det 
individualistiska perspektivet verkar finnas rotat i alla tre fokusgrupper. Liksom Säljö & 
Hjörne (2008), Tideman & Rosenqvist (2004), Isaksson (2009) och Colnerud & 
Granström (2002) konstaterar i sina studier, förlägger lärarna en relativt stor del av 
problematiken hos eleven själv; dess bristande förmågor, beteende eller sociala 
situation. Skolans roll i studiesvårigheterna, utifrån ett alternativt perspektiv, berörs i 
viss mån i två av fokusgrupperna. Dock är det endast en lärare som säger något om 
undervisningen och hur den kan anpassas för eleven. Lärarens utsaga möts då också 
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omedelbart av invändningar, då man menar att kursmålen och den korta tid man har i 
vissa kurser inverkar på arbetssättet. Här kan man ha rapporten från European Agency 
(2005) i tankarna, där man menar att en orsak till att en inkluderande undervisning 
stöter på mer motstånd ju högre upp i åldrarna barnen kommer, kan vara att kraven på 
att åstadkomma mätbara resultat ökar. Ju äldre barnen blir desto mindre flexibel blir 
undervisningen. 

 

En intressant del i resultatet är att en av lärarna åskådliggör något som kan hänföras till 
dilemmaperspektivet; det tredje perspektivet som Nilholm (2005) argumenterar för, då 
han menar att det finns målkonflikter utan entydiga svar. I det här fallet så är det i 
Granens fokusgrupp som dilemmat lyfts, att det som är för elevens bästa inte alltid 
rimmar med de mål som ställts upp i styrdokumenten för kurserna. Ska man anpassa 
skolmiljön för att eleven ska klara sina kurser, och ta risken att eleven inte står beredd 
inför det yrkesliv den möter efter skolan?  Eller ska man låta eleven jobba i en miljö, 
där det finns frestelser som lockar till att göra annat än skolarbete, men att miljön då 
rimmar bättre med den verklighet som väntar? Nilholm (2005) ger inga svar, utan 
menar att det i dilemmaperspektivet gäller att försöka skapa någon slags jämvikt och 
framför allt sätta fokus på hur man tillsammans kontinuerligt ska hantera dilemman av 
det här slaget.  

 

6.2.4 Talet om att möta elever i en skola för alla.   

Lärarna i studien anammar en hel del tankar från de styrdokument som finns när de 
menar att en skola för alla i mångt och mycket handlar om att sätta eleven i centrum, 
möta eleven där den befinner sig och att kunna väcka intresse och anpassa 
undervisningen efter detta. Assarsson (2007) menar att vi ofta är snabba att förkasta 
skolans vision om att skapa en skolmiljö där alla barn har en plats och där olikheter ses 
som tillgångar. Detta bekräftas på sätt och vis i denna studie, då lärarna med en viss 
skepsis ser på det uppdrag som vi står inför. Detta på grund av att det i praktiken tornar 
upp en vägg av hinder längst vägen. Det är inte många positiva tankar som lyfts kring 
våra ledord i gruppdiskussionerna, utan fokus övergår snabbt till svårigheten att omsätta 
det i den praktiska vardagen. Det är inte så lätt att ge alla elever det de behöver för att 
växa i stora klasser, där de individuella behoven är stora. Ibland finns där ungdomar 
som gått en hel grundskola med assistent, som inte längre finns där.  Har man tur så 
finns där en skolledning som ser till att hålla visionen levande genom regelbunden 
fortbildning och adekvat stöttning kring elever. Men på allt för många skolor upplever 
man nog, det som några av pedagogerna lyfter fram i studien, att fortbildning inte 
prioriteras och att det inte alltid finns en tydlig arbetsgång kring elevärenden.  

 

Haug (2000) menar att begreppet en skola för alla ofta brukar användas i diskussioner 
kring elever i behov av särskilt stöd, men att begreppet är mycket vidare än så och 
omfattar alla individers rätt till att vara delaktig i en gemenskap, utifrån sina egna 
förutsättningar. En skola som alla barn upplever som sin egen. I alla tre fokusgrupperna 
i denna studie finns många intressanta tankar som underlag för fortsatta diskussioner 
Vad händer exempelvis med de duktiga eleverna som vi kanske tappar på vägen i vår 
välvilja att lyfta alla över godkäntgränsen? Vilken roll spelar politikerna i uppdraget? 
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Hur ska det specialpedagogiska stödet på skolorna se ut för att främja en långsiktig 
utveckling? Hur långt sträcker sig egentligen skolans ansvar att anpassa sig efter elevers 
olikheter? 

 

Flera av deltagarna i studien efterlyser fortbildning kring hur skolan ska möta och 
förhålla sig till elevers olikheter. Assarsson (2007) pekar på just detta då hon menar att 
en skola för alla må vara retorik, men att det för den skull finns ett behov av att just 
hålla diskussionen vid liv. Det räcker inte att vi fastslår en gång för alla vad en skola för 
alla står för och sätter punkt i diskussionen. I samma sekund, menar Assarsson, förlorar 
begreppet sin mening. Även Atterström & Persson (2000) varnar för konsekvenserna av 
att bygga utbildningar utan att ha elevers olikheter i tankarna. Risken är att man snabbt 
når en punkt där många inte klarar av att leva upp till idealet.  

