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Practically all pupils leaving the nine-year compulsory school continue their studies at the upper 
secondary school, which consequently faces the challenge of meeting the whole range of varying 
needs and conditions of students. Daily school practice is constituted by a number of communicative 
contexts, formal as well as informal. In these social and linguistic contexts, conversations are held 
about and with students. The dissertation, which focuses on students in need of support, is expected 
to contribute to the creation of knowledge about how communication and interaction constitute 
daily work and how this ultimately may be manifested in exclusion and inclusion processes during 
the upper secondary school education of the young. The research is directed at the organisation of 
the work of the upper secondary school as well as at students’ experience of and learning from their 
participation, communication in various contexts and their own learning.

The dissertation has its point of departure in the communicative relational perspective (KoRP), 
which is founded on socio-cultural theory formation. In addition, concepts from dramaturgy have 
been used as analytical tools for deepened analysis and interpretation of interaction. The study is eth-
nographic and longitudinal in its nature. During slightly more than three years of field work, eleven 
case study students have been followed on their journey through upper secondary school education.

The outcome indicates the complexity of the upper secondary school, where communication 
and actions in a number of communicative contexts not always have the expected effect. To formal 
contexts that shall have a precautionary and supportive function belong pupil welfare team meetings, 
transition conferences and class meetings. For the group of case study students, however, these turn 
out to have limited significance. Among other things, the study uncovers how work organisation, 
mediational tools and the interaction of participants may become obstacles. Further, waiting for 
support efforts as well as inadequate collaboration between various communicative contexts have 
negative consequences for students concerned. For students who prosper in spite of complicated 
schooling and life situation in general, the experience of participation in a community of friends has a 
prominent position, but above all participation in one’s own learning process appears to be a decisive 
factor. This calls for continuous talks and follow-ups, in which teachers and not least class teachers/
mentors have a central role.
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I stort sett alla elever som lämnar grundskolan fortsätter sina studier i gymnasieskolan, som därmed 
står inför utmaningen att kunna möta hela variationen av elevers skiftande behov och förutsätt-
ningar. Skolans dagliga praktik byggs upp av en mängd kommunikativa kontexter, formella såväl 
som informella. I dessa sociala och språkliga sammanhang förs samtal om och med elever. Av-
handlingsarbetet riktar intresset mot elever som av olika skäl har bedömts vara i behov av stöd och 
studien förväntas utgöra ett bidrag till kunskapsbildningen om hur kommunikation och samspel 
konstituerar den dagliga verksamheten samt hur detta i sin förlängning kan ta sig uttryck i exklu-
derings- och inkluderingsprocesser under ungdomarnas gymnasieutbildning. Forskningsarbetet är 
inriktat dels mot organiseringen av gymnasieskolans verksamhet och dels mot elevernas upplevel-
ser och erfarande av sin delaktighet, kommunikationen i olika kontexter och det egna lärandet.

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i det kommunikativa relationsinriktade perspektivet 
(KoRP), som vilar på en sociokulturell teoribildning. Därtill har begrepp hämtade från drama-
turgin använts som analysverktyg, för fördjupad analys och tolkning av samspelet. Studien har en 
etnografisk och longitudinell karaktär. Under drygt tre års fältarbete har elva fallstudieelever följts 
på resan genom den gymnasiala utbildningen. 

Resultatet visar på gymnasieskolans komplexitet, där kommunikation och handlingar inom en 
rad kommunikativa kontexter inte alltid får förväntad effekt. Till formella sammanhang som ska 
ha en förebyggande och stödjande funktion hör elevvårdsteamsmöten, överlämnings- och klass-
konferenser. För gruppen av fallstudieelever visar sig emellertid dessa ha en begränsad betydelse. 
Studien blottlägger bland annat hur verksamhetens organisering, medierande verktyg och aktö-
rernas samspel kan bli till hinder. Vidare får väntan på stödinsatser och bristande samverkan mel-
lan olika kommunikativa kontexter negativa konsekvenser för berörda elever. För elever som når 
framgång trots en komplicerad skolgång och livssituation i övrigt, får upplevelsen av delaktighet i 
en kompisgemenskap en framskjutande plats, men framförallt framstår delaktigheten i den egna 
lärandeprocessen som en avgörande faktor. Detta ställer krav på kontinuerliga samtal och uppfölj-
ningar där undervisande lärare och inte minst klassföreståndare/mentor intar en central roll. 
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förorD

De gulröda inslagen i träden utanför mitt arbetsrumsfönster blir allt fler. Stän-
digt omskapas detta lövverk. Under många dagar med reflekterande över teorier, 
begrepp, texter och ord har jag vilat ögonen på mina rönnars och björkars skif-
tande dräkter. Frostiga grenar, djup grönska, färgsprakande höstkreationer – allt 
beroende på de kontextuella villkor som miljön har erbjudit. Med ett visst stänk 
av vemod inser jag att det verkligen är sant (om nu sanningar finns). Jag skriver 
mina sista rader i detta avhandlingsarbete! Ett arbete som utgjort en lång process 
och likt naturen har avhandlingen bytt skepnad, formats och omformats. När nu 
skrivprocessen är över för min egen del, kan jag bara hoppas att tankeprocessen 
ska leva vidare hos mina läsare och att det i sin tur ska leda till handlingar som får 
elever att känna sig delaktiga! 

Ett avhandlingsarbete är inte en individs skapelse, utan snarare en kollektivt 
formad produkt. Ann Ahlberg, du har som handledare varit en källa till inspiration 
och med ditt engagemang, din intensitet, dina skarpsinniga reflektioner och kloka 
råd har du handlett mig genom det, bitvis ganska snåriga arbetet. Varmt tack för 
allt detta, men också för att du har visat omsorg om ”hela” mig och min familje-
situation! De senaste två åren har jag också haft glädjen att ha dig, Claes Nilholm, 
som bihandledare. Du har varit en stor idéspruta, som kastat dig över mina texter 
och snabbt levererat synpunkter och reflektioner som tvingat mig till eftertanke 
och självkritisk granskning av vad jag åstadkommit. Varmt tack för dina bidrag! 

I doktorandgruppen för specialpedagogik har Marie Carlsson, Elisabeth Nord-
evall och Ann Simmeborn Fleischer ingått. Ni har betytt mycket för mig under 
hela doktorandtiden. Tack för allt ni bidragit med i diskussioner, granskningar 
och läsning av mina texter, men också för all vänskap och gemenskap! Elisabeth, 
du har, tillsammans med Ann Ahlberg utgjort mitt närmaste arbetslag. Utan all 
e-post och alla timmars telefonsamtal med dig hade jag inte varit den jag nu är! 
Tack för din lyhördhet, dina filosofiska utläggningar som tvingat mig att tänka lite 
annorlunda och inte minst för all korrekturläsning. Förutom vår egen kvartett har 
många fler doktorander berikat tillvaron. Samarbetet med pedagogikgruppen har 
varit betydelsefullt och några av er har jag haft som följeslagare under hela forskar-
utbildningen. Tack Christian Eidevald, Ingrid Granbom och Ann Ludvigsson för 
alla samtal om stort och smått! Till alla Er andra på HLK och GU som delat med er 
av värdefulla synpunkter och uppmuntrande ord vid seminarier och presentationer 
vill jag framföra ett stort tack!



För att allt ska fungera krävs också personer som Karin Karlsson. I min, stundom 
lite löst hängande, tillvaro med tillhörighet i både Jönköping och Göteborg, har du 
varit en klippa som med stort tålamod besvarat alla mina frågor och generöst erbjudit 
din hjälp. Varmt tack! Detsamma gäller även enhetschefer och personal som arbetat 
på Enheten för specialpedagogik, IPD på Göteborgs universitet, under mina år som 
projektanställd. Enhetens medarbetare har varit en värdefull tillgång även om vi träffats 
sporadiskt. Ingen nämnd och ingen glömd, men stort tack för att ni skapat känslan av 
tillhörighet och visat ert välkomnande var gång jag stigit över tröskeln till er korridor! 

Jag är också glad över att en f d språklärare och alltjämt flitigt anlitad översättare 
tog sig an sin gamla högstadieelev i nödens stund. Tack Lars-Olof Nilsson för ditt nog-
granna arbete med avhandlingens abstract och summary! Utan datateknisk kompetens 
och redigerarkonst i största allmänhet blir det inte någon bok. Ett uppriktigt tack också 
till dig, Andreas Eckert, för att du åtog dig jobbet att skapa en läsvänlig layout! 

Men vad hade resultatet blivit om det inte funnits elever och skolor? Jag vill rikta 
mitt innerligaste tack till Er ungdomar som frivilligt ställde upp, gav mig av er fritid 
och frikostigt delade med er av upplevelser och erfarenheter. Jag ser det som ett stort 
privilegium att få ha följt er under gymnasietiden. Ni lärde mig massor! Jag önskar er 
det bästa tänkbara nu och i framtiden! Ett stort och varmt tack också till Granviks och 
Tallåkers skolledare, lärare och övriga medarbetare. Ni lät mig stiga in i era rum, både 
bokstavligt och bildligt. Ert bemötande, öppenheten och modet att låta verksamheten 
granskas både ”frontstage” och ”backstage” bekräftar viljan till förändring och utveck-
ling av verksamheten.

Avhandlingsarbetet har under de gångna åren upptagit mycket tid och energi. Där-
för vill jag sist, men absolut inte minst, tacka mina närmaste för att ni ständigt påmint 
mig om att det finns ett liv utanför forskartillvaron. Tillsammans har vi fått erfara att 
benen, trots allt, blir starkare i uppförsbackar. Tack storasyster Bitte, för ditt engage-
mang och din omsorg om mig och hela min familj! Tack Elenor och Erik för det intres-
se ni visat för mitt skrivande och för att ni varit ”bollplank” och tålmodigt lyssnat när 
jag har behövt prata av mig! Tack Linnéa för att du så ofta ringt hem under vardagarna, 
kollat läget, peppat och fått mig att tänka på annat! Tack Daniel för din hand på min 
axel och alla dina uppmuntrande skämt när du har kommit från skolan! Tack Kjell för 
att du envist stod fast vid att jag skulle fortsätta med forskarutbildningen, när du själv 
hade det som allra tuffast! Här tar orden slut men… Jag älskar er alla!

Taglarp i september, 2009.
Gunvie



1 Inledning och syfte 

1. InleDnIng och syfte

I väntan på att en lärare ska komma och låsa upp dörren till klassrummet där 
dagens arbete ska ske, sitter jag tillsammans med ett par elever i korridoren och 
pratar. Det har gått cirka tre år sedan jag steg in i denna byggnad för första gång-
en och nu återstår endast tre månader till dagen S, det vill säga studentexamen. 
Efter en stund utbrister en av pojkarna:
- Vad är egentligen din roll här på skolan? En högst berättigad fråga, som jag 
åtskilliga gånger har haft anledning att besvara. Den här eleven tillhör en av de 
klasser som jag har följt under tre års tid, men vi har inte haft någon närmare 
kontakt eftersom han inte har ingått i urvalet av fallstudieelever. Även om jag vid 
flera tillfällen har berättat om varför jag finns med i verksamheten, har det för-
modligen inte funnits anledning för honom att reflektera över min närvaro för-
rän nu. Jag berättar om forskningsarbetet under instämmande nickningar från 
en av mina fallstudieelever som står bredvid och lyssnar på vår dialog. När jag är 
klar konstaterar han med viss eftertänksamhet:
- Du är som en liten detektiv!

Det avhandlingsarbete som läsaren nu har i sin hand, gör på intet vis anspråk 
på att presentera detektivens lösning på ”gåtan” om den svenska gymnasieskolan. 
Tänk om det ändå hade varit så enkelt! Min förhoppning är dock att studien 
ska kunna utgöra ett bidrag i ett allt större kunskapsflöde kring den gymnasiala 
utbildningen. Under ett femtontal år har den svenska gymnasieskolan genom-
gått stora förändringar och den befinner sig alltjämt i omdaning. Införandet 
av en ny läroplan 1994, en ny fyrgradig betygsskala, kärnämnen1, kursbetyg, 
förändrade behörighetsregler, utökning av antalet program2 samt skärpta krav 
på utredningsansvar, stöd och åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, 
utgör exempel på de förändringar som har skett under årens lopp. 

Den planerade och i långa stycken förberedda gymnasiereformen3 GY07 kom 
hastigt att brytas i samband med ett politiskt regimskifte hösten 2006. Några må-
nader senare presenterades direktiven för en ny gymnasieutredning GY09, som 
under våren 2008 överräckte sitt förslag på gymnasieskolans framtida struktur i 

1  Gemensamma kurser för samtliga gymnasieprogram, omfattande åtta ämnen med nio olika 
kurser: Svenska A och Svenska B (alternativt Svenska som andraspråk A och B), Engelska A, 
Matematik A, Idrott och hälsa A, Samhällskunskap A, Religionskunskap A, Naturkunskap A samt 
Estetisk verksamhet. Kärnämnena utgör 750 poäng av gymnasieutbildningens totala 2500 p.
2  Antalet nationella program uppgår till 17 efter införandet av Teknikprogrammet år 2000.
3  Prop. 2003/04:140. 
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sitt betänkande Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). I 
skrivande stund ligger det något bearbetade förslaget i väntan på riksdagsbeslut 
(Prop. 2008/09:199). Reformen innebär i korthet att gymnasieprogrammens 
innehåll ska förändras och sex av dem föreslås leda fram till en högskoleförbe-
redande examen. Övriga 12 program ska resultera i en yrkesexamen med direkt 
anställningsbarhet. I det senare fallet kan det ske genom skolförlagd yrkesutbild-
ning eller via en gymnasial lärlingsutbildning. 

 Parallellt med utredningen om gymnasieskolan förväntas nya kursplaner och 
kunskapskrav införas successivt läsåret 2011/12 i grundskolan och motsvarande 
skolformer4. Separata kursplaner inom gymnasieskolan föreslås bli ersatta av 
ämnesplaner. För såväl den obligatoriska skolan som de frivilliga skolformerna 
väntar införandet av ett nytt betygssystem5. En förändrad lärarutbildning6, änd-
rade tillträdesregler till högskoleutbildning7 och övriga justeringar i den efter-
gymnasiala utbildningen är ytterligare exempel på planerade åtgärder som i sin 
förlängning också påverkar gymnasieskolan. I väntan på den stora gymnasiere-
formen har ett antal kursplaner reviderats under 2007 och en försöksverksamhet 
med gymnasial lärlingsutbildning8 introducerades året därpå. Utöver nämnda 
reformer har dessutom ett nytt skollagsförslag9 presenterats, vilket bland annat 
innebär skärpta krav rörande elever i behov av stöd. 

I massmedia debatteras effekten av ett ökande antal friskolor och därmed 
ett allt större krav på kommunala gymnasieskolors behov av att marknadsföra 
sin verksamhet för att locka till sig sökanden. Andelen elever inom fristående 
gymnasieskolor uppgick till drygt 17% under läsåret 2007/0810. Genom en skol-
lagsändring11 gäller fr o m höstterminen 2008 även så kallad frisökning, som ger 
elever formell möjlighet att välja den gymnasieskola de önskar oavsett om utbild-
ningen anordnas av hemkommunen eller ej. Detta förstärker ytterligare skolornas 
behov av att göra sig konkurrensmässigt starka. Debatteras görs också elevernas 
taktikval, försämrade matematikkunskaper, minskat intresse för moderna språk 
och rapporter aktualiserar det sjunkande antalet elever som är behöriga till gym-

4  Prop. 2008/09:87
5  Den nya betygsskalan föreslås bli sexgradig med fem betygssteg (A-E) för godkända resultat 
och ett steg (F) för icke godkänt resultat (Prop. 2008/09:66).
6  SOU 2008:109
7  SFS 2007:666
8  SFS 2008:755
9  Ds 2009:25
10  Skolverket (2008a)
11  Prop. 2006/07:71; SFS 1985:1100
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nasieskolans nationella program. Statistik visar att mer än var tionde elev (drygt 
11%) som slutar grundskolan saknar godkänt betyg i matematik, engelska och/
eller svenska, alternativt svenska som andraspråk (Skolverket, 2009). Intresset för 
yrkesförberedande utbildningar ökar, vilket bidrar till att intagningspoängen till 
vissa utbildningar stiger och elever tvingas därför att välja andra, mindre önskade 
alternativ.  

I beskrivningar av dagens gymnasieskola fokuseras den bristande målupp-
fyllelsen, även om studieresultaten blivit bättre de senaste åren. Alltför många 
gymnasieelever når inte fram till ett slutbetyg och grundläggande behörighet för 
vidare studier12. Elever byter program eller hoppar av från utbildningen13. I kom-
bination med rapporter om elevers psykiska ohälsa14 signalerar ovanstående be-
skrivning med exemplifieringar av det aktuella läget, ett stort behov av fortsatta 
forskningsinsatser inom det berörda området. En kunskapssammanställning från 
Skolverket (2008b) visar därtill att utvecklingsarbete och forskning om särskilt 
stöd i gymnasieskolan är eftersatt. Det saknas kunskap om orsakerna till de otill-
fredsställande resultaten, såväl som kunskap om det stöd som fungerar.

Från att ha varit en urvalsskola har den gymnasiala utbildningen kommit 
att bli en tillvalsskola, en allmän ungdomsskola. I stort sett alla grundskolans 
elever (99%) påbörjar studier på gymnasiet (Skolverket, 2008c). Detta ställer 
nya och delvis annorlunda krav på skolan som ska kunna möta hela variationen 
av elevers olikheter och skapa förutsättningar för den enskildes optimala utveck-
ling. Gymnasieskolans uppdrag formuleras i 1994 års läroplan för de frivilliga 
skolformerna på följande sätt:

Gymnasieskolan skall med den obligatoriska skolan som grund fördjupa och utveckla 
elevernas kunskaper som förberedelse för yrkesverksamhet och studier vid universi-
tet och högskolor m.m. och som förberedelse för vuxen livet som samhällsmedbor-
gare och ansvariga för sina egna liv. (Lpf 94, s 7)

Det är samhällets angelägenhet att gymnasieskolan fungerar som en skolform för alla 
ungdomar, vilket i dagsläget får betraktas som ett stor och utmanande uppgift. 

12  Cirka två tredjedelar av eleverna får ett slutbetyg efter tre år. Inom den gruppen når nästan 
90% allmän behörighet för vidare studier (Skolverket, 2008a).
13  Var tionde elev gör ett tidigt avbrott, dvs under första eller andra året. Avbrottsfrekvensen 
under tredje året uppgår till 13% (Skolverket,  2008c). För elever som började gymnasieskolan 
2007 hade 14% bytt studieväg efter ett år (http://www.skolverket.se/sb/d/1718).
14  SOU 2006:77
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VAl AV forskningsområde och forskningsfokus

Min nästan trettioåriga bakgrund som lärare och senare också som specialpeda-
gog inom det obligatoriska skolväsendet, har lett fram till ett genuint intresse för 
en praktiknära och elevfokuserad forskning. Grundskolans devis ”en skola för 
alla” har genom organisatoriska förändringar också kommit att omfatta gymna-
sieskolan (Wallin, 1997). Redan under 1980-talets första hälft uttrycktes målet 
om att gymnasieskolan skulle bli ”en skola för alla som lämnar grundskolan” 
(Mattson & Svensson, 1994, s 238).  Möjligheter, utmaningar och svårigheter 
som är förenade med ett reellt förverkligande av denna vision har fångat intresset, 
just på grund av min bakgrund i den skolverksamhet som ska försörja gymna-
sieskolan med nya elever. Att den senare utgjorde en mindre bekant skolkontext 
vid studiens början har främst varit till fördel. Å andra sidan har det varit mera 
tidskrävande att skapa sig en bild av den mångfasetterade verksamheten, jämfört 
med om jag hade valt ett för mig mera välkänt område. Den generella kunskapen 
om skolpraktiker går givetvis inte att bortse ifrån och längre fram återkommer 
jag till betydelsen av mina tidigare yrkeserfarenheter, på gott och ont.

sociAlA och språkligA sAmmAnhAng i en komplex VerksAmhet

Mitt avhandlingsarbete utgörs av en longitudinell studie, som tar sin utgångs-
punkt i det kommunikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP)15. Inom 
KoRP är studier av kommunikativa kontexter, definierade som språkliga och so-
ciala sammanhang, centrala. I dessa varierande sammanhang samspelar, samtalar 
och handlar aktörer i den dagliga verksamheten. Cicourel (1992, s 307) utgår 
från ”medical communicative contexts” i sin problematisering och diskussion 
kring beforskande av kontexter och betydelsen av rådande sociokulturella villkor 
för den kommunikation och sociala interaktion som sker i specifika möten. Han 
ger exempel på en rad mötesarenor med skiftande deltagare, platser och varie-
rande samtalsinnehåll inom sjukhusmiljöer.

There also can be brief and lengthy exchanges between physician and patient, techni-
cal discussions among physicians and between physicians and nurses or technicians, 
and somber or emotionally charged exchanges between family members and health 
care personnel. The exchanges can occur in a variety of settings such as the patient’s 
room, in a clinic examining room, a hall or corridor, an empty elevator, the cafeteria, 
at the x-ray facility, the nurse’s station, or a laboratory. (s 299)

15   Se bl a Ahlberg, 2001, 2007c, 2009; Ahlberg, Klasson & Nordevall, 2002; Ahlberg, Målqvist 
& Welin, 2005; Jakobsson, 2002; Simeonsdotter Svensson, 2009.
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På motsvarande sätt riktas uppmärksamheten i mitt arbete mot olika typer av 
kommunikativa kontexter inom gymnasieskolan, vilka bär upp och formar dess 
dagliga verksamhet. Begreppet kommunikativa kontexter blir således ett sam-
lingsnamn för alla förekommande sammanhang, formella såväl som informella, 
där samtal förs med och om elever. Till de formella hör exempelvis lektioner/
undervisningssituationer, utvecklingssamtal och konferenser av olika slag. Där-
utöver sker en mängd spontana, informella möten mellan elever, lärare och andra 
skolaktörer under dagens lopp. Aktörerna (elever, lärare, elevvårdspersonal etc) 
skiftar. Så även det fysiska rummet där samspelet sker, i klassrum, korridorer, 
personalrum med flera. Skolan som institution är liksom de enskilda aktörerna 
bärare av sin historia, kultur och traditioner, vilket kommer att prägla kommu-
nikations- och handlingsmönster. 

Skolan som verksamhet kännetecknas av sin komplexitet och min utgångs-
punkt är att enkla orsaksmodeller är otillräckliga för att beskriva mångfalden av 
faktorers påverkan av vad som händer, i synnerhet för elever som befinner sig i 
svårigheter eller som riskerar att inte nå utbildningsmålen. Forskningsarbetet 
strävar efter att synliggöra kommunikationsprocesser på och mellan olika nivåer 
(individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivån), samt visa på de konsekven-
ser detta får för den enskilde elevens delaktighet och lärande. Jag riktar mitt 
intresse mot verksamheten, hur den är organiserad och hur samspelet sker i olika 
kommunikativa kontexter, samtidigt som strålkastarljuset riktas mot de enskilda 
individernas sätt att skapa mening, erfara och förstå sin skol-/lärandesituation. 
Avsikten är att låta studien belysa och analysera ett problemfält, dvs gymnasie-
skolans dagliga verksamhet, med avseende på två olika aspekter vilka i praktiken 
är starkt sammanflätade. Slutresultatet förväntas också bli en sammanlänkning 
av dessa aspekter, dvs vad som synliggjorts i studiet av den sociala praktiken och 
vad som framträtt genom elevernas eget berättande. Under fältarbetet har jag ge-
nomgående strävat efter att försöka se och tolka samspel och handlingar utifrån 
elevernas position16, oavsett om eleven varit närvarande eller inte. Därmed ges 
eleverna tolkningsföreträde i frågor som rör deras utbildning och skolvardag. 

