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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa uppfattar och 

resonerar om elever som har åtgärdsprogram eller som riskerar att inte uppnå kunskapskraven. 

Vidare syftar studien till att belysa vilka diskurser och maktrelationer lärarna är en del av och 

hur dessa förhåller sig till varandra vid bedömning och betygsättning av dessa elever. För att 

nå syftet används fyra kvalitativa intervjuer tillsammans med fyra befintliga åtgärdsprogram i 

ämnet idrott och hälsa. Empirin analyseras sedan med hjälp av diskursanalys samt begreppen 

makt och kategorisering. Studien visar att lärarna delar in elever som riskerar att inte uppnå 

kunskapskraven i ett antal olika kategorier: lata och bekväma, rädda, ointresserade, språkliga 

förbistringar och fysiologiska och eller psykologiska orsaker. Beroende på vilken kategori 

eleverna anses tillhöra resonerar lärarna olika om hur undervisningen bör bedrivas gällande 

dessa elever. Genomgående är närvaron av stor betydelse för hur eleverna kategoriseras och 

därefter behandlas i undervisningen av lärarna. Studien visar även att lärarna inte har all makt 

när det gäller bedömning och betygsättning av dessa elever. Utan de måste i själva verket 

förhålla sig till andra diskurser såsom ledningsinflytande, elevinflytande och i viss mån även 

föräldrainflytande. Dessa tre diskurser befinner sig i kamp med diskursen om lärarinflytande 

om makten över bedömningen och betygsättningen. 

 

Nyckelord: Elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven, åtgärdsprogram, 

kategorisering, diskursanalys, makt, gymnasielärare, idrott och hälsa.  



 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate how upper secondary teachers in physical education 

describe and discuss about students with an individual education plan (IEP) or at risk of not 

achieving the national knowledge requirements. Furthermore, this study aims to illustrate the 

discourses and power relations teachers are a part of and how these relate to each other in the 

assessment and grading of these students. The investigation is based on four qualitative 

interviews plus four existing IEPs which are analyzed with help of discourse analysis and the 

concepts power and categorization. The investigation shows that the teachers divide the 

students at risk of not achieving the national knowledge requirements in a variety of 

categories: lazy and comfortable, afraid, uninterested, language difficulties and physiological 

and or psychological reasons. The investigation shows that the teacher reasons differently 

about the education depending on which category the student belongs to. Throughout the 

investigation the student’s attendance levels are important in relation to how the teachers 

categorize and thereafter treat the students. The investigation also highlights that the teacher 

does not have all the power when it comes to the assessment and grading of these students. 

The teachers have to relate to other discourses like the discourse of management influence, 

the discourse of student influence and to some extent the discourse of parental influence. 

These three discourses find themselves in a struggle with the discourse of teacher influence 

about the power over the assessment and grading. 

 

Keywords: Students at risk of not achieving the national knowledge requirements, 

Individual education plan (IEP), categorization, discourse analysis, power, upper 

secondary teachers, physical education  
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1 Inledning  

Gymnasieskolan är en institution vars uppgifter definieras av olika lagar, förordningar, 

läroplaner och kursplaner. I skollagen framkommer det att skolan har två uppdrag, nämligen 

ett kunskapsuppdrag och ett fostringsuppdrag. Det är de anställda som i hög grad ska uppfylla 

dessa två uppdrag. Det är de som ska utveckla elevernas kunskaper i så stor utsträckning som 

möjligt och fostra dem till goda demokratiska medborgare (SFS 2010:800 kap 1 § 4). Detta 

faktum innebär att lärarnas roll för skolan och respektive elev är enorm. Det är lärarna som 

såväl undervisar eleverna som bedömer och betygsätter dem. Under kunskapskraven i 

respektive kursplan finns de krav som eleverna ska uppnå specificerade. Det är dessa som 

avgör vilken nivå respektive elev befinner sig på och vilket betyg eleven ska erhålla. För att 

säkerställa en kunskapsnivå hos eleverna har staten infört att i de fall elever riskerar att inte nå 

upp till kunskapskraven ska en utredning tillsättas. Om utredningen visar att eleven behöver 

särskilt stöd för att uppnå kunskapskraven ska ett åtgärdsprogram utarbetas (SFS 2010:800 

kap 3 § 8-9).  

 Åtgärdsprogrammen är till för att skolan i största möjliga mån ska vara likvärdig för alla 

barn och ungdomar. Åtgärdsprogrammen är därför en viktig demokratisk grundsten i vårt 

skolväsende. Brian Berry menar att elevers framtid ska till exempel inte helt avgöras utifrån 

vilken familj eleven föds in i (2005:47 ff). Skolan och dess aktörer har som uppgift att se till 

att alla elever ges möjlighet att uppnå kunskapskraven. Detta kan ses som ett försök från 

svenska statens håll att uppnå ett minsta lika utfall när det gäller elevers kunskaper. Med 

minsta lika utfall menas att alla ska minst lyckas lika bra, i skolans fall blir det då att samtliga 

elever ska kunna nå upp till kunskapskraven för ett godkänt betyg. När detta väl har uppnåtts 

är det fritt fram för eleverna att efter egen förmåga försöker prestera än bättre och erhålla 

högre betyg (jfr Beckman 2009:44).  

 Beroende på hur eleven blir bedömd och betygsatt av läraren öppnas det upp olika 

möjligheter (jfr SFS 2010:800 kap 3 § 16). En elev som blir kategoriserad som ”socialt 

missanpassad” kommer att bli annorlunda bedömd och behandlad än en elev som blir bedömd 

som ”särskilt begåvad” (jfr Hjörne & Säljö 2009:45ff). Det är denna bedömning som ligger 

till grund för hur lärare beskriver elever och resonerar runt elevernas undervisning. Vilken 

framtid en elev får beror därmed till stor del på hur läraren uppfattar och bedömer respektive 

elev. Forskning har visat att lärare tenderar att tillskriva eleverna deras respektive 

skolsvårigheter istället för att se till elevens omgivning och vad läraren istället kan göra för att 

anpassa undervisningen efter eleven (exempelvis Asp Onsjö:2006; Lahdenperä: 1997; 
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Skolverket 2003; Banks et al. 2001). Detta kan resultera i att de som har det svårt riskerar att 

marginaliseras och hamna i periferin i såväl skolan som i livet. Det hela blir än mer intressant 

när undersökningar och forskning visar att lärare i skolan inte bedömer elever efter de 

kunskapskrav som finns formulerade utan värdesätter annat till exempel närvaro och 

uppförande (exempelvis Redelius, Fagrell & Larsson 2009; Tholin 2006; SOU 2010:96).  

 Att lärare har makt råder det således inga tvivel om. För att avgränsa området kommer 

fokus enbart ligga på ämnet idrott och hälsa. Det som jag finner intressant att undersöka 

närmare är hur lärarna själva beskriver och resonerar runt elever med åtgärdsprogram eller 

elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven och hur lärarna ser på dessa elevers 

undervisning. Efter att ha tagit reda på detta ämnar jag även att undersöka huruvida det är 

lärarna i ensamt majestät som bedömer och betygsätter eleverna som riskerar att inte uppnå 

kunskapskraven, eller om det finns fler aktörer som lärarna är tvungna att förhålla sig till.  
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa uppfattar och 

resonerar om elever med åtgärdsprogram eller elever som riskerar att inte uppnå 

kunskapskraven. Vidare syftar studien till att belysa vilka diskurser och maktrelationer lärarna 

är en del av och hur dessa förhåller sig till varandra vid bedömning och betygsättning av dessa 

elever. 

 

Frågeställningar 

 Hur beskrivs elever med åtgärdsprogram eller elever som riskerar att inte uppnå 

kunskapskraven av lärare i ämnet idrott och hälsa?  

 Hur resonerar lärare om undervisning i relation till elever med åtgärdsprogram eller 

elever som riskerar att inte uppnå ämnets kunskapskrav  

 Vilka diskurser och maktrelationer är lärare i idrott och hälsa en del av? Hur förhåller 

sig dessa till varandra i samband med bedömning och betygsättning gällande elever 

som riskerar att inte uppnå ämnets kunskapskrav?  
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3 Bakgrund  

Med anledning av studiens syfte och frågeställningar kommer bakgrunden till stor del omfatta 

åtgärdsprogrammens existens i skolan. Det beror på att de elever som riskerar att inte nå upp 

till kunskapskraven eventuellt skulle behöva ha ett åtgärdsprogram knutet till sig. Till viss del 

kommer även bedömning och betygsättning behandlas eftersom gymnasielärare har som 

uppgift att bedöma och betygsätta elevers kunskapsutveckling. Det är denna bedömning som 

ligger till grund för hur lärarna kommer att resonera om respektive elev. Bedömningen leder 

fram till att läraren kan uppskatta om eleven kommer att nå kunskapskraven eller behöva 

genomgå en utredning för att få särskilt stöd eller liknande. Bakgrunden kommer dock att 

inledas med en förklaring över hur Sveriges lagar, förordningar och övriga styrdokument 

samspelar. Detta för att få en översiktlig bild av hur alla olika dokument hänger samman och 

påverkar skolans aktörer. 

 

3.1 Kopplingar mellan olika dokument (lagar, förordningar etc.)  

Sverige likt andra länder i världen styrs av respektive lands författning, grundlag eller 

konstitution, vilket namn som används beror på landet ifråga. Sverige har fyra stycken 

grundlagar vilka kan ses som de spelregler Sverige har att förhålla sig till. De fyra 

grundlagarna är: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och 

successionsordningen. Dessa lagar är viktigare än alla andra lagar i Sverige och är dessutom 

svårare att ändra. De vanliga lagarna som exempelvis skollag, kommunallag etcetera får 

aldrig strida mot dessa grundlagar (Premfors 2009:85 ff; Riksdagen 2013).  

 Det svenska rättssystemet är uppbyggt av olika sorters lagar där grundlagarna är 

viktigast för demokratin medan det i andra änden av spektret finns myndighetsföreskrifter 

vilka kan ses som mindre viktiga ur ett demokratiperspektiv. I fallande skala ser det ut på 

följande sätt: grundlagar, lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Ju längre ner på 

skala desto mer explicit och tydliga blir skrivelserna. Grundlagar och lagar fattas av 

riksdagen, förordningar utfärdas av regeringen och myndighetsföreskrifter utfärdas av 

myndigheter och kallas för allmänna råd. Alla Sveriges grundlagar, lagar och förordningar går 

att finna i Svensk författningssamling (SFS). För att än mera förtydliga sambandet mellan 

dessa skrivelser så får myndighetsföreskrifter inte strida mot annan författning, som 

exempelvis förordningar, och förordningarna får inte strida mot fattade lagar och så vidare 

(Premfors 2009:116 f; Riksdagen 2013).  
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 För att gå ifrån de allmänna kopplingarna mellan de olika dokument som styr landet till 

att fokusera på de olika dokument som styr skolan, i detta fall gymnasieskolan. De dokument 

som styr gymnasieskolan är: skollag, gymnasieförordning, läroplan, examensmål och till sist 

ämnesplaner med tillhörande kursplaner. Skolverket skriver följande i sitt dokument 

Övergripande kommentarer om gymnasieskola 2011: 

 

Alla dokument ovan är tänkta att skapa en helhet. De fyller en funktion vart och ett för sig 

men uttrycker också tillsammans en gemensam syn på verksamheten i klassrummet. 

Skollagen är överordnad de andra dokumenten. Gymnasieförordningen, läroplanen och 

examensmålen är förordningar som på olika sätt konkretiserar skollagens bestämmelser. 

Ämnesplanerna är föreskrifter som styr undervisningen i ett enskilt ämne. 

 (Skolverket 2011a:15) 

 

All skolpersonal ska tillämpa alla dessa dokument. Att kunna dessa dokument anses därför 

vara av stor vikt och speciellt med tanke på att beslutsfattarna har undvikit att ha samma 

innehåll med i olika dokument. För att förtydliga, det som står i skollagen står inte i 

läroplanen etcetera. Verksamheten i respektive ämne ska således kännetecknas av det som står 

i alla ovan nämnda dokument. 

 

3.2 Åtgärdsprogram genom tiden  

Åtgärdsprogram som begrepp infördes i den svenska skolan i och med utredningen Skolans 

arbetsmiljö: betänkande avgivet av utredningen om skolans inre arbete – SIA (SOU 1974:53). 

Innan utredningen fanns det inom den pedagogiska litteraturen och debatten begrepp som 

exempelvis undervisningsprogram, träningsprogram och behandlingsprogram. 

Åtgärdsprogram som begrepp syftade till att ha en vidare innebörd än exempelvis 

behandlingsprogram vilket är ett kliniskt begrepp som endast lägger skolsvårigheter hos 

eleven. Åtgärdsprogrammet skulle dessutom innehålla, om möjligt, organisationsutveckling. 

Detta för att få en mera helhetssyn på elevernas skolsvårigheter (SOU 1974:53:350 f).  

 Innan 1974 års utredning, och lanseringen av begreppet åtgärdsprogram, var synen på 

elevens svårigheter och eventuella åtgärder annorlunda. Ann Ahlberg redogör historiskt för 

synen på den enskilda eleven med svårigheter i sin artikel Specialpedagogik av igår, idag och 

i morgon. Redan vid den allmänna skolans införande 1842 fanns det diskussioner över vad 

som skulle göras med de elever som hade svårt för skolan. Det som gjordes för dem var att 

helt sonika sänka kunskapskraven. I början av 1900-talet startade diskussioner om att skilja 

eleverna åt på grund av att de svaga elevernas närvaro i klassrummen inte främjade någon 

elevs utveckling, varken de svaga eller starka. Resultatet av detta var att under 1920-talet 
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startade en segregationsvåg i skolväsendet. Skolan inrättade särklasser för de elever som 

ansågs vara svagare än gemene man. För att veta vilka som skulle gå i vilken klass användes 

olika tester för att säkerställa barns intelligens. Dessa tendenser fortsatte fram till och med 

1969 års läroplan för grundskolan. I den finns det föresatser att elever med funktionshinder 

ska kunna vara med och deltaga i skolans ordinarie undervisning (Ahlberg 2007:86). Kort 

efter ikraftträdandet av 1969 års läroplan för grundskolans kom en utredning att tillsättas i 

vilken begreppet åtgärdsprogram kom att lanseras. Utöver lanseringen av åtgärdsprogram som 

begrepp kom utredningen att presentera studier som visade att elever som inte differentierats 

bort presterade bättre i sina vanliga klasser än om de hade fått gå i särklasser (SOU 

1974:53:144 ff; Ahlberg 2007:86). Detta ledde fram till utredningens betänkande angående en 

mer integrerad skola samt strävan efter att se till hela elevens helhetsbild. Utredningen skriver 

i betänkandets avslutande kapitel att det är av stor vikt att presenterade förslag gällande bland 

annat: ”särskild fortbildning i specialpedagogisk metodik snarast kan komma till stånd” (SOU 

1974:53:931). 

 

3.2.1 Åtgärdsprogram i skollag SFS 1985:1100 

Den skollag som kom att träda ikraft 1985 kom ej att innehålla några formuleringar angående 

åtgärdsprogram. Det som går att finna i lagtexten angående stöd är att utbildningen ska ta 

hänsyn till elever vilka är i behov av särskilt stöd samt att elever i grundskolan som har 

svårigheter har rätt till särskilt stöd (SFS 1985:1100 kap 1 § 2, kap 4 § 1). Detta trots vad 

SIA-utredningen presenterade.  

 

3.2.2 Åtgärdsprogram i läroplan för grundskolan 

Den första gången åtgärdsprogram skrevs in i någon läroplan är i och med Läroplan för 

grundskolan (SFS 1980:64) (LGR 80) inträde i skolan. Efter denna implementering blev det 

krav att elever med svårigheter och problem skulle ha ett åtgärdsprogram knutet till sig. 

Åtgärdsprogrammet skulle skapas av skola, elev och föräldrar tillsammans och utgå från 

elevens starka sidor. Programmet skulle innehålla: problemformulering, mål med åtgärderna, 

vilka medel samt vilka metoder som skulle användas för att uppnå målen. Det var viktigt att 

se till elevens totala skolsituation, det vill säga inte enbart att diagnostisera eleven utan även 

se till elevens arbetssituation i skolan och elevens relationer till andra. Detta för att på bästa 

sätt kunna ge eleven möjligheter att klara av skolan (SFS 1980:64; Skolöverstyrelsen 

1982:22). I LGR 80 går det att se tydliga kopplingar till SIA-utredningen som hade 

genomförts i början av 1970-talet. Särskilt tydliga är de kopplingar som handlar om att se till 

elevens totala skolsituation och inte enbart ”skylla allt på eleven”. Ett exempel på en koppling 
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till SIA-utredningen i LGR 80 är: ” Om en elev får svårigheter i arbetet är det nödvändigt att 

först pröva, om skolans arbetssätt kan ändras” (SFS 1980:64). Det vill säga att skolans 

personal får försöka lägga om sin undervisning för att den ska passa eleven som befinner sig 

med svårigheter och inte tvärtom.  

 

3.2.3 Åtgärdsprogram i gymnasieskolan 

Åtgärdsprogrammens inträde i den svenska gymnasieskolan skedde 1 januari 2001 genom en 

förändring i gymnasieförordningen. Efter denna förändring blev det även obligatoriskt för 

gymnasieskolan att skriva åtgärdsprogram för elever som anses vara i behov av särskilda 

stödåtgärder (SFS 2000:1111).  

3.3 Åtgärdsprogram idag  

3.3.1 Åtgärdsprogram i skollag SFS 2010:800 

I den skollag som antogs och trädde ikraft 2010 hade kravet på att utarbeta åtgärdsprogram 

tagit klivet från att endast finnas med i de olika läroplanerna och förordningarna till att nu 

finnas med i den lag som reglerar det svenska skolsystemet. Åtgärdsprogrammen ska: ” 

utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven 

är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas […] 

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn” (SFS 2010:800 kap 3 § 9). De elever som är aktuella 

för ett åtgärdsprogram är de elever som skolpersonal upptäcker riskerar att inte nå upp till de 

minst satta kunskapskraven i respektive ämne. I dessa fall ska det anmälas till rektor som har 

till uppgift att utreda elevens behov av särskilt stöd (SFS 2010:800 kap 3 § 8). 

 Konsekvenserna av att åtgärdsprogrammen har kommit in i skollagen är att 

åtgärdsprogrammens vikt än mera lyfts fram till skillnad mot att endast finnas med i 

förordningar eller läroplaner. Att det finns med i skollagen kan även betyda att, som det står 

ovan, att åtgärdsprogrammen idag anses vara viktiga i ett demokratiskt perspektiv. Kravet att 

införa åtgärdsprogram, med stöd i skollagen, för elever som är i behov av särskilt stöd innebär 

att skolan uträttar en form av myndighetsutövning. Åtgärdsprogrammen kan dessutom, i den 

nya skollagen, överklagas om beslutet av den enskilde uppfattas som felaktigt (SFS 2010:800 

kap 28 § 16).  
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3.3.2 Allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram
1
 

Skolverket publicerade 2008 föreskriften Allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram. I 

den beskrivs det hur skolor bör arbeta med åtgärdsprogram. Det är viktigt att komma ihåg att 

råden är skrivna efter de författningar som gällde 2008, det vill säga att råden är inte 

uppdaterade efter de stora skolreformerna, bland annat ny skollag, läroplaner etcetera, som 

genomfördes 2010-2011. Råden som finns bör skolorna följa såtillvida de inte har andra 

rutiner eller arbetsmetoder som överensstämmer med gällande författning (Skolverket 2008). 

Råden existerar därmed dels för att skolorna i Sverige ska verka på ett likvärdigt sätt gällande 

åtgärdsprogram och dels ska råden vara ett stöd och redskap för läraren att planera och 

utveckla dennes undervisning runt den enskilde eleven (Skolverket 2008:6). 

 Innan ett åtgärdsprogram kommer till föreligger en utredning huruvida eleven är i behov 

av särskilt stöd eller inte. Denna utredning är rektorn ansvarig för (SFS 2010:800 kap 3 § 8). I 

utredningen bör samtliga parter få komma till tals, det vill säga såväl skola, elev och 

vårdnadshavare. Denna dialog mellan alla parter anses vara en stöttepelare för att 

åtgärdsprogrammens resultat ska vara positivt (Skolverket 2008:12 ff).  

 För att konkretisera hur åtgärdsprogrammen, enligt de allmänna råden, bör vara 

uppbyggda kommer nedan ett utdrag över vad som är viktigt i ett åtgärdsprogram:  

 

• skolan strävar efter att tidigt göra eleven och vårdnadshavarna delaktiga i att utarbeta 

åtgärdsprogrammet, 

• åtgärdsprogrammet kortfattat beskriver elevens behov, 

• åtgärdsprogrammet i grund- och gymnasieskolan relaterar till läroplanernas och 

kursplanernas mål och vad man vill uppnå på kortare och längre sikt, 

• åtgärdsprogrammet innehåller en beskrivning av de åtgärder skolan avser att vidta och 

en tydlig ansvarsfördelning, 

• skolans åtgärder utgår från positiva förväntningar på eleven och bygger på elevens 

förmågor och intressen, 

• skolan beskriver sina åtgärder i ett och samma åtgärdsprogram om elevens behov av 

särskilt stöd finns i flera ämnen, 

• skolan ser till att det finns kompetens för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd, 

• åtgärder vidtas så snart som möjligt när behov och åtgärder klargjorts,  

• åtgärdsprogrammet tydligt visar hur åtgärderna ska följas upp samt hur och när de ska 

utvärderas. 

(Skolverket 2008:15)  

                                                             
1
 Skolverket släppte i slutet av mars månad en uppdaterad version av allmänna råd gällande åtgärdsprogram. Den 

nya föreskriften heter Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Detta arbete kommer 

enbart ta hänsyn till de föregående allmänna råd som släpptes 2008.  
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3.3.3 Internationellt perspektiv  

De allmänna råd som finns i Sverige går i hög utsträckning att jämföra med den vägledning 

gällande specialpedagogik som finns i Storbritannien och som heter Special Education Needs 

Code of Practise. Åtgärdsprogrammen kallas här Individual education plan (IEP) och går ut 

på att hjälpa elever i behov av särskilt stöd att fortsätta sin kunskapsmässiga utveckling. IEP:n 

ska innehålla målsättningar, lärarnas tillvägagångssätt vid undervisning, uppföljning och 

utvärdering (Department of Education and Skills 2001a). För att nå en utveckling hos 

eleverna borde lärarna tillämpa SMART-metoden vid upprättandet av IEP. SMART är en 

vanlig förekommande målsättningsstrategi som innebär att målen ska vara: specific 

(specifika), measurable (mätbara), achievable (nåbara), relevent (relevanta) och time bound 

(tidsbundna) (Department of Education and Skills 2001b).  