 

6.3 Slutsatser/implikationer  
Hur man talar om, och ser på elever i svårigheter är ett väl beforskat ämne inom det 
specialpedagogiska fältet. Det är snart 15 år sedan riksdagen initierade en utredning 
kring läraruppdraget i en föränderlig skola (SOU 1999:62). Man pekade redan då på 
behoven av att utveckla den pedagogiska verksamheten för att kunna möta elevers 
olikheter i undervisningen. Frågan är vad som har hänt under denna period. Om 
utvecklingen i skolorna hade skett tillfredsställande hade kanske pedagogiken och det 
alternativa synsättet på svårigheter fått större utrymme i denna studie. Kanske hade 
också bakgrundskapitlets avhandlingar sett mindre dystra ut. Faktum kvarstår; när 
problemen dyker upp i skolans värld, så är de oftast elevens.  

 

Kanske är påståendet som Elisabeth Nordin-Hultman lyfter i Pedagogiska magasinet 
(2/08) berättigat, då hon säger att pedagogiken tycks ha kört fast. Nu kanske man inte 
behöver gå så långt som att inrätta pedagogikhälsan som Nordin-Hultman föreslår, men 
visst ligger det något i att pedagogiken ofta glöms bort när man diskuterar elever i 
svårigheter. I studien framgår att lärarna känner en viss frustration över att bristen på 
tid, ekonomiska resurser och att bristfällig fortbildning sätter käppar i hjulet för att 
anpassa undervisningen till olika elever. Kanske leder detta och det tidigare nämnda till 
att många lärare kör en slags mainstreamundervisning där man hoppas att så många som 
möjligt kan tillgodogöra sig innehållet, och inte ser några större möjligheter att förändra 
sig.  

 

Denna studie implicerar ett fortsatt behov av att lyfta upp det pedagogiska arbetet som 
sker i klassrummet i större omfattning än vad som görs idag. Även de dilemman som 
uppstår i vårt dagliga arbete med eleverna behöver bli viktiga utgångspunkter för 
samtal. Min egen erfarenhet är att vi som gymnasielärare inte är vana vid att särskåda 
och diskutera vår undervisning. Vi är i mångt och mycket ensamarbetare som inte gärna 
släpper in någon annan i klassrummet. Här finns många spännande projekt som man 
skulle kunna ha i arbetslagen som till exempel kollegasamtal, learning study, eller andra 
metoder för att sätta pedagogiken i centrum och hitta modeller för att lyfta upp det 
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klassrumsarbete som sker till diskussion, utan att man ska känna sig blottlagd. I studien 
finns många intressanta frågeställningar att utgå från. Hur gör vi exempelvis för att inte 
tappa de ”duktiga” eleverna och hur arbetar vi med elever där motivationen verkar 
saknas? Hur kan vi individualisera undervisningen trots att kursplanerna är 
komprimerade och tiden knapp? 

 

Denna studie implicerar även ett behov av att utveckla vårt yrkesspråk i samband med 
att vi diskuterar elever i svårigheter. Vi behöver hitta modeller för diskussion i 
elevvårdsfrågor, som bidrar till att inte fastna vid ett individcentrerat förklaringssätt och 
ett individualistiskt perspektiv på svårigheterna. Det finns en god vilja att diskutera och 
försöka lösa problem bland lärare, men vi behöver hjälp på traven för att kunna lyfta 
våra diskussioner från det som Colnerud & Granström (2002) kallar vardagliga samtal, 
till en teoretisk nivå, ett metaspråk. Lärare och annan personal behöver också stimuleras 
till att diskutera innebörden av ord och begrepp som används kring elever i svårigheter. 
I takt med att kraven på skriftlig dokumentation ökar behövs kompetensutveckling kring 
det skrivna ordet, med fokus på att undvika den stigmatiserande effekt som 
formuleringarna, enligt Lundgren (2006) och Jönsson (2010), kan bidra till.   

 

I studien framgår att teknologin har gjort inträde på arenan som en möjlig orsak till att 
elever befinner sig i svårigheter. Här behöver vi föra en kontinuerlig diskussion kring 
dess inverkan på studiemiljön. Många skolor erbjuder eleverna tillgång till egen dator, 
fri uppkoppling och en värld av möjligheter. Mobiltelefonerna finns där som en 
förlängd arm, en del av elevernas identitet. Det låter bra, för dem som kan hantera det. 
Men här behöver både lärare och elever kontinuerlig fortbildning kring hur man ska 
förhålla sig till den teknologiska utvecklingen i skolan. Vi kan inte bara skjuta över 
ansvaret till eleven. 