Forskningsarbetet bottnar i mitt intresse för elever som av olika skäl befinner 
sig i svårigheter och som under längre eller kortare tid behöver stöd för att kunna 
lyckas med sina studier. För att komma i kontakt med elever som haft behov av/

16  I många sammanhang talas om elevperspektiv. Att ta någon annans perspektiv ser jag som en omöjlighet. 
Jag väljer därför begreppet position och vill därmed markera att det är rollen som elev som är den centrala 
utgångspunkten, inte lärare, rektor eller någon annan aktör. Hur kan de förhandlingar som äger rum tänkas 
påverka eleven? Vilka bilder av henne/honom skapas i olika kontexter? Hur påverkas elevens situation av verk-
samhetens organisering, styrande riktlinjer, beslut etc?
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fått stöd eller som kan förväntas behöva ett sådant under sin kommande gymna-
sieutbildning blev s k överlämningskonferenser en naturlig startpunkt för mitt ur-
val av elever. Det är vid ett sådant överlämnande av grundskolans avgångselever 
som information lämnas till mottagande gymnasieskola. Grundskolans aktörer 
definierar elevgruppen och överlämningen vilar därmed på deras bedömning av 
presumtiva behov.

syfte och frågeställningAr

Avhandlingsarbetets syfte är att beskriva, analysera och tolka kommunikation, 
samspel och handlingar inom olika kommunikativa kontexter där samtal sker 
med och om elever i gymnasieskolans dagliga praktik. Forskningsintresset är riktat 
mot elever som av olika skäl har bedömts vara i behov av särskilt stöd. 

Studien förväntas bli ett tillskott i kunskapsbildningen om hur kommuni-
kation och samspel konstituerar den dagliga skolpraktiken och hur detta i sin 
förlängning kan ta sig uttryck i inkluderings- respektive exkluderingsprocesser 
under ungdomarnas gymnasieutbildning.

Konkreta frågeställningar som ligger till grund för arbetet har formulerats på 
följande sätt:

Vilka kommunikativa kontexter berör elever i behov av särskilt stöd och •	
vilka framstår eventuellt som särskilt betydelsefulla i deras skolpraktik?
Vilka konsekvenser får samspel och handlingar i olika formella och in-•	
formella kontexter för hur elevens skolpraktik tar gestalt och för hur ett 
eventuellt stöd kommer att utformas?
Hur erfar och förstår eleven själv den egna delaktigheten i skolans praktik, •	
kommunikationen i olika kontexter och sitt eget lärande?

AVhAndlingens disposition 

Med avsikt att visa på avhandlingsarbetets relevans har jag i inledningen gjort 
några kortfattade nedslag i den svenska gymnasieskolans förändringsprocess och 
den problematik som kommer till uttryck i allehanda rapporter, utredningar, 
lägesbedömningar och statistikredovisningar. Förutom bakomliggande intresse 
för valet av forskningsområde och min yrkeserfarenhet, har också avhandlingsar-
betets syfte med tillhörande forskningsfrågor presenterats.

I det följande kapitlet (kapitel 2) görs en beskrivning av gymnasieskolan ur 
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ett historiskt perspektiv, dess nuvarande struktur samt planerade åtgärder inför 
den framtida utformningen av gymnasieskolan. Den historiska återblicken är 
begränsad och skulle kunna erbjuda en betydligt mera detaljrik beskrivning av 
den svenska gymnasieskolans utveckling över tid. Min strävan är dock att lyfta 
fram delar som jag har bedömt vara av värde för förståelsen av det nuvarande 
händelseförloppet och som har kopplingar till det empiriska materialet. 

I kapitel tre ges exempel på tidigare genomförda studier och forskningsre-
sultat som knyter an till mitt avhandlingsarbete. Utöver forskning rörande den 
svenska skolan görs också en internationell utblick. Med utgångspunkt i gym-
nasieskolan diskuteras i kapitel fyra, specialpedagogiken som verksamhet och 
som forsknings-/kunskapsområde. För att ge en bakgrund till studiens empiri 
och den kommande resultatbeskrivningen, presenterar jag en granskning av na-
tionella och lokala styrdokument samt ett urval av övriga dokument som har 
betydelse för studien.

Det femte och sjätte kapitlet ägnas åt teoretiska och metodologiska utgångs-
punkter. Studien utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv, det kommunika-
tiva relationsinriktade perspektivet, KoRP (Ahlberg, 2001; Ahlberg, Målqvist 
& Welin, 2005; Jakobsson, 2002; Simeonsdotter Svensson, 2009). Kommu-
nikation och handlingar inom olika kontexter analyseras och tolkas utifrån en 
sociokulturell teoribildning och dess grundläggande idé om mediering (Säljö, 
2005; Wertsch, 1991, 1998). För att ytterligare fördjupa förståelsen av det em-
piriska materialet har Goffmans dramaturgiska perspektiv använts (Goffman 
1959/2000, 1970). Den etnografiska ansatsen, tillvägagångssättet vid genom-
förandet av fältarbetet, analysförfarandet, liksom trovärdighet och etiska över-
väganden diskuteras i det sjätte kapitlet. Därtill introduceras berörda skolor och 
gruppen fallstudieelever. 

Resultatet presenteras i två kapitel, där en redovisning av studiens kartlägg-
ning av olika kommunikativa kontexter inom gymnasieskolan görs inledningsvis 
i kapitel 7. Innehållet omfattar en övergripande sammanställning och beskriv-
ning av dem, med syfte att besvara frågan om vilka kontexter som berör elever i 
behov av särskilt stöd och vilka som eventuellt framstår som särskilt betydelse-
fulla för elevers skolpraktik (forskningsfråga 1). Vidare redogörs för vad analys 
och tolkning av samspel och handlingar i olika sammanhang har lett fram till, i 
strävan efter förståelse av kontexternas betydelse för hur elevers skolsituation tar 
gestalt och för hur stöd kommer att utformas (forskningsfråga 2). Till grund för 
det efterföljande kapitlet (8), ligger fallstudiegruppens skolberättelser, illustre-
rande elva elevers resa genom gymnasieskolan. Elevernas egna erfarenheter och 
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upplevelser av sin skolsituation (forskningsfråga 3) länkas samman med gjorda 
fältobservationer och med dokument som upprättats på olika nivåer. I analysen 
av skolberättelserna framträder ett antal teman som avgörande för inkluderings- 
respektive exkluderingsprocesser inom gymnasieskolan.

I det nionde och avslutande kapitlet problematiseras och diskuteras studiens 
utgångspunkter och resultat. Vidare lyfts forskningsmetodiska och etiska erfa-
renheter, samt avslutande reflektioner kring resultatets betydelse för det obliga-
toriska såväl som det frivilliga skolväsendet och framtida behov av fortsatt forsk-
ning.



9 Gymnasieskolan i förändring 

2. gyMnAsIeskolAn I förÄnDrIng

Vilka inträdeskrav och vilka examenskrav ska gälla för gymnasieskolan? Vilken 
utbildning ska föregå den gymnasiala och vart ska utbildningen leda vidare till? 
Detta är frågor som varit relevanta under minst 350 år, eftersom gymnasiet un-
der denna tid har utgjort en fristående skolform med avgränsningar såväl uppåt 
som nedåt. Redan på 1600-talet intog gymnasiet en position mellan trivialskolor 
och akademier, en ställning som det än idag upprätthåller mellan å ena sidan det 
obligatoriska skolväsendet och å andra sidan högskoleutbildningar och andra 
eftergymnasiala yrkesutbildningar. Därtill har arbets- och samhällslivets roll som 
gymnasieskolans avnämare stärkts alltmera under tidens lopp. Gymnasieskolans 
uppdrag såsom det formuleras i nu gällande läroplan (Se Lpf 94, s 7), handlar 
om en balans mellan dess huvuduppgifter som består i att förbereda för yrkes-
verksamhet, för vidare studier och att ge allmän bildning. Hur avvägningen mel-
lan de ingående komponenterna ska göras, har varit och tycks förbli den stående 
frågan.

Vad man kan våga konstatera är att dessa huvuduppgifter i olika mening varit aktuella 
över tid och att balansen mellan dem inte bara varierat utan också stått i debattens 
centrum. (Wallin, 1997, s 37)

från kAtedrAlskolor till en integrerAd 
gymnAsieskolA

De första gymnasierna som inrättades på 1600-talet stod för prästutbildning17 
och hade således sina äldsta rötter i medeltidens katedralskolor. En växande 
statsförvaltning med allt fler tjänstemän ställde krav på ett annat ämnesinnehåll 
än det som läroverken med sitt klassiska bildningsideal hittills hade omfattat 
och parallella skolformer växte fram. En sammanslagning av dessa18 i mitten av 
1800-talet, resulterade i en uppdelning av läroverket i en latinlinje och en real-
linje, men där den senare inte gav behörighet till vidare akademiska studier och 
examina (Wallin, 1997). Den differentiering som har kännetecknat gymnasiets 
fortsatta utveckling hade därmed påbörjats, men samtidigt kvarstod de skolpoli-
tiska striderna om läroverkens inriktning. I spåret av industrisamhällets utveck-

17  Prästutbildningen kom senare att överföras till akademierna.
18  En statlig utbildning som bestod av skriv- och räkneklasser, s k apologistskolan, slogs sam-
man med läroverket.



10  Gymnasieskolan i förändring 

ling följde en växande medelklass med krav på utbildning för yrkesutövandet 
och det medborgerliga livet (Madsén, 1988). Genom 1905 års läroverksstadga, 
infördes realskolan på vilken det fyraåriga gymnasiet kom att bygga19. Samun-
dervisning av flickor och pojkar infördes i realskolan, men det dröjde ytterligare 
ett tjugotal år innan flickorna fick tillträde till läroverken. Under 1900-talets 
första hälft förblev läroverken relativt oförändrade, fram till dess att ytterligare en 
linje inrättades 1953, en allmän linje. Alltjämt var utbildningen enbart teoretisk 
och vid sidan om denna skolform hade så kallade fackgymnasier vuxit fram. De 
senare20 gav dock inte behörighet till eftergymnasiala studier vid universitet och 
högskolor förrän på 1960-talet då utbildningstiden förlängts och innehållet till 
viss del justerats (Wallin, 1997). 

Tillströmningen av elever till gymnasieskolan har ökat markant under 
1900-talets senare hälft. Efter andra världskrigets slut fanns knappt 8% av en 
årskull 17-åringar i gymnasiet (Hultqvist, 2001). Brist på arbetskraft och behov 
av yrkesutbildade kom att känneteckna 1950- och 60-talen, vilket gjorde att 
utbildningen, den allmänna men framförallt den yrkesinriktade, expanderade 
alltmer. Antalet platser var dock otillräckliga till följd av stora årskullar och det 
tilltagande intresset för fortsatt utbildning. Avskaffandet av parallellskolesyste-
met och införandet av en sammanhållen grundskola 1962 kom att stimulera ef-
terfrågan på ytterligare studier. I takt med förändrade levnadsvillkor sågs utbild-
ning som ett sätt att öka välfärden, vilket ledde till en breddad rekrytering och 
därtill fanns ett samhällsekonomiskt utrymme för ökade utbildningskostnader. 
Skolan skulle förse samhället med kvalificerad arbetskraft, men den kom också 
successivt att ställas inför ett växande differentieringskrav (Franke-Wikberg & 
Lundgren, 1979; Lindensjö & Lundgren, 2000; Madsén, 1988). 

Den sammanhållna obligatoriska grundskolan kom så småningom att följas 
av en om- och nyorganisering av de frivilliga skolformerna. Hultqvist (2001)21 
redogör för det ökade differentieringsbehovet och de bakomliggande faktorer 
som kom att styra elevernas val. I såväl Gymnasieutredningen (SOU 1963:42) 
som Fackskoleutredningen (SOU 1963:50) användes begreppet ”avlänka” i flera 
skrivningar och i detta sammanhang lyftes behovet av att det växande antalet ut-
bildningssökande skulle genom en ”naturlig avlänkning” (Hultqvist, 2001, s 56) 

19  Gymnasiet tog vid efter realskolans näst sista klass, och var fortfarande uppdelat i två, men 
numera likställda linjer, real- respektive latinlinjen. 
20  Parallellt, men helt åtskiljt från nämnda skolformer fanns yrkesutbildningar som till största 
delen sköttes utan statlig inblandning.
21  Hultqvist (2001) gör i sin avhandling en noggrann genomgång och beskrivning av det refor-
meringsarbete som ägnades skolväsendet ovanför grundskolan under 1960-1970-talen.
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ledas från det allmänna gymnasiet till mera yrkesinriktade utbildningsvägar. 

Hur skulle den ökade efterfrågan på utbildning differentieras utan att se ut som en 
differentiering? Hur skulle talet om en demokratisk utbildningspolitik kunna föras 
samtidigt med strävan att uppnå de gymnasieavlänkande effekterna? Svaret blev ”in-
dividen i centrum”. Vägen ut ur konflikten hette ”individens behov och intressen”. 
(Hultqvist, 2001, s 57)

Med de två nämnda statliga utredningarna som grund, reformerades och kom-
pletterades det allmänna gymnasiet och yrkesskolan med en fackskola i mitten 
av 1960-talet (Lindensjö & Lundgren, 2000). Den senare som kom att om-
fatta 2-åriga linjer inom ekonomi, teknik och vård, skulle tillgodose efterfrågan 
på fortsatt teoretisk utbildning efter grundskolan. Fackskolan intog därmed en 
mellanställning, det vill säga den erbjöd en kortare teoretisk utbildning än gym-
nasiets fem treåriga linjer22 och förväntades avlasta gymnasierna vid en större 
tillströmning av elever. Den efterföljande yrkesutbildningsberedningen (SOU 
1966:3) föreslog däremot en sammanhållen, dvs en totalintegrerad gymnasie-
skola. Fokus skulle ligga på den enskilde elevens fria val utifrån hans/hennes 
intresse, behov och möjligheter. Förslaget innebar att elever från olika linjer dvs 
från tidigare skolformer, skulle kunna organiseras i nya konstellationer över tra-
ditionella gränser. Ett mera funktionellt utnyttjande av lokaler var ytterligare en 
aspekt som framfördes och man såg också möjligheterna till samverkan mellan 
yrkes- och ämneslärare inom samma område, vilket kan jämföras med det än 
idag påtalade behovet av ämnesövergripande arbete mellan kärn- och karaktärs-
ämnen23, så kallad ”infärgning”.

Madsén (1988) pekar på de förändringar som skedde i samhällsekonomin under 
1970-talet och menar att orsaken till den ytterligare expansionen av gymnasieskolan var ett 
resultat av den växande ungdomsarbetslösheten. Elevtillströmningen skiljde sig alltså orsaks-
mässigt från tidigare decenniers ökning av antalet elever. En totalintegrerad gymnasieskola 
som innebar att yrkesskolan, fackskolan och gymnasiet sammanfördes till en organisatorisk 
enhet kom till stånd 1971 och till denna skolform antogs drygt 70% av en årskull. 

22  Den ekonomiska, humanistiska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och tekniska lin-
jen var treårig.
23  Karaktärsämnen är ett samlingsnamn för de ämnen som ger gymnasieprogrammen sin speci-
fika karaktär och de varierar således mellan olika program. Av gymnasieutbildningens totala 2500 
poäng omfattar karaktärsämnena 1450 poäng.
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dAgens gymnAsieskolA Växer frAm

Det framstod ganska snart ett behov av att reformera den ”nya” gymnasieskolan. 
Intentioner i linje med yrkesutbildningsberedningens förslag hade inte kommit 
att förverkligas. Integrationen mellan skolformerna förblev en rent organisato-
risk åtgärd, vilket innebar att under gymnasieskolans gemensamma tak fanns 2-, 
3- och 4-åriga linjer åtskilda från varandra och med rötterna kvar i de tidigare 
tre skolformerna. Den utredning som initierades 1976 avlämnade sitt slutbetän-
kande fem år senare (SOU 1981:96) och det innehöll ett förslag till en genom-
gripande förändring av gymnasieskolan. Det handlade om främst tre problem-
områden; organisering av tre ämnesövergripande utbildningsområden istället för 
det befintliga linjesystemet, införande av ett treterminssystem samt praktik för 
alla elever oavsett vilken utbildningsgren som valts. I direktiven framgick bland 
annat att alla studievägar skulle vara både studie- och yrkesförberedande och 
att den sociala och könsmässiga snedrekryteringen skulle motverkas (Mattson 
& Svensson, 1994). Förslaget har av senare tids betraktare bedömts som alltför 
radikalt och/eller omfattande, vilket gjorde att det aldrig kom att realiseras i sin 
helhet (Bergström, 2003; Dahllöf, 2002; Hultqvist, 2001; Lindensjö & Lund-
gren, 2000). Längre fram i texten lyfts förslagets innehåll och en jämförelse görs 
med det utredningsarbete av gymnasieskolan som skett under 2000-talet. I en 
artikel 2002 återupptar Dahllöf idéerna i 1981 års betänkande och säger om 
detta ”ofullbordade verk” att:

(…) väsentliga delar av det lades på is, en is som inte töat än. Frågan är, om en DNA-
liknande analys av genstrukturen hos detta nedisade »utredningslik» skulle kunna 
ge inspiration till en skapelse med bättre förmåga till överlevnad under nya, mildare 
klimatförhållanden. (s 220)

Den försöksverksamhet med treåriga yrkesinriktade linjer på gymnasieskolan som 
bedrevs och utvärderades i slutet av 1980-talet och i början av 90-talet (Mattsson 
& Svensson, 1994) kom att leda fram till propositionen Växa med kunskaper, 
om gymnasieskolan och vuxenutbildningen (Prop 1990/91:85)24. Här tog dagens 
gymnasieskola sin ursprungliga form med genomgående treåriga program (16 
till antalet), som var och ett byggdes upp av kurser. Alla program skulle ha en ge-
mensam bas av så kallade kärnämnen, som också tillgodosåg de allmänna inträ-
deskraven till eftergymnasial utbildning. Decentralisering med införande av ett 

24  Lindensjö och Lundgren (2000) beskriver reformens motstånd som en följd av att genom-
förandet ställde stora ekonomiska krav men också på grund av de pedagogiska implikationer som 
följde i dess spår. ”I debatten ekade 50- och 60-talens debatt om grundskolan.” (s 111)
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mål- och resultatstyrt utbildningsväsende utgjorde en del i den rad av reformer 
som kom att känneteckna 1990-talet. Gymnasieskolan fick en ny läroplan, 1994 
års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 och ett nytt målrelaterat betygs-
system infördes bestående av fyra betygssteg (icke godkänt, godkänt, väl godkänt 
och mycket väl godkänt). En komplettering av programutbudet skedde hösten 
2000 genom att det tekniska programmet etablerades. Inom större delen av de 
nuvarande 17 gymnasieprogrammen finns också nationella inriktningar. Därtill 
kommer ett stort antal specialutformade program.

Det förväntade resultatet för den sammanhållna gymnasieskolan har inte in-
friats. Uppgiften att möta alla elever som avslutat sin obligatoriska skolgång har 
under årens lopp framtvingat allt fler differentierade lösningar. Det individuella 
programmet (IV) fanns redan med som en del av 1991 års gymnasiereform (Prop 
1990/91:85)25. Inrättandet motiverades av behovet av kompensatorisk utbild-
ning för elever med otillräckliga kunskaper, eller för elever som är omotiverade 
eller osäkra i sitt studieval. IV-programmet förväntades också fånga upp elever 
som inte har kommit in på sitt önskade utbildningsprogram eller som avbrutit 
redan påbörjade studier inom gymnasieskolan26. 

Behörighetsreglerna till de nationella programmen förändrades 1998 och 
för tillträde till gymnasieskolans utbildningsvägar kom det att innebära krav på 
minst betyget godkänt i matematik, engelska och svenska, alternativt svenska 
som andraspråk, från grundskolan. Detta resulterade i en ökning av antalet sökta 
platser till det individuella programmet (Myndigheten för skolutveckling, 2006). 
Det är fler pojkar än flickor som följer ett individuellt program, men senare läsår 
visar på en något jämnare fördelning, 56 respektive 44% (Skolverket, 2007a). 
Det huvudsakliga syftet vid inrättandet av IV-programmet var att eleverna skulle 
förberedas för en övergång till ett nationellt program. Avhoppen från en senare 
påbörjad utbildning inom ett nationellt program har dock visat sig vara stor27.  
I strävan mot att ett större antal elever på det individuella programmet ska full-
följa sin utbildning på ett nationellt program, har så kallade programinriktade 

25  Det individuella programmet var ett led i förändringen av kommunernas uppföljningsansvar, 
som tidigare hade omfattat alla 16- och 17-åringar och som idag sträcker sig upp till 20 års ålder.
26  Förordningen om det individuella programmet trädde i kraft 1992, men innehöll inte statlig 
reglering i samma utsträckning som för de nationella programmen. Kommunerna fick själva styra 
innehåll, längd och utformning, vilket kom att resultera i varierande kvalitet avseende denna utbild-
ningsform. Därtill har programmet vuxit alltmer och intar en tredjeplacering i storleksordningen 
bland programmen. Flertalet IV-elever återfinns i år 1 (http://www.skolverket.se/sb/d/1718).
27  Drygt var femte IV-elev har erhållit ett slutbetyg från gymnasieskolan inom fem år enligt 
Skolverkets statistik för läsåret 2007/08 (http://www.skolverket.se/sb/d/1718).
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studievägar (PRIV) inrättats. Det innebär att eleverna redan under studierna på 
IV ges möjlighet att läsa och tillgodoräkna sig kurser som finns på det nationella 
eller specialutformade program de har för avsikt att söka.

gymnAsieskolAn under 2000-tAlet

För att utreda och lämna förslag på en framtida utformning av gymnasiesko-
lan tillsattes en kommitté år 2000, som i sitt arbete utgick från den alltjämt 
bestående sociala och könsmässiga snedrekryteringen, rådande statusskillnader 
mellan olika program och den starka uppdelningen i yrkes- respektive studieför-
beredande program. Det stora antalet elever som avslutar sin utbildning utan ett 
slutbetyg, det otillräckliga antalet som uppnår högskolebehörighet, problem vid 
övergångarna till respektive från gymnasieskolan, fragmentisering av studierna 
genom det stora utbudet kurser28 var ytterligare brister som påpekades (SOU 
2002:120). 

Efter remissförfarandet kom betänkandet i starkt reducerad form att ligga till 
grund för regeringens program Kunskap och kvalitet – elva steg för utveckling av 
gymnasieskolan (Prop 2003/04:140). Gymnasiekommitténs ursprungliga förslag 
på ändrad struktur (SOU 2002:120) där åtta sektorer skulle ersätta nuvarande 
17 program hade därmed lämnats åsido och inte heller fanns betänkandets för-
slag om borttagande av det individuella programmet kvar. Det handlade inte 
längre om någon genomgripande organisatorisk reformering, utan gymnasier-
evideringen benämnd GY07, byggde helt på den grundstruktur som formats 
1994. Steget tillbaka från ursprungliga idéer kan jämföras med 1976 års gym-
nasieutredning (se ovan) vars radikala innehåll inte heller fick genomslagskraft. 
Bergström (2003) lyfter fram två paralleller mellan nämnda utredningar. Den 
första likheten ligger i ett färre antal utbildningsområden/sektorer inom vilka 
mera gemensamma studier skulle bedrivas under elevernas första gymnasieår. 
Den andra avser inslaget av praktik för alla oavsett studieinriktning. Dahllöf 
(2002) beskriver bakomliggande faktorer och utgångspunkter för 70-talets gym-
nasieutredning och hur den förordade en annorlunda indelning av gymnasiesko-
lan, där ursprungliga linjer bröts upp och sammanfördes i ett ekonomiskt, ett 
socialt och ett tekniskt utbildningsområde med strävan mot en minskad social 
snedrekrytering och en större integration mellan teori och praktik. Målet var att 
minska studieavbrotten, motivera och underlätta för elever som inte var säkra 

28  132 olika ämnen organiseras i 854 kurser. Utöver det nationella kursutbudet har ett stort antal 
lokala kurser utformats (SOU2002:120). 
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på sitt yrkesval eller som av olika skäl var mindre motiverade för vidare studier 
(Hultqvist, 2001).