 I Norge finns liknande tankar som i Sverige när det gäller åtgärdsprogram. Elever som 

är i behov av särskilt stöd får en så kallad individuell opplæringsplan knutet till sig. Denna 

rättighet är lagstadgad i den norska skollagen. Planen ska liksom i Sverige innefatta målet 

med åtgärderna, hur målen ska nås samt hur de ska följas upp och utvärderas 

(Kunnskapsdepartementet 1998)  

 I USA heter åtgärdsprogrammen Individualized education program. Dessa program är 

knutna till den federala lagen Individuals with disabilities education act som trädde ikraft 

1990. 2004 förändrades lagen till viss del och fick namnet Individuals with disabilities 

education improvement act. Åtgärdsprogrammens fokus är att tillgodose elever med 

svårigheters behov och främst gäller detta elever med någon form av funktionshinder 

(Skolverket 2003:18; Smith & Brownell 1995; Block et. al. 2011:48 ).  

 

3.4 Åtgärdsprogrammens offentlighet 

Skolor som drivs inom den offentliga sektorn, det vill säga kommun, landsting eller stat, lyder 

under några centrala lagar när det gäller offentlighet och sekretess (Skolverket 2008:22). De 

lagar som reglerar detta är tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), i vilken 

offentlighetsprincipen går att hitta, och offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).  

Ett åtgärdsprogram är en allmän handling. Vad som räknas som en allmän handling 

regleras av tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) En allmän handling är: 

 

Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas 

eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras 

hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. 

(SFS 1949:105 kap 2 § 3) 
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Detta innebär att en svensk medborgare har rätt att ta del av sådana handlingar såtillvida 

handlingarna bland annat inte kan anses vara ett hot mot rikets säkerhet, det allmännas 

ekonomiska förhållanden och den enskildes personliga och ekonomiska förhållanden (SFS 

1949:105 kap 2 § 1-2). Handlingarna kan i sådana fall beläggas med sekretess. Sekretess 

innebär: ”Ett förbud att röja en uppgift” (SFS 2009:400) vilket innebär att handlingen och 

dess innehåll inte får komma ut till allmänheten.  

 Det är viktigt att poängtera att fristående skolor inte kan liknas vid exempelvis 

kommunala skolor. De fristående skolorna omfattas bland annat inte av offentlighetsprincipen 

vilket leder till att skolornas handlingar inte är allmänna (Skolverket 2008:24).  

 Under den senaste tiden har det förekommit diskussioner huruvida åtgärdsprogrammen 

ska vara allmänna handlingar eller inte. 2010 tillsattes en utredning som hade i uppdrag att 

undersöka sekretessen i skolans tilltagande dokumentation. Förslaget de lämnade var bland 

annat att åtgärdsprogrammen ska erhålla nya sekretessbestämmelser. Utredningen gav som 

förslag att de föreslagna lagändringarna borde kunnat träda ikraft 1 januari 2013 (SOU 

2011:58).  

 

3.5 Förekomsten av åtgärdsprogram 

Det finns ingen egentlig statistik över hur stor del av alla Sveriges elever som har ett 

åtgärdsprogram. Detta beror på att åtgärdsprogrammen kan gälla antingen en kortare eller 

längre tid av elevernas skolgång (Skolverket 2008:7 ff). Den undersökning som vanligtvis 

refereras till när det gäller antal åtgärdsprogram i den svenska skolan är den rapport som 

Skolverket kom ut med 2003, Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i 

grundskolan. I den kom de fram till att 13 procent av grundskoleeleverna har ett 

åtgärdsprogram knutit till sig samt att cirka 20 procent av alla elever borde ha ett 

åtgärdsprogram (Skolverket 2003:23ff). 

 Vad det gäller gymnasieskolornas arbete med åtgärdsprogram visar Skolinspektionen i 

sin sammanfattning av sin regelbundna tillsyn från första halvåret 2012 att cirka 80 procent av 

de granskade skolorna hade brister i sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd och då 

oftast brister i eller avsaknad av åtgärdsprogram (Skolinspektionen 2012).  

 

3.6 Åtgärdsprogram i ämnet idrott och hälsa 

För att smalna av denna bakgrund till att endast handla om ämnet idrott och hälsa finns det 

relativt gott om statistik över elevers betyg i de olika gymnasiegemensamma ämnena. De 

gymnasiegemensamma ämnena är sådana ämnen som alla elever läser varav idrott och hälsa 

är ett av dessa ämnen (Skolverket 2011b). Betygsutvecklingen har varit relativt stabil vilket 
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kan ses genom att studera statistiken från läsår 1996/1997 då 4 procent av de med slutbetyg 

erhöll betyget icke godkänd (IG). Vid den senaste statistiken, läsåret 2011/2012 fick 4,1 

procent av eleverna IG som slutbetyg. Dessa siffror har med åren skiftat något men överlag 

har den legat runt 4 procent (Skolverket 2013a; Skolverket 2013b). Liknande procentsatser 

går även att finna i de övriga gymnasiegemensamma ämnena vilket tyder på att 

måluppfyllelsen är ungefär lika hög mellan ämnena. Det bör tilläggas att ovan redovisad 

statistik är baserad på gamla kursplaner.  

 Konsekvenserna av denna måluppfyllelse är att, med tanke på det som skrivits innan 

angående åtgärdsprogram, elever som fick IG eventuellt borde ha haft ett åtgärdsprogram eller 

genomgått en utredning för att kunna nå upp till ämnets kunskapskrav. 

 

3.7 Bedömning och betygsättning
2
 

För att veta hur elever ligger till kunskapsmässigt i förhållande till ämnets kunskapskrav ska 

lärare kontinuerligt bedöma elevers kunskaper. Denna bedömning ska i slutet på kursen 

mynna ut i ett betyg. För att ge riktlinjer till lärare och rektorer om hur denna process bör gå 

till har de, precis som vid åtgärdsprogrammen utarbetat allmänna råden Bedömning och 

betygsättning i gymnasieskolan. Denna bedömning ska dokumenteras och vid förfrågan kunna 

förmedlas till elev och vårdnadshavare. När det gäller betygsättningen är ansvaret fördelat på 

två parter, nämligen rektor och lärare. Rektorn ansvarar för att betyg sätts enligt gällande 

författningar. Det är läraren eller lärarna som bedriver undervisningen vid slutet av kursen 

som beslutar vilket betyg respektive elev ska få (Skolverket 2012:11 ff; SFS 2010:800 kap 3 § 

16). Detta innebär att lärarna vid bedömning och betygsättning ska sätta elevernas prestationer 

och kunskaper i relation till de kunskapskrav som finns formulerade i respektive kursplan. Det 

är dessa kunskapskrav och inget annat som ligger till grund för betygsättningen (Skolverket 

2012:9).   

 Betygsättning är en form av myndighetsutövning gentemot eleven (Skolverket 

2012:24). Detta innebär att eleven befinner sig i en beroendeställning till läraren i och med att 

det är denne som beslutar om elevens betyg. Genom detta har läraren ett stort ansvar och 

makt.  

  

  

                                                             
2
 I och med skolreformen som genomfördes 2011 försvann betygssystemet IG-G-VG-MVG till förmån för 

bokstäverna E-A. E är det lägsta godkända kunskapskraven och A är det högsta. Betyget F kan delas ut och 

liknas vid betyget icke godkänt. I studien kommer jag istället använda mig av antingen underkänt eller godkänt 

för att beteckna huruvida elever anses riskera att inte uppnå kunskapskraven eller inte. 
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4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt ämnar jag att redovisa en övergripande bild över hur forskningsläget ser ut 

gällande elever som riskerar att inte nå upp till kunskapskraven. På grund av detta kommer 

mycket av den forskning som presenteras behandla elever med åtgärdsprogram. Den 

forskning som är gjord är i stor utsträckning genomförd inom grundskolan. 

 

4.1 Nationell forskning 

Den tidigare forskning som finns inom området åtgärdsprogram är relativt begränsad. Under 

senare år har det kommit ut några doktorsavhandlingar och artiklar vars relevans kortfattat 

kan beskrivas som hög. 

 Lisa Asp Onsjö presenterar i sin avhandling Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? 

En fallstudie i en kommun hur utarbetandet av åtgärdsprogram egentligen går till i en 

kommun. Ett av hennes resultat var att elevens problematik ofta förlades hos den enskilda 

eleven istället för att se till elevens hela kontext (Asp Onsjö 2006:197 ff).  

 Att skolan har en starkt individinriktad förståelse av elevers problematik är ingen nyhet 

utan framkom även i Skolverkets studie som genomfördes av Bengt Persson och Ingela 

Andreasson (Skolverket 2003:79). Ytterligare exempel på forskning som kommer fram till 

liknande resultat är bland annat Pirjo Lahdenperäs (1997) avhandling Invandrarbakgrund 

eller skolsvårigheter? en textanalytisk studie av åtgärdsprogram för elever med 

invandrarbakgrund och Ingela Andreassons (2007) avhandling Elevplanen som text – om 

identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation. Dessa båda kommer fram till 

att lärare fokuserar på elevers problematik istället för att se till elevers helhet och omgivning. 

Lahdenperä menar dessutom att de lärare som tar hänsyn till elevers omgivande miljö var 

mest förstående till elevens bakgrund som invandrare (1997:178). Andreassons resultat 

innefattade även att fokus låg på elevernas sociala fostransmål. Först när dessa var förbättrade 

skiftade fokus mot skolans kunskapsmål (2007:160)  

 Joakim Isaksson, Rafael Lindqvist och Erik Bergström (2007) har i sin artikel School 

problems or individual shortcomings? a study of individual educational plans in Sweden 

textgranskat åtgärdsprogram för elever i årskurs 3, 6 och 9. Resultaten av deras studie visar i 

likhet med de ovan att åtgärdsprogrammen ofta lägger ”felet” hos den enskilde eleven men 

resultatet visar även att det finns skillnader i vad åtgärdsprogrammen tar upp mellan de olika 

årskurserna. I årskurs 3 handlar det i stor utsträckning om att eleverna visar upp en bristande 

läs och skrivförmåga medan det i årskurs 9 istället handlar om elevers svårigheter att nå upp 

till de av Skolverket satta kunskapsmål. Deras resultat gällande anledningar till att upprätta ett 
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åtgärdsprogram överensstämmer med Skolverkets studie (2003:29) vilken menar att 95 

procent av de deltagande hävdade att det är mycket eller ganska vanligt i de senare skolåren 

att åtgärdsprogram upprättas till följd av svårigheter att uppnå kunskapsmålen.  

 Dennis Groth (2007) hänvisar i sin avhandling Uppfattningar om specialpedagogiska 

insatser – aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv till en studie genomförd av 

Engström & Groth (1998). I denna framkommer det att den vanligaste rekommenderade 

åtgärden och kategorin i åtgärdsprogrammen var att eleven ska ”arbeta mer”. Cirka 38 procent 

av de analyserade programmen innehöll en sådan skrivelse. Att arbeta mer innebar att eleven 

borde lägga mer tid vid läxläsning och andra uppgifter som hör till undervisningen. Andra 

skrivelser och åtgärder var bland annat: ”extraundervisning” (cirka 27 procent), ”påminnelse 

om att göra läxor” (cirka 11 procent), ”hjälp med att klara proven” och ”pedagogisk hjälp” 

(vardera cirka 5 procent). Extraundervisning innebar att eleven fick extralektioner och ibland 

även stödundervisning i mindre grupper. I kategorin påminnelsen om att göra läxorna 

handlade om att påminna elever om läxor alternativt träna mera hemma för att minska 

svårigheterna. Kategorin hjälp att klara proven kunde innebära att eleven fick välja 

examinationsform eller göra om samma prov upprepande tillfällen. Pedagogisk hjälp handlar 

om att skolan anpassar arbetssättet efter eleven, exempelvis rätt arbetsmaterial eller rätt 

tillvägagångssätt för handledning av elev. Denna kategori är den enda som innebär att skolan 

anpassar sig efter eleven och inte tvärtom (Groth 2007:26). Detta synsätt skiljer sig mot det 

som Skolverkets studie (2003:34) presenterade i vilken 90 procent av de svarande skolorna 

hävdar att anpassning av arbetsformer och arbetssätt är ganska eller mycket vanligt 

förekommande i åtgärdsprogrammen.  

 De elever som utreds om huruvida de ska erhålla ett åtgärdsprogram eller inte är de som 

av lärare bedöms riskera att inte nå upp till kunskapskraven. Detta leder in på frågan om vad 

lärare i idrott och hälsa egentligen bedömer. Jörgen Tholin (2006:5 ff) skriver i sin avhandling  

Att kunna klara sig i ökänd natur - En studie av betyg och betygskriterier – historiska 

betingelser och implementering av ett nytt system att lärare i idrott och hälsa ofta bedömer och 

betygsätter elever efter deras närvaro. Detta innebär att ämnet sänker sina kunskapskrav och 

vid vissa skolor räcker det att eleverna är närvarande för godkänt betyg. Det här beror på att 

många skolor har svårt att acceptera att närvaron inte ska vara betygsgrundande. Detta 

stämmer överens med det Karin Redelius, Birgitta Fagrell och Håkan Larsson (2009:254 f) 

skriver i artikeln Symbolic capital in physical education and health: to be, to do or to know? 

That is the gendered question. I artikeln beskriver de att utöver närvaron gäller det att ha rätt 

utrustning, passa tider och visa upp ett intresse för lektionsinnehållet vilket ses genom 
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elevernas aktiva deltagande. Det är dessa saker som lärare har som kriterier för att eleverna 

ska uppnå godkänt betyg.  

 

4.2 Internationell forskning 

I ett internationellt perspektiv kan liknande övergripande problem finnas. En skotsk studie 

visar att den brittiska varianten av åtgärdsprogram (IEP) har lagt mycket fokus på eleven 

ifråga och då framförallt i fråga om psykologiska och medicinska problem. Dessa problem är 

enligt studien svåra för den enskilde läraren att arbeta med (Banks et al. 2001). 

 Andra brittiska undersökningar som har gjorts betonar att noggrannheten i förarbetet, i 

implementeringen och i utvärderingen är helt avgörande om åtgärdsprogrammet (IEP) 

kommer att vara ett användbart verktyg eller endast ytterligare pappersarbete. Kritiken mot 

åtgärdsprogrammen är att det krävs en enorm byråkratisk maskin vilken är tidskrävande för 

lärare (Cooper 1996; Lingard 2001:190). 

 Vikten av samarbete mellan skola, vårdnadshavare och elev är något som även betonas 

internationellt. Alla dessa parter kan sägas ha ”unika” kunskaper och perspektiv om elevens 

skolsituation. Dialogen dess emellan ses som något centralt för en lyckad implementering. 

Elever vars röster i åtgärdsprogrammens utformning ignoreras ligger i farozonen för att bli 

marginaliserade från lärande (Stroggilos & Xanthacou 2006; Goepel 2009). 

 Sitti Hasnah Bandu & Zalizan Mohd Jelas beskriver i sin artikel The IEP: Are 

Malaysian Teachers Ready? om vilka problem gällande IEP som finns i Malaysia. De fann att 

problematiken hade två teman: lärarens kunskaper och färdigheter om och i IEP samt lärares 

tidsbegränsningar. Vad det gäller lärares kunskaper och färdigheter i området ligger 

problemet i att de inte anses vara tillräckligt skickliga i att bestämma en passande 

undervisningsstil och mål för respektive elev. Lärarna behöver bättre riktlinjer i sitt upprättade 

av IEP. När det gäller tidsbegränsningar handlar det om en allt större dokumentationsmängd 

vilken anses ta tid från annat viktigare. Dessutom menar författarna att IEP:n borde 

implementeras efter skoltid för att på så vis undvika avbrott i lärprocesser i klassen. Problemet 

här är att föräldrarna sällan tillåter deras barn att deltaga i undervisning efter skoltid. Som i 

många andra forskningsrapporter trycks det dessutom på att föräldrarna har en för liten roll i 

utvecklandet och genomförandet av IEP. Ibland vet inte ens föräldrarna om att deras barn har 

ett IEP knutet till sig (Sitti Hasnah & Zalizan Mohd 2012:1341 ff).  

 Robyn Catagnus och Donald Hantula (2011:31 ff) genomförde en amerikansk studie om 

huruvida det vore möjligt att istället för alla möten som krävs för att få till stånd ett IEP kunna 

genomföra en del av mötena via virtuella hjälpmedel. Studien visade att IEP processen 
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påskyndades markant via virtuella hjälpmedel. Frågan som Catagnus och Hantula väcker är 

om det kan räknas som lämpligt att alla aktörer som är med i utvecklandet av ett IEP använder 

så mycket tid och planering för att få till stånd möten där alla deltagare kan närvara. Allt detta 

kan skötas via den virtuella världen såväl effektivare som mer ändamålsenligt.  

 Aleada Lee-Tarver (2006:263 ff) genomförde en kvantitativ studie (123 deltagande 

lärare) i USA om lärarnas uppfattningar om nyttan med IEP och då specifikt IEP för elever i 

en inkluderande undervisning. Resultatet visade att cirka 60 procent av lärarna instämde till 

enkäternas positiva påståenden om nyttan av IEP. Detta anses vara en klar förbättring jämfört 

med tidigare undersökningar vilka har visat ett tydligt missnöje bland lärarna gällande IEP. 

Lee-Tarver lyfter dock fram att en substantiellt stor andel, om än ingen majoritet, lärare ställer 

sig i viss mån kritiska mot IEP. Det som resultatet tydligt kommer fram till är att lärarna 

behöver mer utbildning gällande syftet, utvecklingen och implementeringen av IEP.  
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5 Teoretisk utgångspunkt och begrepp 

Detta kapitel kommer att redogöra för de teoretiska utgångspunkter föreliggande studie 

kommer att ha. De teorier och teoretiska begrepp som kommer att användas i studien ligger 

inom det diskursteoretiska fältet. Begreppen är hämtade från bland annat Michel Foucault och 

Norman Fairclough. Dessa begrepp och syn på kunskap härstammar samtliga från den 

socialkonstruktionistiska vetenskapsfilosofin.  

 

5.1 Socialkonstruktionism
3
 

Socialkonstruktionismen härstammar ur en hermeneutisk vetenskapstradition. Det som kan 

sägas om socialkonstruktionism är att det finns vissa kännetecken för vad som kan anses vara 

de gemensamma nämnarna och kännetecken för vetenskapsfilosofin (ontologin) och 

kunskapsteorin (epistemologin) tillsammans. Vivien Burr sammanfattar dem i sin bok Social 

constructionism: 

 Socialkonstruktionister intager en kritisk hållning gentemot de fenomen och kunskaper 

som vi tar för givna i vårt samhälle. Det finns därmed inga objektiva kunskaper utan 

bara olika kategoriseringar. Ett exempel som kan lyftas fram är vår kategorisering av 

musikstilarna ”klassisk” musik och ”pop” musik. Det är inte naturen som per 

automatik delar in viss sorts musik som klassisk och annan musik som pop utan det är 

vi människor som bestämmer det. Detta innebär att våra kategoriseringar är en av 

många möjliga sanningar 

 Socialkonstruktionister lägger stor vikt vid historia och kultur. Med detta menas det att 

människor förstår olika saker beroende när och var de lever i tiden och världen. Ett 

exempel som Burr lyfter fram är barndom. Att vara barn i dagens samhälle jämfört 

med hur det var att vara barn för århundraden sedan går inte att jämföra. Detsamma 

gäller föräldrarollen, exempelvis vad föräldrar förväntas att göra idag jämfört med för 

50 år sedan och hur föräldrarna råds att uppfostra sina barn. För att se skillnader utan 

att behöva resa i tiden räcker det att se skillnader mellan kulturer. Detta innebär att all 

förståelse och kunskap är relativa i ett historiskt och eller kulturellt perspektiv. 

                                                             
3
 Ofta används begreppen konstruktivism och konstruktionism synonymt. I denna studie kommer 

konstruktionismen att uteslutande att användas på grund av att konstruktivism av vissa är starkt förknippad med 

matematiken medan av andra används konstruktivism i samband med Piaget och till viss perceptionsteori. Idag 

använder dock många forskare begreppen synonymt med varandra (Hacking 2000:71 ff; Burr 2003:19). Jag har 

ändå valt att hålla mig till socialkonstruktionism genomgående i studien för att undvika eventuell förvirring. 
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 En annan gemensam nämnare är hur kunskap skapas och upprätthålls. Kunskap skapas 

och upprätthålls genom människors interaktion med varandra och då speciellt genom 

språket. Detta resulterar i att språket är av stort intresse för socialkonstruktionister. Det 

innebär alltså att det som antas vara sant i vår kontext är det som kontexten i samma 

stund tolkar och accepterar som sanning. 

 För socialkontruktionister går kunskap och socialt agerande ofta hand-i-hand. En 

särskild konstruktion av verkligheten leder till ett visst socialt agerande. Ett exempel 

är hur människor ser på och har sett på homosexualitet. Förr sågs homosexuella som 

kriminella och helt ansvariga för sina handlingar vilket ledde till att många fängslades. 

Idag anses det vara något normalt vilket innebär att de har samma rättigheter som 

heterosexuella. Det som kan sägas om detta är att olika konstruktioner och förståelser 

leder till att ett visst socialt agerande blir tänkbart medan annat agerande blir 

otänkbart. Därmed blir våra konstruktioner starkt förknippade med maktrelationer 

därför att de implicerar vad som är tillåtet för människor att göra samt hur de kan 

behandla andra människor. 

(Vivien Burr 2003:2 ff)  

 

Kenneth Gergen sammanfattar socialkonstruktionismens essens på följande sätt: ”What 

reaches our eyeballs may not be different […] but what this world means to us is different” 

(Gergen 2009:3). Detta sammanfattar ovanstående punkter genom att förklara att vi närmar 

oss världen och dess kunskap på olika sätt. Skillnaderna kommer ur vilka sociala relationer vi 

har haft genom våra liv. Världen ter sig annorlunda beroende på ålder, klass, kön, etnicitet 

etcetera. Ju mer en person umgås med en krets desto mer troligt är det att den personen 

kommer att konstruera världen som gruppen i övrigt (Gergen 2009:3). 