 

Jag vill tro att de flesta av oss har en vision, en dröm om att vi någon gång uppnår ett 
samhälle där alla får vara delaktiga och där alla respekteras för den de är. Jag tror att det 
runt om i kommunerna ofta saknas en uttalad ambition kring att regelbundet 
omförhandla och omsätta orden en skola för alla i det praktiska arbetet ute på skolorna. 
När vi nu står inför en ny gymnasiereform är det viktigt att hålla diskussionen levande 
och att satsa medel på fortbildning inte bara kring betyg och bedömning, utan på att ge 
lärarna bättre verktyg för att kunna möta elevers olikheter. Det sista vi vill är nog att 
som Emanuelsson (2006) likna skolan vid en höjdhoppstävling, där man som elev får 
bära skammen av att inte ha kvalat sig över den rätta höjden. Vårt främsta uppdrag 
måste vara att skapa en bra skola för alla elever. Vi måste tillsammans skapa en 
plattform för nylärande, så att vi kan lyfta vårt språk, utvecklas som grupp, växa som 
lärare och förstå våra elever på ett bättre sätt. Vi lärare befinner oss i en skola där 
spännvidden mellan eleverna är oerhört stor. Behoven är många och olikheterna enormt 
stora. Det borde vara tillräcklig inspiration för att inse att vi tillsammans måste driva på 
vår egen skolas utveckling. Det är inte bara politikerna och rektorns ansvar. Det är ditt 
ansvar och det är mitt. 
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6.4 Framtida forskning 
Det finns många studier kring lärares syn på elever i svårigheter. Däremot inte så många 
där perspektivet är det omvända: elevers syn på en skola i eventuella svårigheter. I en 
fortsatt forskning vore det intressant att byta perspektiv från lärare till elever. Jag jobbar 
själv med ungdomar på det individuella programmet, elever som skolan i många fall har 
misslyckat att anpassa sig till. Hur ser dessa elever på sin skolgång? Hur har skolan 
lyckats i sitt uppdrag att anpassa sig till elevernas olikheter? Hur ser eleverna på sig 
själva som resurser i skolans värld? I den mån det finns problem, vem är bäraren av 
dem?  
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Missiv 
 

2010-10-12 

 

Hej  

Just nu håller jag på med min uppsats i specialpedagogik (61-90 hp) vid 
Linnéuniversitetet och jag skulle vilja ställa en förfrågan till medlemmar i er 
programgrupp om att medverka i min studie. Främsta syftet med min forskning är att 
undersöka det yrkesspråk som används när lärare diskuterar elever i svårigheter. Jag 
skulle även vilja lyfta era tankar kring uppdraget om ”en skola för alla”.  

Min önskan är att genom fokusgruppssamtal i fyra programgrupper med fyra personer i 
varje lyssna på hur ni diskuterar kring ett elevfall som ni själva enats om att lyfta upp. 
Det ska vara ett fall där eleven befinner sig i någon typ av studiesvårigheter och där ni 
själva har funderingar, frågetecken eller förslag kring hur det ska hanteras. Det är bra 
om ni en vecka innan samtalet tillsammans enas om vilken elev som ni tycker ska vara 
föremål för diskussion. Jag kommer att ge de som deltar några frågeställningar ett par 
dagar inför samtalet, så att var och en kan fundera en liten stund hemma.  

 

Vi samlas sen ca en halvtimme under en konferenseftermiddag, där ni diskuterar och 
kommer fram till en gemensam förståelse för fallet. Det ska med andra ord inte ta så 
mycket tid i anspråk. Min roll är att mestadels lyssna av er diskussion. Möjligen flika in 
några frågor som kan dyka upp. Jag kommer att spela in diskussionen för att underlätta 
analysarbetet. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig via Linnéuniversitetets arkiv på 
nätet. 

 

Naturligtvis publiceras inga namn i rapporten, varken era eller ev. elevers och ni 
kommer var och en att få ett utdrag av transkriptionen efteråt för genomläsning. En 
kopia av slutrapporten utlovas.   

 

Jag skulle bli mycket glad och tacksam om fyra stycken i programgruppen skulle kunna 
tänka sig att medverka i min studie, som jag hoppas kommer att bli intressant.(Tacksam 
om programansvarig kan anteckna intresse på en gång). 

 

Medverkan är förstås frivillig och det är OK att ångra sig ända fram till dess att 
inspelningen är slut. Samtalen blir kör förhoppningsvis igång strax före eller efter 
höstlovet. Jag återkommer snabbt med ett datum. 

 

 

Med vänlig hälsning Helena Andersson 
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Intresseanmälan 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

 

Programgrupp……………………. 
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I 

Frågeguide 
 

Elevfallet: 

 

Hur uppfattar vi problemet i det aktuella elevfallet? 

 

Vilka tänkbara orsaker finns till varför problemet uppstått? 

 

Om åtgärder satts in tidigare: hur har dessa fungerat?  

 

Vilka förslag finns på lösning av problemet? 

 

 

 

Uppdraget en skola för alla:  

 

Hur uppfattar vi uppdraget att möta elever i en skola för alla? 

 

Hur fungerar det i praktiken? 

 

Känner vi oss tillräckligt rustade för uppdraget, ex. genom lärarutbildningen,  
kompetensutveckling eller annat?  

 

 

 

Slutfråga:  

Finns det något mer som någon av oss vill tillägga? 