Det politiska regimskiftet hösten 2006 ledde till att den planerade revidering-
en av gymnasieskolan (GY07) stoppades och en ny utredning (GY 09) påbör-
jades under 2007. Vad som dessförinnan hann ske var en omarbetning av kurs-
planer och ett beslut om garanterade heltidsstudier för elever på det individuella 
programmet29. I de planerade åtgärderna ingick också lärlingsutbildning, samt 
större möjlighet till frisökning för ökad valfrihet och regional samverkan30. 

Det totala antalet gymnasieskolor har ökat under 2000-talet, främst till följd 
av att antalet fristående skolor har blivit flera31 och det är de fristående skolhu-
vudmännen som tagit hand om större delen av den elevökning som skett under 
den senaste tioårsperioden. I skolverkets lägesbedömning 200832 konstateras att 
gymnasieutbildningens måluppfyllelse är otillfredsställande sett till bland annat 
det stora antal elever som avbryter sin utbildning under första eller andra året (ca 
10%). Det fastslås vidare att elever i behov av särskilt stöd inte får den hjälp och 
det stöd de behöver i tillräcklig omfattning. Brister avseende undervisning och 
studiehandledning på modersmålet, upprättande av åtgärdsprogram, utredning 
och uppföljning av åtgärder påpekas. Studieresultaten för de elever som genom-
för sin utbildning inom den tänkta treårsperioden ligger kvar på en relativt kon-
stant nivå, vilket innebär att två av tre elever i en årskull lämnar gymnasieskolan 
med ett slutbetyg och drygt sex av tio har behörighet för vidare studier. Även om 
gymnasietiden förlängs, så saknar var fjärde 20-åring fortfarande slutbetyg och 
totalt sett så är det nästan en tredjedel av en årskull som inte når behörighet till 
högskole- och universitetsstudier33. Studieresultaten har förbättrats inom yrkes-
förberedande program, men det är alltjämt fler elever som inte fullföljer sin ut-
bildning inom dessa, jämfört med studieförberedande inriktningar (Skolverket, 
2008b). Fler flickor än pojkar avslutar sin gymnasiala utbildning med behörighet 
till vidare studier och de ligger också på en högre genomsnittlig meritpoäng 
än pojkarna, 14,7 respektive 13,3 (Skolverket, 2009). Sämst förutsättningar har 

29  Beslut om garanterade heltidsstudier för IV trädde i kraft vid halvårsskiftet 2006.
30  Som redan nämnts i inledningen, har eleverna från hösten 2008 formell möjlighet till frisök-
ning och lärlingsutbildning har påbörjats som försöksverksamhet. 
31  Läsåret 2008/2009 fanns det 945 gymnasieskolor i landet, varav 414 var fristående. De senare 
omfattade ungefär en femtedel (19,5%) av alla eleverna. Fem år tidigare fanns cirka 10% av elev-
erna i friskolorna (http://www.skolverket.se/sb/d/1718 ).
32  Skolverket (2008a)
33  http://www.skolverket.se/sb/d/1718
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elever med lågutbildade föräldrar34 och elever med utländsk bakgrund, i synner-
het pojkar (Skolverket 2008b, 2008c). 

plAnerAd reformering AV dAgens gymnAsieskolA

Åtskilliga försök har gjorts och görs för att i demokratisk anda tillförsäkra alla 
barn och ungdomar rätten till en likvärdig utbildning. Måluppfyllelsen för gym-
nasieskolan har förbättrats något, men anses vara otillräcklig. 

Verkligheten har visat att gymnasieskolan – trots IV – inte är till för alla (---) IV har i 
praktiken kunnat fungera som ett alibi för de nationella programmen att inte erbjuda 
”sina” elever en tillräckligt individanpassad utbildning. (Myndigheten för skolutveck-
ling, 2006, s 13)

Utbildning har setts som ett viktigt redskap i strävan mot ett mera jämlikt sam-
hälle. Alltjämt bär diskussionerna om skolans innehåll och vilka ämnen som ska 
vara gemensamma för olika inriktningar och program spår om tidigare årtion-
dens, för att inte säga århundradens, debatt om vilka kunskaper som ska räknas. 
För drygt tjugo år sedan beskrev Madsén (1988) den då aktuella debatten om 
gymnasieskolan på följande sätt:

Än idag kan man tydligt se den skolpolitiska skiljelinjen mellan företrädare för ett 
mera elitistiskt bildningsideal med separata skolformer och tidig uppdelning å den 
ena sidan samt företrädare för en sammanhållen skola med ett mera praktiskt/funk-
tionellt bildningsideal å den andra. (s 17)

Han syftade här tillbaka på den rådande statusskillnaden mellan latinlinjen och 
reallinjen till följd av skiftande värderingar och den långdragna kampen om vil-
kas kunskaper som skulle ges företräde. Detta uttalande skedde under den tid då 
landets första integrerade gymnasieskola var i bruk såsom den utformats enligt 
1971 års reform. Diskussioner om en förändrad gymnasieskola var på gång, vil-
ket senare resulterade i 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Madsén 
pekade på kvalificering och socialisation som skolsystemets manifesta funktio-
ner, men beskrev även dess latenta i form av gymnasieskolans förvarings- och 
sorteringsfunktion. Hans beskrivning kan sättas i relation till dagens pågående 
debatt om gymnasieskolan. Trots flera organisatoriska omstruktureringar har en 
djupgående förändring av skolformen inte skett. Det handlar alltjämt om balan-
sen mellan de tre huvuduppgifter som lyfts i nu gällande läroplansskrivning; att 

34  Ungefär hälften av nämnda grupper når inte behörighet till vidare studier. Till lågutbildade 
räknas den grupp av föräldrar som endast har förgymnasial utbildning.
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förbereda för ett yrkesliv, för vidare studier och ge allmän bildning och förbere-
delse för vuxenlivet som samhällsmedborgare och privatperson. 

Såväl differentiering som integrering kännetecknar gymnasieskolans utveck-
ling över tid. De gymnasiereformer som skett under 70-talet och 90-talet har 
kännetecknats av integreringssträvanden, medan det senaste förslaget på en ny 
gymnasieskola (SOU 2008:27) har en något annorlunda karaktär. En vändning 
har skett mot en differentiering som till vissa delar är jämförbara med de skolfor-
mer som föregick 1971 års sammanslagning, det vill säga yrkesskola, fackskola 
och gymnasium. Regeringens kommittédirektiv35 utgick från att den framtida 
gymnasieskolan skulle omfatta tre huvudinriktningar, beskrivna som studieför-
beredande respektive yrkesförberedande program samt lärlingsutbildning. Den 
proposition som i maj 2009 överlämnades till riksdagen innebär en viss justering 
av gymnasiekommitténs förslag, vilket innebär att tolv yrkesprogram föreslås 
leda fram till en yrkesexamen med anställningsbarhet. De kommer inte att ge 
grundläggande behörighet för vidare studier inom högskola/universitet. Vägen 
till en yrkesexamen kan gå via skolförlagd utbildning eller via en lärlingsutbild-
ning, där minst hälften av tiden ska vara förlagd till en arbetsplats. Sex program 
ska leda fram till en s k högskoleförberedande examen36. Inträdeskraven till olika 
program förväntas bli olika, men innebär en skärpning jämfört med dagens be-
hörighetskrav37. Elever på yrkesprogrammen ska ges möjlighet att nå grundläg-
gande högskolebehörighet genom kurser inom ramen för det individuella valet 
och/eller genom utökning av programmet38. 

Cirkeln kan åter sägas vara sluten om man jämför de slutsatser Hultqvist 
(2001, s 57) drar om utbildningspolitikens dilemma på 1960-talet och det ut-
talande som nuvarande utbildningsminister Jan Björklund gjorde vid en press-
konferens 2007 i samband med presentationen av sittande regerings direktiv 
för utredning av gymnasieskolan. Avlänkningsproblemet som tidigare beskrivits 
kvarstår, eftersom alla grundskolans elever inte lyckas nå högskolebehörighet, 
inte erhåller ett slutbetyg eller ens fullföljer en gymnasial utbildning. Bakom-

35  http://www.regeringen.se/sb/d/8936/a/78949
36  Till integrationsprinciperna i det lagda förslaget hör de gymnasiegemensamma ämnena som 
ersätter dagens kärnämne. Estetisk verksamhet föreslås försvinna som kärnämne, men däremot 
tillförs historia till ämnesgruppen.
37  Till yrkesprogrammen inklusive lärlingsutbildningen föreslås krav på behörighet i åtta ämnen 
från grundskolan, däribland matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. För de 
högskoleförberedande programmen gäller 12 ämnen.
38  Utredaren gör ett tillägg om att elever på yrkesprogrammen ska garanteras möjlighet att 
senare uppnå behörigheten genom gymnasial vuxenutbildning. 
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liggande orsaker och lösningen på problemet läggs återigen till viss del på de 
enskilda eleverna.

Alla ungdomar vill inte bli akademiker. Alla ungdomar kan inte bli akademiker och 
samhället fungerar inte om alla blir akademiker. Det är dags att i svenskt skolväsende 
och i svensk gymnasieskola återigen uppvärdera yrkesutbildningar (---) Så den skola 
som vi byggt upp i Sverige på gymnasiet som har varit så inriktad på teoretiska 
studier, har i mycket stor utsträckning skapat dels utslagning bland ungdomar som 
är mer yrkesinriktade och dessutom har den inte tillmötesgått de behov som den 
framtida arbetsmarknaden har. (Björklund,  presskonferens 070205)

Ett ofta framfört argument i talet om den framtida gymnasieskolan är just åter-
upprättandet av de yrkesinriktade utbildningarnas status, vilket utgör en påmin-
nelse om tidigare utbildningspolitiska strävanden under föregående sekel. Den 
återkommande dikotomin, teori och praktik, får genomslagskraft i diskussionen 
om dagens skola såväl som i tidigare debatter om parallella skolsystem (Madsén, 
1987). Lindensjö och Lundgren (2000) visar exempelvis hur differentierings-
frågan kom att dominera skolpolitiken under 1900-talet fram till införandet av 
en nioårig obligatorisk enhetsskola. Med utgångspunkt i det betänkande som 
framlades av skolkommissionen 1948 var frågan om sortering central och deras 
slutsats kan ställas i relation till ovanstående citat från dagens debatt om en re-
formerad gymnasieskola.

Jämlikhet skulle främjas dels genom att utbildningsmöjligheter för missgynnade grup-
per förbättrades och dels genom att praktisk utbildning gavs lika hög status som 
teoretisk. (Lindensjö & Lundgren, 2000, s 52)

Skillnaden består främst i att bakom framförda argument, som till sin innebörd 
tycks snarlika, finns företrädare representerande olika politiska riktningar och 
därmed olika synsätt och förslag på utbildningsfrågans lösning.

gymnAsieskolAns historiskA och kulturellA 
ryggsäck

Min beskrivning kan ses som en snabb och kortfattad resa genom gymnasiesko-
lans mångåriga historia, som formats och som alltjämt formas av ideologiska/
politiska ställningstaganden och det omgivande samhällets utveckling och krav. 
Min avsikt har varit att ge en viss bakgrund till framväxten av dagens gymnasie-
skola. Jag har velat peka på några återkommande problem som har ventilerats, 
debatterats och utretts under en lång tid, men som än idag står på dagordningen 
och som påverkar samtalen i olika kommunikativa kontexter inom gymnasie-
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skolan. Hit hör bland annat frågan om jämlikhet/likvärdighet, balansgången 
mellan teori och praktik, individens förutsättningar/behov/intressen/valfrihet, 
gymnasieskolans ställning i förhållande till den obligatoriska utbildningen, den 
eftergymnasiala utbildningen samt till arbetslivet och samhälleliga funktioner i 
övrigt. Såväl formella som informella kontexter genomsyras av de frågeställning-
ar och problemområden som gymnasieskolans historiska och kulturella ryggsäck 
innehåller. Den sociala praktikens aktörer, det vill säga elever, lärare och övrig 
skolpersonal har i sitt dagliga arbete att hantera möjligheter/svårigheter och att 
söka överbrygga eller reducera uppkomna hinder. Gymnasieskolans bakomlig-
gande historia och traditioner utgör därmed en viktig länk för förståelsen av 
det samspel som sker på olika nivåer och som konstituerar elevers skolsituation. 
Fortsättningsvis kommer intresset riktas mot vad som händer i gymnasieskolans 
sociala praktik och hur eleverna förstår skolpraktiken, sitt lärande och den pågå-
ende kommunikationen, vilken ständigt berörs av och knyter an till gymnasie-
skolans syfte, innehåll och organisering. 
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3. tIDIgAre forsknIng

Under senare år har forskning i större utsträckning riktats mot gymnasieskolan, 
vilket kommer till uttryck i allt fler avhandlingsarbeten som belyser olika aspek-
ter av den frivilliga skolformen. I sökandet efter studier som fokuserar elever 
i behov av särskilt stöd och som behandlar utformning och konsekvenser av 
stödåtgärder, har däremot mängden visat sig vara relativt begränsad. En kun-
skapssammanställning som publicerats av Skolverket39 bekräftar också bristen på 
forskningsinsatser inom området. Genomförda studier som riktar sitt strålkas-
tarljus mot elevers möjligheter och svårigheter, har i hög grad skett inom ramen 
för det individuella programmet, eftersom ett stort antal elever som inte har 
lyckats i grundskolan och/eller som får svårigheter i gymnasieskolan blir hän-
visade till detta program40. Skolsituationen för elever som av olika skäl befinner 
sig i svårigheter eller som inte lyckas nå uppställda utbildningsmål för nationella 
program, tycks därför utgöra ett tämligen outforskat fält. Det är där föreliggande 
avhandlingsarbete förväntas bli ett kunskapstillskott. Av betydelse är också att 
studien syftar till att belysa elevernas erfarande såsom det beskrivs av dem själva, 
samtidigt som fokus riktas mot det som händer på gruppnivå och själva orga-
niseringen av verksamheten, kopplat till samhällskrav och utbildningspolitiska 
riktlinjer och intentioner.

Utöver de studier som hänvisats till i det föregående kapitlet om gymnasie-
skolans utveckling över tid, kommer i det följande ett antal nedslag göras inom 
forskningsfält som har bedömts vara relevanta med hänsyn till avhandlingens 
empiri. Internationella utblickar görs för att ge ett större perspektiv på de förhål-
landen som råder inom svensk gymnasieskola. Frågorna om hur inkluderings- 
och exkluderingsprocesser tar sig uttryck, kommunikationens och samspelets 
betydelse, hur eventuellt stöd utformas och hur eleven görs delaktig har varit 
vägledande i sökandet efter aktuell forskning inom gymnasieskolan.

en exkluderAnde eller inkluderAnde 
gymnAsieskolA?

Som framgår av såväl det inledande kapitlet som beskrivningen över gymnasie-

39  Skolverket (2008b)
40  Det finns emellertid studier som utöver det individuella programmet också omfattar ett eller 
flera nationella program och där jämförelser görs mellan dessa.
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skolans historiska utveckling, har den frivilliga skolformen kommit att omfatta 
i stort sett alla elever som lämnar grundskolan. Att fler elever går vidare i sina 
studier innebär att variationen av elevers olikheter ökar jämfört med den tidigare 
urvalsskolan. Detta får konsekvenser för hur utbildningens verksamhet utformas 
och i vilken grad den professionella beredskapen motsvarar de behov som upp-
kommer. Måluppfyllelsen för den gymnasiala utbildningen anses vara otillräcklig 
och antalet avhopp återkommer som debattämne. ”Drop-outs” utgör emellertid 
ett problem som den svenska gymnasieskolan inte är ensam om. Tvärtom är 
detta ett ämne som lyfts i en rad länder, även om utbildningssystemen skiljer sig 
åt organisatoriskt och innehållsmässigt. Andelen elever som fortsätter med ut-
bildning efter den obligatoriska skolgången varierar, men en genomgående trend 
i i-länderna är utveckling mot en allt större efterfrågan på högre utbildning (Al-
bert, 2000; Te Riele & Crump, 2002). 

Norge har i likhet med Sverige en hög frekvens elever som påbörjar fortsatta 
studier (mer än 95%) och där cirka en tiondel klassificeras som ”students with 
special needs” (Myklebust, 2002, s 251). De flesta inom den här gruppen väljer 
yrkesförberedande utbildningar. Myklebust redogör för longitudinella studier 
där eleverna har följts från termin till termin under sin treåriga utbildning varvid 
avhopp, återupptagande av studier, förlängning etc har dokumenterats. Studien 
fokuserar på olika former av vidtagna åtgärder och där hänsyn har tagits till den 
typ av svårigheter som respektive elev bedömts ha. Resultaten visar bland annat 
att i slutet av tredje året finns cirka en fjärdedel av eleverna kvar och är i fas med 
sina studier. Ungefär en tredjedel av elevunderlaget finns kvar inom utbildning-
ens ram, men ”ligger efter” tidsmässigt och får därmed en förlängd utbildnings-
tid. Nästan hälften (45%) har slutat permanent eller temporärt. Flertalet (ca 2/3) 
av de elever som får specialpedagogiskt stöd är pojkar (Tangen, 2004), ett förhål-
lande som uppmärksammas också i andra länder, liksom könsrollsmönstret som 
kännetecknar flickors och pojkars val av yrkesinriktade utbildningar. Myklebust 
(2007) menar att de förändringar som sker under utbildningens senare år och de 
beslut som fattas då, har sina rötter i elevernas tidigaste erfarenheter av skola. 

This dropout is usually not the outcome of a spontaneous decision, but rather the 
result of a process that is best described as ‘fading out’, an idea consistent with life 
course perspectives: dropout from education is not so much an event as a process. 
(s 219)

Han påvisar också att de elever som har hög frånvaro under utbildningens första 
år tenderar att lämna gymnasieskolan i större omfattning. 

Colding (2006) har studerat skillnaderna mellan antalet drop-outs i den 
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danska gymnasieskolans41 yrkesförberedande utbildning avseende ungdomar 
med infödda danska föräldrar respektive barn till immigranter. Studien, som 
fokuserar familjebakgrundens betydelse och valet av yrkesområde för utbild-
ningen, visar enligt författaren på några förvånande resultat. För elever från 
danska hem har föräldrars utbildningsnivå och ekonomiska bakgrundsförhål-
landen större genomslagskraft än för elever med utländsk bakgrund, vilka i högre 
grad klarar sig bättre jämfört med sina föräldrar. Inom den senare gruppen är 
det enligt undersökningen fler som väljer det akademiska spåret, i synnerhet 
flickorna. Detta förhållande gäller även flickor med danskt påbrå, medan danska 
pojkar oftare väljer det yrkesförberedande alternativet. Det senare kännetecknas 
dock av ett stort antal drop-outs, vilket gäller oavsett etnicitet och kön42, men 
avbrottsfrekvensen är totalt sett högre för elever med utländsk bakgrund. Till 
de bakomliggande orsakerna nämns att elever med invandrarbakgrund i hög 
utsträckning väljer yrkesområden som i stort karaktäriseras av många avhopp. 
Därtill ställs krav på praktik-/lärlingsplatser, vilket kan bidra till att dessa elever 
diskrimineras och därmed begränsas deras möjligheter. Ytterligare en förklaring 
är att tillströmningen av elever (med utländsk bakgrund) till den akademiska in-
riktningen, resulterar i att yrkesutbildningen kommer att rymma elever som har 
betydligt sämre förutsättningar och förberedelser från den obligatoriska skolan. 
Därigenom blir effekten den som statistiken redovisar i antal studieavbrott. 

 Fischbein och Folkander (2000) har studerat läs- och skrivförmågan bland 
ungdomar (16-20 år) som lämnade gymnasieskolan under det första året, alter-
nativt inte alls påbörjade en gymnasial utbildning. Bland avhopparna är elever 
som har läs- och skrivsvårigheter överrepresenterade och många av dem har up-
penbara problem med läsförståelse. Konstateras ska dock att det finns en grupp 
som tvärtom når höga resultat vad gäller läs- och skrivförmågan43. Trots sin goda 
förmåga, förlorar de successivt sin motivation för skolarbetet och blir uttråkade. 
De anser sig ha gjort felaktiga val, de saknar möjlighet till inflytande över sin 
skolsituation, utbildningen är alltför teoretisk och kamratrelationerna proble-

41  Utbildningen har två inriktningar; en akademisk som ger tillträde till vidare utbildning och 
en yrkesförberedande som kvalificerar eleven för särskilda yrken, men som inte ger behörighet för 
högre akademisk utbildning.
42  För elever med danskfödda föräldrar är siffran högre för flickorna än pojkarna (ca 38% res-
pektive 29%). Det motsatta förhållandet gäller för elever med utländsk bakgrund. Det är nästan 
60% av pojkarna med invandrarbakgrund som lämnar utbildningen och för flickorna är det drygt 
hälften.
43  De högpresterande skiljer sig från övriga genom att de i början av sin grundskoleutbildning 
var intresserade, hade ett gott föräldrastöd och de kunde redan läsa och skriva vid skolstarten. 
Större delen av föräldrarna var universitetsutbildade.
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matiska. Författarna menar att det brister i såväl grundskolans44 som gymnasie-
skolans förmåga att anpassa sig till elevernas behov, oavsett om de är låg- eller 
högpresterande. 

One problem might be that school tends to get more restrictive at higher levels, in 
the sense that subject content is more dominating and teachers have less knowledge 
of children’s or youth development and learning. In accordance with that, it could 
be maintained that difficulties arise in the interaction of school organization and pupil 
variation. (Fischbein & Folkander, 2000, s 271)

Förändringen av gymnasieskolan under 1990-talet har bidragit till att den möter 
en mera heterogen elevskara för vilket det saknas förberedelse. Behovet av utökad 
kompetens för att upptäcka, förstå och hantera elevers intellektuella, sociala och 
emotionella olikheter framträder, liksom krav på förändrade och flexibla arbets-
sätt och arbetsformer samt alternativa bedömningsrutiner och utvärderingssys-
tem. Nya uppdrag har tillkommit, såsom kartläggning av behov och upprättande 
av olika dokument. Därtill medför bland annat nytillkomna professioner och 
samverkanspartners en nyorganisering av verksamheten. 

gymnAsieutbildning - för Vem?