 

5.2 Diskurs och diskursordning  

Diskursanalyser bygger på socialkonstruktionismen och då framförallt dess syn på språket och 

språkets användning (Börjesson & Palmblad 2007:9 ff; Lutz 2009:42). Det finns flera olika 

definitioner av begreppet diskurs. En av de vanligaste definitionerna av diskurs är att: ”det är 

ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Börjesson & Palmblad 2007:13; Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:7). Diskurserna skapas i samhället genom socialt samspel där dessa 

bildar och styr människors uppfattningar om samhället (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:13). I och med att diskurser skapas av människor i samhället innebär det även att dessa 

är föränderliga. För att försöka tydliggöra diskursbegreppet och dess föränderlighet kommer 

här ett exempel. I debatten vad som ligger bakom läs- och skrivsvårigheter, exempelvis 
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dyslexi, går det att urskilja två olika diskurser. En diskurs är att läs- och skrivsvårigheterna 

tillskriver svårigheterna till elevens hjärna och dess funktioner. I den andra diskursen tillskrivs 

svårigheterna till elevens sociala kontext (Gustafsson & Myrberg 2002:112). Beroende på 

vilken diskurs människor tillhör eller tror på kommer det att få konsekvenser för personerna 

med läs- och skrivsvårigheter i och med att diskursen påverkar och styr hur vi tänker och 

förhåller oss till det. Ett annat exempel kan vara hur människor har sett på homosexualitet. 

Under 1800-talet var det kriminellt att vara homosexuell (kriminell diskurs). Denna diskurs 

upphörde i Sverige 1944 då det avkriminaliserades. Istället blev homosexuella personer 

diagnostiserade som sjuka (sjukdomsdiskurs). Denna syn har minskat från 1979 då 

socialstyrelsen tog bort homosexualitet ur sitt register över diagnoser. Idag kan 

homosexualitet mer ses vara något normalt (normal diskurs) (rfsl 2013). Genom detta kan vi 

se att genom tid kan diskurser ändras vilket även styr människors attityder och 

förhållningssätt gentemot olika fenomen. 

  En viktig aspekt av diskursbegreppet är att det samtidigt kan finnas flera olika diskurser 

vilka ofta befinner sig i en form av kamp över dominans inom fältet, se exemplet ovan 

gällande läs- och skrivsvårigheter. Detta beskrivs inom diskursteori som diskursordning. 

Diskursordning är med andra ord summan av de diskurser som tillämpas inom ett visst 

område eller institution samt den existerande konkurrensen dess emellan (Bergström & 

Boréus 2012:377; Winther Jørgensen & Phillips 2000:73 ff). Inom diskursordningen råder det 

som sagt ofta konkurrens mellan diskurser. Denna konkurrens leder till att diskursområdet 

innefattas av ett maktperspektiv. När diskurser skapas får det till följd att vissa människor 

kontrolleras på olika sätt. Foucault kallar detta för utestängningsmekanismer. 

Utestängningsmekanismerna innebär att saker anses som rätt eller fel, blir förbjudna, 

definieras som sjukt eller inte sjukt, mer om makt nedan (Bergström & Boréus 2012:356 ff). 

Ett exempel inom skolans värld kan vara kampen mellan de två diskurserna ”elevinflytande” 

och ”profession”. Vilken av diskurserna innehar den ledande rollen i skolans diskursordning? 

Har lärarna eller eleverna mest inflytande i skolan? De olika diskurserna påverkar och 

påverkas av såväl varandra som av skolan i stort (Bergström & Boréus 2012:377; Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:73). 

 

5.3 Diskurs och makt 

Som presenterades tidigare samexisterar de två begreppen makt och diskurs. Att de två 

begreppen står i relation till varandra kan ses i tidigare exempel angående läs- och 

skrivsvårigheter. Den av diskurserna som har mest makt har företräde i ett specifikt 
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sammanhang vilket leder till att den diskursen kommer att få genomslagskraft och 

konsekvenser i praktiken för personerna med svårigheter. Den maktförståelsen som kommer 

att redovisas och tillämpas i föreliggande studie är hämtade från Steven Lukes (2008). Lukes 

maktförståelse var något av banbrytande karaktär när den kom i början av 1970-talet. Lukes 

definierade och menade att makten har tre olika dimensioner. De två första dimensionerna av 

makt var redan formulerade. Lukes kände att de inte var tillräckliga och därför utarbetade han 

en tredje dimension. De Lukes kritiserade var bland annat Robert Dahl (första dimensionen), 

Peter Bachrach och Morton S. Baratz (andra dimensionen). Samtliga dimensioner av makt 

behandlar asymmetrisk makt, det vill säga någons makt över någon annan (Lukes 2008:9ff). 

 Den endimensionella makten innefattar Dahls definition av makt vilket innebär att: ”A 

har makt över B i den utsträckning han kan få B att göra något som denne i annat fall inte 

skulle göra”(Lukes 2008:25). Denna variant inriktar sig på: ”handlande vid beslutsfattande i 

frågor där det finns iakttagbar konflikt eller iakttagbara (subjektiva) intressen…” (Lukes 

2008:28). Detta innebär att det är den faktiska makten som är av intresse och för att kunna se 

prov på den faktiska makten krävs det att det råder någon form av konflikt. Utan konflikt 

ingen maktutövning. En följd av detta är att det vid konflikter går att urskilja vem som är i 

maktposition genom att se till konfliktens utfall.  

 En tvådimensionell maktsyn uppstod som en kritik mot den endimensionella maktsynen 

för dess snävhet och enkelhet vad gäller beteendefokuset. Maktens andra dimension lägger till 

en form av passiv makt. Skillnaden blir att även ickebeslutsfattande är av intresse. 

Konsekvenserna av detta är att makt även kan innefatta en förmåga att kontrollera 

dagordningen och på så vis bestämma vilka frågor, så kallade potentiella frågor, som kommer 

att nå fram till beslutande person, organ eller liknande. Dessa potentiella frågor kan 

exempelvis innebära en utmaning gentemot makthavare eller auktoriteter som för tillfället 

styr. Om en fråga aldrig kommer upp för att en person inte tycker om den så kommer ingen 

kunna hota personen ifråga (Lukes 2008:28 ff). Sammanfattningsvis kan detta kallas för en 

tvådimensionell maktsyn vilken kan sägas inrikta sig mot såväl beslut som ickebeslut. Detta 

innebär att det är av stort intresse att: ”undersöka hur beslut förhindras i potentiella frågor där 

det finns en iakttagbar konflikt mellan (subjektiva) intressen…” (Lukes 2008:33).  

 Lukes har själv utvecklat den tredimensionella maktsynen som är en kritik mot de 

övriga två dimensionerna. Lukes menar att den yttersta makten som finns är makten att få 

människor att vilja ha sådant som man själv vill att de ska eftertrakta. Detta kan ses som en 

kontroll över människors tankar, önskningar och verklighet vilket kan ske genom massmedier, 

socialisationsprocesser eller informationsstyrning. En stor skillnad mot de övriga två 
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dimensionerna är att här innefattas även latenta konflikter, det vill säga dolda konflikter. En 

latent konflikt kan ses genom motsättningar mellan intressena hos dem med makt och 

intressena hos dem som exkluderas. De som exkluderas behöver inte ens vara medvetna om 

sina intressen men identifiering av dem kan baseras på hypoteser eller vederläggas empiriskt 

(Lukes 2008:33 ff). Lukes beskrivning av de tre dimensionerna av makt går även att finna i 

Faircloughs tankar gällande makt i och makt bakom diskurser (jfr Fairclough 2001:36 ff)  

 

5.4 Kategorisering av människor 

Att människor inte bedömer andra människor som individer utan istället efter kategorier är 

inget nytt. När vi träffar en ny människa skapas snabbt en form av kategorisering av hur den 

människan är. Kategoriseringen kan utgöras av och baseras på utseende, nationalitet, ålder, 

kön etcetera. Ett exempel är att rödhåriga människor är temperamentsfulla och smålänningar 

är snåla (Hinton 2003:11 ff). Andra exempel på kategoriseringar kan vara av enklare sort och 

helt enkelt vara barn, gammal, gentleman, lat och så vidare. Vid en kategorisering av 

människor lyfts vissa specifika egenskaper fram medan andra egenskaper får träda tillbaka. 

Ytterligare något som kan ske vid kategorisering är att en kategori av människor betraktas 

som mer lika än vad de egentligen är. Detta innebär att individer i kategorin tilldelas 

egenskaper som de inte besitter. Människans kategoriseringsprocess sker kontinuerligt och på 

rutin (Santesson-Wilson 2001:10; Asp Onsjö 2006:64 f). Dessa kategoriseringar görs för att 

underlätta för människan att kunna förstå och samspela med den sociala omvärlden samt att 

på ett effektivt sätt kunna hantera information om andra människor (Hinton 2003:26 ff). 

 Med kategoriseringar av människor följer även maktaspekter. Om någon kan anses 

tillhöra en viss kategori medföljer det att denne någon även skiljer sig åt och utesluts från 

någon annan kategori. En annan fråga som är central vid kategorisering av människor är vilka 

konsekvenser kategoriseringen kan tänkas få för individerna. Detta i och med att 

kategoriseringar styr människors handlande (Jenkins 2008:102 ff; Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:99). Med tanke på att kategoriseringarna görs av människor kontinuerligt och 

som sedan genererar olika konsekvenser kan det bli problematiskt inom offentlig förvaltning, 

i vilken skolan tillhör. Vilken kategorisering en människa får är upp till personalen och kan 

liknas vid Michael Lipskys begrepp gatubyråkrater. Med gatubyråkrater menas tjänstemän, i 

detta fall lärare, vars uppgift är att implementera gällande lagstiftning och styrdokument i 

verksamheten (Lipsky 2010:8 ff). I samband med implementeringen av gällande lagstiftning 

och styrdokument kan vissa problem uppstå. Ett problem kan vara att lärare kanske inte 

förstår eller har kunskap i lagstiftningen eller styrdokumenten. Ett annat problem kan vara att 
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lärare beslutar sig för att åsidosätta gällande lagstiftning och styrdokument till förmån för sitt 

eget tyckande (Lundquist 1977:28). 

 För att exemplifiera vilka konsekvenser en kategorisering kan få för personer kan vi ta 

skolan som exempel. Skolan styrs av tidigare nämnda lagar och styrdokument som anger 

vilka elever som har rätt till särskilt stöd. Det är sedan upp till respektive skolas personal, i sin 

roll som gatubyråkrat, att besluta om vilka elever som ska få ta del av stödet. De elever som 

kategoriseras som i behov av stöd kommer att erhålla stöd medan de som kategoriseras som ej 

i behov av stöd, kommer inte att få någon hjälp. Detta på grund av vilken kategori eleven 

anses tillhöra. Anledningen till att lärare vid skolor kategoriserar elever efter exempelvis 

godkända, icke godkända, duktiga, svaga och så vidare är att kategoriseringarna är en del av 

skolans sätt att underlätta kommunikationen (Asp Onsjö 2006:35 ff). 

 

5.5 Två olika perspektiv på elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven 

Beroende på hur lärarna kategoriserar eleven kommer som sagt konsekvenserna för eleverna 

att skilja sig åt. De elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven kommer till största 

sannolikhet att behandlas på ett annat sätt än de elever som kommer att klara sig genom 

kursen utan några som helst problem. De elever som riskerar att inte nå upp till 

kunskapskraven kommer även de att behandlas olika beroende på hur eleverna kategoriseras. 

Vissa elever kanske behöver specialpedagogik medan andra klarar sig med den vanliga 

pedagogiken. Att de två pedagogiktyperna hör ihop framkommer av Bengt Perssons definition 

av specialpedagogik. Specialpedagogikens uppgift är att: ”stötta pedagogiken då variationen 

av elevers olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte räcker till” (2008:12). Denna 

definition innebär att specialpedagogiken är ett komplement till den vanliga pedagogiken. 

 Persson diskuterar två olika perspektiv på specialpedagogik, det kategoriska respektive 

det relationella perspektivet. Det förra perspektivet innebär att eleven har svårigheter vilket 

innebär att svårigheterna är medfödda och tillskrivs eleven. Det senare perspektivet ser eleven 

i svårigheter vilket innebär att det relationella perspektivet menar att elevens svårigheter 

uppstår i olika miljöer. Svårigheterna kan då minskas om förändringar görs i elevens miljö. 

Det relationella perspektivet har ett långsiktigt tidsperspektiv där ansvaret över 

specialpedagogiken läggs på arbetslagets lärare medan det kategoriska har ett kortsiktigt 

tidsperspektiv där ansvaret förläggs hos specialpedagoger och speciallärare. Det relationella 

perspektivet förespråkar en inkluderad undervisning till skillnad från det kategoriska som 

traditionellt har undervisat elever med svårigheter i särskilda mindre grupper. Dessa 

perspektiv skiljer sig därmed åt när det gäller lärares sätt att förstå elevers svårigheter 
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(Persson 2008:167). Även Gary Thomas och Andrew Loxley anser att i en inkluderande 

undervisning är det lärarna som måste anpassa sina strategier i klassrumsmiljö till skillnad 

mot det traditionella att eleven ska placeras in i anpassade grupper. En elev som är i besittning 

av ett åtgärdsprogram eller annan stödundervisning riskerar att i dessa fall marginaliseras 

(Thomas & Loxley 2007:11 ff; Asp Onsjö 2006:15). 

 Om en elev idag befinner sig i svårigheter finns det tendenser att personal på skolorna 

generaliserar om elevens situation. Eva Hjörne & Roger Säljö (2009:145 ff) beskriver denna 

problematik och ger förslag på hur arbetet bör gå till. Samtalen om eleverna är alltför 

generella och det krävs att skolpersonalen verkligen konkretiserar i vilken kontext och på 

vilka sätt elevens problem uppstår. Dessutom är det som tidigare nämnts viktigt att samtala 

med eleven och inte endast om eleven. Ett problem som finns är att lärarens roll i skolan är 

nästintill osynliggjord. Lärarens upplägg, klassrumsmiljön eller hur läraren bemöter eleverna 

diskuteras sällan  

 För att knyta an dessa två specialpedagogiska perspektiv till diskursexemplet ovan, 

angående dyslexi, kan de två diskurserna sägas symbolisera var och ett av dessa två 

perspektiv. Den diskurs som tillskriver eleverna läs och- skrivsvårigheter till elevens hjärna 

har ett kategoriskt perspektiv medan de som tillskriver elevens svårigheter till elevens sociala 

kontext har ett relationellt perspektiv. 
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6 Metod och material  

I detta avsnitt kommer studiens metod och material att presenteras. Vidare kommer även 

många av de val som gjorts under denna process att redogöras. Delar som kommer att 

beskrivas är: val av metod, urval, datainsamling, min förförståelse av studiens syfte, studiens 

tillförlitlighet, etiska aspekter som tagits i studien, analysmetod och metoddiskussion. 

 

6.1 Val av metod 

Denna studie genomfördes med hjälp av kvalitativ metod. Orsaken till detta berodde i 

huvudsak på studiens syfte, frågeställningar och vetenskapliga utgångspunkt (jfr Hassmén & 

Hassmén 2008:83; Bryman 2011:40 ff; Kvale & Brinkmann 2009:120 ff). Konkret innebar 

detta att två olika metodologiska ansatser tillämpades, nämligen intervjuer och textanalys. 

Dessa två metoder valdes för att de skulle komplettera varandra och få ett tillräckligt och bra 

empiriskt material (jfr Markula & Silk 2011:79). 

 Intervjuerna var semi-strukturerade vilket innebar att intervjuerna innehöll ett antal 

generella frågor som respondenten (den som blir intervjuad) kunde besvara på olika sätt. 

Intervjuaren ställde följdfrågor på det som respektive respondent svarade på. Denna 

intervjumetod användes på grund av dess flexibilitet och det djup som respondentens svar 

eller information kunde förväntas ge. De frågor som var planerade att ställas fanns 

sammanställda i en intervjuguide, för intervjuguiden se bilaga 1. Frågorna i de semi-

strukturerade intervjuerna ställdes inte alltid i samma ordning utan respondentens 

associationsbanor styrde samtalet samtidigt som nya följdfrågor till respondentens svar 

användes. De tänkta frågorna var öppet skrivna vilket tillät ett längre och mer utvecklande 

svar än en fråga som enkelt kunde besvaras med antingen ja eller nej. De öppna frågorna 

underlättade helt enkelt för konversationer och för att intervjuerna skulle kunna gå in på 

djupet (jfr Bryman 2011:413 ff; Markula & Silk 2011:83 ff; Trost 2010:54 ff).  

 En viktig etisk aspekt av att ställa öppna frågor var att intervjuaren skulle undvika att 

leda in respondenterna att svara på ett visst sätt eftersom detta skulle kunna liknas vid en form 

av manipulation. Det skulle bli problematiskt om intervjuaren försökte få respondenterna att 

ge de svar han eller hon önskade. Påståendefrågor försökte även i största möjliga mån 

undvikas eftersom det skulle kunna innebära att respondenten av vänlighet svarade 

instämmande (jfr Trost 2010:105) En annan aspekt på tillämpningen av semi-strukturerade 

intervjuer var att intervjuaren omöjligen kan veta hur respondenten har tolkat frågan. Det är 

först när denne har svarat som intervjuaren kan få en förståelse över hur respondenten tänkt 

gällande den ställda frågan (jfr Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011:40 f).  
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 För att göra materialet än mer handfast ämnade frågorna att försöka konkretisera 

konversationerna så mycket som möjligt. Detta för att undvika abstrakta diskussioner vilka 

skulle kunna innebära att respondenten inte förstod frågan eller blev mindre 

konversationsbenägen (jfr Trost 2010:55 ff).  

 

6.2 Urval 

De två urval som har skett är dels vilka personer som skulle intervjuas och dels vilka 

åtgärdsprogram som skulle samlas in för analys. Beträffande vilka åtgärdsprogram som skulle 

analyseras var valet relativt enkelt. De åtgärdsprogram som var av intresse var de 

åtgärdsprogram som på något sätt innefattade ämnet idrott och hälsa. Urvalet kom att 

begränsas till att endast omfatta olika kommunala gymnasieskolor. Denna avgränsning 

berodde dels på vilken nivå jag ämnar undervisa på i mitt yrkesverksamma liv och dels på att 

friskolor inte omfattas av offentlighetsprincipen (Skolverket 2008:24). För att komma i 

kontakt med många skolor använde jag mig av såväl mail som telefon. Ingen geografisk 

hänsyn togs. Hänsyn fick dock tas till tidsåtgången för datainsamlingen vilket medförde att 

långtifrån alla av Sveriges kommunala gymnasieskolor kontaktades. Konklusionen av detta är 

att alla åtgärdsprogram som behandlade ämnet idrott och hälsa och som var upprättade av en 

kommunal gymnasieskola var av intresse för denna studie.  

 Vilka skolor som kom att väljas ut berodde helt på mig själv. De allra flesta 

gymnasieskolor i regionen kontaktades samt ytterligare ett antal gymnasieskolor i Sverige. 

Detta var för att bredda urvalet än mera. Skolornas rektorer kontaktades för att det är de som 

är ansvariga för att tillsätta utredningar av elever (SFS 2010:800 kap 3 § 8). Fem 

gymnasieskolor kontaktades via telefon medan övriga åtta skolor kontaktades via mail. Detta 

på grund av tidseffektivitet. Via mail kunde förfrågan gå ut till ett stort antal gymnasieskolor 

på kort tid. De fem gymnasieskolorna som kontaktades via telefon har tillsammans, läsåret 

11/12, cirka 4500 elever. Dessutom var skolorna inom rimligt avstånd för att jag skulle kunna 

åka dit för att kunna ta del av åtgärdsprogrammen på plats. Det totala elevantalet vid de 

kontaktade skolorna var drygt 10 000 elever. Av dessa skolor har fyra stycken befintliga 

åtgärdsprogram erhållits. 

 Det enda kravet som fanns i avseende vilka personer som skulle intervjuas var att de 

skulle vara gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa. Detta innebar att jag inte tog någon 

hänsyn till vare sig kön, ålder, etnicitet eller liknande eftersom jag ansåg att detta inte borde 

spela någon roll för studien. Valet av intervjupersoner gjordes efter principen av 

bekvämlighetsurval. Detta innebar att de dels var relativt lättillgängliga geografiskt sett och 
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dels för att sannolikheten för att de skulle ställa upp på intervjun ansågs vara hög. 

Sannolikheten ansågs som hög på grund av att de intervjuade lärarna var bekanta till 

människor som jag tidigare har träffat. Ett annat motiv till att arbeta efter ett 

bekvämlighetsurval var att denna studie skrevs under en relativt kort tidsrymd vilket inte 

möjliggjorde långväga resor för att genomföra intervjuer. Ett alternativ hade varit att 

genomföra intervjuerna med någon form av tekniskt hjälpmedel, exempelvis telefon eller 

skype. Detta valdes bort eftersom det ansågs vara svårare att få samma kontakt med 

intervjupersonen och kunna hålla konversationen i liv under en längre period, i telefon eller 

via skype, som under en reell intervju (jfr Bryman 2011:432 ff; Markula & Silk 2011:94 f).  

 Vad gäller antalet intervjuer som skulle genomföras var tiden en begränsande faktor. Att 

genomföra ett stort antal långa intervjuer för att sedan transkribera dem var för detta arbete 

därmed orimligt. Det var åtta lärare som kontaktades varav fem av dem kunde tänka sig att 

ställa upp på intervju (Markula & Salik 2011:95; Trost 2010:143). Jag ämnade försöka 

intervjua lärare vid de skolor som jag hade erhållit åtgärdsprogram ifrån. I tre av fallen 

arbetade lärarna vid skolor där jag även hade fått åtgärdsprogram ifrån. De tre lärarna som 

inte ville delta i intervjun sade sig inte ha tid att bli intervjuad. Datum bestämdes senare för 

när och var intervjun skulle genomföras, se mer under Datainsamling.  

 Gymnasieskolorna som lärarna arbetade vid var inte slumpvist valda utan var som sagt 

baserade på vilka skolor som jag antingen hade erhållit åtgärdsprogram från eller kontaktat för 

att få tillgång till åtgärdsprogram. En annan aspekt som försökte uppnås var att lärarna helst 

inte skulle arbeta på samma skola. Tanken bakom spridningen mellan skolorna var att lärarna 

i samma arbetslag kan tänkas formas av varandra. Inom varje ämneslag och arbetslag kan det 

tänkas att informella normer, värden, idéer och beteenden verkar vilka kan tänkas styra lärares 

gärningar antingen mer eller mindre. Genom att då intervjua olika lärare vid olika skolor 

skulle olika grupperingar och variationer stötas på vilket ansågs vara av intresse för detta 

arbete (jfr Christensen 2005:52 ff; Trost 2010:141). Tanken bakom variationerna var att öka 

sannolikheten för att erhålla olika svar och därmed kunna urskilja flera olika mönster i 

utsagorna. Skulle samtliga intervjuare lärare arbeta på samma skola hade sannolikheten varit 

stor att svaren hade varit väldigt snarlika. Av de fem intervjuade arbetade två på samma skola 

medan övriga tre arbetade på tre olika gymnasieskolor i tre olika kommuner.  

 

6.3 Datainsamling 

Innan intervjuerna genomfördes fick intervjupersonerna reda på vilket huvudsakligt ämne 

intervjun skulle handla om (åtgärdsprogram). Utöver ämnet fick respondenterna även 
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information om att intervjun skulle behandla hur läraren tänker gällande åtgärdsprogram och 

hur det fungerar med bedömningen och betygsättningen av eleverna med åtgärdsprogram. 

Först efter intervjun fick lärarna full vetskap om syftet med studien. Att intervjupersonerna 

inte fick mer information berodde på två saker, dels att jag misstänkte att de förfrågade 

lärarna skulle tveka till att överhuvudtaget ställa upp, dels att detta skulle kunna generera i allt 

för väl avvägda svar. För väl avvägda svar skulle kunna innebära att deras egentliga tankar 

och åsikter gentemot åtgärdsprogram skulle kunna vara ”felaktiga”. Detta behandlas mer i 

uppsatsens Metoddiskussion (jfr Bryman 2011:135; Kvale & Brinkmann 2009:87 f). 

 Intervjuerna genomfördes av olika anledningar med hjälp av inspelningsutrustning. 

Detta för att på så vis kunna få ett flyt under intervjuerna och för att respondenterna inte 

skulle bli för nervösa om jag som intervjuare ständigt förde anteckningar. Den största fördelen 

med att inspelningsutrustning användes var att det möjliggjorde en transkribering (anteckna 

det som respondenten säger i text) av intervjuerna. Detta möjliggjorde i sin tur en noggrann 

analys av vad respondenterna verkligen svarade (Bryman 2011:428; Kvale & Brinkmann 

2009:194 f).  

 Innan intervjuerna genomfördes ägde en provintervju rum. Detta för att kunna få 

feedback på intervjuguiden samt en träningsintervju för att se om de frågor som var 

formulerade i intervjuguiden kunde bli förstådda av en utomstående part. De oklarheter som 

uppstod i denna provintervju möjliggjorde en revidering av intervjufrågorna för att få ett bra 

underlag i de riktiga intervjuerna (jfr Markula & Silk 2011:93; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2011:47; Bryman 2011:258 f). 

 För att undvika problem vid inspelningssituationen ägde en gardering rum. Denna 

gardering skedde genom att två olika inspelningsutrustningar användes vilket innebar att 

eventuellt tekniskt strul kunde undvikas. För att vara på den säkra sidan fördes vissa 

anteckningar för att på så vis få en känsla över vad som sades. För att inte behöva avbryta 

respondenten med följdfrågor antecknades även de ned för att sedan kunna ställas vid lämpligt 

tillfälle. En viktig aspekt för att få ett bra ljud var valet av intervjuplats viktigt. Samtliga 

intervjuer genomfördes i ett rum där miljön var tyst. Intervjuerna genomfördes i lärarnas 

arbetsmiljö för att de skulle vistas i sin naturliga miljö, i sin lärarroll. Dessutom ansåg jag att 

som intervjuare var det min skyldighet att ta mig till dem och inte tvärtom. Detta i och med att 

de hade ställt upp på att bli intervjuade (jfr Bryman 2011:428 ff; Ahrne & Eriksson-

Zetterquist 2011:44 ff; Markula & Silk 2011:90; Trost 2010:65 f).  

 Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades dem. Transkriberingarna försöktes 

göra så detaljerade som möjligt. Detta innebar att alla ord som respondenterna sade skrevs 
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ned. Innebörden av detta är att respondenternas tonfall och kroppsspråk lämnas därhän (Trost 

2010:75). Detta på grund av att studiens syfte och frågeställningar tog sin vetenskapliga och 

metodologiska utgångspunkt i socialkonstruktionism och diskursanalys. Det var lärarnas 

beskrivningar av elever och maktrelationer kring betyg och bedömning som stod i centrum. 

För att göra transkriberingarna begripliga snyggades viss rådata till (Denscombe 2009:262). 

Den rådata som har snyggats till innefattar att: ord som dom blir de eller dem och att 

intervjuernas meningar har fått lagom längd.  
 

6.4 Min förförståelse av problematiken 

Att beskriva min förförståelse av ämnet är i denna studies fall något som är viktigt. Detta på 

grund av att inom socialkonstruktionismen skapas kunskap och vetande i kommunikation och 

relation med andra människor. Eftersom att jag har genomfört intervjuerna så har jag varit 

med och aktivt skapat kunskapen och resultatet i föreliggande studie. Den förförståelsen jag 

hade när jag började skriva denna uppsats kan därmed sägas ha styrt studiens resultat (jfr 

Thurén 2007:58 ff).  

 Mina tidigare erfarenheter när det gäller lärares beskrivningar och resonemang om 

elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven är blandade. Min förförståelse var 

begränsad till dels tiden innan jag började utbilda mig till lärare och dels från genomförd 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tiden innan min utbildning påbörjades arbetade jag 

som lärare vid en gymnasieskola. Det som slog mig under dessa två perioder var att det fanns 

två grupper av lärare. Ena gruppen lärare var väldigt kritisk mot elever som hade svårt för 

ämnet idrott och hälsa. Den andra gruppen hävdade att i en hel del fall berodde elevers brister 

på lärarnas egna tillkortakommanden eller på elevernas hemförhållanden. Många gånger 

tillskrevs eleverna problemen och lärarna bortsåg sin egen roll i undervisningen. Att detta har 

skett har väckt viss irritation hos mig med tanke på att lärare, enligt mig, har som uppgift att 

hjälpa och utveckla elever mot ökade kunskaper och kompetenser. 

 När det gäller lärares makt i avseende bedömning och betygsättning såg jag det som att 

läraren bestämde helt själv över elevers betyg utan någon direkt maktpåverkan från övriga 

parter.  

 Genom studien har jag försökt hålla mig så objektiv som möjligt för att inte påverka 

studiens tillförlitlighet i allt för hög grad. 
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6.5 Studiens tillförlitlighet 

Begreppet tillförlitlighet innefattar delarna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

objektivitet (jfr Bryman:2011:354; Markula & Silk 2011:205). Nedan kommer respektive 

kriterium att behandlas var för sig. 

 

6.5.1 Trovärdighet 

Studiens trovärdighet är som oftast problematisk vid studier och rapporter vilka har liknande 

vetenskapliga utgångspunkter som denna studie. Anledningen till att både samla in 

åtgärdsprogram och genomföra intervjuer med lärare som har skrivit åtgärdsprogrammen var 

för att stärka uppsatsen trovärdighet. Denna triangulering syftade till att se om 

åtgärdsprogrammens formuleringar skilde sig åt från lärarnas egna utsagor. Tyvärr gick det 

inte att samla in ett tillräckligt stort antal åtgärdsprogram för att kunna genomföra en 

omfångsrik triangulering (jfr Bryman 2011:354 f; Markula & Silk 2011:205). 

 För att öka trovärdigheten i studien erbjöds lärarna att ta del av de transkriberade 

intervjuerna för att läsa igenom och kommentera eventuella konstigheter. En av lärarna var 

intresserad av detta och fick läsa igenom transkriberingen. Läraren godkände min 

transkribering och nyttjandet av transkriberingen i studien. De övriga fyra avstod denna 

möjlighet. Denna respondentvalidering hade varit en möjlighet till att se om lärarnas 

konstruktion av skolan och eleverna har i transkriberingarna framkommit på ett riktigt sätt i 

studien (jfr Bryman 2011:354 f).  

 Dessutom borde min bakgrund och tidigare erfarenheter som dels lärare och dels 

lärarpraktikant vara av vikt för trovärdigheten. Detta i och med att jag haft kunskaper om 

skolans praktik med mig från studiens början (jfr Markula & Silk 2011:205).  

 

6.5.2 Pålitlighet 

För att stärka studiens pålitlighet har jag genomgående redovisat vilka val jag har gjort längs 

vägen samt hur jag har behandlat mitt material. För att göra arbetet än mer pålitligt redovisas 

de utsagor, i form av citat, lärarna gav under intervjuerna. Dessa citat ligger till grund för 

resultatet och de slutsatser som dras i föreliggande studie. Denna transperens bidrar till att 

stärka pålitligheten (jfr Bryman 2011:355; Markula & Silk 2011:205). 

 Att jag använde mig av två skilda inspelningsutrustningar var även det ett sätt att stärka 

pålitligheten. Detta genom att de möjliggjorde att lyssna om och om på inspelningarna av 

intervjuerna. Kvaliteten på inspelningarna var mycket bra vilket ledde till att den insamlade 

datans pålitlighet stärktes (jfr Kvale & Brinkmann 2009:201).  
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 Något som går att diskutera gällande studiens pålitlighet är kvaliteten på mig som 

intervjuare. Min bristande rutin kan ha bidragit till att minska studiens pålitlighet. Dessutom 

kan intervjupersonernas svar bero på en mängd olika faktorer. Deras svar kan bero på hur jag 

eller respondenterna mådde, min eller deras inställning till intervjun, i vilken ordning jag 

ställde frågorna eller vilka följdfrågor de fick etcetera (jfr Kvale & Brinkmann 2009:263; 

Bryman 2011:352).  

 

6.5.3 Överförbarhet 

Att diskutera studiens överförbarhet är svårt i och med att det bara är fem personer som har 

deltagit tillsammans med fyra skrivna åtgärdsprogram. Detta innebär att det kan vara 

problematiskt att föra över studiens resultat till andra liknande miljöer (jfr Markula & Silk 

2011:205). Överförbarheten stärks dock i och med att intervjuerna är inhämtade från fyra 

olika skolor i tre olika kommuner. I respondenternas utsagor finns det dessutom stora likheter 

vilket kan innebära att en generalisering kan göras, för lärarnas utsagor se Resultat och 

analys. Överförbarheten stärks ytterligare i och med att vissa resultat i denna studie 

överensstämmer med vad tidigare forskning har kommit fram till inom området, se under 

Diskussion. 

 

6.5.4 Objektivitet 

Objektivitet är i samhällsvetenskaplig forskning något ouppnåeligt. För att göra 

undersökningen transperant och visa att jag som författare inte medvetet tagit med egna 

värderingar i studien har jag medvetet diskuterat de val som gjorts i studien. För att stärka 

objektiviteten har även andra personer läst igenom arbetet och gett kommenterar om mina 

resultat och slutsatser. Att utomstående har läst igenom arbetet är ett sätt att styrka studiens 

resultat. Dessa personer har kunnat följa med i logiken vilket stärker objektiviteten (jfr 

Markula & Silk 2011:205).  

 

6.6 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna har i denna studie varit väldigt viktiga att ta hänsyn till. Dels handlar det 

om barn och ungdomar som befinner sig i skolsvårigheter och dels de etiska frågeställningar 

som alltid uppstår vid intervjuer. Vetenskapsrådet har formulerat fyra övergripande krav som 

ska följas vid forskning och de är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentalitetskravet och nyttjandekravet (2002:6 ff). För att efterleva dessa krav i 

intervjuerna fick respondenterna innan intervjuerna genomfördes inte full information om 

studiens syfte utan enbart vetskap om intervjuns ämne och innehåll. Intervjuerna skulle 
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behandla lärarnas tankar om åtgärdsprogram och bedömning och betygsättning av elever med 

ett åtgärdsprogram. Först efter att intervjun ägt rum fick respondenterna full information om 

syftet med studien (informationskravet). Därefter fick respondenterna veta att deras 

deltagande var frivilligt samt att de hade rätt att dra sig ur intervjun och studien när helst de 

önskade (samtyckeskravet). En viktig del i studien var att jag som ansvarig behandlade alla 

uppgifter, tankar och liknande med största möjliga konfidentialitet (konfidentialitetskravet). 

Detta gjordes genom att fingera alla namn och dylikt som kan verka igenkännande för 

respektive respondent. I samband med intervjuns inledning klargjordes det att studien enbart 

kommer att användas till avsett ändamål och inget annat (nyttjandekravet). För att visa och 

understryka respondenternas möjligheter och rättigheter avslutades varje intervju med en 

påminnelse om de etiska aspekterna och respondenterna fick än en gång välja om intervjuerna 

fick användas i föreliggande studie. 

 Vad gäller etiken runt åtgärdsprogrammens insamling följdes i stort sett ovanstående 

krav. Vid kontakten med skolorna meddelade jag dem vem jag var, vad jag ville samt syftet 

med studien (informationskravet). Detta trots att jag enligt lag hade rätt att ta del av 

åtgärdsprogram utan att uppge vem jag var eller vad jag skulle använda dem till. Innan jag 

bad att få ut dem bad jag ansvarig över dokumenten att göra en menbedömning vilket innebar 

att eventuella integritetskränkningar, sekretessbelagda uppgifter, namn etcetera överströks 

innan jag fick ta del av materialet. Detta innebar att uppgifter i åtgärdsprogrammen inte kunde 

knytas till specifika elever (konfidentialitetskravet och samtyckeskravet). För att än mera 

stärka skolornas och elevernas konfidentialitet togs skolornas namn bort. Med tanke på den 

menbedömning skolorna redan hade gjort kunde eleverna inte lämna sitt samtycke eller 

liknande för att deltaga i studien. Detta innebar att samtyckeskravet fick en underordnad 

betydelse när det handlade om de reella åtgärdsprogrammen i denna studie. Till stor del 

berodde detta på de lagar som reglerar förfarandet av allmänna och offentliga handlingar. Vid 

kontakten med skolorna var jag dessutom väldigt tydlig med att jag inte kommer att sprida 

uppgifter ur åtgärdsprogrammen till andra parter (nyttjandekravet).   

 

6.7 Analysmetod 

Vid analysen av den införskaffade empirin användes två förfaringssätt. För att besvara 

studiens två första frågeställningar gällande lärares beskrivningar av och resonemang om 

elever med åtgärdsprogram eller som riskerar att inte uppnå kunskapskraven tillämpades de 

två specialpedagogiska (kategoriskt och relationellt) perspektiven. Vid genomläsningarna 

sorterades respondenternas svar efter olika kategorier. Dessa kategorier sorterades därefter in i 
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vilket av de två specialpedagogiska perspektiven jag ansåg dem tillhöra.  

 För att besvara den tredje frågeställningen som handlar om skolans diskurser och 

maktrelationer dem emellan användes en diskursanalys. När det gäller diskursanalys, handlar 

det om att se och redogöra för olika gränser inom diskurser, såsom att synliggöra olika 

maktrelationer i och mellan diskurser och skolans diskursordning. Börjesson & Palmblad 

ställer frågan: ”Var sitter bopålarna och varför just där?” (2007:12). Anledningen till att jag 

gjorde en diskursanalys var inte att försöka komma in bakom själva diskursen eller för att 

beskriva vad människor verkligen tänker. Istället var meningen med diskursanalysen att: 

”arbeta med det som faktiskt har sagts eller skrivits för att undersöka vilka mönster det finns i 

utsagorna – och vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av 

verkligheten får” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:28). Diskursanalysen utgick från de 

aktörer, som de intervjuade lärarna lyfte fram i intervjuerna, som utövar makt och inflytande i 

skolan. Det är lärarnas sätt att tala om och förstå världen som utgör grunden för 

diskursanalysen. Det handlade således om att beskriva hur de faktiska diskurserna förhåller 

och relaterar sig till lärarnas makt och inflytande i skolan, se mer under Resultat och analys. 

För att jag skulle kunna komma fram till detta tillämpades Lukes (2008) tredimensionella syn 

på begreppet makt.  

 

6.8 Metoddiskussion 

Till att börja med är det värt att nämna att studiens syfte har ändrats under studiens gång. Från 

början var syftet att belysa vilka elevattityder som lärare i ämnet idrott och hälsa hade 

gentemot elever med åtgärdsprogram. Det empiriska underlaget skulle då enbart vara 

dokument som sedan skulle analyseras. Problemet var att jag fick in väldigt få åtgärdsprogram 

trots att jag hade kontaktat ett stort antal skolor. Efter en tid då jag endast hade fått in fyra 

stycken åtgärdsprogram bestämde jag mig för att komplettera dessa med kvalitativa intervjuer 

med gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa. 

 Detta leder fram till nästa sak som är värd att lyfta upp och det är studiens intervjuguide. 

När intervjuerna genomfördes fanns ett tydligt fokus på åtgärdsprogram och vilka attityder 

lärarna hade gentemot dessa. Detta fokus kom att ändras efter intervjuerna var genomförda till 

att mer fokusera på hur lärare egentligen beskriver elever som riskerar att inte uppnå 

kunskapskraven, det vill säga de elever som eventuellt har åtgärdsprogram, och hur lärarna 

resonerar om undervisning för samma grupp elever. Detta på grund av att det var detta lärarna 

beskrev i intervjuerna. Detta innebar att intervjuguidens frågor inte helt var avsedda för 

studiens syfte och frågeställningar vilket är en kritik som kan riktas mot studien. Detta kan ha 
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berott på mig som intervjuare eller på respondenternas ovilja att prata om åtgärdsprogram i 

sig. Det som dock kan sägas till studiens försvar är att de svar som erhölls på frågorna ledde 

fram till ett gediget och omfattande material som kan besvara befintligt syfte och 

frågeställningar. Dessutom är det värt att nämna att efter den första intervjun var genomförd 

korrigerades intervjuguiden eftersom den inte levde upp till förväntningarna (jfr Trost 

2010:72). De revideringar som gjordes vara att intervjuguiden gjordes mer konkret vilket var 

lämpligt med tanke på studiens förändrade syfte och frågeställning. Det som lades in var mer 

konkreta frågor, exempelvis hur lärare tänker och resonerar runt elever som ofta är 

frånvarande vid betygsgrundande aktiviteter och hur lärare resonerar angående bedömning 

och betygsättning av elever som är skadade eller liknande. 

 Den förändring som skedde med studiens syfte och frågeställningar ledde fram till att en 

frågeställning lades till, nämligen den tredje gällande vilka diskurser och maktrelationer lärare 

behöver förhålla sig till vid bedömning och betygsättning. Denna problematik fann jag ligga 

med i bakgrunden genom intervjuerna. Läraren har enligt skollagen makt över att sätta elevers 

betyg (SFS 2010:800 kap 3 § 16). Därmed avgör och bedömer lärarna vilka som inte kommer 

att uppnå kunskapskraven och som eventuellt kommer att behöva särskilt stöd. Detta innebar 

att en frågeställning lades till på grund av dess nära relation till de två första 

frågeställningarna. 

 Under intervjuerna finns det två saker som är värda att diskutera. Det första är mitt val 

att genomföra en gruppintervju med två respondenter närvarande medan de övriga tre 

intervjuerna genomfördes enskilt. Om huruvida det ena är bättre än det andra råder det delade 

uppfattningar om. Ena gruppen menar att det är mindre bra med gruppintervjuer på grund av 

att i gruppen av respondenter finns det ofta en ledande person som kommer att prata mest. 

Den som är tystare kommer i de fallen inte att säga sin åsikt utan snarare kanske instämma i 

den ledande personen (jfr Trost 2010:67 f). Den andra gruppen menar istället att 

gruppintervjuer är bra på grund av att respondenterna kan känna ett stöd från varandra som 

leder till att diskussion kan väckas mellan respondenterna (jfr Esaiasson 2012:319 ff). Den 

gruppintervju som genomfördes i denna studie tillfaller den senare gruppen. De två deltagarna 

kompletterade varandra och var båda delaktiga i diskussionen. Klimatet som rådde 

uppfattades som gott. 

 Det andra som är värt att diskutera är mitt val att inte ge respondenterna full information 

innan intervjuerna var genomförda. Detta beslut fattades på grund av att jag i studiens början 

skulle undersöka lärares attityder gällande elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i 

ämnet. Om de hade fått reda på detta innan intervjuerna hade ägt rum fanns det en risk för att 
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de antingen skulle svara på ett sätt som skulle vara för ”bra”, eller att de inte hade vågat ställa 

upp på en intervju. Meningen var att de skulle svara ”ärligt” och inte på ett sätt som 

framställde dem i god dager (jfr Kvale & Brinkmann 2009:87 f; Bryman 2011:135). 

Respondenterna kände sig inte lurade i efterhand när de fick reda på studiens syfte. De fick 

dessutom efter intervjun besluta sig om huruvida jag fick använda mig av intervjumaterialet i 

min studie eller inte.  
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7 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer studiens resultat och analys att presenteras. Kapitlets uppbyggnad tar 

sin utgångspunkt i de tre frågeställningar som studien har kretsat runt. De namn som ges till 

de olika kategoriseringarna och till diskurserna är av mig subjektivt skapade vilket innebär att 

om någon annan hade gjort denna studie hade den kanske döpt kategorierna annorlunda. 

Dessutom är de tolkningar som gjorts baserade på min subjektiva tolkning av respondenternas 

svar (jfr Badersten & Gustavsson 2010:43 ff).  

 Lärarna som är intervjuade kommer att benämnas som respondent 1, respondent 2 och 

så vidare. Respondenterna är mellan 40-65 år gamla. Respondent 1,2 och 5 arbetar heltid som 

gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa. Respondent 3 har en delad tjänst i ämnet idrott och 

hälsa mellan ”vanliga” gymnasieskolan och särskolan. Respondent 4 undervisar några 

gymnasieklasser i idrott och hälsa och arbetar i övrigt som resurspedagog.  

 

7.1 Hur beskrivs elever med åtgärdsprogram eller elever som riskerar att inte 

uppnå kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa 

Under detta avsnitt kommer studiens första och andra frågeställning behandlas. 