Te Riele och Crump (2002) beskriver hur det postindustriella och postagrara 
samhället ställer krav på kvalificerad arbetskraft i Australien och hur utbildning 
kommit att bli ett redskap för att hantera ungdomsarbetslösheten, vilken är 
betydligt högre jämfört med övriga ålderskategorier. ”Staying on (or returning 
to) the senior school thus became the ‘lesser of two evils’ for young people and 
their families” (s 253). Yrkesinriktad utbildning45 betraktas av författarna som 
en möjlig utväg för att marginaliserade elevgrupper ska bli motiverade att full-
följa sin utbildning. För att detta ska uppnås krävs emellertid att utbildningen 
håller en hög kvalité och status. Yrkesinriktade kurser är inte ”an ‘easy’ option 
for ‘dumb’ students” (s 262). Majoriteten av eleverna inom yrkesinriktad ut-
bildning strävar efter att uppnå behörighet till högre studier. I en artikel ett 
par år tidigare diskuterar Velde och Cooper (2000) hur australienska politiker 
har att hantera frågan om införlivandet av yrkesutbildningskurser inom utbild-
ningssystemet eller låta yrkesutbildningen förbli ett alternativ för elever som 

44  Det är främst under grundskolans senare år som problematiken tilltar.
45  Vocational Education and Training, VET.
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inte är så framgångsrika i skolan46. Författarna redogör för implementering 
av ett lärlingsprojekt där yrkes- och skolarbete förenas. Förutom ökade chan-
ser att få anställning efter utbildningen, upplevde ungdomarna som ingick i 
studien att deras sociala kompetens och kommunikativa förmåga hade för-
bättrats. Bland andra positiva effekter som framfördes var större självdisciplin, 
ansvarsförmåga, självförtroende och självaktning. Samtidigt uttryckte lärarna 
bland annat sin oro för den låga status som yrkesutbildningen tenderar att få. 
Te Riele och Crump (2002) höjer ett varningens finger och konstaterar:

While VET is likely to cater well for the needs of marginalized and alienated young 
people, its benefits are diminished if it is perceived by the wider community to be 
inferior. Although seemingly contradictory, in order to provide marginalized young 
people with genuine opportunities, VET must be aimed at the entire student popula-
tion. (s 261)

En ökad arbetslöshet och efterfrågan på högre utbildning kännetecknar också 
förhållandena i Spanien under 1900-talets senare årtionden och Albert (2000) kon-
staterar att två faktorer framträder i den mängd studier som gjorts för att klarlägga 
orsakerna47. Det handlar dels om familjebakgrunden och dels om arbetsmarknadens 
signaler om förväntad möjlighet till anställning och inkomst i förhållande till ut-
bildningsnivån. Störst betydelse har elevernas familjesituation, dvs deras socioekono-
miska bakgrund. Det finns en tydlig korrelation mellan de ungas efterfrågan på ut-
bildning och föräldrars utbildningsnivå, i synnerhet moderns. Vidare konstateras att 
risken för arbetslöshet efter avslutade studier på gymnasiet gör att fler söker sig vidare 
till universiteten. Utbildning blir ”a protecting tool against the uncertainty in a coun-
try with such a high unemployment problem” (s 155). Totalt sett ökar efterfrågan på 
högre studier i takt med att fler klarar av att fullfölja sin gymnasiala utbildning, men 
särskilt betonas att andelen kvinnor inom högre utbildning växer starkt. Diskrimi-
nation på arbetsmarknaden och därmed kvinnornas sämre konkurrensmöjligheter, 
framtvingar ett behov av högre kvalifikationer jämfört med männen. Samtidigt hotar 
en ökad arbetslöshet för dem som genomgått vidareutbildning och författaren lyfter 
fram den problematik som kan följa i spåren av den utveckling som beskrivits. 

When evaluating this process, one should not forget that higher education is not 
uniquely an investment good, and it is considered not only as a means to supply a 
qualified labour force to labour market. (Albert, 2000, s 155-156)

46  Ett nationellt lärlingssystem infördes 1993. Detta har senare följts av en reformering som gått 
under namnet ”New Apprenticeship Scheme” och inom de senare åren av secondary school har 
även yrkesutbildningskurser introducerats (VET).
47  Här åsyftas studier som omfattar utvecklingsländer i stort, dvs inte bara Spanien.
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Diskussionen kan jämföras med de åtgärder som vidtagits eller föreslagits 
inom svenskt utbildningsväsende. Strävan efter en höjd utbildningsnivå omfat-
tande alla elever som lämnar det obligatoriska skolväsendet har kännetecknat 
senare decenniers utbildningspolitik. Som framgår av föregående kapitel har 
även förlängd skolgång blivit ett redskap för att hantera en ökad ungdomsar-
betslöshet och för att lösa kommunernas uppföljningsansvar. Den långsiktiga 
målsättning som regeringen antog i början av 2000-talet innebar att 50% av 
en årskull skulle ha påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder (SOU 2002:120). 
Detta framstod inte som ett helt okontroversiellt mål att sträva mot. Tvärtom 
ställdes möjliga effekter i form av en ökad akademikerarbetslöshet och riskerna 
för sänkta utbildningskrav som motargument48. Oavsett växlande politiska be-
slut och målsättningar, kvarstår problematiken med snedrekrytering till följd av 
socioekonomiska förhållanden och där även genusaspekten i olika sammanhang 
får stark genomslagskraft. 

Vilka konsekvenser som familjernas klasstillhörighet får för skolgång och ut-
bildning är en fråga som debatterats såväl nationellt som internationellt under 
lång tid, och även om den periodvis inte stått högst på dagordningen har sociala 
orättvisor levt vidare. Connell (2004) menar att till följd av nyliberalism och 
marknadsanpassning har intresset för jämlikhetsaspekter vaknat till liv och ten-
derar att öka. ”In very recent research, both in the UK and Australia, it seems 
that class inequality is re-emerging as a first-class issue in social-scientific under-
standings of education” (s 227). En studie av arbetarklassföräldrars upplevelser 
av sina barns gymnasieutbildning i New South Wales i sydöstra Australien visar 
att föräldrarna uppskattar utbildning, även om sådan inte kommit dem själva 
till del. Man ser utbildning som en möjlighet för barnen att få ett bättre liv, 
men det är inte enbart den praktiska nyttan av yrkesförberedande kurser som 
värdesätts utan också utbildningens värde för individens personliga och intellek-
tuella utveckling. Föräldrarna reser ibland kritik mot vissa skolor och lärare, men 
Connell menar att det är sällan som kritiken är allmänt riktad mot utbildning. 
”Where criticism is articulated, it is often because of the parents’ positive view of 
education, and a feeling that schools or systems aren´t living up to their own ide-
als” (s 234). Forskningsresultaten visar att föräldrarna välkomnar lärarnas försök 
att öppna upp en kommunikation, men svårigheten ligger i att de själva saknar 
förtrogenhet med skolans värld och erfarenhet från den aktuella skolformen. 

En analys av gymnasieelevers sociala och kulturella bakgrund som gjorts inom 
ramen för det individuella programmet i den svenska gymnasieskolan (Hultqvist, 

48  Aktuella utbildningspolitiska strävanden har tagits upp i kapitel 2.
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2001) visar att andelen föräldrar med grundskola som högsta utbildningsnivå var 
betydligt fler inom IV-programmet än motsvarande föräldragrupp inom övriga 
gymnasieprogram. Den avsedda kvalitetshöjningen av utbildningen som förvän-
tades bli effekten av en ökad valfrihet och konkurrens mellan skolor, har tagit 
en annorlunda vändning. Etableringen av allt fler skolor, främst fristående men 
även kommunala, och elevers rättighet att välja skola har fått motsatt effekt vilket 
istället har lett till ytterligare segregering (Korp, 2006). Statusskillnader mellan 
olika skolor och program vidmakthålls och elevernas bakgrund tycks snarare få 
en starkare roll. Korp höjer ett varningstecken för den utveckling som går mot 
att elever med liknande social bakgrund hamnar i samma skola, eftersom ”forsk-
ning visar att enskilda elevers utbildningsresultat är starkt korrelerade med kam-
raternas” (s 66). Detta innebär att en elev skulle kunna lyckas bättre än förväntat 
på en skola där merparten av eleverna har goda studieresultat, trots ett sämre 
socialt utgångsläge och föräldrars lägre utbildningsnivå. Frågan gäller alltså hur 
effekten av klass- och könsrelaterade faktorer kan reduceras i strävan mot en 
gymnasieskola för alla, en skola med färre drop-outs och där alla har en rimlig 
möjlighet att lyckas. Ideologiska utgångspunkter som ligger till grund för styr-
ning och genomförande på olika hierarkiska nivåer inom utbildningsväsendet får 
konsekvenser för den enskilde elevens skol- och livssituation. Hultqvist (2001) 
konstaterar att ”det finns ett samband mellan social rättvisa, specialundervisning 
och generell utbildningspolitik” och hon betonar att studier av åtgärder i form av 
specialundervisning/IV-program ”kan inte ske utanför det utbildningspolitiska 
sammanhanget” (s 193).

stAtusskillnAder inom gymnAsieskolAn

Sivertun (2002)49 har i sin forskning studerat utslagning till följd av sociala och 
kulturella problem i skolan. Resultatet visar bland annat på statusskillnader mel-
lan olika program där de yrkesförberedande beskrivs, av personal såväl som av 
eleverna själva, ha en lägre rang och han menar att

(…) det finns sociala och kulturella problem i exempelvis yrkeselevernas möte med 
kärnämneslärare som vill undervisa på en högre nivå. En motsvarande statusuppdel-
ning existerar mellan elevgrupper på olika program. Yrkeseleverna, och ”under” dem 
eleverna på IV (de icke godkända), framstår som de med lägst status och därmed 
främsta riskgruppen för social utslagning. (s 73)

49  Studien har ingått i GURU-projektet, Gymnasieskolans möte med Ungdomar som Riskerar social Ut-
slagning, som bedrivits vid Institutionen för Individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan i Stock-
holm under ledning av professor Siv Fischbein.
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Vidare belyses konsekvenserna av läroplanens uppdelning i så kallade strävans-
mål respektive uppnåendemål för elever på teoretiska respektive praktiska pro-
gram. Elever på yrkesförberedande program riskerar att redan på förhand till-
delas en sämre förmåga att tillgodogöra sig teoretiska kunskaper och att kunna 
nå bortom de kortsiktigare uppnåendemålen i dessa ämnen. Möjligheterna är 
större i praktiska ämnen (karaktärsämnen) och praktik efterfrågas också på teore-
tiska program när elever får svårighet att klara sina studier. Sivertun tolkar detta 
som en nedvärdering av praktiskt arbete genom att åtgärden rekommenderas då 
förmågan till teoretiskt kunskapsinhämtande bedöms vara otillräcklig eller när 
eleven inte orkar med sina studier. 

Lärares upplevelse av yrkesutbildningens lägre status50 kan ställas i relation 
till den diskussion Korp (2006) för kring yrkesförberedande/studieförberedande 
program och kärnämneskurser respektive karaktärsämneskurser. Ämnen och dess 
företrädare intar olika statusställningar, men hon visar också genom sin studie att 
det nödvändigtvis inte behöver innebära att de teoretiska ämnena alltid hamnar 
högst i hierarkin. I arbetslag som domineras av yrkeslärare med en stark förank-
ring i branschnäringen, kan det omvända förhållandet råda. Traditionella skol-
ämnen får en lägre status genom att programmets karaktärsämneslärare i större 
utsträckning ”utgör förebilder för eleverna” (s 264). Kärnämneskurser, vars syfte 
är att tillförsäkra alla elever en likvärdig utbildning, oavsett vilket program de 
väljer att gå, är enligt Korp enbart en formell skrivning som saknar grund i 
skolans praktik. Hon hävdar att undervisningens genomförande och innehåll 
tar sig olika uttryck beroende på om utbildningsprogrammet är studie- eller yr-
kesförberedande. Vidare slås fast att de nationella proven som är avsedda för att 
på ett rättvist sätt mäta alla gymnasieelevers kunskaper i vissa kärnämnen, är 
utformade på ett sådant sätt att de i högre grad svarar mot de studieförberedande 
programmens undervisning. Betygssättning och nationella prov ”legitimerar dif-
ferentieringen av elever som utfallet av en rättvis tävling” och detta bidrar till 
”att upprätthålla de sociala reproduktionsprocesser som äger rum i gymnasiesko-
lan och till att dölja dem” (s 267).

Ovanstående argumentering om utslagning till följd av ”inbyggda” status-/
klasskillnader och förväntningar som rangordnar elevers möjlighet att tillgodo-
göra sig och lyckas med sin gymnasiala utbildning väcker frågor. Hur kommer 
detta att färga samspelet som sker i skolvardagen då elever möter och kommu-
nicerar med skolans övriga aktörer? Vad får det för konsekvenser för hur ett 
eventuellt stöd kommer att förhandlas fram?

50  Jmf  även Velde & Cooper (2000).
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Att bli sedd och hörd 

I rapporten Varför ser dom oss inte?51 redogör Alin Åkerman (2001) för en inter-
vjustudie där hälften av informanterna utgörs av elever från nationella gymna-
sieprogram och hälften av dem går på ett individuellt program52. Studien syftar 
till att upptäcka eventuella skillnader i elevernas upplevelser av sin bakgrund 
och familjesituation samt tidigare och nuvarande skolsituation. Elever från det 
individuella programmet kommer från hem som i högre grad kännetecknas av 
sämre ekonomiska förhållanden, social otrygghet och föräldrars mindre enga-
gemang i elevens skolgång (jmf Connell, 2004). Elever på nationella program 
upplever stress, konkurrens och i båda grupperna finns exempel på elever som 
gjort aktiva självmordsförsök. Av det totala antalet elever har flera (de flesta på 
IV) varit utsatta för mobbning på grundskolan. De intervjuade eleverna efter-
lyser ”lyssnande lärare” (s 55) och vid en jämförelse mellan grupperna märks 
en viss skillnad mellan programmen avseende elev/lärarrelationen. Den upplevs 
betydligt mera positivt bland flera av IV-eleverna som blir bekräftade och känner 
sig sedda av sina lärare. En del säger sig dock sakna stöd från sina lärare och Alin 
Åkerman drar slutsatsen att variationen av upplevelser inom elevgruppen är stor. 
Många elever uttrycker, trots förekommande svårigheter inom gymnasieskolan, 
att situationen är bättre jämfört med grundskolan. De elever som tidigare har 
varit utsatta för mobbning anser att detta präglar deras gymnasievardag i mindre 
grad. Henrikssons studie (2004) visar i likhet med Alin Åkerman att elever ger 
uttryck för skiftande erfarenheter av särskilt anpassade studiegångar (t ex IV), 
men oavsett hur eleverna beskriver sina upplevelser framstår deras relation till 
lärarna som en kärnpunkt.

My conversations with students in individual programs and inmates in juvenile in-
stitutions underscored the fact that experiences of school failure mainly relate to 
the interaction between teacher and student – not between student and his or her 
acquisition of knowledge. From a student perspective experiences of school failure, 
consequently, came to encircle the teachers’ ethical standpoint and moral manner. 
(Henriksson, 2004, s 124)

Betydelsen av lärare/skolpersonal som bryr sig, som lyssnar till både elever och 
vårdnadshavare återkommer i en rad studier (Alin Åkerman 2001; Henriksson, 

51  Delrapport inom ramen för GURU-projektet, Gymnasieskolans möte med Ungdomar som Riskerar 
social Utslagning, som bedrivits vid Institutionen för Individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan 
i Stockholm under ledning av professor Siv Fischbein.
52  Elevgrupperna består av tio IV-elever respektive tio elever från nationella program, företrä-
desvis studieförberedande.
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2004; Hugo, 2007; Stoughton, 2006; Tangen, 1998, 2004). Likaså lyfts beho-
vet av att skolan öppnar upp kommunikationen med de föräldrar/vårdnadsha-
vare som inte förfogar över det kulturella, sociala och ekonomiska kapital53 som 
många gånger utgör ett förgivettagande sett ur skolans perspektiv (Connell, 
2004). Stoughton (2006) betonar att 

(…) if we are to have schools that are responsive and inclusive, we can no longer 
marginalize and alienate people who fail to fit our image of normalcy. Students are 
often held at arm’s length as other by those in the school environment who stere-
otype them as deviant and discount their positive qualities. Their parents are driven 
away by the attitude of blame they feel directed toward them and their ability to 
parent. (s 162)

Den kursutformade gymnasieskolan har på många skolor bidragit till en för-
ändring av det traditionella klassföreståndarskapet, som i allt större utsträckning 
kommit att ersättas av mentorskap54. Sivertuns (2002) undersökning visar att 
förändringen inte alltid får positiva konsekvenser för i synnerhet elever på yrkes-
förberedande program55. Berörda elever tycks ha ”förlorat en del av kommuni-
kationen med sina karaktärsämneslärare” (s 82), vilket särskilt drabbar elever i 
behov av stöd. Karaktärsämneslärarna företräder de ämnen som är centrala för 
dem i utbildningen och utgör därmed en sammanhållande länk. I nuvarande 
organisering av verksamheten menar Sivertun att ”den mer enskilda tillvaro som 
elever i gymnasieskolan idag har, inverkar negativt för elever med ’svagare’ indi-
viduella förutsättningar. De är elever med små tillgångar av dominerande kapi-
taltillgångar i skolan.” (s 83)

Betydelsen av fungerande sociala nätverk, lärares professionella förhållnings-
sätt och bemötande, positivt relationsskapande mellan elever och lärare, men 
också elever emellan, återkommer i en rad studier (Ahlberg, 2001; Fischbein 
& Folkander, 2000; Henriksson, 2004; Hugo, 2007; Möllås, 2003; Nordevall, 
2009; Tangen, 1998, 2004). Utöver lärar-elevrelationens betydelse visar forsk-
ning även på kommunikationens och samspelets betydelse i kontakten med öv-
rig personal. En nyckelfigur för eleverna tycks studie- och yrkesvägledaren vara, 
eftersom en rad avgörande beslut om elevens utbildning fattas i dessa samtal. 
Schedin (2007) har i sin forskning studerat samtal och interaktion mellan gym-

53  Kapitalbegreppet (kulturellt, socialt, ekonomiskt, symboliskt) härrör från den franske so-
ciologen Pierre Bourdieus teori, till vilken GURU-undersökningen anknyter i beskrivningen av 
sociala grundförutsättningar för kommunikation.
54  Alltjämt förekommer olika benämningar på skolor, t ex klassföreståndare, förtroendelärare 
och mentor. Se vidare Nordevall (2009); Nordevall, Möllås & Ahlberg, (2009). 
55  Jmf  dock innebörden av mentor i Nordevalls (2009) studie.
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nasieelever och studie- och yrkesvägledare. Han betonar vikten av relationsska-
pandet i samtalet och resultaten pekar på den olikhet som framträder i samtalet 
beroende på den självbild som eleven är bärare av och ger uttryck för. Detta stäl-
ler krav på studie- och yrkesvägledarens förmåga att anpassa sitt bemötande och 
sitt beteende med hänsyn till variationen av elevers olika behov. 

”Listening to students’ perspectives as a tool to understanding” är enligt 
Stoughton (2006, s 148) nödvändigt om målet är en skola som kännetecknas av 
inkludering. Hennes forskning handlar om tonåringar som fått diagnosen ED 
(emotionally disturbed) och som beskrivs utgöra en starkt marginaliserad grupp 
inom utbildningsväsendet. Eleverna och deras föräldrar skildrar sin upplevelse av 
främlingskap och hur skolpersonalen distanserar sig. 

The most pervasive commonality among the parent and student participants in the 
research study was the feeling they shared of being devalued by school personnel. 
They felt that their identities were constructed as inferior by others in the dominant 
school culture, and they believed they were frequently the objects of ostracism and/
or contempt. (s 150-151)

Liknande upplevelser från sin grundskoletid ger också eleverna56 i Hugos (2007) 
forskning uttryck för och han menar att dessa möten ”har reducerat individen” 
(s 159). 

stöd, men när, VAr och hur?

Övergångar, från exempelvis en skolform till en annan, kan i flera avseenden 
innebära stora förändringar som skapar osäkerhet hos eleven. Diskussion om 
former för samverkan mellan grundskola och gymnasieskola och inte minst 
syftet med en sådan samverkan, speglar variationen av synsätt och traditio-
ner som skolorna är bärare av (Sivertun, 2002). I en norsk studie som utgår 
från elevernas (och föräldrarnas) erfarenheter och upplevelser av det första 
året inom ”videregående skole”, pekar Tangen (1998, 2004) på betydelsen 
av uppföljning av elever i övergångsfasen. Detta gäller särskilt elever som av 
olika skäl kan vara i behov av särskilt stöd eller uppmärksamhet. Resultatet 
pekar på att det finns skillnader mellan skolans beskrivningar och elevernas 
erfarenheter av tillvägagångssätt, vilket enligt Tangen (1998) inte behöver 
innebära att den ena versionen är mera sann än den andra. Hon konstaterar 
att det är

56  Studien har genomförts inom ramen för ett individuellt program med inriktning mot restau-
rang och storkök.
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(…) en påminnelse om hvor viktig det er å undersøke slike fenomener som infor-
masjon og kontakt mellom skole og elev, planlegging av opplæringen, og intern infor-
masjon om elevers situasjon og behov, fra ulike perspektiver. (s 267)

I Myklebusts (2002) studie av norska elevers gymnasieutbildning jämförs ef-
fekterna av stödåtgärder sett till antalet drop-outs. Två tredjedelar av dem som 
avstod från stöd i form av särskild undervisning under första skolåret, finns inte 
kvar inom utbildningen vid tredje årets utgång. Det mönster som undersök-
ningen visar innebär att elever som får stöd i form av anpassad undervisning 
inom den ordinarie klassens ram under det första skolåret, gör de största framste-
gen jämfört med elever som får stöd i särskilda klasser/grupper (special classes). 
Myklebust drar slutsatsen att 

(…) if the aim is to get as many students as possible through upper secondary school 
within the normal time schedule, then the special needs students ought to be offered 
specially adapted teaching programmes within the framework of ordinary classes. 
This applies to both those with minor and those with more serious problems. (s 
261) 

Samtidigt konstateras att antalet drop-outs är färre bland elever i särskilda grup-
per. De stannar kvar inom utbildningen, men är i högre grad ”left behind sche-
dule”.

This is not unexpected, because it is these students who have the weakest resources 
to exploit in other arenas outside school. But it is also these same students who of-
ten experience least understanding if they try to gain acceptance in work and social 
life in society at large outside the school walls. (Myklebust, 2002, s 257)

Undervisning i särskilda grupper minskar antalet drop-outs frånsett den grupp 
elever som anses ha svårigheter av ett ringare slag. För dem är avhoppen lika stora 
som om de deltog i ordinarie undervisning. I en senare undersökning (Mykle-
bust, 2007) studeras förhållandet mellan klassplacering, kön och uppnådd gym-
nasiekompetens. Resultatet bekräftar tidigare slutsatser och visar att stöd som ges 
inom ramen för den ordinarie klassens verksamhet har bäst effekt. Detta gäller 
främst flickorna. Bland pojkarna finns vissa variationer57. Att inte halka efter, 
dvs slippa förlängd utbildningstid, ökar också elevernas chanser att nå gymnasie-
kompetens. Därtill visar undersökningen att elevernas familjeförhållanden och 
livssituation i övrigt har stor betydelse.