 I merparten av intervjuerna framkommer det att lärarna till stor del har ett kategoriskt 

perspektiv på eleverna. Elevernas brister tillskrivs ofta personliga egenskaper. I vissa fall 

förekommer det även att lärarna har ett relationellt perspektiv. Det bör även poängteras att det 

existerar en variant av dessa två perspektiv vilket innebär att lärarnas kategoriska perspektiv 

på vissa elevgrupper övergår i ett relationellt perspektiv. Kommunikation och dialog mellan 

lärare och elev är det som krävs för att en lärares kategoriska perspektiv på en elev ska övergå 

till ett relationellt perspektiv. De tre perspektiven som lärarna har blir således: kategoriskt 

perspektiv, relationellt perspektiv samt kategoriska perspektivets övergång till det relationella 

perspektivet (övergångsperspektiv). Det sistnämnda perspektivet kommer att behandlas och 

diskuteras under avsnittet Lärares resonemang om undervisning i relation till elever med 

åtgärdsprogram eller elever som riskerar att inte uppnå ämnets kunskapskrav.   

 Det som överlag kan sägas är att de beskrivningar av och resonemang om elever med 

åtgärdsprogram eller som riskerar att inte uppnå kunskapskraven kretsar runt elevernas 

lektionsnärvaro.   

 

7.1.1 Kategoriskt perspektiv  

Under detta perspektiv kommer de kategoriseringar att beskrivas som tillskriver eleven 

orsakerna till problemen De kategoriseringar som kom fram i samband med intervjuerna var: 
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 Lata och bekväma  

Denna kategori innefattar lärarnas beskrivningar av att elever med åtgärdsprogram 

eller som riskerar att inte uppnå kunskapskraven är lata och bekväma. Denna lättja och 

bekvämlighet är anledningen till att de riskerar att inte nå upp till kunskapskraven eller 

att de har ett åtgärdsprogram. 

 

 Ointresserade  

Några respondenter menade att vissa elever helt enkelt är ointresserade av ämnet och 

visar därmed upp en likgiltighet inför ämnet. Detta ointresse tenderar i många fall inte 

att bara gälla ämnet idrott och hälsa utan skolan i stort. 

 

 Rädda  

Denna kategori innefattar elevers rädsla för undervisningens innehåll, 

omklädningsrum och för vad andra elever ska tycka om deras kroppar eller 

prestationer under undervisningen. 

 

Dessa kategorier kommer nedan att behandlas var för sig.  

 

7.1.1.1 Lata och bekväma 

I flera av intervjuerna kommer denna kategorisering av eleverna med åtgärdsprogram fram. 

Anledningen till elevens åtgärdsprogram eller risk för att inte nå upp till kunskapskraven 

ligger i mångt och mycket på eleven själv i form av dess lättja och bekvämlighet. Detta 

framkommer bland annat av respondent 1 som dessutom uppskattar hur många som inte når 

upp till godkänt på grund av lättja och bekvämlighet. 

 

80 procent av de som inte får ett godkänt betyg är av ren bekvämlighet. Sen har man 

lite olika sätt att framföra det.[…] men lättja är den överlägset största. (Respondent 1) 

 

Respondent 1 är inte ensam om att beskriva elevers bristande prestation i skolan som en effekt 

av lättja och bekvämlighet. Utan det gör även respondent 3 i form av att de elever med 

åtgärdsprogram eller som ligger på gränsen till att inte klara godkänt i ämnet idrott och hälsa 

tillskrivs att vara: ”[…] så himla lata” (Respondent 3). Konsekvenserna av denna 

bekvämlighet och lättja blir att eleven inte närvarar under lektionerna alternativt inte är 

ombytt. Dessa två former av utebliven närvaro är den största anledningen till att 

åtgärdsprogram skrivs. Respondent 2, 3 och 4 menar att skälet till åtgärdsprogram eller risk 

för underkänt betyg är den bristande närvaron. 
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[S]kälet är just det här att i 99 fall av 100 när det ska till, när vi skickar ut en F-varning 

eller ett åtgärdsprogram så beror det ju på att de inte är här. De deltar inte aktivt i  

den utsträckningen […] att vi med gott samvete kan sätta ett E. (Respondent 2) 

 

Jag menar alltså, varför skriver man ett åtgärdsprogram? Jo det gör man ju bara för att 

eleven inte är här och är eleven här så fixar de ju oftast ett betyg i idrott. […]att vara 

närvarande är viktigt. Att kunna visa att du kan göra någonting. (Respondent 3) 

 

Respondent 2 förtydligar sig och menar att det inte finns några egentliga anledningar 

till att inte klara sig igenom med godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa på grund av: 

 

[A]tt det (syftar till ämnets innehåll egen anmärkning) kan anpassas till deras kunskap 

eller möjlighet så det är ingen anledning till att inte få betyg utan det är andra 

anledningar till att inte få betyg och det är lathet och lättja. (Respondent 2)  

 

Det är dock inte alltid att lättjan eller bekvämligheten leder till utebliven närvaro och därmed 

ett åtgärdsprogram eller ett underkänt betyg. Det kan även bero på att eleven är närvarande 

och ombytt men inte aktiv under lektionen. 

 

Men jag menar då att det är väldigt stor grupp som är ombytta men gör så helvetes lite 

för att inte bli svettiga (Respondent 2) 

 

Eleven kan också vara närvarande fast oombytt vilket är ett problem i och med att lärare 

fokuserar på den aktiva närvaron. Ofta är det den aktiva närvaron som är i fokus vid 

bedömning och betygsättning av eleverna. Detta framkommer via frågan. ”Var går gränsen 

mellan att bli godkänd och underkänd?” 

 

Att det är aktiv närvaro som gäller. Vi skriver ju in varenda gång de är aktiva respektive 

passiva, så jag vet att den personen var inte ombytt. […]men de har bara varit ombytta 

och deltagit aktivt vid 30 % av alla lektioner. I min värld så vägrar jag sätta ett godkänt 

betyg då för då tycker jag att den här grundidén med att kontinuitet i motionerande 

man behöver röra på sig ett par gånger i veckan, de har inte fattat det. (Respondent 1) 

 

Ja, ähh, de måste ju vara ombytta och kunna vara med där (Respondent 4) 

 

Vi har ju att du får ogiltig frånvaro om man inte har med sig kläder exempelvis. […] 

man måste ju på något sätt vara aktiv .(Respondent 5) 

 

Den femte respondentens hanterande av oombytta har, enligt respondenten själv, gett effekt 

vilket har resulterat i väldigt få elever som kommer oombytta på grund av glömda 

idrottskläder eller liknande. Överlag anser respondenterna att det är de elever som ofta är 

oombytta som riskerar att inte nå upp till kunskapskraven eller som har ett åtgärdsprogram 
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knutet till sig. Denna problematik runt oombytta vet lärarna inte hur de ska hantera. Vanligt 

agerande är att låta eleverna vara med och plocka fram respektive bort saker, ge dem 

uppgifter att arbeta med under lektioner eller skicka ut dem på promenader. Att skicka ut 

elever på promenader för att de inte orkar vara med på lektionerna sätter sig respondent 1 

emot och menar att: ”skickar man ut dem på promenad går de bara runt kröken och 

kedjeröker” (Respondent 1). Denna problematik runt oombytta elever skulle även kunna 

finnas med under kategorin rädsla. Det är dock ofta, enligt respondenterna, vanligare att 

eleverna kommer oombytta på grund av lathet än på grund av rädsla. De elever som 

kategoriseras in i kategorin rädsla presenteras senare. 

 

7.1.1.2 Ointresserade  

Att beskriva elever som har åtgärdsprogram eller som riskerar att inte nå upp till 

kunskapskraven endast som lata och bekväma är inte hela sanningen. Några respondenter 

lyfte fram att det faktiskt kan vara som så att vissa elever helt enkelt inte är intresserade av 

ämnet idrott och hälsa. Detta kan vara en anledning till varför elever inte närvarar under 

lektioner eller deltar aktivt under lektionerna. Respondent 4 tycker det är synd att dessa inte 

ger ämnet: ”någon chans”. Respondent 1 resonerar som så att det alltid kommer finnas elever 

som är skoltrötta och som därmed inte kommer till lektioner. Dessa elever finner ingen 

mening med skolan och kan liknas vid fångar av vår tid. 

 

[E]n del skiter i det. Vi kan skriva åtgärdsprogram i evigheter på en del elever, de skiter 

i det i alla ämnen. De kommer inte göra någonting. De ska ändå vara kvar här fast de 

bara är här 30 % till att börja med och skriva massiva åtgärdsprogram på dem så 

hjälper det ju inte, de vill inte, de är enormt skoltrötta. […] Borde det inte finnas ett 

system där det finns en utväg för dem. När jag började på gymnasiet så var det ju 

faktiskt så att kanske 10 % i alla fall, jag kan inte några siffror på det här men skulle 

tippa att 10-15 % gav fan i att gå på gymnasiet. Man struntade i det och valde att börja 

jobba istället. För då gick det att börja jobba. (Respondent 1) 

 

Elevernas ointresse kan även urskiljas vid respondent 3 exemplifiering av ett samtal med 

elever som kommer att få ett åtgärdsprogram knutit till sig i ämnet idrott och hälsa. 

 

Man kan ju ha pratat jättemånga gånger att nu har vi pratat så många gånger att ”nu 

skriver jag ett åtgärdsprogram”. ”Jaja, och” kan de säga då. (Respondent 3) 

 

Detta exempel på samtal mellan elev och lärare och den likgiltighet och ointresse vissa elever 

visar gentemot ämnet är, enligt respondenterna, ett problem för skolan. I nyss nämnda 

exempel kom eleven att erhålla ett åtgärdsprogram men ändrade inte sin uppfattning om vare 



 

 38 

sig ämnet eller skolan. Respondent 5 inser att det finns elever som är skoltrötta och 

ointresserade av ämnet men menar att det brukar gå att få med sig även dessa i tillräckligt hög 

utsträckning för att de ska nå upp till kunskapskraven. En viktig faktor som respondent 5 

använder sig av är, enligt egen utsago, ”charm”. Charm ihop med en stor portion av 

individanpassning, mer om detta under Lärares resonemang om undervisning i relation till 

elever med åtgärdsprogram eller elever som riskerar att inte uppnå ämnets kunskapskrav, 

resulterar i att många elever kommer att få ett godkänt betyg.  

 

7.1.1.3 Rädda  

Ett problem som kan vara stort för vissa elever är situationer med omklädningsrum. En del 

elever använder det som motiv till att inte delta i undervisningen. De vill inte byta om med 

andra. Detta förhållningssätt bland elever resulterar i att flera elever antingen får ett 

åtgärdsprogram knutet till sig eller riskerar att få ett underkänt betyg på kursen. Respondent 1 

beskriver problematiken: 

 

[D]et här med ombyte och dusch […] krånglar till det idag. Snart är vi tvungna att ha 60 

killbås och 60 tjejbås med enskilt ombyte för att de inte ska kunna använda det som 

motiv då. Att kunna gå in fullt påklädd och komma ut ombytt […] och inte behöva visa 

sig för någon. Det är en mycket märklig utveckling har det blivit där. Det är ett stort 

bekymmer och det finns kanske enskilda individer som kan uppleva det som väldigt 

besvärande om man avviker fysiologiskt. (Respondent 1). 

 

Denna kroppsfixering och den utsatta position som eleverna har i omklädningsrum gäller 

främst flickor i årskurs 1 och 2 vilket respondent 2 anmärker. Respondent 4 är tveksam till om 

det faktiskt finns skillnader mellan kön men håller med respondent 1 och 2 att ”rädslan” för 

omklädningsrummen utgör en grund för uteblivenhet.  

 

De tycker inte om att byta om och då i och med det så kan de inte vara med i alla 

övningar och då uteblir dem och då struntar de i att komma dit. (Respondent 4)  

 

Respondent 3 går steget längre och menar att:  

 

[D]et händer mycket i omklädningsrum som vi inte ser och de är inte snälla vid 

varandra ibland ju. Så det gäller att bita ihop och va, få vara lite tuff. Har man då idrott 

som kanske inte är ens största intresse så ska man ändå, asså det kan bli tufft och då 

tror jag man håller sig ifrån. Då skiter man i det till slut (Respondent 3) 

 

 En annan del i denna underkategori är rädslan för bland annat bollar och rädslan att 

underprestera i olika moment under lektionerna. Denna mytbild av idrottsämnet och dess 
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innehåll lever idag kvar i samhället. Detta resulterar i att trots att det inte står någonstans i 

kursplanerna angående boll så antar eleverna att varje lektion kommer att innehålla bollspel i 

någon form. Respondent 1 menar att idag är det: 

 

inte längre är ett hinder som det kanske har varit för en del och som till och med har 

lett till att man inte har nått ett godkänt betyg. Därför att det har varit en massa 

bollspel och då vägrar man att gå dit eller att man alltid går dit oombytt.  

(Respondent 1) 

 

Respondent 2 använder sig av metaforen om ”Sj-mackans” plastinpackning och det lokala 

elitidrottslagets publiksnitt för att beskriva samma fenomen: 

 

Tyvärr är det precis som ”Sj mackan” där då. Att jag äter inte på Sj restaurangen för de 

har ostmackor i plast. Men det tog de bort för 20 år sedan men det är fortfarande så. 

Jag hörde igår på radion om ”varför du inte går på det lokala elitlagets matcher?”. 

”Jaha, jag går inte dit förrän de ligger i toppen”. Nästa svarade ”jag går inte dit för att 

det är för lite folk från närområdet”. Laget har mest folk från närområdet i hela serien. 

Laget ligger trea i tabellen. Alltså, sådana gamla myter som man tror på.  

(Respondent 2) 

 

Denna mytbild bygger på föreställningar om idrottsämnet som lever kvar i samhället.  

 Ytterligare en aspekt av rädsla och som dessutom är förknippad med ämnets mytbild är 

rädslan att inte kunna prestera under lektionerna eller föreställningen om att ämnet idrott och 

hälsa kan likställas med föreningsidrott. Många människor lever i villfarelsen att det är 

resultatet i olika grenar och liknande som är avgörande för betyget. Förr kunde läraren säga 

högt i klassen hur duktig eller mindre duktig en viss elev var. Två exempel på detta är: 

 

”Nils-Göran hoppade 4,40. Det var bra Nils-Göran. Men lilla Lisa 98 cm i längd, det är 

inte så bra. Det är för dåligt”. (Respondent 2) 

 

Tidigare erfarenheter från idrotten och erfarenheten härifrån. Jag tror att man på 

något sätt när man att i idrottsämnet går i en föreställning att det är de som håller på 

med RF ansluten idrott och sen så går man in med den föreställningen (Respondent 5) 

 

Dessa tankar om krav på att prestera och föreställningar om att ämnet är likt föreningsidrotten 

kan innebära att vissa elever väljer att vara frånvarande eller underpresterar. 

 

[O]lika orsaker som kom fram då var att de tyckte inte om lagarbete, lagträning, att 

man skulle utsättas för prestationer. Då valde de hellre att utebli idrotten. 

(Respondent 4) 
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Som synes kan rädslan för att visa upp sin förmåga i ämnet idrott och hälsa och sin kropp 

bland andra i en utsatt miljö innebära att eleven riskerar att erhålla ett underkänt betyg eller få 

ett åtgärdsprogram knutit till sig.  

 

7.1.2 Relationellt perspektiv 

Under detta perspektiv kommer de kategoriseringar att beskrivas som tillskriver elevernas 

kontext orsakerna till svårigheterna. Det är framförallt en respondent som lyfter fram en 

elevgrupp vars svårigheter bör sättas i relation till deras bakgrund och sociala miljö. Denna 

grupp innefattar elever som inte är födda i Sverige. De kategorier som framkom som tillhör 

det relationella perspektivet är: 

 

 Fysiologiska och eller psykologiska orsaker  

I denna kategori räknas inte bara individens eventuella egna diagnoser utan även saker 

i elevens sociala kontext som till exempel problematiskt hemförhållande.  

 

 Språkliga förbistringar  

I en av intervjuerna beskrivs de elever som tenderar att få underkänt eller 

åtgärdsprogram att vara invandrare. Detta beror just på språkliga förbistringar. 

 

Dessa kategorier kommer likt tidigare kategorier att nedan presenteras. 

 

7.1.2.1 Fysiologiska och eller psykologiska orsaker  

En del elever beskrivs tillhöra denna kategori om de har fysiologiska eller psykologiska 

problem i sina liv. Eleverna med åtgärdsprogram vid skolan där respondent 4 arbetar har 

nästintill samtliga en medicinsk diagnos
4
. Det är de elever som har en diagnos som skulle vara 

i behov av åtgärdsprogram. Resterande skulle därmed få klara sig själva. Detta ställer sig 

respondenten sig tveksam till och menar att flera skulle behöva åtgärdsprogram än enbart de 

som har diagnos. Samtidigt menar denne att det är rektorns beslut om en elev ska få ett 

åtgärdsprogram eller inte.  

 Respondent 3 presenterar en annan möjlighet till att eleven har ett åtgärdsprogram eller 

riskerar att inte nå upp till kunskapskraven. Den möjligheten är att elever kan ha någon form 

av motoriska svårigheter. Dessa elever skulle behöva extra stöd under lektionerna för att 

kunna nå upp till ett godkänt betyg.  

 Ett problem som såväl respondent 2, 3 och 5 redovisar är de problem som finns i 

elevens sociala kontext.  

                                                             
4
 De med åtgärdsprogram som inte har en diagnos har ett program knutit till sig för att deras föräldrar har ringt 

skolans rektor och påtalat att eleven behöver särskilt stöd i ämnet. 
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Men det är ju också hemifrån tycker jag att man har en rörig, ett rörigt hemförhållande så 

påverkar det ju också naturligtvis (Respondent 5) 

 

Det egentliga problemet för lärarna är att de allt som oftast får reda på denna problematik sent 

på grund av annan personals sekretess, exempelvis kuratorer och läkare. Detta har inneburit 

att läraren ibland har pressat elever eller placerat in eleven i någon annan kategori. 

 

Nu kommer kuratorn och säger till mig. Nu har jag hållit på i 2 år med en elev och det 

är någonting då med hemförhållande, slagen pojkvän. Det får jag reda på nu. Då har 

jag hållit på och hade jag fått veta det hade jag kunnat lägga den lite åt sidan åt läkare 

och psykologer så behöver inte jag fråga var eleven är (Respondent 2) 

 

Respondent 3 låter alltid eleverna berätta om vad de gillar inom ämnet samt om det 

är något som hon bör veta för att planera undervisningen. Ofta berättar eleverna om 

fysiska saker som exempelvis knäskador och astma. När det däremot gäller 

psykologiska orsaker är det värre:  

 

Det är inte många (elever egen anm.) som vill berätta. Utan då kanske det dröjer ett 

bra tag och det kanske dröjer en hel termin och det kan dröja ännu längre innan man 

får någon vetskap om det. Den kommunikationen. Jag menar skolsköterskan är ju 

inblandad i vissa saker men de har ju också tystnadsplikt så där får vi ju inte veta något 

som man kanske hade haft nytta av. […] För det kan ju också kännas att man är på 

ibland för mycket. Då tappar de gnistan för det om man lägger det på eleverna att man 

tycker inte de gör bra ifrån sig (Respondent 3)  

 

Lärarna menar därmed att det hade varit betydligt lättare att ge eleverna större 

möjligheter att nå upp till kunskapskraven om de hade haft mer information över 

elevernas hela situation. 

 

7.1.2.2 Språkliga förbistringar 

Endast en av respondenterna hävdar att språket spelar en avgörande roll i huruvida eleven 

kommer att klara av ämnet eller inte. Om elever nyligen har anlänt till Sverige innebär detta 

allt som oftast att det finns brister i det svenska språket. Denna språkliga förbistring resulterar 

i att de teoretiska momenten i undervisningen blir problematisk. Respondent 5 förklarar 

språkets påverkan på de teoretiska momenten: 

 

Aa. Där är det språklig förbistring faktiskt, kan det ju vara. Att man faktiskt har varit för 

liten tid i Sverige för att faktiskt ha lärt sig språket. 

D: Att man inte har kommit in i språket? 
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Jaa, att man har svårt att ta till sig ord och att man som lärare har för lite tid på sig att 

förklara det noggrant för de eleverna 

(Respondent 5) 

 

Dessa språkliga förbistringar menar läraren kan innebära att eleven prioriterar bort ämnet 

idrott och hälsa till förmån för andra mer ”statusladdade” och ”värdefulla” ämnen som 

exempelvis svenskan. Dessa bortprioriteringar kan även de bidra till att eleven riskerar att inte 

uppnå kunskapskraven. 

 

7.2 Lärares resonemang om undervisning i relation till elever med 

åtgärdsprogram eller elever som riskerar att inte uppnå ämnets kunskapskrav  

Som presenterade tidigare under teoretiskt ramverk kommer alla former av kategoriseringar 

att generera i olika konsekvenser för eleverna (Jenkins 2008:102 ff). Vilken kategori eleven 

placeras i har en avgörande roll för hur de kommer att bemötas av lärarna. Exempel på detta 

är de elever som kan kategoriseras som rädda eller ointresserade. Dessa elever verkar 

samtliga lärare försöka få med i undervisningen på olika sätt. Det är dessa två kategorier som 

lärarna kan få en förändrad syn på i sin undervisning. Det är i dessa fall 

övergångsperspektivet är aktuellt. Det som kan sägas är att om lärare ska förändra sitt 

perspektiv på elever som en gång har kategoriserats som rädda eller ointresserade gäller det 

att eleverna för en dialog med läraren. Genom att förklara hur eleven känner och tycker för 

ämnet kan läraren få en förståelse för eleven och därmed tänka sig att anpassa undervisningen 

efter eleven. Därmed övergår lärarnas syn på eleven från ett kategoriskt perspektiv till ett 

relationellt perspektiv. Om eleverna i de två kategorierna däremot inte närvarar under 

lektionerna på grund av deras rädsla eller ointresse trots att lärarna har pratat med eleverna 

kommer lärarna inte att lägga ner någon ytterligare möda på dessa.  

 Konsekvenserna för eleverna tillhörande kategorierna rädda, och psykologiska och eller 

fysiologiska orsaker är att lärarna försöker att förändra antingen sig själva eller miljön. Det 

talas mycket om individanpassning för att få med alla i undervisningen. Nedan kommer några 

exempel som visar hur lärarna tänker gällande individanpassning under lektioner. 

 

Egentligen kan man väl säga att det har gått så långt så att nog ingen elev som inte kan 

vara med. Har de något problem med jag menar ta vår skola och de möjligheter här då. 

Du kan vara i spegelsalen och köra zumba, nehe du kan vara i lätta gymmet, ne du kan 

vara i rehabrummet där nere, nej du kan vara i cykelrummet och köra eller vill du vara 

på det stora gymmet och vi har halvsal som kan användas. Möjligheterna är enorma. 