Hur stödåtgärder utformas inom den svenska gymnasieskolan och vilka kon-

57  För merparten av pojkarna fungerar den ordinarie klassen/gruppen bättre, men skillnaden 
är inte så påfallande som bland flickorna. De pojkar som har störst bekymmer med sitt skolarbete 
presterar bättre i särskilda grupper enligt studien.
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sekvenser som åtgärderna får, tillhör som tidigare nämnts ett outforskat område. 
Skolverket konstaterar dock att bristerna är större jämfört med grundskolan, och 
alla elever får inte den hjälp som de behöver (Skolverket 2008b). I de fall stöd ges 
är det främst i svenska, matematik och engelska. Det ges inom klassen, i någon 
form av ”stuga”, som läxhjälp eller i form av sommarkurser. Det vanligaste är 
att utbildningstiden förlängs. Istället för stöd uppmanas eleverna ibland att byta 
program, eller också reduceras de kurser som blir problematiska.

eleVdokumentAtionens konsekVenser

Inom obligatoriska och frivilliga skolformer finns en skyldighet att upprätta viss 
elevdokumentation. Inom gymnasieskolan har det sedan 2000 funnits krav på 
individuella studieplaner avseende alla elever58. Åtgärdsprogram som begrepp, 
har existerat under drygt 30 års tid och under tidens gång har tillägg gjorts och 
tillämpningsområdet har utvidgats59. Dokumentet ska skrivas då en elev be-
höver särskilt stöd för att nå målen eller om andra skäl till stödjande åtgärder 
finns. Gymnasieskolans skyldighet att upprätta åtgärdsprogram är sedan 2000 
reglerat i gymnasieförordningen60 och enligt förordningstexten ska eleven och 
omyndig eller ogift elevs vårdnadshavare ges möjlighet att delta vid utarbetandet. 
Forskning som belyser elevdokumentationen inom gymnasieskolan är ytterst be-
gränsad61, men brister uppmärksammas i vissa rapporter och lägesbedömningar. 
Skolverket konstaterar att det är vanligt att eleverna inte har tillgång till sina 
individuella studieplaner, att dessa saknar mål och används främst för att do-
kumentera elevernas kurser. De fungerar inte alltid heller som ett underlag för 
utvecklingssamtal (Skolverket, 2006). Med hänsyn till det individuella program-
mets svagare styrning i form av kursplaner och programmål förmodas studiepla-
nerna inta en större roll i dokumentationen över utbildningens utformning och 
innehåll (Myndigheten för skolutveckling, 2006). Hultqvist (2001) konstaterar 
emellertid att i hennes forskning har studieplanen i allmänhet utgjorts av ett 
formellt dokument och preciserade mål för den berörda eleven har ofta saknats. 
Skolverkets utbildningsinspektion slår vidare fast att skolornas arbete behöver 
förbättras även när det gäller åtgärdsprogram. Inspektionen visar att de saknas 

58  SFS 1999:844, SFS 2007:641. Detta gäller också grundskolan sedan 2006, men elevplanen går 
där under benämningen individuell utvecklingsplan (SFS 2005:179).
59  SFS 1994:1194,  SFS 2000:1108,  SFS 2000:1111,  SFS 2006:203,  SFS 2006:205
60  SFS 2000:219
61  Jmf  studier av elevdokumentation inom grundskolan (Andreasson, 2007; Asp Onsjö, 2006; 
Person, 2004; Skolverket, 2003).
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helt, upprättas för sent eller håller en låg kvalitet. Dokumenten fokuserar i hög 
grad vad eleven ska göra, medan själva lärandet kommer i bakgrunden och de 
insatser och åtgärder som skolan förväntas vidta belyses inte heller (Skolverket, 
2006, 2008b).

 I studier av åtgärdsprogram inom grundskolan betonas språkets roll och 
Persson (2004) menar att:

Ett intressant spörsmål i det här sammanhanget är på vilket sätt åtgärdsprogram-
mets språk kan komma att utöva inflytande på individens möjligheter till självbestäm-
mande. På vilka grunder tar sig skolans professionella rätten att a) beskriva elevens 
problem, b) formulera mål för eleven på kort och lång sikt och c) föreslå och vidta 
åtgärder för att komma tillrätta med det som uppfattas som avvikande hos eleven. 
(s 109)

Asp Onsjö (2006) belyser skolaktörers kategorisering av elever och konstaterar 
att ”genom att benämna elevens problematik på ett visst sätt istället för ett an-
nat bidrar pedagogerna så att säga till att ’konstruera eleven’” (s 203). Vidare 
bekräftar studierna att problematiken som ligger till grund för ett upprättande 
av åtgärdsprogram ofta förläggs till individen. Samma slutsats drar också Ahlberg 
(2001), som menar att problemen bör ses i relation till den omgivande miljön, 
och hon pekar på hur själva begreppet åtgärdsprogram kan leda tankarna till 
ett åtgärdande av den enskilde eleven ”när det i själva verket handlar om hela 
skolan” (s 150). 

Utöver åtgärdsprogram är upprättandet av individuella utvecklings- respek-
tive studieplaner således ett obligatorium oavsett skolform. Andreasson (2007) 
använder elevplaner som ett samlingsnamn för denna typ av dokumentation. 
Hon lyfter fram språkets betydelse för vår förståelse av den här världen och på 
vilket sätt det, dvs i det här fallet elevplanernas text, kommer att kategorisera 
eleven. ”När eleven blir speglad i elevplanen och möter den andres bild av sig 
själv presenteras genom språket en identifikationsmöjlighet.” (s 164) Samtidigt 
återspeglar den framskrivna bilden i lika hög grad den som skrivit texten, enligt 
Andreasson. Hon menar vidare att genom att betrakta eleven som ett subjekt 
som aktivt söker sin bild skapar också språket möjligheter att förändra elevens 
uppfattning om sig själv liksom andras uppfattning om eleven.

Genom att betrakta skriven text som en kommunikativ handling som for-
mas, men som också formar och påverkar eleven själv och andra aktörers bild 
av eleven, riktas intresset också mot de dokument som utarbetas inom gymna-
sieskolan. Vid flera tillfällen under den gymnasiala utbildningen sker samtal om 
och med eleven (och eventuellt också vårdnadshavare) som resulterar i en arki-
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verad dokumentation. Vid övergången från grundskola till gymnasieskola upp-
rättas i vissa fall överlämningsdokument för information till mottagande skola 
och arbetslag. Förutom individuella studieplaner och eventuella åtgärdsprogram 
upprättas protokoll från elevvårdskonferenser och klasskonferenser där beskriv-
ningar av eleven/elevens resultat görs. Anteckningar förs och sammanställningar 
görs vid elevvårdsteamsmöten, arbetslagsmöten etc. Till detta kommer mer eller 
mindre formella anteckningar/uppföljningar/journaler som förs av exempelvis 
mentorer/klassföreståndare, undervisande lärare, studie- och yrkesvägledare, spe-
cialpedagoger/speciallärare, kuratorer och skolhälsovård. Det finns således en rad 
dokument som kan bidra till den bild av gymnasieeleven som konstrueras, vilket 
i sin förlängning kan få konsekvenser för hur eleven själv uppfattar och förstår 
sin roll i skolpraktiken, men också för den självbild som han/hon bär med sig 
utanför skolans väggar.’’

gymnAsieeleVens eget AnsVAr

Båth (2006) som analyserat reformtexter avseende gymnasieskolan och dess 
samhällsuppdrag konstaterar att 2000-talets formella skrivningar, jämfört med 
1960-talets, innebär en ökad användning av orden förmåga och kompetens. Han 
menar att ansvaret för en ökad anpassning till samhällets förändring i större ut-
sträckning än tidigare förläggs till individen, dvs eleven. Den kunskap som enligt 
läroplanen (Lpf 94) ska fördjupas och utvecklas hos eleverna inför framtida yr-
kesliv, fortsatta studier och vuxenliv som samhällsmedborgare och privatperson, 
ska utvecklas till förmågor och kompetenser. Enligt författaren har begreppet 
kompetenser överlag kommit att dominera alltmer och en förskjutning har skett 
mot användandet av uttrycket personliga kompetenser. Han menar att det utöver 
avnämarnas behov av och krav på kvalificerade individer, handlar om skolans 
förändrade uppdrag som innebär en fokusering på individens utveckling mot 
”en hel människa” (s 189).

Sivertun (2002) har granskat formuleringar i läroplanstexter och de föränd-
ringar som skett mot en starkare betoning av ”den enskilde eleven” (s 8), jämfört 
med tidigare styrdokument. ”I valfrihetens utbildningssystem har maximeringen 
av privata intressen hamnat i fokus, där var och en ska förverkliga sina livsprojekt.” 
(s 148) På vilket sätt kan då elever med varierande bakgrund och livs-/skolsitua-
tion kompenseras? Individualisering lyfts fram som det möjliga receptet, men 
Sivertun ställer sig frågan om vilken innebörd begreppet individualisering får i 
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gymnasieskolans olika verksamheter62. För en del intervjuade skolledare fram-
står elevens valmöjligheter som lösningen på individualiseringsproblematiken. 
Sivertun menar att valfriheten gynnar, alternativt missgynnar elever beroende på 
deras sociala och kulturella förutsättningar. Elevens befäster sin roll i skolan och 
förstärker därmed sin självbild, men i förlängningen får det också konsekvenser 
för elevens positionering i samhället. Helldin (2002) menar att ”valfriheten är 
för många grupper av barn och ungdomar ett utopiskt strävansmål som sällan 
eller aldrig kan utnyttjas” (s 116) och han fortsätter:

Den hierarkiska samhällsordningen framstår fortfarande som en orubbad hörnpe-
lare i det svenska skolsystemets byggnad – trots all ideologisk motretorik. En bety-
dande andel av de elever som inte kan konkurrera är hänvisade till alternativa eller 
anpassade studiegångar med låg samhällsstatus vilket kan inverka menligt bl.a. på 
deras självkänsla. (s 116)

Även Dovemark (2004) pekar på hur retoriken tar sig uttryck i den dag-
liga praktiken och diskuterar vad en förskjutning mot ett ökat elevansvar kan 
komma att innebära. Hon konstaterar, utifrån sin studie av en grundskola, att 
verksamheten organiseras så att eleven ständigt tvingas göra sina egna val och 
klassrummet blir därmed ”en arena för individualisering och privatisering” där 
”det privata lärandet” (s 224) ges ett allt större utrymme. Studien uppmärksam-
mar en del elevers begränsade möjligheter att kräva hjälp och stöd inom ramen 
för klassrummet, liksom den genomslagskraft hemmets ”kulturella kapital” (s 
224) får på elevens skolarbete.

Med hänsyn till ovanstående resonemang som förts kring de valsituationer 
som eleven försätts i, kan effekterna av självbestämmande och eget ansvarstagan-
de uppfattas som något mindre positivt. Det finns emellertid andra aspekter av 
ansvarsbegreppet kopplat till delaktighet. Att ges reell möjlighet till inflytande 
över sin lärandesituation efterfrågas av elever (Alin Åkerman, 2001; Fischbein 
& Folkander, 2000). Tangen (2004, s 486) diskuterar innebörden av att få vara 
en ”aktør i eget liv” och hur detta också minskar oro och rädsla för framtiden 
och bidrar till att problem som uppstår kan lösas av eleven själv eller i samverkan 
och med stöd av andra. Att vara delaktig, motiverad och känna att det man gör 
har en verklighetsförankring framstår således som centralt, vilket framgår i flera 
forskningsresultat. Te Riele och Crump (2002) talar om autentiska sammanhang 

62  Sivertuns (2002) intresse riktar sig mot gymnasieskolans olika verksamheter såsom fristående 
respektive kommunalt styrda enheter, integrerad respektive segregerad verksamhet för elever som 
inte nått behörighet och en tudelning som utgår från icke godkända respektive godkända elevgrup-
per. Den förra syftar på individuella program (IV/PRIV) och den senare på nationella program.  
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och autentiska uppgifter. Betydelsen av tillgången på sådana lyfts även av Velde 
och Cooper (2000). Elevernas upplevelse av att lärandesituationen är ”på riktigt” 
betonas av Hugo (2007, s 167) och Tangen (2004) drar slutsatsen att ”i sum 
fremstår det som essensielt for elevene at de får holde på med ’noe ordentlig’, noe 
de oppfatter som seriøst” (s 482). Fischbein och Folkander (2000) sammanfattar 
sina resultat på följande sätt:

It demonstrates that learning problems are not specifically individualistic; instead, 
they arise in an educational context. Both the high- and low-achieving students say 
that school is too theoretical, is in need of more structure and should provide great-
er stimulation. This could mean, for instance, more engaged and interested teachers, 
more rewarding peer relations and one having a greater influence regarding one’s 
own learning situation. (s 273)

gymnAsieskolA för AllA – en utopi eller 
Verklighet?

Forskningsinsatser som presenterats i detta kapitel exemplifierar studier med 
kopplingar till gymnasial utbildning på olika nivåer, från individ till samhälls-
nivå. Raden av varierande studieobjekt belyser den komplexitet som känneteck-
nar gymnasieskolans samhällsuppdrag och faktorer som bidrar till inkluderings-/
exkluderingsprocesser. I ett antal nationella och internationella studier redogörs 
för i vilken utsträckning elever fullföljer den valda utbildningsvägen och faktorer 
som visar sig bidra till avbrott, mindre framgångsrika studier och/eller elevers 
begränsade upplevelse av trivsel och respektfyllt bemötande. Rådande samhälls-
strukturer med starka historiska rötter, speglas och reproduceras i gymnasiesko-
lan, vilket blir till hinder för enskilda elevers lärande och delaktighet. Presente-
rade studier ger också exempel på betydelsen av kommunikation och samspel, 
relationsskapande mellan skolaktörer, elevers möjlighet till delaktighet och kon-
sekvenserna av ett allt större krav på individers eget ansvarstagande. Mängden 
undersökningar som belyser effekten av eventuella stödåtgärder och i vad mån 
elevens lärande och utveckling dokumenteras inom den svenska gymnasieskolan 
är emellertid högst begränsad. Däremot ger forskning som skett inom ramen för 
grundskolan en fingervisning om tänkbara möjligheter och hinder. 

Kapitlets sammandrag av genomförd forskning utgör en bakgrund mot vil-
ken det föreliggande avhandlingsarbetets resultat kan ställas och jämföras. Stu-
diet av kommunikation och samspel i den dagliga praktiken, i kombination med 
elevers eget erfarande och förståelse, förväntas utgöra ytterligare ett tillskott i 
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kunskapsbildningen kring gymnasieskolan och dess möjlighet att bli en skola 
för alla elever.

Läroplanen slår fast att ”hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, 
behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen.” (Lpf 94, s 
4) Skrivningen omfattar alla elever, men några ytterligare vägvisningar ges inte. 
Därför byts påståendet till en fråga: Vilka vägar finns att gå? I sökandet efter 
svar blir specialpedagogikens roll av intresse och dess möjlighet att ge beredskap 
inför mötet med variationen av individers olikheter. I det följande kapitlet vill 
jag närmare belysa hur det specialpedagogiska forsknings- och kunskapsfältet 
kan bidra till ökad förståelse av rådande villkor och förutsättningar för de elever 
som av olika skäl befinner sig i svårigheter och som riskerar att inte nå målen för 
sin utbildning. 
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4. sPecIAlPeDAgogIk soM 
VerksAMhet och kUnskAPsoMråDe

Vid konstaterandet av att det råder brist på forskningsstudier och utvärderingar 
av stödinsatser inom gymnasieskolan framförs begränsningen av specialpedago-
giska insatser som en tänkbar orsak (Skolverket, 2008b). Antalet anmälningar 
eller förfrågningar om särskilt stöd till Skolverkets enhet för medborgarservice 
och enheten för tillsyn är betydligt färre jämfört med grundskolan, vilket antas 
bero på att elevers rättigheter och skolans skyldigheter att ge stöd inom frivilliga 
skolformer inte är så starkt rotade i elevers, vårdnadshavares och skolpersonalens 
medvetande. Specialpedagogikens förankring inom olika vetenskapliga discipli-
ner har under årens lopp resulterat i framväxten av skiftande sätt att förstå och 
hantera variationen av elevers olikheter. Detta har bland annat lett till modifie-
ringar av begrepp och beskrivningar i styrande dokument för det obligatoriska 
skolväsendet, men för gymnasieskolan finns alltjämt skrivningar som främst för-
lägger problematiken till individen. Ett resonemang kring specialpedagogiken 
som verksamhet, forsknings- och kunskapsområde, med anknytning till gym-
nasieskolan i allmänhet och avhandlingsarbetet i synnerhet, har bedömts vara 
angeläget och motiverat mitt beslut att tillägna området ett särskilt kapitel.

speciAlpedAgogik inom gymnAsieskolAn

Begreppet specialpedagogik sammankopplas ofta med den verksamhet som bedrivs 
inom utbildningsväsendet i syfte att möta, stödja och tillgodose barns/elevers skif-
tande behov och förutsättningar. I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 
används olika uttryck för närmare beskrivning av målgruppen. Det talas om; elever 
som av olika anledningar har svårigheter att nå målen, elever med funktionshinder, 
elever med negativa skolerfarenheter, elever som har behov av särskilt stöd, elever med 
svårigheter och elever som behöver särskilt stöd och hjälp. För gymnasiesärskolan 
finns fler varierande formuleringar. Gymnasieförordningens (SFS1992:394) åttonde 
kapitel innehåller anvisningar som rör ”särskilda stödinsatser”. Här nämns stödun-
dervisning och specialundervisning, åtgärdsprogram, särskild undervisning, special-
klasser och studiehandledning på modersmålet. I ett senare tillägg (SFS 2006:203) 
skärps kravet på utredningsansvar om det på något sätt framkommer att ”eleven kan 
ha behov av särskilda stödåtgärder”. Om det då visar sig att ”eleven behöver särskilt 
stöd” skall rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas.
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eleVens ”behoV” eller ”rätt”

Thomas och Loxley (2001) markerar hur begreppet behov har bidragit till ett 
bibehållande av exkluderande förhållningssätt inom specialpedagogisk verksam-
het, genom att ordet behov förstärker kopplingen till brister och tillkortakom-
manden hos individen. Det tidigare använda uttrycket barn/elever med behov av 
särskilt stöd, innebär i ännu högre grad att svårigheterna förläggs till den enskilde 
individen. Detta hänger i sin tur samman med det synsätt som länge domine-
rat den specialpedagogiska verksamheten och som influerats av forskningsresul-
tat främst inom det medicinska och det psykologiska vetenskapsområdet. Mot 
detta har ett relationellt alternativ ställts, vilket fokuserar på förutsättningarna 
för inkludering, sammanhållning och deltagande (Emanuelsson, Persson & Ro-
senqvist, 2001). Prepositionen med har ersatts med i för att poängtera den per-
spektivförskjutning som skett och i olika dokument, utredningar och i dagligt tal 
används uttrycket barn/elever i behov av särskilt stöd eller barn/elever i svårigheter. 
Observeras ska dock att i gymnasieskolans styrdokument definieras elevgrup-
pen alltjämt som ”elever med svårigheter” och frågan blir då: Vad får det för 
konsekvenser för hur stödåtgärder kommer att förhandlas fram och genomföras 
i gymnasieskolans praktik?

Brodin och Lindstrand (2004) lyfter diskussionen om en förändrad begrepps-
användning, dvs en övergång från talet om behov till ett tal om ”elevernas rättig-
heter till en adekvat skola/utbildning” (s 88). Thomas och Loxley (2001) tillhör 
dem som, istället för en ensidig fokusering på individuella svårigheter och brister, 
förespråkar en bredare betydelse som mera handlar om ”an agenda of rights” (s 
119) gällande alla elever oavsett förmåga, kön, språk, etniskt och kulturellt ur-
sprung. Ainscow (1998) talar om det interaktiva perspektivet där den enskilda 
elevens behov uppmärksammas och kompenseras, men där också individens in-
tegrering och samspel står i fokus. Han påpekar dock att trots perspektivets goda 
intentioner tenderar synsättet om att det finns ”special children” hålla sig kvar, 
om än i en mera liberal och förtäckt klädnad och han hävdar:

For these reasons I have come to the view that progress towards the creation of 
schools that can foster the learning of all children will only occur where teachers 
become more reflective and critical practitioners, capable of and empowered to 
investigate aspects of their practice with a view to making improvements. Only in 
this way can they overcome the limitations and dangers of deficit thinking; only 
in this way can we be sure that pupils who experience difficulties in learning can 
be treated with respect and viewed as potentially active and capable learners. (s 
11-12)
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Ett deltagarperspektiv bygger på demokratiska värderingar om likvärdighet, 
solidaritet och rättvisa (Haug, 1998). I en inkluderande skola betonas elevens 
rätt till utveckling, rätt till stöd och likvärdig utbildning. Anpassningen av mil-
jön utgör därmed en kärnpunkt. Haug varnar emellertid för konsekvenserna av 
organisatoriska åtgärder som innebär att alla elever sammanförs under samma 
tak, utan anpassning av undervisningen till elevernas förmåga och utan nödvän-
diga resurser, inte minst i form av professionellt stöd och kompetens. Specialpe-
dagogiken anses därmed vara en angelägenhet för hela skolan. 

Till att döma av ovanstående resonemang bör således konsekvenserna av be-
greppsförskjutningar uppmärksammas, för att förhindra en utveckling som får 
motsatt, dvs en exkluderande effekt. Frågan om vad som följer i spåret av en 
utradering av behovsbegreppet inom gymnasieskolan blir därför viktig. Om inte 
skilda behov, till följd av individers olikheter, identifieras och bevakas föreligger 
en risk för osynliggörande. Nilsen (2004) framhäver respekten för individers 
olikhet och betonar att om inte skolor ”reelt tilpasser sin opplæring til ulike 
elevers behov, kan en risikere at ’inkludering’ medvirker til en tilsløring og usyn-
liggjøring av disse behovene” (s 454). Individers rättigheter eller rätt till stöd 
signalerar, i en underförstådd demokratisk anda, att skolan/samhället har ansvar 
och skyldigheter gentemot alla individer, samtidigt som det också ställer krav på 
individens eget ansvarstagande och ansträngningar att bevaka sina rättigheter. 
Gymnasieskolans nationella och lokala styrdokument betonar elevens eget an-
svar och i läroplanen sägs att ”skolan skall sträva mot att varje elev tar personligt 
ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” och vidare ”att varje elev aktivt utövar 
inflytande över sin utbildning” (Lpf 94, s 13). Det är påståenden som väcker nya 
frågor om vad som händer med de elever som har sämre möjligheter att hävda 
sin rätt till stöd, som inte ges möjlighet att vara delaktig i sin lärandeprocess el-
ler vars vårdnadshavare saknar förtrogenhet med skolkulturen63. Frågor som blir 
högst relevanta i mötet med den här avhandlingens empiri.

speciAlpedAgogiskA stödåtgärder inom gymnAsieskolAn

I styrdokumenten för gymnasieskolan uppmärksammas elever som av olika skäl 
befinner sig i svårigheter och rätten till utredning, åtgärdsprogram och stöd slås 
fast, vilket citaten ovan visar. I vilken utsträckning och på vilket sätt kommer då 
formulerade skrivningar om särskilda stödinsatser/åtgärder att realiseras? Enligt 
senare års lägesbeskrivningar är måluppfyllelsen för gymnasieskolan otillräcklig 

63  Jämför t ex Alin Åkerman (2001), Connell (2004) och Sivertun (2002).
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om bedömningen görs med utgångspunkt i andelen elever som klarar sina stu-
dier64 på tre år (knappt 70%) eller fyra år (75%). Vidare sägs att cirka 70% av 
lärarna anser sig kunna avgöra vilka elever som är i behov av särskilt stöd, men 
över hälften menar att de inte har kunskap och kompetens att ge det stöd som 
krävs (Skolverket, 2007a). 