(Respondent 2) 
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Säger ganska tidigt att till exempel så behöver man aldrig spela boll här på idrott 1 om 

man inte vill. Sen har vi ett antal elever som hatar bollspel. Det är det värsta de vet och 

då finns det ingenting i kursplanen som säger att jag måste driva dem till att spela boll. 

[…]De kan klara sig igenom helt utan det och bollspel för en helt ointresserad 17-18 

åring som dessutom är lite bollrädd är helt meningslöst. (Respondent 1) 

 

[M]an anpassar ju varje gång beroende på uppgiften till eleverna. (Respondent 4) 

 

[K]näsvaga kan vara med i mycket men sen är man borta på vissa bitar så då har man 

andra alternativa uppgifter som ändå knyter till målen […] man ju köra 

rullstolsvarianten och det har ju hänt. På skola X när jag var där så, fast då var det ju 

inte min elev utan en annans, den var med på alla moment, faktiskt. Alltså hinderbana 

till exempel, då får man ju köra en hinderbana för rullstolen då och sen gör man en 

jämte […]Orientering kan man individanpassa jättebra. Men ingen säger var man ska 

orientera […]Men sen tror jag att det handlar om att hitta egna lösningar för eleverna 

[…] alltså om man ponerar att en lärare har mycket boll och man tycker det är jävligt 

jobbigt med boll. Aa då kommer man ju underprestera. Så då får man vara lyhörd på 

det som lärare tycker jag. (Respondent 5) 

 

Denna anpassning visar på ett relationellt perspektiv genom att läraren anpassar 

undervisningen efter elevkategori (Persson 2008:167).  

 För att inte stjälpa de som är genuint ointresserade av ämnet erbjuder vissa lärare en 

annorlunda variant på undervisningen. För att denna övergång från ett kategoriskt perspektiv 

till ett relationellt perspektiv ska ske krävs det att eleven säger att den endast vill ha ett 

godkänt betyg. I dessa fall kommer läraren att anpassa undervisningen efter det. Detta innebär 

att eleven och lärare gör ”personliga dealer” i vilka undervisningens innehåll förhandlas fram.  

 

[S]en försöker man ju i dialogen då hitta de här små förhandlingssituationerna. Jag 

tycker att jag nu mycket tydligare har valt att gå ut och säga att är det så att man har 

en tydlig ambition att bara nå E, att man är nöjd att klara E. Då har jag också, då kan 

jag också tänka mig att förhandla om ett antal aktiviteter där man kan välja ett eget 

upplägg. (Respondent 1). 

 

Detta innebär att trots att elever visar upp ett ointresse för ämnet så kan även dessa klara ett 

godkänt betyg. Det som är viktigt är då att de delger läraren att de vill ha ett godkänt trots 

deras ointresse.  

 För att hjälpa elever att ta modet till att komma ombytt till idrotten har skolor infört 

specialomklädningsrum. Med detta menas att en elev kan gå in i omklädningsrummet och 

byta om helt själv. Om det inte skulle finnas något omklädningsrum som erbjuder denna 
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möjlighet så har lärarna kontaktat skolans rektor om att omklädningsrummen borde förses 

med duschbås för att i alla fall i viss mån erbjuda enskildhet.  

 För de elever som hamnar i kategorin lata och bekväma kommer de pedagogiska 

konsekvenserna att bli annorlunda. De som kommer och är oombytta får antingen vara med 

och hjälpa till under lektionen med att plocka fram och bort saker och övriga uppgifter att 

arbeta med eller så skickas de ut på en promenad. De som inte kommer överhuvudtaget 

försöker respondent 3 samtala med. Fungerar inte det så skrivs ett åtgärdsprogram. Problemet 

är dock att åtgärdsprogrammet skrivs utan att någon egentligen bryr sig om effekten av det. 

Åtgärdsprogrammet skrivs för att rädda sig själv som lärare och inte eleven.  

 

[J]ag skrev en del sådana åtgärdsprogram men de gällde ju att de inte var här. Först 

pratar man ju med dem. Talar om att så här är det nu, händer det då ingenting så är 

man ju tvungen att skriva, jag menar det händer ju inte så mycket mer än att prata en 

extra gång och sen händer det ju inget […] Det låter man bero. Det blir ju IG eller något 

sådant. […] Det (åtgärdsprogram egen anm.) är bara för att rädda en själv. 

(Respondent 3) 

 

Detta innebär att konsekvenserna av denna kategorisering är att lärarna inte försöker hjälpa 

eleverna till att uppnå kunskapskraven i lika stor utsträckning som kategorierna rädda eller 

ointresserade. Detta trots att respondent 1 jämställer lata med funktionshindrade för vilka den 

skulle hjälpa och anpassa undervisningen för. Resultatet av att vara lat och bekväm vid 

respondent 1, 2 och 3 skolor är att du möjligtvis kan få en chans till att ta igen lektioner med 

viktiga moment som de missat vid senare tillfällen. Detta ger elever möjlighet att kunna rädda 

ett godkänt betyg i ämnet. Dessa tillfällen ges utöver elevens vanliga schema vilket innebär att 

det blir än mera besvärligt för eleverna att klara av det. Respondent 1 menar att: ”det blir 

jävligt krångligt här då de måste masa sig hit då alla andra är lediga. De måste göra någon 

sorts ansträngning ändå för att kunna komma åt det godkända betyget”. Likaså fungerade det 

för elever som inte hade godkänt vid skolan där respondent 3 arbetar: ”sen fick man (eleven 

egen anmärkning) göra timmar här bland andra elever då”.  

 De elever som har problem att uppnå kunskapskraven på grund av språkliga 

förbistringar hjälper läraren, respondent 5, extra mycket. Den hjälpen består av att läraren 

ibland har någon extra tid avsatt för just de eleverna. Respondent 5 menar att eleverna: 

 

har svårt att ta till sig ord och att man som lärare har för lite tid på sig att förklara det 

noggrant för de eleverna. Då måste jag säga att det är viktigt att ha någon form av 

extra tid avsatt för exempelvis läxhjälp. Då kan man nypa tag i dem och det vill de. 

(Respondent 5) 
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Att elever med svårigheter i ämnet hamnar i denna kategori innebär att de får extra hjälp när 

det gäller språkliga bitar som förekommer i ämnets teoretiska moment.  

 En annan kategori som får hjälp och som också i högre utsträckning har ett 

åtgärdsprogram knutet till sig är elever med olika diagnoser, exempelvis av psykologisk eller 

fysisk karaktär. Det kan handla om bland annat elever med Aspergers syndrom, dvärgväxt 

eller elever som är rullstolsburna. Dessa individer får det stöd och den hjälp de behöver för att 

klara ett godkänt betyg. Runt dessa elever har lärarna ett relationellt perspektiv Det som 

respondenterna gör i dessa fall är att de anpassar undervisningen efter dem, precis som med 

de som är rädda eller ointresserade.  

 

Det är ju ytterst få moment där det inte går att göra en anpassning. Jag hade en tjej nu 

som tog studenten år XXXX som var dvärg och med kass rygg som åkte permobil. Men 

hon kunde gå och småspringa en del. Så hon skulle ha den vanliga kursen och sen 

skulle man då ta hänsyn till det här då. I enstaka fall sade hon att det här kan jag inte 

göra så vi gick åt sidan någon gång och gjorde annat. Hon fick ett VG i slutänden. 

(Respondent 1) 

 

En konsekvens som några respondenter uppmärksammar är faran med att skriva 

åtgärdsprogram till elever. Risken med och konsekvenserna av åtgärdsprogram är att elever 

kan bli utpekade av övriga eleverna alternativt känna en uppgivenhet över att klara godkänt. 

Uppgivenheten skulle i de fallen leda till att eleven känner att det är ouppnåeligt att klara 

godkänt vilket i sin tur skulle generera i än sämre närvaro och ansträngning. 

 

7.3 Konklusion 

Den största anledning till att elever har ett åtgärdsprogram eller riskerar att inte nå upp till 

kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa är elevens närvaro. Detta kan sägas i och med att 

samtliga lärare fäster stor vikt på närvaro och då framförallt den aktiva närvaron. De elever 

som är närvarande klarar nästintill samtliga ett godkänt betyg medan de som är frånvarande 

under lektionstid kommer att behandlas som lata och bekväma. Detta resulterar i högre 

utsträckning att de kommer att få ett underkänt betyg eller kanske till och med uteblivit betyg. 

Kategoriseringen (lata och bekväma) är riskabel att göra som lärare vilket några respondenter 

lyfter fram. Risken som finns när man dömer elever som lata och bekväma är att läraren inte 

ser till de bakomliggande orsakerna i elevens sociala kontext. Detta kategoriska perspektiv på 

eleven leder till att om en elev döms som lat så beror det helt enkelt inte på något annat än 

eleven. Detta kan generera i ett underkänt eller uteblivit betyg. Om elever däremot är 

närvarande och samtalar med läraren om deras rädslor, ointresse, språkliga förbistringar och 
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andra problem är läraren villig att hjälpa eleven med bland annat extra tid, omklädningsrum, 

lektioners innehåll (individanpassning) och så vidare. För att lärare ska kunna gå från ett 

kategoriskt perspektiv till ett relationellt perspektiv alternativt ha ett relationellt perspektiv på 

elever från början handlar det om kommunikation och dialog. Kommunikation och dialog 

mellan de involverade är väldigt viktigt. Respondent 3 sammanfattade det på följande vis: 

 

[N]är du träffar dem första gången och man säger att nu får var och en berätta om det 

är något som ni tycker är viktigt för mig då så att vi är överens när vi startar nu. Så att 

jag kan veta. Så kommer en del och talar om att jag har lite astma och kanske inte kan 

delta fullt ut då och jag har ett knä som inte funkar. Men just det här psykiska det vill 

man ju inte […] Det är inte många som vill berätta. Utan då kanske det dröjer ett bra 

tag och det kanske dröjer en hel termin och det kan dröja ännu längre innan man får 

någon vetskap om det. Den kommunikationen är något som man hade haft nytta av 

(Respondent 3) 

 

Det som implicit kan utläsas ur citatet är: Hur kan lärare agera på ett ”riktigt” sätt om den inte 

har någon information om elever eller fått någon information av eleverna? Genom vetskap om 

elevers situation skulle lärares kategoriseringar kanske ändras vilket skulle resultera i en 

annan undervisning och ett annat bemötande av eleverna. Detta är något som troligtvis hade 

kunnat hjälpa elever i deras väg till ett godkänt betyg i ämnet. Istället ligger det allra största 

ansvaret på lärarens roll som gatubyråkrat (Lipsky 2010:8 ff) i vilken kategori respektive elev 

tillhör och vilka konsekvenser det kan tänkas få för eleven. 
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7.4 Vilka diskurser och maktrelationer är lärare i idrott och hälsa en del av och 

hur förhåller sig dessa till varandra i samband med bedömning och betygsättning 

gällande elever som riskerar att inte uppnå ämnets kunskapskrav? 

Under detta avsnitt kommer vissa citat att återkomma från tidigare presenterade avsnitt. Detta 

för att tydliggöra och underlätta för dig som läsare att hänga med i resonemangen. 

 Skolan kommer i denna studie att ses som en diskursordning i vilken ett antal olika 

diskurser finns. Dessa diskurser befinner sig i en form av maktkamp inom skolan (Bergström 

& Boréus 2012:377). Den diskurs som är i centrum för denna frågeställning och analys är den 

diskurs som lärarna kan sägas tillhöra. Denna kommer att kallas diskursen om 

lärarinflytande
5
. De övriga diskurser som går att skönja i intervjuerna och som diskursen om 

lärarinflytande har att förhålla sig till i sin verksamhet är diskurserna om: elevinflytande, 

föräldrainflytande och ledningsinflytande
6
. Nedan beskrivs en figur som visar hur diskurserna 

förhåller sig till varandra. Denna figur ligger till grund för hur resultatet och analysen över 

denna frågeställning kommer att gestaltas. Innan förhållandena mellan dessa diskurser 

beskrivs är det värt att nämna att aktörerna i diskurserna utövar samma sorts maktutövanden 

(samtliga av maktens tre dimensioner förekommer). Det som skiljer diskurserna åt är vilka 

medel respektive diskurs använder sig av för att uppnå makt och inflytande. 

 

 

  Ledningsinflytande 

      Föräldrainflytande 

   

  Lärarinflytande 

 

  

  Elevinflytande 

 

 

Figur 1.1 Föreställer en schematisk bild över hur diskursen om lärarinflytande förhåller sig till de övriga tre 

diskurserna. Inne i cirkeln befinner sig diskursen om lärarinflytande och de två diskurserna, ledningsinflytande 

                                                             
5
 I studien kommer begreppet makt och inflytande att likställas med varandra. Anledningen till det är i detta fall 

av rent språklig karaktär. 
6
 De aktörer som hör till diskursen om ledningsinflytande är: skolledning, Skolverket och övriga personer eller 

dokument som har inflytande över skolan. 
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och elevinflytande, som i störst utsträckning påverkar diskursen om lärarinflytande. Diskursen om 

föräldrainflytande befinner sig i periferin på grund av dess ringa påverkan på lärarinflytandets diskurs. 

 

7.4.1 Förhållandet mellan diskurserna lärarinflytande och elevinflytande 

I skolan råder det ett asymmetriskt maktförhållande bland annat i och med att eleverna är i 

beroendeställning till lärarna vid bedömning och betygsättning (SFS 2010:800 kap 3 § 16). 

Det är även lärarna som i hög utsträckning bestämmer vilka elever som får ett åtgärdsprogram 

knutet till sig.  

 Som figur 1.1 antyder sker det en växelvis kamp över vilken diskurs som kommer att få 

företräde i skolan och därmed uppnå en dominerande position. 

 Som redan har framkommit i studien lägger lärare i ämnet idrott och hälsa mycket fokus 

på elevernas aktiva närvaro. Om eleverna är aktiva och närvarande i en för liten utsträckning 

resulterar det i ett underkänt betyg
7
.   

 

Har du gjort dina 60 % eller vad man säger. Jag brukar säga 60 % ungefär och det är ju 

löjligt lågt egentligen deltagande […] 60% aktiv närvaro. Det är viktigt här då. 

(Respondent 1) 

 

[F]ör att få ett godkänt betyg så måste man byta om och delta betydligt oftare. Det 

finns ingen annan pedagogisk tvist på det eller någon variant (Respondent 2) 

 

Att vara närvarande är viktigt. Att kunna visa att du kan göra någonting […] Då får man 

ett betyg (Respondent 3) 

 

[D]e måste ju vara ombytta och kunna vara med där. (Respondent 4) 

 

Som skrivits innan kan till och med elever som är närvarande fast oombytta få ogiltig 

frånvaro. Detta på grund av att de inte är ombytta. Detta är ännu ett tecken på att det är den 

aktiva närvaron i ämnet idrott och hälsa som är viktig. 

 

Vi har ju att du får ogiltig frånvaro om man inte har med sig kläder exempelvis. 

(Respondent 5) 

 

För att försöka öka elevernas närvaro i undervisningen och därmed chans att få ett betyg 

används samtal som ett sätt att få med eleverna. Om resultaten av samtalen är negativa så kan 

lärare det helt enkelt låta bero. Då blir det ett underkänt eller uteblivet betyg. 

                                                             
7
 Innan det underkända betyget är satt har eleven i vissa fall haft ett åtgärdsprogram knutet till sig.  
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 En intressant aspekt av detta är att det inte står någonstans att elevers närvaro utgör 

bedömningsgrund eller betygskriterier för ett visst betyg. Detta är lärarna medvetna om och 

åsidosätter detta för de menar att ämnets karaktär är att vara delaktig och aktiv i 

undervisningen.  

 

Ibland så hamnar man ju, det händer, det har hänt någon enstaka gång att jag har 

hamnat i konflikt med eleverna som säger att det inte är något deltagande, det är inte 

betygsgrundande. Och så är det ju, egentligen är det riktigt men då ändrar jag mig och 

säger så här att du har missat ett antal moment för att du har varit borta för mycket. 

(Respondent 1) 

 

Om eleverna trots allt har lyckats vara med på de moment som respondenterna anser vara 

viktiga men har för lite närvaro ändå kommer eleven trots det erhålla ett underkänt betyg. 

Detta är ännu ett tecken på hur centralt en aktiv närvaro anses vara av lärarna. 

 

I min värld så vägrar jag sätta ett godkänt betyg då för då tycker jag att den här 

grundidén med att kontinuitet i motionerande man behöver röra på sig ett par gånger i 

veckan, de har inte fattat det (Respondent 1) 

 

Respondent 1 fortsätter och jämför ämnet med matematik i vilket närvaron, enligt denne, inte 

är av någon betydelse så länge du kan det. 

 

Jag kan skita i att gå på allting och går jag sedan dit och skriver 25 rätt av 25 på alla 

prov då har jag kunskapen där. Men är jag inte här överhuvudtaget då har jag inte 

fattat, då har jag inte kunskapen om ämnet (idrott och hälsa egen anmärkning) och 

inte förstått idén med behovet av kontinuerlig motion. (Respondent 1) 

 

I de fall man har elever som har läst kursplaner och insett att närvaro inte är betygsgrundande 

kan läraren få problem. Denna fokusering som samtliga respondenter har vid närvaron kan 

orsaka problem om eleverna har läst kursplaner och liknande.  

 

Har man någon med lite läshuvud som märkt att hon kan gå in och läsa kursplanerna 

och börja ifrågasätta då är då hamnar man i bekymmer.[…] En elev som är väl påläst 

och läser in sig på kursplanen skulle nog kunna driva stenhårt och ta sig igenom den 

här kursen med till råga på allt ett bra betyg och bara vara med på 20 procent. 

(Respondent 1) 

 

Eleverna skulle i sådana fall kunna fråga läraren vad den ska göra för att klara de moment 

som finns i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Dessa moment skulle eleverna sedan få 

genomföra för att sedan kunna få ett betyg i ämnet. Detta är möjligt därför att läroplanen och 
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verkligheten är två skilda saker och läraren befinner sig någonstans mittemellan. Om elever 

hade krävt att få genomföra och visa upp de moment eller kunskaper som finns i kursplanen 

skulle det ändå inte vara säkert att eleven blir godkänd.  

 

Jag hade kunnat dräpa dem genom att hävda att det fortfarande handlar om min 

subjektiva bedömning för hur man än vänder på det även om det är definierat så är 

det inte så tydligt definierat utan jag ska ju ändå bedöma hur personen ifråga utför […] 

[J]ag kommer alltid kunna dräpa elever och säga att du når inte upp till det här, du är 

inte i närheten. Goda rörelsekvaliteter och kommer han hit 15 gånger enligt 

momenten och betar av dem och kanske gör det lite säg på ett hyggligt vis så är det 

ändå tveksamt om man kan få med det här med goda rörelsekvaliteter i en bredd av 

aktiviteter och visat förståelsen för behovet av motion och hälsa i ett livslångt 

perspektiv står det ju också. Det finns några sådana tunga skrivningar som man alltid 

kan luta sig mot. (Respondent 1) 

 

I vissa fall kan elever få ogiltig frånvaro trots att de är närvarande. Eleverna måste vara 

ombytta och deltaga i undervisningen för att få närvaro. Detta förhållningssätt används för att 

få fler elever att aktivt närvara under lektionerna. Respondent 5 som gör på detta sätt funderar 

om det verkligen är rätt att sätta ogiltig frånvaro på elever om eleverna ändå är där fast 

oombytta. Dessutom funderar respondent 5 om huruvida det är rätt att fokusera så mycket på 

den aktiva eller ombytta närvaron eller inte. 

 

D: Blir det diskussion om man säger det eller köper de det (syftar till att de får ogiltig 

frånvaro trots att de är där egen anmärkning). 

5: Nej, de köper det. Skulle man hårdra det så vet jag inte vad man skulle säga faktiskt i 

nuläget. Faktiskt inte för det skulle ju. Ja men egentligen i saken så kan man ju inte 

säga så. […] Det går ju inte. Men det blir ju lite svårt, jag tror inte att det är så många 

som skulle vilja det ändå så jag tror inte det är ett problem. Men om det skulle vara så 

så kan jag nog inte säga så mycket. 

D: Skulle en elev kunna få godkänt eller ett E, om man nu säger det, utan att vara 

ombytt och visa upp momenten? 

Nej, alltså haha. Ja egentligen det är ju ett målsystem så ja […] Alltså rent juridiskt sätt 

skulle jag inte kunna säga det. 

(Respondent 5) 

 

Respondent 5 menar att på grund av denna hantering av oombytta tillsammans med att läraren 

använder dennes ”charm” kommer eleverna till lektionerna.  

 En annan aspekt på maktrelationer mellan lärarna och eleverna är att det ofta framgår i 

intervjuerna att lektionernas innehåll styrs av lärarna. De har i hög utsträckning makt över 
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innehållet. De bestämmer ett innehåll som eleverna sedan genomför i lektionerna. Detta 

oavsett om innehållet går att koppla till kursplaner eller inte. De tydligaste exemplen är runt 

simning i gymnasieskolan. Simning finns inte med som ett kunskapskrav i ämnet idrott och 

hälsa på gymnasiet utan är ett kunskapskrav på högstadiet. Om huruvida elever kan simma 

eller inte är därmed inte relevant för gymnasielärarnas bedömning och betygsättning av 

respektive elev. Respondent 3 menar: 

 

Det står ju inte nu heller att eleverna ska kunna simma. Du kan ju kasta i en livboj och 

sen. Vi har ju inte sagt så mycket här utan vi säger inte så mycket om det här. Det är 

klart att du måste kunna simma. (Respondent 3) 

 

Även de övriga nämner simning tillsammans med orientering som aktiviteter samtliga elever 

ska genomföra.  

 I sin roll som undervisare har inte lärarna bara makt över lektionernas innehåll utan 

även lektionernas genomförande. Det är lärarna som väljer om de ska individanpassa 

undervisningen eller inte. I intervjuerna och även i föregående avsnitt framkommer det att 

lärarna individanpassar sin undervisning för elever, speciellt de med diagnos, är rädda eller 

som säger rakt ut att de bara är intresserade av ett godkänt betyg.  

 

[A]lltså om man ponerar att en lärare har mycket boll och man tycker det är jävligt 

jobbigt med boll. Aa då kommer man ju underprestera. Så då får man vara lyhörd på 

det som lärare tycker jag. (Respondent 5) 

 

[M]an anpassar ju varje gång beroende på uppgiften till eleverna. (Respondent 4) 

 

Denna individanpassning som till synes sker ute bland skolorna är upp till var och en av 

lärarna att genomföra. Det enda krav som de har från läroplanen för gymnasieskolan är att 

undervisningen ska: ”anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket 

2011b:6). Om lärarna inte hade anpassat undervisningen efter elevgrupp hade detta kunnat 

generera i att elever skulle tappa intresse och risken för underkänt blir då större. 