Regeringen bör överväga att förtydliga bestämmelserna om elevers rätt till särskilt 
stöd i undervisningen. Bestämmelserna om särskilt stöd behöver moderniseras och 
anpassas till de behov av stöd som finns idag så att fler elever får förutsättningar att 
nå målen för utbildningen. (s 113)

I kapitel sex beskrivs de båda gymnasieskolorna inom vilka avhandlingsarbe-
tets datainsamling har skett. Redan i innevarande avsnitt får emellertid skolorna 
(Granviksskolan respektive Tallåkerskolan) exemplifiera hur formell styrning 
och organisering av specialpedagogisk verksamhet kan ta gestalt inom gymna-
sieskolan. Poängteras ska att studien inte ger svar på i vilken grad Tallåker- och 
Granviksskolan är representativa för gymnasieskolor generellt, eftersom en sådan 
jämförelse inte har gjorts. För den period som min studie avser har den kommu-
nala förvaltningens och skolornas kvalitetsredovisningar studerats65. Därtill har 
den kommunala skolplanen, berörda skolors lokala arbetsplaner samt ett urval av 
övriga lokala styrdokument och informationsmaterial granskats. 

På kommunal nivå står i skolplanen angivet att individen ska vara i centrum 
och i samband med detta betonas elevernas delaktighet i utformandet av den in-
dividuella studieplanen. Eleven ska ”inom givna ramar” ges möjligheter och för-
utsättningar att uppnå utvecklings- och kunskapsmålen. Vidare sägs att intresse 
och motivation bidrar till lärande och vikten av samarbete mellan elev, föräldrar 
och lärare lyfts fram. Lärare ska uppmuntras att införskaffa specialpedagogisk 
kompetens och alla skolor ska ha tillgång till en fördjupad sådan. Eleven ska få 
hjälp att fullgöra sina studier vid kritiska situationer.

grAnViksskolAns mål och åtgärder för eleVer i behoV AV stöd 

Bland flera andra mål i den lokala arbetsplanen för Granviksskolan66 uttrycks 
att man vill satsa på ”att varje elev får den hjälp eleven behöver för att klara 

64  De elever som når upp till ett slutbetyg, med eller utan behörighet för vidare studier.
65 Varje kommun och skola ska årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning (SFS1997:702) 
som ska ge information om utbildningsverksamheten och i vilken utsträckning de nationella målen 
har förverkligats samt innehålla redogörelse för fortsatta åtgärder. 
66  För att målen i den lokala arbetsplanen skall nås anges följande faktorer: styrdokument av 
olika slag, elevernas individuella studieplaner, utvecklingssamtal och klassrådstid.
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studierna” och ”att all mobbning och tendenser till trakasserier skall bekäm-
pas aktivt”67. I beskrivningen av genomförandet konstateras att det bland annat 
krävs ”utveckling av arbetslagen, variation av olika arbetsformer, hjälp till eleven 
(utvecklingssamtal)”. I en av skolans kvalitetsredovisningar betonas att arbets-
lagen måste fungera så att ”helhetsbilden av eleven framkommer och för att ge 
den hjälp som eleven behöver för att klara studierna”. Lärarnas samverkan med 
den specialpedagogiska kompetensen på skolan accentueras och samtal ”utifrån ett 
specialpedagogiskt perspektiv” ska föras med eleverna. Vidare lyfts åtgärder i form 
av individ- och gruppstöd främst i engelska, matematik och svenska, extra stöd i 
karaktärsämnen vid behov och extra tid vid prov. Elever ”med behov av längre 
studietid erbjuds sommarskola för att komma ifatt”68. Skolledningen har vidare 
uppmanat att elever med IG/G-69 i andra kurser än sommarskolans, bör under-
rättas i samtal med respektive lärare och ”ges självstudieuppgifter att redovisa vid 
ht:s start”. Utvecklingssamtal omfattar alla elever och det gäller också framtagan-
det av en individuell studieplan, vilket också lyfts fram i skolans handlingsplan 
rörande elevers delaktighet. Vidare framhålls specialpedagogisk kompetens, fung-
erande elevvårdsgrupper och behovet av strukturerade överlämningar från grund-
skolan. För att nå målen för det pedagogiska arbetet är förutsättningarna, enligt 
kvalitetsredovisningen, att man bland annat har ”kännedom om hur ungdomar 
med olika problem såsom DAMP, ADHD fungerar” för att därigenom kunna 
anpassa undervisningen. 

Som hinder nämns bl a att elever inte till fullo utnyttjar det stöd som skolan 
kan erbjuda och att budgeten kan begränsa önskad minskning av antalet elever 
per klass/grupp. 

InformatIon tIll nya elever på GranvIksskolan

I skriftlig information som ges till eleverna vid läsårsstart finns begreppet stöd-
undervisning upptaget och eleverna informeras om att lärarhjälp och stödunder-
visning ges till ”behövande” på resurstimma70. Särskilt stöd erbjuds elever med 

67  Citattecken markerar text som hämtats från dokument medan kursiveringar som följer i 
texten har gjorts av mig för att tydliggöra innehållet dvs olika åtgärder som skolan föreslår i sina 
dokument.
68  Under den tid som studien har genomförts har sommarskolan omfattat kurser i matematik 
och fysik.
69  IG/G- står för icke godkänt respektive godkänt minus, dvs ett svagt godkänt.
70  Med resurstimma (en timma/vecka) avses schemalagd tid för ”stödundervisning, återläsning, 
fördjupning, repetition, förberedelse inför prov, läxläsning, föreningsmöten, kontakter m m”.
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läs- och skrivsvårigheter71. Under rubriken nämns också att extra tid har lagts 
ut i två av kärnämnena (matematik och svenska). Studiehandledning72 beskrivs 
som en särskild punkt, samt åtgärder då elev fått betyget icke godkänt i en kurs 
och önskar göra en så kallad prövning73. Vidare sägs att ”om eleven har påtag-
liga studiesvårigheter som inte kan lösas på annat sätt” kan eleven befrias från 
kurser. Som ytterligare en åtgärd lyfts förlängd undervisning, om eleven önskar 
läsa in den berörda kursen/kurserna för att därigenom få ett fullständigt pro-
gram. Förlängd undervisning beviljas om det föreligger ”särskilda skäl i elevens 
förutsättningar”. Eleverna får dessutom information om utvecklingssamtal, den 
individuella studieplanen, skolans organisering av elevvården samt studie- och 
yrkesvägledning. I det senare fallet kan enskild studievägledning ske om eleven ex-
empelvis ”behöver stöd i studieuppläggningen”. Bland tänkbara kuratorsärenden 
lyfts problem i hemmet eller skolan där orsaken kan vara ”dåliga studieresultat” 
eller ”studiesociala frågor”.

åtGärdsproGram på GranvIksskolan

Samtal om upprättande av åtgärdsprogram väcktes på Granvik under 2006. Åt 
specialpedagogen uppdrogs att informera skolans personal i respektive arbets-
lag, samt att utarbeta ett skrivet informationsmaterial som komplement till en 
blankett som skulle utgöra skolans mall för utarbetande av åtgärdsprogram. En 
revidering har därefter skett, vilket innebär att åtgärdsprogrammet riktas mot 
enskilda kurser och har tilldelats underrubriken ”Handlingsplan för att nå G-
mål”74. En förändring har också skett beträffande vårdnadshavares medverkan, 
som efter senaste justering endast får en kopia av dokumentet. Om telefonkon-
takt har tagits med omyndig elevs vårdnadshavare noteras detta. Enligt skolans 
kvalitetsutvärdering ska åtgärdsprogram upprättas för ”elever med uppenbara 
svårigheter” samt att ”åtgärdsprogram upprättas av kursansvarig (om problemet 
är av större art kopplas även klf, rektor och stödpersonalen in) med kontinuerlig 
uppföljning för elever som inte når målen i kurserna”.  Intentionen är att man 

71  I tidigare dokument finns också engelska och matematik angivet, vilket tagits bort i senaste 
upplagan.
72  Gäller studiehandledning på modersmål.
73  Elever i gymnasieskolan har rätt till prövning i alla kurser och i det projektarbete som ingår 
i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen/i projektarbetet 
eller om eleven har fått betyget Icke godkänt. (Gymnasieförordningen 7 kap. 14 §)
74  G-mål innebär mål motsvarande betyget godkänt. Om flera åtgärdsprogram har gjorts för 
samma elev avseende olika kurser, ska ärendet lämnas till specialpedagog ”för annan insats”. 
Eventuellt kan då också elevvårdskonferens hållas.
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med åtgärdsprogram i ”full skala” ska få en ”bättre individuell uppföljning i ett 
tidigt skede medan det ännu finns chans att reparera studierna”. 

tAllåkerskolAns mål och åtgärder för eleVer i behoV AV stöd 

I Tallåkerskolans lokala arbetsplan uttrycks att ”vi ställer skolans samlade resurser 
till elevens förfogande så att han/hon ges möjligheter att nå sina studiemål”. I 
skolans övergripande mål för den period som den föreliggande studien omfattar, 
ska arbetslagen utvecklas alltmer och man ska arbeta för infärgning, det vill säga 
kärnämnena ska profileras utifrån de mål som är uppsatta för respektive utbild-
ningsprogram. Med utgångspunkt i den kommunala skolplanens mål, uttrycker 
skolan i sin kvalitetsredovisning att man vill ge eleverna ”bästa möjliga stöd för 
att uppnå sina mål under studietiden”. Bland åtgärder som nämns framskrivs 
att man ska ”ge eleverna mer stöd och hjälp i sitt arbete” och detta förslås ske 
genom att man sätter upp tydliga delmål och gör en tidsplan. Utvecklingssamtalets 
betydelse för planering och elevernas ansvarstagande betonas och vidare poäng-
teras att den individuella studieplanen ”ska vara ett levande dokument mellan 
elev och förtroendelärare”. Den ska revideras varje termin vid utvecklingssamtal.  
Samtal med eleverna om närvaro och hemarbete, samt tillvaratagande av deras 
synpunkter på undervisningen står bland fortsatta åtgärder. Beträffande studie-
handledning75 sägs att det är få elever som ansöker om detta, men att de som 
önskar har ”ofta fått hjälp”. 

Skolans uppdrag innebär att så många elever som möjligt ska nå sina mål, 
få betyg i sina kurser, ”ett godkänt slutbetyg” men också ”kunskaper om hur 
man blir en god samhällsmedborgare”. Bland åtgärderna nämns att elever i be-
hov av särskilt stöd prioriteras vid resursfördelning. Specialpedagogisk kompetens i 
”stugor”76 finns och den berörda personalen arbetar mot olika program. Vidare 
finns resurstid schemalagd på de flesta program och åtgärdsprogram upprättas vid 
behov. Bättre rutiner för kartläggning av elevers behov påpekas77. Organisatoriska 
förutsättningar för samarbete mellan kärn- och karaktärsämneslärare omnämns 
och behovet av mera tid för pedagogiska samtal i arbetslaget understryks. En del lä-
rare har genomgått specialpedagogisk kompetensutveckling, en åtgärd som föreslås 
fortsätta. Detsamma gäller samarbetet mellan lärare och den personal som har 

75  Avser studiehandledning på modersmålet.
76  Den plats dit eleverna på frivillig basis kan komma för att få hjälp med eventuell utredning av 
sina svårigheter, hjälp i pågående kurser eller för att ta igen missade prov och kursavsnitt.
77  Kompetenshöjning avseende genomförande av utvecklingssamtal och upprättande av indivi-
duella studieplaner framförs i en av skolans kvalitetsredovisningar.
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specialpedagogisk kompetens (handledning). Därtill framförs att överlämningar 
mellan grundskola och gymnasieskola är ”bra och informativa” och tillsammans 
med ”bra kontakter med målsmän” är det lättare för lärarna att förbereda un-
dervisningen. I speciallärarnas/specialpedagogernas presentation av sin verksam-
het ges exempel på åtgärder för elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, 
matematiksvårigheter eller andra ”inlärningshinder”78. Bland kompensatoriska 
hjälpmedel lyfts som exempel; datorn, läroböcker på band, tydliga instruktioner, 
lättlästa stenciler, anteckningar, utökad skrivtid vid prov, muntliga prov samt 
hjälp att strukturera arbetet och hitta sin ”inlärningsprofil”.

VerksAmhetens orgAnisering på grAnViksskolAn och tAllåkerskolAn

På Granviks skolledningsnivå finns en ledarfunktion som har till uppgift att leda 
skolans elevvårdsteam79. Vid studiens början fanns inom det specialpedagogiska 
kompetensområdet en pedagog med huvudansvar för läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi samt två speciallärare verksamma på det individuella programmet, men 
med visst tjänstgöringsutrymme för elever på övriga program. Därtill fanns en 
specialpedagog som huvudsakligen hade andra uppgifter (ämnesundervisning), 
men vars uppdrag kom att förändras under studiens treåriga fältarbete. I en se-
nare kvalitetsredovisning står att ”specialpedagogen arbetar som ’konsult’ och 
har samtal med elever och lärare utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv”. An-
delen lärare med specialpedagogisk utbildning uppgår till 1% enligt skolans egen 
statistik. 

Årligen sker screening av nybörjarnas läs- och skrivförmåga, samt matematik-
kunskaper. Dyslexi- men även dyskalkyliutredningar görs vid behov. Elevvårds-
teamet ska ”kopplas in till elever som valt fel program, har det svårt eller inte 
trivs”. Arbetslagen har enligt kvalitetsredovisningarna ett stort ansvar för skapan-
det av ”en heltäckande bild på den elevgrupp de har, vilka arbetssätt som passar 
elevgruppen för att ge rätt stöd vid rätt tillfälle”. Ytterligare samarbete mellan 
ämneslärare och speciallärare/specialpedagoger förespråkas. 

Tallåker är liksom Granvik uppdelad i mindre rektorsområden, men där varje 

78  Presentationen har starkt fokus på ”inlärning”. Diagnostisering, åtgärder och kursupplägg 
inom verksamheten omfattar den enskilda eleven.
79  Benämningen av grupper med elevvårdspersonal kan skifta något från skola till skola, men 
elevvårdsteam är ett vanligt förekommande begrepp. På Granvik finns en uppdelning i två sådana. 
Den del som har varit aktuell för studien, har bestått av rektor, kurator, skolsköterska, studie- och 
yrkesvägledare, administrativ personal som handhar elevärenden samt samordnare för t ex elever 
i behov av anpassad studiegång. 
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område har sitt eget elevvårdsteam bestående av kurator, skolsköterska, studie- 
och yrkesvägledare samt rektor. Elevvårdsteamens funktion lyfts i ringa utsträck-
ning i övergripande styrdokument och kvalitetsredovisningar, frånsett vissa spe-
cifika handlingsplaner80. Tre procent av personalen uppges ha specialpedagogisk 
utbildning. 

Varje rektorsenhet har en speciallärare/specialpedagog, som arbetar i särskilda 
lokaler dit eleverna kan komma och få hjälp och stöd med sina studier (”stu-
gor”). Deltagandet sker helt på frivillig basis, ursprungligen på eget initiativ eller 
genom att eleven uppmanas av undervisande lärare att utnyttja möjligheten. Ar-
betet syftar till att förbättra elevens förmåga och kunskaper samt hjälpa eleven att 
hitta sitt eget sätt att lära. Hit hör också upprättande av åtgärdsprogram. Peda-
gogiska utredningar genomförs för att utröna matematik-, läs- och skrivsvårighe-
ter/dyslexi. Stugan erbjuder även en kurs inom ramen för det individuella valet81. 
Varje elev som påbörjar en utbildning inom Tallåker ska få ett enskilt samtal med 
berörd pedagog inom stugans verksamhet. Under det pågående fältarbetet har 
en successiv förändring skett som medfört att specialpedagogen/specialläraren 
också har kopplats till respektive elevvårdsteam. Utöver nämnd personal, finns 
en övergripande specialpedagog vars tjänst omfattar hela skolan. Under den tid 
som fältarbetet har ägt rum, har tjänsten i större eller mindre grad varit förlagd 
till ett av skolans program. Därutöver har uppdraget riktats mot stöd till arbets-
lag/lärare vid exempelvis upprättande av åtgärdsprogram. 

prAktik i ord och hAndling

Ovanstående redogörelse visar hur nationella mål och skrivningar transfor-
meras till texter om mål, utvecklingsområden och praktiska åtgärder på skol-, 
grupp- och individnivå. Dessa bildar tillsammans med beskrivningen av verk-
samhetens organisering en bakgrund mot vilken avhandlingsarbetets empiri 
kan ställas. Hur kommer formella riktlinjer och organisatoriska förutsättningar 
skapa möjligheter eller eventuellt verka hindrande för utformning av det stöd 
som eleven upplever sig behöva? 

I skolornas beskrivning av verksamheten och uppdraget att skapa möjlighe-
ter för alla elever att nå utbildningsmålen, föreslås åtgärder på olika nivåer. I vis-

80  Som exempel kan nämnas skolans likabehandlingsplan och handlingsplan för krissituatio-
ner.
81  Kursen beskrivs som en läs- och skrivkurs för studerande med dyslexi/läs- och skrivsvårig-
heter eller andra inlärningssvårigheter. Den omfattar 100 eller 200 gymnasiepoäng och är betygs-
grundande.
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sa fall betonas individens ”inlärning” och de begränsande hinder som specifika 
svårigheter i form av dyslexi eller dyskalkyli utgör. Exempel ges också på andra 
problem som uttrycks som koncentrationssvårigheter eller diagnoser inom det 
neuropsykiatriska området. Individuella studieplaner, åtgärdsprogram och ut-
vecklingssamtal där elevens egna synpunkter ska tillvaratas återkommer vid 
upprepade tillfällen i såväl Granviksskolans som Tallåkerskolans dokument. 
Olika kompensatoriska åtgärder nämns, bland annat möjlighet till förlängda 
kurser/provtider, sommarskola eller hjälpmedel i form av anpassat material 
samt riktat individuellt stöd av speciallärare eller genom studiehandledning. 
På gruppnivå handlar åtgärderna i stor utsträckning om elevernas medverkan 
i klassråd och deltagande i undervisningens planering och upplägg, påverkan 
av dess innehåll, arbetssätt och arbetsformer. Arbetslagets helhetsansvar för 
elevgruppen, ämnesövergripande arbete och samverkan mellan företrädare 
för kärnämnen och programmets karaktärsämnen betonas. Till mera övergri-
pande, organisatoriska åtgärder kan räknas utveckling av skolornas arbetslag, 
kompetensutveckling, resursfördelning, tillgång till olika yrkesprofessioner 
och kompetenser (elevvårdsteam) samt informationsutbyte mellan grundskola 
och gymnasieskola. 

Bayliss (1998) diskuterar alternativa sätt att tolka prefixet special i begrep-
pet specialpedagogik. Det kan associera till förändring, dvs att något som är 
mindre bra ska botas eller normaliseras, eller också kan special avse något olikt, 
vilket ”does not imply change at all but rather a celebration of that difference” 
(s 61). Vilka åtgärder som vidtas i gymnasieskolans praktik färgas av hur verk-
samhetens olika företrädare uppfattar sitt uppdrag och de styrande faktorer de 
har att förhålla sig till. Skolaktörernas syn på individen, samhälle och skola, 
kunskaper och lärande blir avgörande för hur de uppfattar olikheter och hur 
denna variation av olikheter kommer att hanteras. ”Crucially, however, whi-
chever view is held by the practitioner will affect what is done in practice 
for any given individual learner” (Bayliss, 1998, s 61). När blir variationerna 
svårigheter och problem? Hur kommer problemet att ta sig uttryck och vem 
kommer definieras som problembäraren? Är det den enskilde gymnasieeleven, 
är det skolan som inte förmår hantera variationen av olikheter eller kanske 
både och? Detta blir grundläggande för hur den specialpedagogiska verksam-
heten utformas och hur specialpedagogik som kunskaps- och forskningsom-
råde kommer att definieras.
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speciAlpedAgogik som forsknings- och 
kunskApsområde

Det specialpedagogiska forsknings- och kunskapsområdet karaktäriseras av 
mångfald och komplexitet i flera avseenden och det har kopplingar till 
andra forskningsdiscipliner såsom pedagogik, medicin, psykologi och so-
ciologi. En varierande flora av studieobjekt belyses inom forskningen uti-
från skiftande teoribildningar, som i sin tur grundas i olika ontologiska och 
epistemologiska antaganden (Ahlberg, 2007c; Nilholm, 2006). Åtskilliga 
försök har gjorts och görs för att definiera innebörden av ”specialpedago-
gik” och märka ut dess avgränsningar som kunskaps- och forskningsfält. I 
strävan efter att begreppsbelägga och beskriva vidden och variationen pro-
blematiseras tillgängliga framställningar i termer av diskurser, paradigm, 
teorier och perspektiv.

Med uttrycket ”det traditionella perspektivet” sammanfattar Nilholm 
(2006) den specialpedagogiska forskningen som sökt sina svar i individers 
egenskaper, bristande förmågor och tillkortakommanden. En rad begrepp82 
florerar och även om benämningar och definitionen av desamma varierar 
något, ger framställningarna uttryck för likartade förklaringsmodeller. I 
samtliga fall förläggs svårigheter och begränsningar till individen, vilket 
får konsekvenser för vilka åtgärder som vidtas i syfte att ”normalisera” av-
vikelser hos den enskilde. Forskningsresultat som enkelt kan överföras till 
den dagliga praktiken har fått stark genomslagskraft i verksamheten. Ofta 
har åtgärderna bestått i särskiljande lösningar där eleven har segregerats 
från den reguljära undervisningen. Mot bakgrund av att individfokuserade 
perspektiv anses konservera eller bidra till utvecklingen av en differentierad 
skola, har en allt starkare kritik växt fram. Nilholm (2006) placerar in rikt-
ningar83 av det senare slaget under samlingsnamnet ”det alternativa per-
spektivet”. Den gemensamma nämnaren för dessa synsätt är att orsakerna 
till uppkomna problem eller svårigheter måste sökas utanför individen, i 
”skolan, samhället och/eller diskursen” (s 13). Oavsett vilket vi väljer att 
diskutera handlar det i grunden om skiftande sätt att se på normalitet, av-
vikelse och olikheter. 

82  Som exempel kan nämnas: det kategoriska (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001, det 
kompensatoriska (Haug, 1998), det individinriktade (Ahlberg, 2001), the individual (Ainscow, 1998), the 
psycho-medical (Clark, Dyson & Millward, 1998).
83  Till alternativa perspektiv skulle då det kritiska (Nilholm, 2003), det relationella (Emanuelsson, 
Persson & Rosenqvist, 2001) och ett demokratiskt deltagarperspektiv (Haug, 1998) kunna föras.
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frAmVäxten AV ”både-och-perspektiV”

I kritiska resonemang kring befintliga förklaringsmodeller revideras och kom-
pletteras dessa med syfte att utveckla den specialpedagogiska kartan så att den 
komplexitet som kännetecknar området synliggörs. Ett för snävt och begränsat 
synsätt som stundtals kommer till uttryck i dikotomiserande perspektiv anses 
otillräckligt, varför behovet av ett bredare eller annorlunda angreppssätt framförs 
(Ahlberg, 2001, 2007c; Brodin & Lindstrand, 2004). Nilholm (2003, 2006) 
menar att såväl ”traditionella” som ”alternativa” perspektiv är normativa och syf-
tar till att söka problemen och sedan hitta lösningar för att kompensera bristerna, 
oavsett var de ligger. Till skillnad från detta ”diagnos och bot”-tänkande (2006, 
s 13) argumenterar han för ett dilemmaperspektiv som utgår från att ”skolpro-
blem konstrueras i specifika sociokulturella sammanhang där olika aktörer och 
grupper förhandlar vad elevers olikhet betyder och hur den ska hanteras. Begrep-
pet ’dilemma’ kommer av att olikhet inte låter sig hanteras på något entydigt bra 
sätt” (Nilholm, 2006, s 13). Det finns enligt detta synsätt dilemman som inte 
går att lösa. 

Även Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) framför det kategoriska 
såväl som det relationella perspektivets begränsningar och lyfter i det senare fallet 
fram perspektivets svårigheter att förstå individers olika förutsättningar ”t ex de 
medicinska aspekterna på funktionshindret” (s 132). Genom sina beskrivningar 
av kontrasterande förhållningssätt vill författarna visa på konsekvenserna i form 
av skilda pedagogiska bemötanden av elevers varierande behov. För att få ”en 
givande variationsrik förståelse” av ett utbildningsproblem lyfter Helldin (2002, 
s 24) fram behovet av en dialog mellan olika perspektiv och teorier. En varierad 
perspektivisering behövs på verksamhetsfältet då skolmisslyckanden står i fokus, 
i utbildning av pedagoger men också

 (…) i forskningssammanhang där betoningen ligger på utveckling av en närhet 
mellan teori- och praktiksituationer, där en strävan är att skissera början på en prak-
tisk teori som banar vägar för den värdegrund vars sammanhållande begrepp är en 
gemensam och rättvis skola för alla. (s 25)

Vid besvarandet av frågan om vem som ska ställas till ansvar för en elevs miss-
lyckande måste olika aspekter beaktas. Det kan vara skolan/undervisningen som 
utgör själva problemet, men det kan också handla om ”elevens fysiska och psy-
kiska förutsättningar” enligt Brodin och Lindstrand (2004, s 86), vilka proble-
matiserar följderna av ett ensidigt koncentrerande på å ena sidan faktorer i skolan 
och å andra sidan eleven. Fischbein (2007) ställer sig kritisk till den dikotomi 
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som uppstått inom specialpedagogiken och att de perspektiv som placeras i ett 
slags motsatsförhållande anses vara ”teoretiskt oförenliga” (s 31). Hon betonar 
också vikten av samspelet mellan olika nivåer: individ-, grupp-, organisations- 
och samhällsnivå. 

Jag vill således argumentera för att just det faktum att omgivningens påverkan får 
olika effekt på olika individer och att olika individer utifrån sina förutsättningar ut-
formar samma omgivning olika motiverar ett interaktionistiskt och systemteoretiskt 
perspektiv på specialpedagogiken. (Fischbein, 2007, s 32)

För att åstadkomma en förändring som innebär större acceptans av olikheter 
och som motverkar marginalisering konstaterar hon att vi måste ”skaffa oss mer 
kunskap om både [min kursivering] individers förutsättningar och erfarenheter 
och omgivningsfaktorer på olika nivåer men framför allt om hur samspelet mel-
lan dessa fungerar” (s 32).

Ytterligare en av dem som intar ett kritiskt förhållningssätt till perspektiv 
som fokuserar enstaka aspekter är Skidmore (2004). Han utkristalliserar tre oli-
ka paradigm; the psycho-medical paradigm, the sociological paradigm och the 
organizational paradigm. Det psyko-medicinska perspektivet har sitt fokus på 
individen (mikronivån), det sociologiska fokuserar samhället (makronivån) och 
utifrån organisationsperspektivet (meso-nivån) är institutionerna det centrala. 
Skidmore lyfter fram såväl styrkor som svagheter i dessa perspektiv, men menar 
att samtliga förklarar ett komplext fenomen med hjälp av förenklade orsaksmo-
deller. Han betecknar dem som reduktionistiska. 

Learning difficulties are conceptualized as the product of factors located within the 
individual, or society at large, or the school, but the possibility of interaction between 
factors operating at different levels of analysis is overlooked. (Skidmore, 2004, s 11) 

Även Ahlberg (2001, 2007a, 2007c) förespråkar ett synsätt om utgår från att 
det i studiet av elevers lärande och delaktighet måste tas hänsyn till flera aspek-
ter, där intresset riktas mot skolan som institution, den sociala praktiken och 
variationen av individers olikheter. Detta ställer krav på att olika dimensioner 
samtidigt uppmärksammas då elevers behov kartläggs och stöd utformas. Strävan 
efter att identifiera och behandla brister i det ena eller det andra förskjuts mot 
att granska olika faktorers påverkan såsom ”elevens förutsättningar, kunskaper 
och behov, undervisningens innehåll och organisering samt skolans organisation 
och kultur” (Ahlberg, Klasson & Nordevall, 2002, s 62). Empiriska studier av 
skolans sociala praktik har legat till grund för utmejslandet av det kommunikativa 
relationsinriktade perspektivet, KoRP (Ahlberg, 2001; Ahlberg, Målqvist & Welin, 
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2005; Jakobsson, 2002; Simeonsdotter Svensson, 2009). I forskning som tar sitt 
avstamp inom detta riktas intresset mot både individen och de villkor och förut-
sättningar institutionen skapar. 

sAmmAnfAttning

Specialpedagogiska insatser inom gymnasieskolan har enligt Skolverket (2008b) en 
liten omfattning och det tycks föreligga en diskrepans mellan vad som uttrycks i styr-
dokument på nationell/lokal nivå och vad som i praktiken utförs. Hur tolkningen 
sker av de begrepp som används i läroplans-, förordningstexter och andra riktlinjer, 
kommer att få betydelse för hur verksamheten tar gestalt och för hur stödåtgärder 
utformas. I detta kapitel har de skolor som ingår i den föreliggande studien, dvs 
Granviksskolan och Tallåkerskolan, fått exemplifiera hur målen, verksamhetens orga-
nisering och förekommande stödåtgärder beskrivs och utvärderas i en rad dokument. 
Redogörelsen som också omfattar skolornas specialpedagogiska kompetens och deras 
respektive organisering av elevvården avser att utgöra en bakgrund för förståelse och 
jämförelse med vad som framträder i studiens resultat. Den avslutande diskussionen 
om specialpedagogiken som kunskaps- och forskningsområde visar att det mångfa-
setterade kunskapsområdet har rötter i olika bakgrunder och den komplexitet som 
kännetecknar området har bidragit till en rik variation av teoretiska utgångspunkter 
och perspektiv inom fältet. Det specialpedagogiska perspektiv, det kommunikativa 
relationsinriktade perspektivet (KoRP), som avhandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i 
kommer närmare att beskrivas i det följande kapitlet.
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5. teoretIskA UtgångsPUnkter

Avhandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i teoribildningar och perspektiv där 
kommunikationens och interaktionens betydelse finns som en gemensam näm-
nare. Föreställningen om att individ och omgivning formar och formas genom 
de handlingar och det ömsesidiga samspel som äger rum är central och bildar en 
gemensam ram inom vilken de teoretiska utgångspunkterna kompletterar var-
andra. Som tidigare nämnts utgår jag i min studie från ett specialpedagogiskt 
perspektiv i mitt möte med problemfältet, det vill säga gymnasieskolans dag-
liga praktik. Kortfattat har det kommunikativa relationsinriktade perspektivet 
(KoRP) berörts i föregående kapitel, men en närmare presentation görs i det 
följande avsnittet. 

Till det teoretiska ramverket för avhandlingen hör den sociokulturella teo-
ribildningens grundläggande idé om mediering. Jag har vidare tagit hjälp av 
dramaturgins metaforiska begreppsapparat och Erving Goffmans tankegångar 
för att ytterligare fördjupa förståelsen av det empiriska materialet. Det här ka-
pitlet rymmer en övergripande redovisning av de teoretiska utgångspunkterna. I 
samband med rapporteringen av studiens resultat ger jag sedan exempel på hur 
begreppen har använts i analysen och tolkningen av data, vilket förväntas ge en 
mera utvecklad och nyanserad bild av teorianvändningen. Även i metodkapitlet 
(kap 6) görs kopplingar till teoretiska och metodologiska antaganden som fö-
reträdesvis har med genomförandet av den etnografiska studien att göra, men 
som också berör grundläggande tankar om forskningens roll sett ur ett kritiskt 
perspektiv.

delAktighet, kommunikAtion och lärAnde

Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet, KoRP, definieras som ett 
specialpedagogiskt perspektiv och representerar ett interaktivt synsätt framvuxet 
ur en rad empiriska studier där barn/elever som har eller som bedömts få svårig-
heter i sin skolsituation har stått i fokus (Ahlberg, 1999, 2001; Ahlberg, Klas-
son & Nordevall, 2002; Ahlberg, Målqvist & Welin, 2005; Jacobsson, 2002; 
Simeonsdotter Svensson, 2009). 

I studiet av kommunikation och samspel inom gymnasieskolan har det an-
greppssätt som KoRP förespråkar, visat sig vara fruktbart till följd av dess grund-
läggande idé om att låta forskningsintresset riktas mot ”sambanden mellan sko-
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lan som samhällelig institution, den sociala praktiken och den enskilde elevens 
förutsättningar att lära” (Ahlberg, 2007b, s 89). När det uppstår en obalans mel-
lan skolans/samhällets krav och gymnasieelevens förutsättningar och behov upp-
står en problematik som kan ta sig en mängd olika uttryck. Tecknen på att något 
inte fungerar kan bland annat visa sig i otillräckliga prestationer, ökad frånvaro, 
studieavbrott, programbyten, upplevelser av vantrivsel, skoltrötthet, utanförskap 
etc84. Eleverna blir en slags katalysator för forskningens synliggörande av vad 
som sker i skolpraktiken. Det kommunikativa relationsinriktade perspektivets 
företrädare menar att problematiken inte kan förläggas till vare sig individen 
eller den omgivande miljön. Kunskapsbildningen utgår från människan och de 
växlande sammanhang hon ingår i. Individens förutsättningar att lära, undervis-
ningens innehåll, arbetssätt och arbetsformer, kamratrelationer, organisatoriska 
förutsättningar i form av exempelvis resurser och kompetenser, liksom styrande 
riktlinjer, bedömningsverktyg med mera, representerar olika nivåer, men har en 
samtidig inverkan på den berörda elevens skolpraktik. Beaktandet av den samti-
dighet som utgör ett av KoRP:s främsta karakteristika, anser jag vara nödvändig 
för att kunna förstå komplexiteten som kännetecknar gymnasieskolans verksam-
het och därmed också den enskilde elevens skolpraktik.

Delaktighet, kommunikation och lärande utgör KoRP:s innehållsliga kärna och 
dessa tre grundläggande aspekter av skolans praktik betraktas som ett integrativt 
fält. De framstår som en oupplöslig triad genom att de förutsätter varandra och 
således är internt relaterade till varandra (jmf Svensson, 2009). Sökandet efter en 
större förståelse för samspelets och kommunikationens betydelse för delaktighet 
och lärande i olika sammanhang gör att intresset riktas mot att undersöka relatio-
ner på och mellan olika nivåer. Det kan exempelvis handla om  relationer mellan 
individer85, mellan aktörer och medierande verktyg86, mellan kommunikativa 
kontexter som bygger upp den sociala praktiken, men också mellan skolan som 
institution och samhället i övrigt. Varje individ, grupp eller skola är dessutom 
bärare av sin historiska och kulturella ryggsäck som skapar relationer över tid. 
”Det sitter i väggarna” är en kommentar som ofta används för att uttrycka hur 
aktuella förhållanden färgas av sin historia. Den teoretiska grunden för det kom-
munikativa relationsinriktade perspektivet ligger i den sociokulturella teoribild-

84  Jmf  tidigare forskning kap 3 (Alin Åkerman, 2001; Fischbein & Folkander, 2000; Korp, 2006; 
Sivertun, 2002 m fl).
85  Elever, lärare, skolledare, elevvårdspersonal, studie- och yrkesvägledare, vårdnadshavare etc.
86  Skolaktörerna och språket (genom vilket kommunikationen sker), nationella och lokala prov, 
betygsskala, meritpoängsystem, åtgärdsprogram, individuella studieplaner, handlingsplaner, från-
varoregister, läroböcker, undervisningsmateriel m m.



54  Teoretiska utgångspunkter 

ningen (Dysthe, 2003a; Dysthe & Igland, 2003b; Säljö, 2000, 2005; Wertsch, 
1991, 1998) där handlingar i form av tänkande, kommunikation och fysiskt 
agerande utgör en grundläggande analysenhet. Kärnan ligger i att söka förståelse 
av mänskliga handlingar och samspel i relation till kontexter och olika kontex-
tuella villkor, vilket också ligger till grund för en av mina forskningsfrågor (se 
fråga 2).

delAktighet - något mer än deltAgAnde

På samma sätt som kommunikation är en förutsättning för delaktighet och lä-
rande, blir delaktigheten ett villkor för kommunikationen. Skolans aktörer, det 
vill säga elever, personal och i viss mån också föräldrar, deltar i en mängd va-
rierande språkliga och sociala sammanhang där de intar skiftande roller. De lär 
sig hur de ska förhålla sig till varandra och till de rutiner och traditioner som 
utvecklats (jmf Goffman, 1959/2000). Deltagarna tilldelas/påtar sig situerade 
identiteter (Säljö, 2005). Elevers deltagande i kommunikativa kontexter innebär 
inte per automatik att de är delaktiga, i betydelsen av att de har ett reellt infly-
tande på den situation som de befinner sig i eller är aktiva i lärandeprocessen 
(jmf Dysthe, 1996). 

Att definiera begreppet delaktighet är inte helt okomplicerat och självklart 
genom att det tillskrivs skiftande innebörder. För att undvika en alltför snäv el-
ler för diffus definition leder Molins (2004) begreppsanalys till att han påvisar 
ytterligheterna, dvs han fastställer vad som utgör minimal respektive maximal 
delaktighet. Med utgångspunkt i författarens resonemang och enligt mitt sätt 
att se, handlar gymnasieelevers delaktighet om olika former av delaktighet. Dels 
kan vi tala om intrapersonell delaktighet som innebär att eleven är engagerad, har 
möjlighet att göra sina egna val, fatta beslut, delta i olika aktiviteter och sin läran-
deprocess i stort. Därigenom kommer också begreppet inbegripa individens eget 
ansvar och delaktighetsbegreppet blir starkt kopplat till elevens aktiva medverkan 
och inflytande (Gustavsson, 2004). Dels rör det sig om interpersonell delaktighet, 
vilket är grundläggande sett ur ett sociokulturellt perspektiv. Möjligheten till 
delaktighet i samspelet, dvs vad som händer mellan individen och andra aktörer 
inom skolan och den fysiska, historiska och kulturella miljön som han/hon be-
finner sig inom blir avgörande. Molin (2004) poängterar även begreppets såväl 
objektiva som subjektiva dimensioner. Formell tillhörighet i exempelvis en klass 
eller grupp är inte tillräckligt, utan det handlar även om elevens känsla av att 
ingå i en gemenskap, vara accepterad och respekterad. Även Björck-Åkesson och 



55 Teoretiska utgångspunkter 

Granlund (2004) betonar den subjektiva aspekten, det vill säga individens egen 
bedömning av sin delaktighet. ”Delaktighet avser involvering i en livssituation, 
vilket måste bedömas utifrån personens upplevelse och samspel i situationen och 
ej genom bedömning av en förmåga” (s 43). 

Nationella och lokala styrdokument för gymnasieskolan, samt internationella 
konventioner och överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa (Skol-
verket, 1999) ställer krav på elevers delaktighet. Detta bottnar i grundläggande 
demokratiska principer om allas rätt till utveckling som förberedelse inför ett 
aktivt deltagande i samhällslivet och för utformande av reella möjligheter till 
inflytande över undervisning, sin skolsituation och sina studieresultat. Elevens 
delaktighet återspeglas i olika interaktionsprocesser inom gymnasieskolan och 
därigenom får det också konsekvenser för hur kommunikationen och lärandet 
kommer att gestaltas. 

Vad gäller forskningsinsatser påtalar Tangen (2004) att en relativt begränsad 
del av studier som görs tar sin utgångspunkt i elevers (föräldrars) egna erfarenhe-
ter, även om de används som kompletterande informationskällor vid insamling 
av data. I de fall studier utgår från elevernas egna upplevelser poängterar hon att 
för förståelsen av innebörden av ett visst studerat fenomen87 måste uppmärk-
samheten också riktas mot de villkor och förutsättningar som råder inom den 
verksamhet där individen befinner sig. 

Vi må både søke å gripe den enkeltes perspektiver på og tolkninger av eget skoleliv, 
og prøve å avdekke sammenhenger mellom elevers erfaringer og de betingelsene 
elevene tillbys i skolen, det vil si deres elevkår. (s 484)

På motsvarande sätt förespråkar KoRP en dubbelhet i sättet att närma sig forsk-
ningsproblemet, vilket också varit min avsikt i studien av gymnasieskolans prak-
tik. Uppmärksamheten måste riktas mot att synliggöra myntets båda sidor eller 
riktas mot ”både skogen och träden” för att använda Rogoffs (1990) metafor. 

kommunikAtion – en förutsättning för kommunikAtiVA 
kontexter

Inom KoRP riktas forskningsintresset mot olika kommunikativa kontexter inom 
den sociala praktiken och hur dessa sociala och språkliga sammanhang, formella 
såväl som informella, bygger upp och formar den dagliga verksamheten. Organi-
seringen av verksamheten blir därför en sida av myntet genom att studien syftar 

87  Tangen (2004) har studerat skollivskvalitet utifrån elevers erfarande av sitt första gymna-
sieår. 
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till att kartlägga, beskriva och analysera kommunikativa kontexter inom gymna-
sieskolan och där jag riktar uppmärksamheten mot elever som har haft, eller som 
anses behöva stöd i sin utbildning (se forskningsfråga 1).

Utöver formella möten i form av undervisningssituationer, konferenser, ut-
vecklingssamtal etc, sker en rad spontana samtal mellan aktörer under dagens 
lopp, i exempelvis klassrum, korridorer och personalrum. Gymnasieskolan som 
institution88 är inte en statisk företeelse, utan tvärtom i en ständig förändrings-
process där den återskapas genom mänsklig interaktion. ”Nya” kommunikativa 
kontexter uppstår, andra förändras och vissa försvinner89. Säljö (2005) menar 
att:

Institutioner skall uppfattas som processer och som företeelser som återskapas ge-
nom mänsklig interaktion. Det finns hela tiden dynamik och förändring i institutiona-
liserade verksamheter, de utvecklas och omformas genom människors sätt att agera. 
Institutioner är i rörelse och ständigt under tillblivelse, de åstadkoms av människor 
i samarbete. (s 48)

Organisatoriska förändringar och omstruktureringar kan bottna i framväxande 
och inifrån kommande behov. Enskilda aktörers eller gruppers initiativ och vi-
sioner om skolans utveckling föranleder ibland tillkomsten av nya kommuni-
kativa kontexter90. Förändringar kan också vara en följd av utifrån kommande 
regleringar och styrning av skolans verksamhet i form av lagar, förordningar och 
rekommendationer av olika slag eller centralt formulerade beslut på lokal nivå. 
Varje enskild skola har sin övergripande ledningsnivå, där beslut fattas och frå-
gor rörande hela skolan behandlas, medan enskilda rektorsenheter inom skolan 
kan uppvisa varierande mönster när det gäller uppdragets genomförande. I nästa 
steg överlämnas bestämmanderätten till respektive arbetslag som arbetar fram 
gemensamma ramar för sitt arbete och ytterst vilar initiativtagandet på den en-
skilde aktören t ex läraren, kuratorn eller specialpedagogen, när det gäller ansvar 
och verkställande av uppdraget. 

88  Säljö (2005) presenterar varierande begrepp med hänvisning till olika företrädare; kulturella in-
stitutioner, verksamhetssystem, institutionaliserade verksamheter, situerade aktivitetssystem, praktikgemenskaper.
89  En del är stabila till sin karaktär genom att de återkommer, har ett mer eller mindre uttalat 
syfte, en likartad sammansättning av aktörer och deras uppdrag står fast under en längre tid. Hit 
kan klasskonferenser och elevvårdsteamsmöten räknas och inte minst undervisningssituationer/
lektioner. Andra kommunikativa kontexter är sporadiska till sin natur och där skiftar aktörer, syfte 
och innehåll från gång till gång. Informella/spontana samtal och kontakter kan utgöra exempel 
på sådana kontexter. 
90  På de studerade gymnasieskolorna kan som exempel nämnas samtal och aktiviteter i nya 
konstellationer som föranletts av omstruktureringar av schema/arbetssätt, införande av åtgärds-
program eller en uppkommen problematik kring elevers relationer och beteenden. 
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Meningsskapandet inom olika kommunikativa kontexter är avhängigt 
traditioner, kultur och koder på den aktuella skolan, samtidigt som de olika 
kommunikativa sammanhangen förutsätter och innesluter en rad aktörer 
som har varierande bakgrund, erfarenheter och förutsättningar. Den na-
turliga variationen av olikheter som individerna representerar, ger upphov 
till en mångfald av sätt att förstå och erfara världen. ”I det kommunikativa 
relationsinriktade perspektivet förläggs därför inte kunskapsbildning och 
meningsskapande till människan eller till praktiken.” (Ahlberg, 2007c, s 
75). I min studie riktar jag därför inte enbart intresset mot skolans organi-
sering av verksamheten utan också mot elevers erfarande och förståelse av 
sin delaktighet, kommunikationen i olika kontexter och det egna lärandet, 
metaforiskt uttryckt som den andra sidan av myntet (se forskningsfråga 
3).

Kommunikation91 förutsätter relationer mellan människor i de sociala, 
kulturella och historiska sammanhang som individerna ingår i. Det är ge-
nom språket som verktyg och icke-verbala handlingar, det vill säga de sätt 
med vilka vi interagerar med andra och vår omgivning, som kommunika-
tionen sker och det är genom kommunikativa processer som individen blir 
delaktig i kunskaper och färdigheter. Sociokulturella aktiviteter ses därmed 
som en förutsättning för lärande och i Vygotskys teorier om utvecklingen av 
människans mentala processer understryks att ”social aktivitet och kulturella 
handlingsmönster som är historiskt betingade ligger till grund för bildandet 
av det individuella medvetandet” (Dysthe & Igland, 2003b, s 75).

lärAnde – en situerAd kunskApskonstruktion

Det återskapande som kännetecknar olika sociala praktiker blir också karakteris-
tiska för människan som ingår i dessa skilda sammanhang. Den ömsesidiga väx-
elverkan och dynamiken i samverkan, leder till att individer och praktik formar 
varandra.  ”All communication is like art. It may fairly be said, therefore, that 
any social arrangement that remains vitally social, or vitally shared, is educative 
to those who participate in it” (Dewey, 1916, s 6). Individen som person och 
handlande subjekt transformeras och ”hon approprierar en myriad av kunskaper 
och färdigheter i en oändlig ström av kommunikation” (Säljö, 2005, s 48). För 
alla lärandeprocesser är kommunikationen avgörande och kunskaper skapas i 

91  Ordet kommunikation kan härledas från latinets communico som betyder göra (ha) något gemen-
samt eller dela (Norstedts latinsk-svenska ordbok, 2001). Ordet communicatio innebär ett ömsesidigt 
utbyte (delgivande) av något, vilket förutsätter relationer.
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samspelet mellan individen och den historiska och sociokulturella miljö som 
han/hon är en del av (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2000, 2005; Vaage, 2003; 
Wertsch, 1998). Dysthe (2003a) betraktar lärandet som en ”gemensam kun-
skapskonstruktionsprocess” (s 52) och betonar att kunskapen ”existerar aldrig i 
ett vaccum; den är alltid ’situerad’, dvs. invävd i en historisk och kulturell kon-
text” (s 34).

Det situerade lärandet leder till ett vidgat lärandebegrepp, vilket stämmer 
överens med den syn som framträder i gymnasieskolans läroplan (Lpf 94). Det 
handlar om kunskaper av olika slag och en stark betoning ligger på allsidig ut-
veckling och personliga kompetenser (jmf Båth, 2006). Lärandet handlar inte 
endast om specifika ämneskunskaper eller färdigheter, utan eleverna är dessutom 
involverade i en lärandeprocess om sig själva som individer och de roller eller 
identiteter som de måste vara förtrogna med för att kunna fungera i olika sam-
manhang inom skolan, men också som privatmänniskor och samhällsmedbor-
gare utanför skolans väggar. 