 I intervjuerna har det framkommit två andra varianter av lärares maktutövning över 

elever som har ett åtgärdsprogram knutet till sig. Den första sortens maktutövning är att hålla 

åtgärdsprogrammen väldigt enkla. Det vill säga att åtgärdsprogrammen är väldigt ospecifika 

och enbart inriktade på elevens närvaro. Denna brist på specificering leder till att eleverna inte 

har en aning om vad de behöver göra för att uppnå godkänt betyg mer än närvara. Detta 

strider mot de allmänna råd som finns gällande åtgärdsprogram. Av dessa framkommer det att 

åtgärdsprogrammen bland annat ska vara tydliga (Skolverket 2008:15). Den andra typen av 
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maktutövning är att åtgärdsprogrammen är skrivna på ett sätt som eleven inte förstår. Om 

eleven inte förstår vad som behövs göras hur ska de då kunna uppnå kunskapskraven?  

 Genomgående när det gäller lärarnas makt över elever kan den sägas vara av såväl 

direkt som indirekt karaktär. Maktens samtliga dimensioner kan urskiljas i intervjuerna 

(Lukes 2008:25 ff). Lärarna förmedlar att det i stor utsträckning är den aktiva närvaron som är 

den avgörande skillnaden mellan ett underkänt eller godkänt betyg. Denna direkta makt kan 

sägas företräda maktens första dimension. Respondent 5 ger eleverna ogiltig frånvaro om de 

inte är med ombytta under lektionen. Detsamma kan sägas om respondent 1 agerande om 

elever ifrågasätter närvarons betydelse för betygsättning. Då byter respondent 1 anledning och 

hävdar att eleven har missat ett antal viktiga moment och det är det som är anledningen till det 

underkända betyget. Samtidigt säger respondent 1 att i slutändan är det lärarens subjektiva 

bedömning som bestämmer vilket betyg respektive elev kommer att få. I denna problematik 

samspelar maktens första och andra dimension. Dels genom att inte säga till eleverna vilka 

moment eleven ska klara för att nå upp till kunskapskraven och dels genom att undanhålla 

information om att närvaron i sig inte är betygsgrundande. Detta innebär att lärarna styr 

dagordningen över bland annat lektionsinnehåll (indirekt makt) och har i sin roll som 

gatubyråkrat (Lipsky 2010:8 ff) direkt makt över elevens betyg. Ett annat exempel på maktens 

andra dimension är respondent 3 förhållningssätt och undanhållande av information gällande 

simning och livräddning. 

 

Vi har ju inte sagt så mycket här utan vi säger inte så mycket om det här. Det är klart 

att du måste kunna simma. (Respondent 3) 

 

Att maktens tredje dimension förekommer kan också ses prov på. Ett exempel är att 

respondent 5 tillskriver sin charm en stor anledning till varför många elever är närvarande och 

liknande. Denna charm skulle kunna likställas med en viss form av manipulation i form av att 

eleverna köper allt vad läraren säger utan att ifrågasätta själva undervisningen. Även om 

lärarens elever inte skulle finna sig i undervisningens innehåll så skulle det kunna tänkas att 

eleverna dyker upp på grund av att de tycker att läraren är charmig.  

 

7.4.2 Förhållandet mellan diskurserna elevinflytande och lärarinflytande  

Som figur 1.1 visar så utövar även eleverna makt över lärarna. Denna makt samspelar till stor 

del med diskursen om ledningsinflytandets makt över lärarna. Trots detta kommer jag i detta 

avsnitt motivera att makt kan ses utövas från elevernas sida i och med att det är deras 

agerande som genererar vissa effekter hos lärarna. Dessa effekter kommer till uttryck på 
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grund av ledningens inflytande på lärarna men eftersom det är elevernas agerande som skapar 

effekten placeras detta i elevinflytandets diskurs.  

 Respondent 1 och 2 hävdar att många elever inte skulle klara kursplanens 

betygskriterier för ett godkänt betyg. Dessa menar att hälften av samtliga elever skulle få ett F 

exempelvis på grund av att de inte når upp till första kunskapskravet i idrott och hälsa 1. Det 

vill säga eleverna kan inte visa upp en god rörelsekvalitet i en bredd av aktiviteter.  

 

Eleven visar goda rörelsekvaliteter i en bredd av aktiviteter och vi brukar med viss 

raljans säga att hälften är underkända direkt. De behöver inte ens gå kursen. Vi kan 

inte godkänna dem. Eleverna har inte goda rörelsekvaliteter i en bredd av aktiviteter. 

Utan redan där måste vi börja se mellan fingrarna. För skulle vi börja underkänna 

hälften av eleverna ja då skulle fan de (ledningen egen anmärkning) korsfästa oss här 

mitt på skolplanen […]Det skulle vara helt oacceptabelt. Så någonstans anpassar man 

sig till elevernas i genomsnitt sämre fysiska skick (Respondent 1) 

 

Som vi kan se får många elever godkänt i ämnet på grund av någon slags ”rädsla” från 

skolledningen (ledningsinflytande)
8
. Denna ”rädsla” leder till att elever som egentligen borde 

få ett underkänt betyg kommer få ett godkänt betyg. Detta genom att lärarna räcker eleverna i 

riskzonen för ett underkänt betyg hela handen genom att säga vad de ska göra såväl teoretiskt 

som praktiskt för att nå ett godkänt betyg. Denna utsträckta hand tar vissa elever medan andra 

fortsätter att nonchalera den erbjudna hjälpen. Detta väcker frustration hos respondenterna. 

  

Om du skriver det och gör de extra så kliver du upp här och får ett godkänt, eller något 

ytterligare. Men de tar inte den utsträckta handen där heller. En del gör ju det men de 

flesta väntar ytterligare då. Så jag tycker att vi nästan är så att vi bjuder ut så mycket så 

att det blir en vana bland eleverna (Respondent 1) 

 

Att jag kan samtidigt när jag ger dem uppgiften tänka att din lata jävel du skulle ha ett 

F så det bara visslar om det eller ett IG. Men vi prutar och försöker och lirkar lirkar 

(Resondent 2) 

 

Att lärarna sänker nivån till en enligt dem själva för låg nivå hos eleverna beror på två saker, 

dels skolledning och dels konkurrens mellan skolor. Respondent 1 och 2 undrar varför deras 

elever ska drabbas av att gå vid deras skola? De ser elever vid andra skolor som är betydligt 

sämre än deras egna och de får enligt dem ett högt betyg.  

                                                             
8
 I intervjun med respondent 1 framkommer det inte om någon ur skolledningen har lagt sig i antalet godkända 

elever eller inte. 
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Men sen är vi då uppe på plats X och då ser vi en annan skola är där och springer runt 

och spelar badminton där på löparbanan som hamnar på A och B. […] Och därmed ska 

vi inte straffa de som valde vår skola utan de ska få bra utbildning hoppas man på 

(Respondent 2) 

 

En annan form av makt som eleverna har vid respondent 1 och 2 skola är att de erbjuds att 

komplettera i ämnet idrott och hälsa om de har fått ett underkänt betyg. Detta innebär att de 

får komma till idrotten och ha lite extra undervisning. Denna undervisning kan innefatta 10 

stycken lektioner som eleverna ska vara med på för att därefter få ett godkänt betyg. Lärarna 

menar att de elever som genomgår kompletteringen blir nästintill bjudna på sitt godkända 

betyg. Det rättfärdigas dock med att eleverna måste göra det på sin lediga tid vilket innebär att 

det krävs lite mer energi från elevernas håll. 

 

Det här blir ju lite bjudning för här hamnar de inte ens nära de 60 % då riktigt utan de 

kommer lite lindrigare undan samtidigt som det blir jävligt krångligt här då de måste 

masa sig hit då alla andra är lediga. De måste göra någon sorts ansträngning ändå för 

att kunna komma åt det godkända betyget. (Respondent 2) 

 

 En annan form av makt som eleverna använder vid respondent 4 skola är att om de har 

varit frånvarande en längre tid så kan det bli som så att eleverna, för att lockas tillbaka, tillåts 

göra sådant de tycker är roligt. Tycker de det är roligt att spela exempelvis pingis så tillåts de 

att göra det. Detta framkommer bland annat av ett åtgärdsprogram för en elev men även av 

intervjun med respondent 4.  

 

Göra saker som känns ok t.ex. promenader, styrketräning, pingis (Åtgärdsprogram 1) 

 

[M]an försöker ju att få eleven att komma till skolan. Att de får välja det som de 

tycker om, tycker är roligt. Det funkar ju i vissa fall om de vill syssla med löpning eller 

styrketräning 

D: Så eleven får bestämma lite själv? 

Ja det blir ju så eftersom de annars inte kommer till lektionen (Respondent 4) 

 

Dessa två citat tyder på ett påtagligt elevinflytande när det gäller lektionernas innehåll, i alla 

fall för att få ett godkänt betyg. Detta går att se när samme respondent menar att det händer att 

elever kan få godkänt i ämnet utan att ha uppnått samtliga kunskapskrav för ett godkänt betyg. 

Ett exempel på att det går att få godkänt utan att ha uppfyllt alla kunskapskrav är att se till hur 

många åtgärdsprogram exempelvis respondent 3 och 4 har skrivit under sina verksamhetsår i 

skolan. Respondent 3 har inte skrivit mer än 20 stycken och respondent 4 har inte skrivit 
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något åtgärdsprogram överhuvudtaget sedan åtgärdsprogrammens införande 2001 (SFS 

2000:1111).  

 Om en generell analys ska dras av ovan presenterat resultat är det att eleverna troligtvis 

har mer makt än vad de själva är medvetna om. Lärare anpassar sig till eleverna för att kunna 

sätta godkänt på dem. Om en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven kommer det 

antingen innebära att eleven får genomföra någon extra uppgift alternativt extra lektion eller 

kan det innebära att de får godkänt utan att behöva klara samtliga kunskapskrav. Genom två 

av respondenternas rädsla att ”korsfästas” på skolplanen kan eleverna sägas ha en indirekt 

makt över lärarna. Eleverna kontrollerar på så vis lärarnas tankar och agerande. Lärarna är i 

själva verket inte medvetna om vilka det är som har makten, en så kallad latent konflikt 

(Lukes 2008:37).  

 

7.4.3 Förhållandet mellan diskurserna ledningsinflytande och lärarinflytande  

Ledningens inflytande över lärarna är relativt stor. De vanligaste yttrandena av detta 

inflytande gäller olika former av resurser. Resurserna kan handla om brist på tid, ekonomi, 

gruppstorlekar etcetera.  

 För att minska elevernas rädsla för omklädningsrummen genomförde respondent 2 för 

ett tag sen en enkätstudie som levererade ett nedslående resultat över elevernas tankar om 

skolans omklädningsrum.  

 

Då gjorde jag den här enkäten till alla i årskurs 1 elever och då fick man fram det här 

och så lämnade jag den till skolledningen. Aa vi ska ta tag i detta och det har inte hänt 

någonting än (Respondent 2) 

 

Detta är ett tydligt exempel på maktens andra dimension. Skolledningen fick ta del av 

informationen men beslutade troligen att inte lyfta frågan vidare upp på dagordningen. Detta 

kanske för att de inte tyckte om vad det visade samt att det skulle kosta för mycket pengar att 

förändra skolans omklädningsrum.  

 En annan resursfråga som ledningen beslutar om är lärarnas arbetstid och 

arbetsuppgifter. Flera av respondenterna lyfte upp tiden som ett hinder för att kunna hjälpa 

elever att nå upp till kunskapskraven. Respondent 2 hänvisar till en underökning som har 

genomförts på dennes arbetsplats och sedan jämfört den undersökningens resultat till 

idrottsvärlden. 

 

[D]et visar sig som alla andra undersökningar att 1/3 är undervisning och 2/3 håller vi 

på med annat. Och så länge det är den fördelningen så kan man förvänta sig att 

resultaten i skolan kommer att vara låga. Om man anställer en tränare och säger att du 
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håller bara på att träna 1/3 och 2/3 ska du hålla på med annat. Det är klart som fan att 

man inte får några resultat (respondent 2) 

 

Respondent 2 får medhåll av såväl respondent 4 och 5 i att tidsbrist kan ligga till grund för 

vissa elevers underkända betyg och bristen på åtgärdsprogram.  

 

Det är väl att det tar tid. Det runt omkring åtgärdsprogrammen som vi pratat om 

innan. Det tar tid som jag hellre hade kunnat ta med eleverna och faktiskt hjälpa 

eleven istället. Sen istället för att sitta och skriva hade jag hellre vara ute och göra. […] 

Jag tror skolan hade varit betjänt av att ha färre undervisningstimmar och faktiskt ha 

mer. Eller inte färre undervisningstimmar men färre runtomkring grejer.  

(Respondent 5) 

 

Det är mer tid, det är elever med särskilt behov de är tidskrävande. En del lärare har ju 

svårt att ha ett specialfall och sen 20 andra elever samtidigt. Det blir, det håller inte. 

(Respondent 4) 
 

Dessa exempel visar att maktkampen uppvisar tydliga drag av maktens andra dimension. 

Lärarna har påtalat detta för skolledningarna men det blir ingen förändring. Som innan väljer 

ledningen att inte ta upp frågan, i detta fall tidsfrågan, på dagordningen.  

 Ledningen bestämmer även över gruppstorlekarna i respektive klass och lektion. Ofta är 

grupperna som har idrott för stora vilket innebär att många elever inte får den uppmärksamhet 

och hjälp de behöver för att nå kunskapskraven.  

 

Det skulle vara mer lärare och lite mindre grupper. Jag tror att allting skulle funka 

mycket bättre. Då tror jag att man skulle kunna slippa mycket av det här skrivandet 

och så där. Man skulle inte ha mer än 10-12 i varje grupp. Men det går ju inte bara att 

ordna det så. Men jag menar att sitta med 30 kanske 32-33 elever i en grupp. Du kan ju 

räkna ut hur många som har dyslexi, ADHD och det finns ju en massa olika 

kombinationer. De sitter där och det blir ju inte bra för dem. (Respondent 3) 

 

20 tror jag i idrotten. Det hade varit perfekt. Då hade man kunnat köra två stora lag, 

smålag, om man kör olika kroppskontrollsövningar, dans och så. Då har man möjlighet 

att dela av gruppen och få den hanterbar. Plus att den delen som vill göra något eget 

inte är på tok för stor heller. Så det tror jag hade varit jättebra. (Respondent 5) 

 

Respondent 3 har dessutom försökt få igenom vissa förändringar avseende gruppstorlekar vid 

skolan men respondent 3 uppfattar att ledningen inte riktigt förstår problematiken runt vissa 

elever med svårigheter samt att de inte anser att idrott och hälsa är ett viktigt ämne. 
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Nej, jag tror inte man förstår, man förstår inte handikapp och sådant här riktigt tror 

inte jag. Men nee jag tror inte det.  

D: Tror du det är någon skillnad mellan matematik, svenska, engelska? 

Ja det tror jag.  

D: Att kanske de i ledningen. 

Det är viktigare i deras ögon.  

D: Varför tror du att det är så? 

Nee, idrotten är ju inget statusämne och har ju aldrig varit. 

(Respondent 3) 

 

Detta påvisar även respondent 4 när denne menar att det är ledningen vid skolan som avgör 

vilka som har rätt till stöd eller inte. De verkar inte lita på respondent 4 som till relativt stor 

del av sitt yrkesverksamma liv har arbetat med elever som har behövt stöd för att kunna nå ett 

godkänt betyg. Vid diskussionerna mellan lärarna och ledning kan två av de tre 

maktdimensionerna ses, nämligen maktens första respektive andra dimension. Den första 

dimensionen kan ses i och med att respondent 3 har försökt att förändra gruppstorlekarna men 

blivit nekad. Med andra ord förekom en direkt konflikt i vilken ledningen fick ett positivt 

utfall. Maktens andra dimension yttrar sig genom en bristande tilltro till respondent 4 

kunskaper om vilka elever som skulle kunna tänkas behöva stöd. Respondent 4 föreslog vilka 

elever som skulle behöva ett åtgärdsprogram för att klara ett godkänt betyg. Detta ignorerar 

ledningen vid skolan såtillvida det inte är fastställt att eleven har en diagnos. Det innebär att 

den informationen och förfrågan respondent 4 ger till skolledning ignoreras. 

 Tidigare nämndes fallen att lärare av ”rädsla” för ledningen ger elever godkänt trots att 

de kanske inte uppfyller kunskapskraven för godkänt. Respondenterna menar att många saker 

har drivits igenom av politiska skäl för att få fler elever att bli godkända såväl på högstadiet 

som på gymnasiet. Det kan exempelvis vara att elever börjar att få vara med oombytta på 

lektioner för att klara godkänt. 

 

2: [D]et har väl drivits fram för att få igenom tillräckligt många så att skolledningen kan 

vara nöjd. För där finns ju tryck uppifrån också 

1: För skulle vi börja underkänna hälften av eleverna ja då skulle fan de korsfästa oss 

här mitt på skolplanen. Det skulle vara helt oacceptabelt. Så någonstans anpassar man 

sig till elevernas i genomsnitt sämre fysiska skick och på samma vis tror jag att man på 

högstadiet har varit tvungen att anpassa sig till att fler och fler vägrar ta med kläder, de 

skyller på att de har glömt och det ena med det andra. Och för att få med dem tvingar 

man att ta med dem utan att byta om.  

(Respondent 1 och 2) 
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Det kan handla om att skolan ska stå sig på grund av den konkurrenssituation som råder 

mellan skolorna om eleverna. 

 

2: Detta i takt med att vi har konkurrens mellan skolorna […] Förr kunde vi sätta då 

kanske ja för vi visste att skola X och Y hade för vi träffades och hade ungefär samma 

syn på det. För då hade vi diskussioner om hur mycket de ska simma, hur långt och vad 

gör vi med den som inte kan simma och så. Men idag vet jag ingenting om vad som 

händer vid de andra skolorna. Och därför har de där snälle g:na och nu snälle e:na, 

snälle d:na som nu kom här så kan man inte vara så. Utan ledningen och det enda de 

egentligen tittar på är hur många vi får igenom 

1: De ställer krav på det, inte så mycket på om vi sätter höga betyg […] Det finns många 

lokala tolkningar och lokala tolkningar mellan enskilda skolor och betygen sätts huller 

om buller och det blir politik. Betygen blir ju ett konkurrens medel 

(Respondent 1 och 2)  

 

Det kan även handla om att politiker inför åtgärdsprogram i den svenska skollagen vilken 

lärare är skyldiga att följa. 

 

[D]en här delen med åtgärdsprogram känns som någon sorts, att den har tillkommit 

lite granna för att tillfredsställa skolverket. Att rädda så många som möjligt och vad gör 

vi för att rädda så många som möjligt? Att det absolut inte är okej att en del inte klarar 

det. Någonstans kan jag känna att man blundar för det faktum att en del kommer 

aldrig att klara det och en del skiter i det.  (Respondent 1) 

 

Jag menar att skriva åtgärdsprogram kommer ju från någon som talar om att nu måste 

vi göra det här (Respondent 3) 

 

De nyss redovisade utdragen ur intervjuerna visar att ledningen utövar en indirekt makt över 

lärarna. Makten går ut på att lärarna tror sig veta hur rektorerna kommer agera om de 

underkänner ett stort antal elever. Lärarnas svar är ett tecken på att ledningen till viss del har 

kontroll över lärarnas tankar och därmed även över lärarnas agerande gällande betygsättning 

(jfr Lukes 2008:28 ff).  

 

7.4.4 Förhållandet mellan diskurserna föräldrainflytande och lärarinflytande  

Som syntes i figur 1.1 fanns föräldrainflytande med i periferin. Detta förklaras genom att i 

intervjuerna framkom det att föräldrarnas påverkan på skolan och lärarna är liten. Det kan 

sägas att föräldrarnas påverkan får indirekta konsekvenser hos lärarna. Detta på grund av att 

föräldrarna utövar påtryckningar mot ledningen som i sin tur kontaktar lärarna för att antingen 
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skriva ett åtgärdsprogram för eleven eller som överhuvudtaget ska hjälpa eleven att uppnå 

kunskapskraven.  

 

Jag kan säga att ibland är det om de har engagerade föräldrar som ringer och påverkar. 

Då kan de få åtgärdsprogram. Är det som så att föräldrar inte trycker på då får eleven 

bara vara med och gå ut med icke godkänt betyg helt och hållet[…]. Det finns de som 

är väldigt aktiva och ringer till lärarna och specialpedagogen sen finns det vanligtvis de 

som förlitar sig på att skolan ska sköta det (Respondent 3) 

 

Denna påverkan gäller de elever som har föräldrar som vill att deras barn ska gå ut med 

godkänt betyg i idrott och hälsa. För de elever som inte har en förälder som ringer och 

påverkar ledning kommer troligen få gå ut med ett underkänt betyg i idrott och hälsa.  

 

7.5 Konklusion 

För att knyta tillbaka till studiens tredje frågeställning och till inledningen av detta avsnitt 

kommer figur 1.1 presenteras än en gång. Detta för att förtydliga de slutsatser som kan dras av 

lärarnas maktrelationer och förhållningssätt gentemot de övriga diskurserna i skolans 

diskursordning vad avser betyg och bedömning av de elever som riskerar att inte nå upp till 

kunskapskraven. 

   

  Ledningsinflytande  

   Föräldrainflytande 

  Lärarinflytande 
 

   

  Elevinflytande 

 

 

Figur 1.1 Föreställer en schematisk bild över hur diskursen om lärarinflytande förhåller sig till de övriga tre 

diskurserna. Inne i cirkeln befinner sig diskursen om lärarinflytande och de två diskurserna, ”ledningsinflytande” 

och ”elevinflytande”, som i störst utsträckning påverkar diskursen om lärarinflytande. Diskursen om 

föräldrainflytande befinner sig i periferin på grund av dess ringa påverkan på lärarinflytandets diskurs. 

 

Efter att ha sett figuren och läst detta avsnitt framträder en komplex bild av de maktrelationer 

som samexisterar i skolans diskursordning. Vid en alltför snabbt dragen slutsats kan det sägas 

att diskursen om lärarinflytande i mångt och mycket kan sägas vara den dominerande 
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diskursen i skolan. Detta på grund av att i dess roll som gatubyråkrat har makten att bestämma 

vilket betyg respektive elev ska få samt vilket stöd respektive elev ska få. Den som drar denna 

enkla slutsats har glömt den makt som såväl ledning, föräldrar och elever har på lärarna. Som 

figuren visar befinner sig diskursen om lärarinflytande i ”kläm” mellan såväl diskurserna 

elevinflytande och ledningsinflytande. Dessa två diskurser samspelar trots att de egentligen 

inte har någon direkt relation till varandra. Detta kan ses genom att lärare sänker sina krav och 

godkänner elever som kanske inte bör få godkänt på grund av att ledningen, om det skulle 

vara många som skulle få underkänt, annars skulle ”korsfästa” lärarna. Denna rädsla för 

ledningen ger eleverna makt att sänka sina prestationer och på så vis tvinga lärarna att sänka 

kraven. På detta sätt samspelar elevernas och ledningens makt gentemot läraren som hamnar i 

”kläm”. Utöver denna indirekta makt utövar ledningen dessutom en mera direkt makt över 

lärarna i form av bestämmandet av resurser. Ledningens kontroll över resurser i form av tid 

och gruppstorlekarna på klasserna påverkar i hög utsträckning lärarnas undervisning. Genom 

denna maktutövning kan det även sägas att ledningen utövar makt över eleverna. De elever 

som hade behövt mer hjälp för att uppnå kunskapskraven kommer i vissa fall inte klara av de 

kunskapskrav som finns formulerade. 

 I periferin finns föräldrarnas påverkan på ledningen vilket medför en indirekt makt även 

över lärarna. De elever med föräldrar som vill att deras barn ska få godkänt betyg kommer 

kunna kräva av ledning att ett åtgärdsprogram och att vissa stödåtgärder sätts in för att barnet 

ska nå upp till kunskapskraven. Utöver detta är diskursen om föräldrainflytande relativt 

osynlig, i alla fall när det gäller betyg och bedömning huruvida en elev kommer att få ett 

godkänt eller underkänt betyg. 

 Sammanfattningsvis kan det sägas att maktrelationerna mellan de olika diskurserna är 

komplexa och har ofta en form av växelverkan på varandra.  
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7.6 Sammanfattning resultat och analys 

I intervjuerna framkommer det att lärare delar in elever som har åtgärdsprogram eller riskerar 

att inte uppnå ämnets kunskapskrav i ett antal olika kategorier: lata och bekväma, rädda, 

ointresserade, språkliga förbistringar och fysiologiska och eller psykologiska orsaker. Mot de 

elever som tillhör kategorin lata och bekväma har lärarna ett kategoriskt perspektiv. Detta 

innebär att dessa elever troligen inte kommer få någon hjälp alls av lärarna. Problemen ligger 

i dessa fall helt på eleverna och är därmed inte värda att lägga någon möda på.  

 Gentemot de elever som kategoriseras in i språkliga förbistringar eller fysiologiska och 

eller psykologiska orsaker har lärarna ett relationellt perspektiv. För dessa elever anpassar 

lärarna sin undervisning och erbjuder ibland extra hjälp vid prov och inlämningar. Dessa 

elever är värda att lägga möda på.  

 Lärarnas perspektiv på de elever som kategoriseras som rädda eller ointresserade kan 

vara av skiftande karaktär. I början kan lärarna ha ett kategoriskt perspektiv för att sedan efter 

att ha pratat med eleven förändra sitt perspektiv beroende på vad eleven vill med ämnet. Detta 

kan kallas att lärare tillämpar ett övergångsperspektiv på dessa elever. Det som är viktigt 

huruvida lärare ska förändra sitt perspektiv eller inte är kommunikation och den information 

som framkommer i samtalen. Detta innebär att lärarnas olika perspektiv inte är statiska utan är 

snarare föränderliga. 

 Överlag kan det sägas att så länge eleverna är aktivt närvarande under lektionerna så är 

lärare villiga att se till hela elevens situation och anpassa undervisningen så att alla kan nå upp 

till kunskapskraven.  

 När det gäller de diskurser och maktrelationer lärare tvingas att förhålla sig till vid 

bedömning och betygsättning kan det sägas att diskursen om lärarinflytande befinner sig 

mellan diskurserna ledningsinflytande och elevinflytande. De beslut ledningen tar kan 

eleverna utnyttja gentemot lärarna. Detta innebär att lärarna hamnar i kläm mellan ledningen 

och eleverna. Lukes samtliga tre maktdimensioner förekommer i skolans diskursordning och 

kan skönjas i de flesta diskurser.  
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8 Diskussion 

Innan jag börjar diskutera mitt resultat är det viktigt att än en gång poängtera att denna studie 

är baserad på mina egna tolkningar av såväl teoretiska begrepp som respondenternas svar 

under intervjuerna. Detta innebär att om någon annan hade haft samma material hade de inte 

nödvändigtvis kommit fram till samma resultat.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

Som några av respondenterna säger explicit och andra menar är att mycket av en lärares tid 

går åt till annat än undervisning. Det handlar om att dokumentera elevers prestationer, skriva 

åtgärdsprogram, rapportera elevers närvaro och så vidare. Denna dokumentation har blivit allt 

mer viktig i den svenska skolan. Lärare bör kontinuerligt dokumentera sin planering för att 

möjliggöra en utvärdering av sin egen undervisning och dokumentera elevers prestationer som 

senare ligger till grund för betygsättningen (Skolverket 2012). Denna mängd dokumentation 

kan vara en möjlig orsak till att lärares agerande gällande elever som riskerar att inte nå upp 

till kunskapskraven. Om en elev riskerar att inte nå upp till kunskapskraven ska lärare anmäla 

detta till skolans rektor som ska tillsätta en utredning ifall eleven behöver särskilt stöd (SFS 

2010:800 kap 3 § 8). För att slippa det merarbetet kan en del lärare sänka sina krav vilket 

framkommer om vi tar i beräkning hur många åtgärdsprogram lärarna faktiskt hade skrivit 

från 2001 fram tills nu. I slutet av 2012 tillsatte regeringen en utredning vars uppgift är att: 

”se över hur lärarnas administrativa arbete kan minskas och förenklas, samtidigt som 

uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av stöd säkerställs” (Regeringen 

2012). Genom att minska den administrativa arbetsbördan skulle lärare kunna hjälpa de elever 

med svårigheter istället för att som nu sätta godkänt på många av dem utan att de egentligen 

når upp till kunskapskraven. Att lärare sänker kunskapskraven för eleverna istället för att 

hjälpa dem kan jämföras med hur lärarna agerade under 1800-talet. Detta skulle i sådana fall 

innebära att lärare inte har utvecklat sitt förhållningssätt gällande elever som riskerar att inte 

uppnå kunskapskraven sen 1800-talet (jfr Ahlberg 2007). 

 Resultatet angående den administrativa bördan kan sättas i relation till lärarnas 

berättelser om brist på tid när det gäller exempelvis uppföljning och utvärdering av elever 

med åtgärdsprogram, att elever inte får åtgärdsprogram eller som en anledning till att elever 

inte når upp till kunskapskraven. Detta resultat överensstämmer med vad tidigare forskning 

säger (Cooper 1996; Lingard 2001; Sitti Hasnah Bandu & Zalizan Mohd Jelas 2012). För att 

underlätta och effektivisera tiden gällande åtgärdsprogram skulle mycket gå att sköta via 
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virtuella hjälpmedel (Catagnus & Hantula 2011). Då skulle lärarna kunna lägga ner mer tid på 

att planera och förbättra undervisningen än att sitta med administrativt arbete.  

 En annan möjlig förklaring till resultatet är att människor är alltför snabba med att 

kategorisera människor. Beroende på vilken kategori eleverna kommer att tillhöra kommer 

bemötandet från lärarna att skilja sig åt. Elever som kategoriseras som lata och bekväma 

kommer att få hjälp i betydligt mindre utsträckning att uppnå kunskapskraven jämfört med 

elever som till exempel har en diagnos. Detta kan förklaras med hjälp av informationsbrist. 

Elever som räknas som lata kanske har samma svårigheter som den som har diagnos. Enda 

skillnaden är att den ena har fått diagnosen diagnostiserad av medicinsk personal medan den 

late har inte genomgått någon undersökning. Det som kan sägas vid en jämförelse av studiens 

resultat och tidigare forskning är att elevernas svårigheter eller brister ofta tillskrivs eleverna 

själva (se Asp Onsjö 2006; Skolverket 2003; Lahdenperäs 1997; Isaksson et al. 2007; Groth 

2007; Banks et al. 2001). I detta fall är det i stor utsträckning elevernas lathet och 

bekvämlighet som är anledningen till att de riskerar att inte uppnå kunskapskraven.  

 Studien visar även att lärarna trots sitt i många fall kategoriska perspektiv på eleverna är 

villiga att anpassa sin undervisning så att fler elever når godkänt betyg. Detta ifall eleverna för 

en dialog med dem och är närvarande under lektionerna. I dessa fall kan det exempelvis vara 

tal om individanpassad undervisning eller andra personliga dealer. Detta innebär att denna 

studie stödjer Skolverkets (2003) undersökning om att 90 procent av lärarna anpassar sin 

undervisning. Innebörden blir då att Groths (2007) undersökning som visade att skolan inte 

var så villig att anpassa sig efter eleven går att diskutera. Den anpassade undervisningen sker i 

vissa fall per automatik såtillvida elevernas svårigheter beror på psykologiska och eller 

fysiologiska orsaker alternativt om elevens svårigheter beror på språkliga förbistringar. 

 Att lärare i ämnet idrott och hälsa fäster stor vikt vid elevernas aktiva närvaro är 

intressant. Denna fixering vid elevers närvaro är inte heller någon överraskning. Detta 

framkommer även av Tholins (2006) och Redelius et al. (2009) studier. Detta trots att 

närvaron inte är betygsgrundande, det vill säga finns inte med som kunskapskrav (Skolverket 

2011b). Lärare ska bedöma och betygsätta elever. Detta innebär att de ska implementera de 

riktlinjer och tillämpa de kunskapskrav som finns formulerade för ämnet idrott och hälsa. Att 

betygsättningen inte sker efter de kunskapskrav som finns formulerade kan bero på olika 

orsaker. En orsak kan vara att lärarna inte förstår kursplanerna och hur de ska betygsätta 

eleverna. Om de ändå förstår kursplanerna och kunskapskraven kan det handla om att de 

medvetet åsidosätter kunskapskraven till förmån för sitt eget tyckande (Lundquist 1977:28). 

Lärarnas tyckande kan eventuellt hänga ihop med ämnets historia som ett aktivitetsämne där 
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görandet har varit i centrum. Först i och med 1994 års skolreform fick ämnet ett tydligare 

teoretiskt innehåll (Sandahl 2005:21 ff). Detta blir troligt om hänsyn tas till respondenternas 

ålder, Respondenterna är mellan 40 och 65 år vilket innebär att ämnet idrott och hälsa har för 

dessa respondenter till stor del handlat om att vara aktiv under lektionerna.  

 Det som är mest förvånande med studien är de maktrelationer som lärare är tvingade att 

förhålla sig till vid bedömning och betygsättning. I början av studien var övertygelsen stor att 

läraren i sin roll som gatubyråkrat (Lipsky 2010) hade den mesta av makten i bedömning- och 

betygssituationer. Studiens resultat visar att lärarna befinner sig i mellan två olika diskurser 

som båda vill påverka lärarna. Denna maktkamp kan i många fall resultera i att elever inte 

bedöms och betygsätts på ett rättssäkert sätt. Ett exempel ur studien är läraren som för att 

kunna godkänna elever gör personliga ”dealer” med eleverna. Dessa dealer kan kanske i vissa 

fall sätta Skolverkets uppsatta kunskapskrav ur funktion och elever får godkänt trots att de 

borde bli underkända. Hur hade skolan och elevers kunskaper varit om eleverna hade varit 

medvetna om vilken påverkan såväl ledning och eleverna verkligen har på lärarna? Risken 

finns att om elever sänker sina nivåer och lärarna fortsätter att sänka sina krav kommer 

Sveriges invånare till exempel inom en snar framtid kunna få hälsoproblem. Detta på grund av 

bristande kunskaper om vad deras kroppar behöver för att må bra. Denna risk skulle i så fall 

få konsekvenser för såväl individen som för staten, sämre hälsa för individen och högre 

kostnader för staten i form av ökade utgifter inom sjukvården. 

 En annan risk med att i väldigt hög utsträckning ge elever godkänt endast för att de är 

närvarande är att ämnets legitimitet kan ifrågasättas. Vad är det egentligen för mening med 

ämnet idrott och hälsa, om det enda som krävs för ett godkänt betyg är att vara närvarande. 

För att öka ämnets legitimitet kan inte ämneslärarna i idrott och hälsa ignorera 

kunskapskraven och följa sin egen etik som är grundad vid respektive arbetsplats eller 

liknande. Vad jag vill komma fram till är att ämnets legitimitet stärks inte om lärare tillämpar 

sitt eget tyckande vid bedömning och betygsättning. Det är detta vi har läroplaner och 

kursplaner till. Huruvida innehållet i dessa dokument är rätt eller inte spelar ingen roll.  

 Ett resultat som har funnits med genom studien men som inte presenterats är de till antal 

bristande fallen av åtgärdsprogram. Av alla de gymnasieskolor som har kontaktats har jag fått 

in fyra stycken. Detta är enligt mig ett anmärkningsvärt resultat med tanke på att cirka fyra 

procent av eleverna gick föregående skolår ut med ett underkänt betyg. Att jag har fått in få 

åtgärdsprogram kan bero på flera faktorer. Exempelvis kan det bero på rektorers bristande 

kunskaper i att åtgärdsprogrammen är en allmän handling vilket i sådana fall är ett problem. 

En annan orsak kan vara att lärare har för lite kunskaper i och om åtgärdsprogram vilket 
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skulle kunna jämföras med Lee-Tarvers (2006) studie i USA att lärare där skulle behöva mer 

utbildning inom detta. 

 

8.2 Reflektioner över studien 

En reflektion som jag gjorde mot slutet av studien var att jag borde ha avgränsat mig i större 

utsträckning än vad jag har gjort. Detta var dock svårt att göra eftersom studien med tiden 

blev så intressant. 

 De teoretiska utgångspunkter, analytiska begrepp som studien har haft och de metodval 

som gjorts under studiens genomförande har, enligt mig, tjänat studien väl. Dessa har 

tillsammans möjliggjort att studiens syfte har uppnåtts på ett tillfredställande sätt. Trots att 

studien började med fokus åt ett litet annat håll har det omfattande empiriska materialet 

möjliggjort denna studie. Att använda andra metoder än de två som tillämpades 

(åtgärdsprogram och intervju) har aldrig varit aktuellt. Att via intervjuer kunnat be 

respondenterna att berätta och förklara sig har varit långt mycket viktigare än om jag hade 

använt mig av exempelvis färdiga enkätsvarsalternativ. Dessa djupa beskrivningar och 

resonemang har varit centrala för studien. En annan reflektion som har gjorts och som även 

kom fram i en intervju var att respondenterna blev tvingade att tänka efter hur de egentligen 

agerar och resonerar om dels elever och dels bedömning och betygsättning. Intervjuerna kan 

därmed liknas vid någon form av terapi för respondenterna. De nackdelar som kan sägas 

finnas med intervjuer är att det på förhand är mer oklart vad intervjuerna kommer att komma 

fram till än vid kvantitativa metoder (Denscombe 2009:267 ff).  

 Det som jag har reflekterat över är att jag i än högre utsträckning borde ha utnyttjat de 

insamlade åtgärdsprogrammen. Problemet med detta var att jag fick in för få åtgärdsprogram 

som dessutom var för innehållsfattiga. Detta har lett till att dessa har haft en liten roll i 

studien. I efterhand borde jag eventuellt lagt ner ännu mer energi på att samla in 

åtgärdsprogram för att sedan kunna få till en bättre triangulering av det empiriska materialet. 

 Vilken roll min förförståelse har haft för studien är svårt att säga. Det enda säkra som 

kan sägas är att den har funnits med under hela studiens gång. Min irritation över lärare som 

inte ser sin egen roll i sin undervisning kan ha genererat i att resultatet och analysen har blivit 

än mer kritisk än om jag hade varit helt neutral vid studiens igångsättning. Jag tror och hoppas 

att min förförståelse och känslor ändå har hållits tillbaka för att på ett sakligt sätt redogöra för 

studiens resultat. I vilket fall har min målsättning hela tiden varit att låta empirin tala för sig 

själv. 
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8.3 Vidare forskning 

Denna studie har väckt många nya frågor inom området som hade varit intressanta att fortsätta 

granska närmare. I och med att studien endast innefattar intervjuer med lärare och befintliga 

åtgärdsprogram så hade det varit intressant att jämföra de redan genomförda intervjuerna med 

intervjuer från övriga aktörer inom skolans diskursordning. Några frågor som till exempel 

hade varit intressanta att undersöka är: Hur hade resultatet sett ut om individer ur de andra 

diskurserna hade uttalat sig angående maktrelationer vid bedömning och betygsättning av 

elever? Hur skulle eleverna med åtgärdsprogram eller som riskerar att inte nå upp till 

kunskapskraven beskriva och resonera om sig själva eller andra liknande elever?  

 Mycket av den forskning som har bedrivits under åren gällande lärares kategoriseringar 

av elever har varit av empirisk art. Denna empiriska forskning har eventuellt gett vissa resultat 

i avseende att lärare idag är mer benägna att anpassa sin undervisning efter eleverna än 

tidigare. Detta kan bli bättre och därför hade det varit intressant att genomföra såväl normativ 

som konstruktiv forskning för att verkligen kunna konkretisera vilka metoder som skulle 

kunna ge resultat i skolan. 

 En annan intressant fråga att undersöka närmare är att ta reda på och jämföra hur många 

åtgärdsprogram det finns i ämnet idrott och hälsa mot exempelvis ämnet svenska. Är det 

någon skillnad mellan ämnen och vad skulle en sådan eventuell skillnad bero på? 

 Ytterligare en intressant aspekt att gå vidare med vore att undersöka hur lärarstudenter 

beskriver och resonerar om elever och tillhörande undervisning som riskerar att inte uppnå 

kunskapskraven. Det hade även varit intressant att se hur lärarstudenter förhåller sig till de 

existerande maktrelationer gällande bedömning och betygsättning som bevisligen existerar 

inom skolan. 

 

8.4 Avslutande ord 

Denna studie har för mig lett till dels ny kunskap och dels till att få upp ögonen för skolans 

verksamhet. Studien har lett till att jag har behövt reflektera över mina egna tankar och mitt 

framtida yrkesutövande.  

 Studiens behållning är att den förhoppningsvis har bidragit med att dels synliggöra hur 

lärare beskriver och resonerar om elever och undervisning för eleverna som har åtgärdsprogram 

eller som riskerar att inte nå upp till kunskapskraven. Dels har studien även synliggjort vilka 

maktrelationer som lärare behöver förhålla sig till vid bedömning och betygsättning.  

 Avslutningsvis vill jag tacka de personer som har bidragit till denna studie med kloka ord, 

tankar, synpunkter och stöd. Tack.  
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Bilaga  

Intervjuguide 

Innan intervjun tar sin början kommer ett inledande samtal som inte har någon relevans för 

arbetet att äga rum. Samtalen är till för att värma upp respondenten och få en ”relation” till 

respondenten inför de kommande frågorna. Denna del kommer inte att spelas in. 

1a del praktiskt och etiskt 

 Information om syfte.  

 Konfidentialitetskravet. 

 Samtycke. 

 Rätt att avbryta deltagandet. 

 Information om att jag kommer att spela in intervjun. 

2a delen Allmänt 

Namn 

Ålder 

Kön 

Antal år anställd som lärare 

Undervisar du i fler ämnen än idrott och hälsa? I så fall vilka? 

3e delen Undervisning 

- Hur arrangerar du undervisningen så att alla (ex funktionshinder, idrottskador, simning 

etcetera…) kan deltaga och bli godkända – vad gäller innehåll och metoder (ex. vid 

centralt innehåll gällande åtgärder vid skador och nödsituationer, metoder och redskap för friluftsliv, 

allsidig kroppslig förmåga?)  

- Hur tänker du kring elever som ofta är frånvarande (ex vid betygsgrundade aktiviteter, 

simning etcetera)? Vilka strategier har du för att hantera det? 

- Var går gränsen mellan att bli godkänd/underkänd? (Finns det någon lokal 

bedömningsmatris- hur ser den i så fall ut?) (om de säger närvaro, finns det med som 

kunskapskrav?) 

- Vad beror en elevs underprestation på? (Är det ett individproblem eller ett 

organisationsproblem (lärare/undervisning/skol/samhällsproblem)?) 

4e delen Åtgärdsprogram i allmänhet 

- Om jag säger åtgärdsprogram vad tänker du på då?  

- När skulle en elev vara i behov av ett åtgärdsprogram? (särskilda stödåtgärder) 



 

  

- Hur arbetar ni med åtgärdsprogram på er skola? Kan du beskriva processen? (Ex. vem 

tar initiativ till åtgärdsprogram, deltagare vid utarbetning- elever/föräldrar, Hur reagerar föräldrarna, 

innehåll vid mötet, hur följs det sedan upp, fler möten och vad innehåller de då? 

- Vad är viktigt att tänka på vid utarbetningen av ett åtgärdsprogram? 

- Vilken funktion anser du att åtgärdsprogrammen har? (Hur upplever du arbetet med 

åtgärdsprogram?) Om liten/ringa eller stor funktion, hur kommer det sig? 

(jämlikhetsperspektiv) 

- Vilka fördelar ser du med åtgärdsprogram? Vilka nackdelar?  

- Hur skulle du beskriva dina kunskaper gällande åtgärdsprogram? 

- Vilken utbildning har du fått gällande åtgärdsprogram? 

5e delen Åtgärdsprogram i ämnet idrott och hälsa 

- Hur ofta skriver du åtgärdsprogram för elever i idrott och hälsa? - Hur många 

åtgärdsprogram har du skrivit ämnet idrott och hälsa?  

-  Hur många skrivs överlag i idrott och hälsa vid din skola? Om få hur tror du det 

kommer sig? 

- Är det någon skillnad jämfört med de andra ämnena du undervisar i? Alternativt 

Om du inte undervisar i fler ämnen så hur tror du det ser ut i andra ämnen? – Hur 

kommer det sig? 

- Vilka åtgärder är/tror du är vanligast i idrott och hälsa? Hur kommer det sig? 

 

6e delen Avslutning 

- Övriga kommentarer och tankar som du vill tillägga? 

   

 