Att beforska individers tänkande låter sig inte göras, men hur informanterna 
talar om och beskriver sina uppfattningar och sin förståelse blir ett viktigt kom-
plement till de observationer som görs av den gymnasiala verksamheten. Eleverna 
som ingår i den föreliggande studien ger efter genomgången utbildning uttryck 
för ett lärande som inte enbart kan knytas till ämneskunskaper och praktiska fär-
digheter, utan också i hög grad till ett lärande som har påverkat deras personliga 
utveckling i positiv eller negativ bemärkelse. De beskriver hur de formats och 
omformats som människor under den treåriga perioden (se kap 8).

Lärandet knyts inte heller enbart till skolan, utan livssituationen som helhet. 
Även här ger läroplanen en antydan om att skolan inte själv kan bidra med all 
kunskap eleverna behöver. Utifrån ett sociokulturellt synsätt är lärandet ound-
vikligt, ständigt pågående och därmed inte heller en process som skolan som in-
stitutionell miljö äger ensamrätten till. I förordet till Lave & Wengers bok (1991) 
beskriver Hanks lärandet som ”a feature of practice, which might be present in 
all sorts of activities, not just in clear cases of training and apprenticeship” (s 18). 
Redan i början av förra seklet höjde dock Dewey (1916) ett varningens tecken 
för att det i ett framväxande komplext samhälle uppstår en splittring mellan det 
”artificiella” lärandet som formell utbildning innebär och de erfarenheter som 
individer får i informella sammanhang. 

Det är alltså inte en fråga om vi lär utan vad och hur vi lär. Kunskap ses inte 
heller som något objektivt eller obestridligt. Den är ”knuten till argumentation 
och handling i sociala kontexter, och som resultat av aktiva försök att se, förstå 
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och hantera världen på ett visst sätt” (Säljö, 2000, s 26).  En och samma situation 
kan därför uppfattas och förstås på olika sätt, genom att vi ser världen utifrån 
olika perspektiv och perspektivtagandet är grunden för lärande. ”Våra uppfatt-
ningar av företeelser, sådana dessa kodifierats i språkliga kategorier, är med och 
skapar det vi uppfattar som verkligheten.” (Säljö, 2000, s 27) Detta blir också 
en viktig utgångspunkt i studiet av gymnasieskolan där elevernas erfarenheter, 
såsom de beskrivs av dem själva, bryts mot andra aktörers synpunkter och ut-
talanden i olika sammanhang. 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv blir elevernas möjlighet till ett fram-
gångsrikt genomförande av sin utbildning och med uppnående av formella ut-
bildningspolitiska mål, avhängigt den sociala aktiviteten, kommunikativa pro-
cesser och kontextuella villkor i övrigt som den institutionaliserade miljön har 
att erbjuda. I studiet av lärande innebär det att 

(…) föremålet för analysen inte är den enskilda eleven som lärande person eller 
läraren eller läromiljön utan hela aktivitetssystemet som består av samverkande in-
divider, situationer, aktiviteter, ämnesinnehåll och de mer omfattande kontexter som 
bidrar till att ge mening åt det som sker. (Dysthe, 2003a, s 52)

Genom KoRP:s betoning av samtidighet i studiet av relationer inom och mel-
lan olika nivåer (se ovan) har de tre aspekterna delaktighet, kommunikation och 
lärande kommit att användas som ett raster genom vilket det empiriska mate-
rialet har analyserats, med syfte att kunna urskilja faktorer som har betydelse för 
inkluderings- respektive exkluderingsprocesser inom gymnasieskolan (se kap 8). 

de medierAnde Verktygens roll i mänskligA 
hAndlingAr

Vygotsky (1978, 1997) utvecklade idén om mediering92, som har kommit att bli 
ett centralt begrepp inom den sociokulturella teoribildningen. Människan står 
inte i omedelbar kontakt med sin omgivning utan relationen till omvärlden är 
medierad93. Detta innebär att hon använder och samspelar med olika verktyg94 
när hon agerar, försöker hantera och tolka olika situationer. Vygotsky belyser i 

92  Vygotskys framläggande av mediering kan ses som en kritik mot reflexologin, dvs att lärande 
handlar om enkla kopplingar mellan stimuli och respons, vilket reducerar betraktandet av mänsk-
liga beteenden till betingade reaktioner.
93  Som synonym till medierad handling används också förmedlad handling (Knutagård, 2003).
94  Omväxlande används olika begrepp vid beskrivning av det sociokulturella perspektivet, så-
som medierande verktyg, medierande redskap, kulturella verktyg, artefakter (Dysthe, 2003a; Säljö, 2000, 
2005; Wertsch, 1998).
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sina resonemang de intellektuella verktygens (psychological tools) roll för män-
niskors handlingar och för hur vi varseblir och förstår vår omvärld med hjälp av 
dem. I kommunikationen människor emellan intar språket en särställning och 
benämns därför ofta som verktygens verktyg. I olika verksamheter och aktiviteter 
integreras tänkande, språk och mänsklig handling. 

Men språket är den mest unika beståndsdelen i mänsklig kunskapsbildning och, mer 
generellt, i vår förmåga att samla och kommunicera erfarenheter med varandra. Ord 
och språkliga utsagor medierar således omvärlden för oss och gör att den framstår 
som meningsfull. Med hjälp av kommunikation med andra blir vi delaktiga i sätt att 
beteckna och beskriva världen som är funktionella och som gör att vi kan samspela 
med våra medmänniskor i olika aktiviteter. (Säljö, 2000, s 82)

Ytterligare exempel på tillgängliga resurser i form av medierande verktyg är våra 
kunskaper, erfarenheter, skriftspråket, bilder, symboler, scheman och praktiska 
hjälpmedel av allehanda slag, allt ifrån det enklaste redskap till avancerad tek-
nisk utrustning. Samtliga får betydelse för hur vi varseblir och hanterar vår om-
värld. Ofta görs en indelning i fysiska respektive intellektuella verktyg95. Wertsch 
(1998) menar att artefakter är den term som ofta associeras med fysiska redskap, 
vilka existerar oberoende av tid och rum. Han hävdar dock att den materiella 
egenskapen kännetecknar även intellektuella redskap, men den kan vara mer 
eller mindre påtaglig och greppbar96. Att betrakta verktygen som fysiska eller 
intellektuella kan dessutom förstärka den dikotomisering som ett sociokulturellt 
perspektiv strävar mot att komma bort ifrån. I resonemanget om kommunika-
tion och praktiska handlingar slår Säljö (2000) fast att:

Ordet står inte emot handen för att uttrycka sig bildligt. Tvärtom ordet och handen 
är intimt förknippade med varandra och utgör varandras förutsättningar i vardaglig 
verksamhet. (s 92) 

Det finns en rad likheter men också skillnader mellan och inom skolor av-
seende den kulturella verktygslåda som varje enhet har tillgång till, vilket även 
gäller den enskilda individen. Elevers, föräldrars och skolpersonalens varierande 
tillgång, inte minst till det språkliga verktyget kan förmodas verka främjande 
alternativt hindrande för interaktion och meningsskapande. Kommunikation 
ställer krav på uttrycksförmåga, muntligt såväl som i skrift. Det finns variatio-

95  Omväxlande används olika begrepp, bl a beroende på författare. Förutom intellektuella fö-
rekommer också begrepp som psykologiska, språkliga, mentala, kommunikativa, diskursiva (Dysthe, 
2003a; Säljö, 2005).
96  I det skrivna språket (producerade texter av allehanda slag) är den materiella egenskapen 
betydligt lättare att förstå, än i det talade som kan tyckas vara borta när väl yttrandet har fällts.
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ner i synen på språkets begränsande effekt när vi agerar i och försöker förstå 
vår omgivande värld, men enligt Wertsch (1998) framhäver Vygotsky i högre 
grad dess möjligheter97. Säljö (2005) tar upp den problematik som är förenad 
med skrivandet som kommunikationsform och han påpekar skillnaden mellan 
en individs tankar och det som skrivs. ”Att skriva explicita och tydliga svar på 
komplicerade frågor är mycket svårt, alldeles särskilt om man skall skriva många 
svar på liknande frågor under en kort tidsrymd” (s 117). Gymnasieelever för-
sätts i en rad bedömningssituationer där deras arbetsinsatser och prestationer 
ska värderas och betygsättas. Eventuella svårigheter att språkligt formulera sig 
försätter dem direkt i ett underläge, vilket kan få avsevärda konsekvenser. Att 
lämna in sitt papper blankt vid ett avgörande nationellt prov kan innebära ett 
stort risktagande ur betygshänseende. Gruppen av fallstudieelever som ingår i 
den aktuella studien ger i sitt återberättande av olika situationer, flera exempel 
på hur deras handlingar är relaterade till tillgången på medierande verktyg och 
deras förtrogenhet med dem.

Utöver språket, är mängden medierande verktyg oöverskådlig, trots att vi 
begränsar oss till enbart gymnasieskolans praktik. Hit hör en rad intellektuella, 
men också en mängd verktyg som har en mera fysisk karaktär. Som exempel kan 
nämnas kunskaper, erfarenheter, kompetenser, betygssystem, meritpoäng/merit-
värde, tidsscheman, läromedel, undervisningsmateriel, individuella studieplaner, 
åtgärdsprogram, läroplaner, handlingsplaner och en mängd övriga dokument. 
Återkommande observationer av verksamheten har visat att en del verktyg intar 
en dominerande roll i olika kommunikativa kontexter där samtal förs med och 
om elever. Detta får i nästa steg konsekvenser för hur skolpraktiken kommer 
formas för elever som av olika skäl riskerar att inte nå utbildningsmålen. 

medierAd hAndling som AnAlysenhet

Wertsch (1998) ställer sig kritisk till den fragmentering som utmärker samhälls-
forskning och pekar på den förvirrande problematik som uppstått genom att 
individ och samhälle betraktas som avskilda från varandra. Han pekar på den 
sociokulturella forskningens strävan bort från uppdelningen i ”mental functio-
ning” och ”socioculturell setting” (s 11). Samtidigt varnar han för den fälla som 
forskningen kan hamna i, nämligen ”social reductionism, or the assumption that 
it is possible to reduce accounts of human action to social forces alone” (s 141). 

97  Längre fram i texten beskrivs ett antal karaktärsdrag för medierande verktyg, vilka formule-
rats av Wertsch (1998) och bland dem hör just ”constraint and affordances”.
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Författaren använder återkommande uttrycket live in the middle för att betona 
vikten av en balans i syfte att undvika en polarisering eller reducering av det ena 
eller det andra, vilket också överensstämmer med det kommunikativa relations-
inriktade perspektivets ansats. 

För att hantera komplexiteten av relationen mellan individen och den kul-
turella, historiska och institutionella kontext som han/hon ingår i, förespråkar 
Wertsch (1998) den medierade handlingen som analysenhet. Han vill undvika att 
studera individen som en isolerad varelse. 

I believe that much of what we do in the human sciences is too narrowly focused on 
the agent in isolation and that an important way to go beyond this is to recognize the 
role played by ’mediational means’ or ’cultural tools’ (terms I use interchangeably) in 
human action. (Wertsch, 1998, s 17)

Han beskriver dynamiken mellan medierande verktyg och aktör och betonar be-
tydelsen av samspelet i förhållande till handlingens mål och relationer. Det är inte 
endast förekomsten av det kulturella verktyget som har inverkan på individens 
handlande, utan individens egenskaper och den omedelbara kontexten. Wertsch 
tar ett konkret exempel, där han visar att i studiet av en handling som går ut på 
att hoppa stav, kan inte uppmärksamheten enbart riktas mot staven (verktyget) 
eller själva stavhopparen (aktören). De kan studeras var och en enskilt, men i 
studiet av själva stavhoppet som handling, måste flera faktorer beaktas och det 
spänningsförhållande som finns mellan dessa. Wertsch menar vidare att genom 
aktörens erfarenhet och viljeyttring ökar skickligheten i användandet av det kul-
turella verktyget, vilket förändras och blir ännu kraftfullare. Ett motsvarande 
exempel från studien utgör relationen lärare-åtgärdsprogram. Upprättande av 
åtgärdsprogram förväntas få konsekvenser för eleven, men också för läraren och 
andra berörda aktörer. För att förstå vilket värde handlingen får, om den blir 
en stödjande åtgärd som bidrar till förändring och ökade möjligheter för de in-
blandade att nå sina mål, måste motiv klarläggas och hänsyn tas till kontextuella 
villkor och förutsättningar.

Till de verktyg som får en framträdande roll inom gymnasieskolans kom-
munikativa kontexter hör språket, betygsskalan och meritvärde, dokument och 
tidsscheman. Urvalet grundas på den betydelse som verktygen får för/i samspelet 
och kommunikationen med och om elever, i skiftande formella och informella 
sammanhang, vilket påverkar den förhandling som sker kring en elevs studiesi-
tuation och vid utformandet av stöd (se forskningsfråga 2 och 3). I sin analys av 
medierade handlingar tecknar Wertsch (1998) tio utmärkande drag för medie-
rande verktyg. För de verktyg som jag har valt att fokusera inom gymnasieskolan 
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framstår ett antal karaktärsdrag som särskilt relevanta98, nämligen: 
constraint and affordances (s 38)•	
power and authority (s 64)•	
transformations of mediated action (s 42)•	
the multiple goals of action (s 32)•	
an irreducible tension: agent and mediational means (s 25)•	

I samband med redovisningen av resultatet (kap 7och 8) konkretiseras innebör-
den med hjälp av exempel hämtade från det empiriska materialet. Inte minst ger 
språkanvändningen i olika kommunikativa kontexter exempel på de medierande 
verktygens hindrande och begränsande effekter, men också hur möjligheter ska-
pas genom verbala uttrycksformer. Wertsch (1998) ger vidare exempel på hur in-
teraktionsmönster avslöjar auktoritet och makt, vanligtvis kopplat till aktörerna, 
men han pekar också på den roll som de medierande verktygen spelar i detta 
sammanhang. ”They can have a potent effect on the dynamics of human ac-
tion, including the power and authority relationships involved in it” (s 65). Nya 
verktyg riskerar att skapa obalans i verksamheten genom att invanda handlingar 
förändras eller genom att nya tillkommer. Dessutom ökar komplexiteten genom 
att mänskliga handlingar är kopplade till multipla motiv eller syften som kan 
hänföras till, inte endast individen, utan också andra nivåer inom verksamheten. 
Som exempel kan nämnas meritvärde eller betyg, som inte bara får konsekven-
ser för den enskilde eleven utan också för skolans anseende, dess möjlighet att 
uppvisa goda resultat i förhållande till utbildningspolitiska mål och att göra sig 
konkurrensmässigt starka. De medierande verktygen kan inte operera på egen 
hand, men fungerar inte heller som neutrala instrument. De inverkar på dyna-
miken i samspelet mellan skolaktörer i den sociokulturella kontext inom vilken 
de kommer till användning.

Med frågan ”What is happening?” syftar Gusfield (1989) på den mänskliga 

98  De återstående fem karaktärsdragen utgörs av “the materiality of  mediational means”, “de-
velopmental paths”, “internalization as mastery”, “internalization as appropriation” och “spin-
off ”. Verktygens materiella egenskaper har kortfattat berörts i ovanstående resonemang om psy-
kologiska och fysiska redskap. Vidare fokuserar Wertsch de medierande handlingarnas ständigt 
pågående förändringsprocess och utveckling som kännetecknar dem. I användandet av kulturella 
verktyg skiljer författaren på aktörens behärskande, dvs  ”knowing how” och appropriering som 
handlar om tillägnande, att ”göra någonting till sitt eget” vilket innebär en djupare förståelse. De 
sistnämnda processerna är vanligtvis sammantvinnade, men så behöver inte vara fallet. Verktygens 
tillkomst sker inte sällan genom oförutsedda händelser eller tillfälligheter (spin-off) och författaren 
påvisar hur kulturella redskap kan komma att användas till sådant som de ursprungligen inte var 
avsedda för. 



64  Teoretiska utgångspunkter 

handlingen i ett bredare och djupare perspektiv. För att kunna analysera och få 
en bättre förståelse för vad som egentligen sker behöver fler frågor ställas. Utöver 
dess direkta och iakttagbara innehåll (vad) måste också det bakomliggande syftet 
införlivas (varför), platsen där den äger rum (var/när), vem som utför den och på 
vilket sätt (hur). I analysen av samspel och handlingar vid t ex en elevvårdskon-
ferens har frågan om vad som sker, byggts upp och kompletterats med nämnda 
frågor. 

En starkare fokusering på en enskild del vid analys och beskrivning av mänsk-
liga handlingar innebär en begränsning av förståelsen av själva handlingen. Män-
niskor gör sina egna tolkningar av en given situation, vilket innebär att det kan 
föreligga stora skillnader i uppfattningen om bakomliggande syfte, aktörens 
egenskaper, den aktuella omgivningen etc. Oavsett dessa varierande tolkningar 
och uppfattningar kommer dock någon form av svar på de ställda frågorna att er-
bjudas då en mänsklig handling studeras. Gusfield exemplifierar hur företrädare 
för olika discipliner tenderar att fokusera på enskilda delar. Det är mera troligt, 
anser han, att en sociolog betonar omgivningens99 betydelse, medan en psykolog 
i högre grad har sitt forskningsintresse riktat mot aktören. Även Wertsch (1998) 
delar uppfattningen om de konsekvenser ett alltför ensidigt perspektivtagande 
kan medföra.

det drAmAturgiskA perspektiVet

Strävan efter att analysera och förstå mänskligt samspel och handlingar utgör 
en gemensam nämnare för de teoretiker och företrädare som är kopplade 
till avhandlingens teoretiska ram. I sitt resonemang om kommunikation i 
institutionaliserade verksamheter konstaterar Säljö (2005) att det inom dessa 
finns

(…)samtalsrutiner, artefakter och arrangemang som är relativt stabila, och som män-
niskor lär sig förhålla sig till och agera inom. Detta slags kommunikation kan i Goff-
mans (1986) anda till stora delar förstås som situerade aktivitetssystem (…) det vill 
säga verksamheter som äger rum inom vissa ramar och som har vissa syften och 
fokus… (s 46)

Cicourels (1992) gemensamma intressen med Goffman uppmärksammas i re-
daktörernas introduktion till hans kapitel om kommunikativa kontexter100. 

99  Wertsch (1998) såväl som Gusfield (1989) använder begreppet scen och båda gör hänvisningar 
till K. Burke i sitt resonemang om medierade handlingar.
100  Seavhandlingens första kapitel. 



65 Teoretiska utgångspunkter 

Goffman’s famous leading question “What’s going on here?” can be repeatedly heard 
through Cicourel’s work. (Duranti & Goodwin, 1992, s 291)

Frågan, om än med en något annorlunda formulering, känns igen från tidigare 
nämnda teoretiker (jmf Gusfield, 1989). Samspelet står i fokus och Goffman de-
finierar direkt interaktion som ”individernas ömsesidiga inflytande på varandras 
handlingar och sätt att fungera när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska 
närvaro” (1970, s 23). Han använder sig av en metaforisk begreppsapparat där 
mänsklig interaktion jämförs med ett drama. 

Det dramaturgiska perspektivet tillhandahåller begrepp som vidgar förståelsen 
av individers och gruppers agerande inom gymnasieskolans olika kommunika-
tiva kontexter. Fokusering på aktörernas handlande eller agerande (acting) utgör 
ett värdefullt komplement till det angreppssätt som främst fokuserar handlingen 
(action). Resonemanget om rollgestaltning pekar på förhållanden som kan såväl 
främja som äventyra en fungerande kommunikation mellan skolaktörer.

Goffmans intresse är riktat mot hur vi presenterar oss i olika sammanhang för 
att samspelet ska fungera. För aktörerna som ingår i det dramaturgiska spelet 
gäller det att i mötet med andra skapa en trovärdig bild av sig själv som man för-
söker upprätthålla. Begreppet ansiktsaktivitet101 (Goffman 1967, 1970) syftar på 
de åtgärder vi människor vidtar för att bevara bilden av det egna jaget – ansiktet. 
I sina strävanden efter att utöva inflytande på andra deltagare tillgriper de age-
rande under sina framträdanden olika tekniker för att manipulera och styra öv-
rigas intryck för att övertyga andra i sitt rollgestaltande (Goffman, 1959/2000). 
Gusfield (1989) går så långt att han benämner skådespelaren som den ”profes-
sionella bedragaren”102 .

En samling individer som samarbetar i en rollframställning betraktas som ett 
team (Goffman, 1959/2000). Teammedlemmarna står i ett särskilt förhållande 
till varandra som bygger på förtrolighet, i den meningen att enskilda medlem-
mar måste lita på varandra i sin strävan efter att uppträda på ett lämpligt sätt och 
inför varandra och sin publik upprätthålla en viss fasad. De är involverade och 
initierade i något och ska inför andra uppehålla ett bestämt intryck för att nå 
sina mål. ”En teammedlem är en individ vars dramaturgiska samarbete man är 
beroende av för att skapa eller frambesvärja en given definition av situationen” (s 

101  Termen face-work används, vilket kan översättas med fasadbeläggning eller det yttre skenet 
(Goffman, 1970).
102  Med hänvisning till Goffmans utgåva av The Presentation of  Self  in Everyday Life (1959) föres-
lår Gusfield (1989) en alternativ titel nämligen: How to Convince Others That You Are Who You Claim 
to Be.
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78). Begreppen frontstage och backstage (Goffman, 1959/2000) syftar på det tal 
som sker i närvaro, respektive frånvaro av publiken. Vanligtvis klassificeras sam-
tal bakom kulisserna som backstage, vilka eventuellt föregår möten som har en 
mer formell, officiell karaktär (jmf Asp Onsjö, 2006). Som exempel kan nämnas 
en mentor och elevvårdspersonal som diskuterar en elev innan man träffas till 
en formell elevvårdskonferens, där kanske eleven själv och föräldrar ingår. Det 
sistnämnda tillfället kan ha förberetts i det tidigare samtalet. 

Goffman (2000, s 151) talar om kommunikationen backstage som ”behand-
lingen av de frånvarande”. I min studie utgår jag från elevens position och samtalen 
om eleverna kan då jämföras med de handlingar som utspelar sig bakom kulisserna, 
sett från elevens håll. Det talas om honom eller henne och den berörda eleven får 
varken rollen som aktör eller publik.   Överlämnings- och klasskonferenser eller 
telefonsamtal mellan mentor och föräldrar utgör sådana exempel. Kommunika-
tion som däremot förs i de sammanhang där eleven själv finns med som en fysiskt 
närvarande deltagare har jag valt att klassificera som frontstage, oavsett graden av 
formalitet. Att vara närvarande betyder dock att graden av delaktighet kan skifta, 
allt ifrån aktiv agerande under den pågående framställningen till en passiv publi-
krollsinnehavare, för att återigen använda den dramaturgiska metaforen. 

Under fältarbetet studeras interaktionstillfällen där team konfronteras; team 
som består av aktörer med skiftande sociala och kulturella bakgrunder. Vid exem-
pelvis överlämningskonferenser möter gymnasieskolans personal ett annat team 
som består av grundskolans representanter. På motsvarande sätt kan föräldrar/elev 
och klassföreståndare/mentor utgöra teamen i ett utvecklingssamtal. Elever och lä-
rare i undervisningssituationer exemplifierar andra. I en rad möten sammanträffar 
teamen var för sig och därigenom blir de agerande också sin egen publik. Hit hör 
elevvårdsteamsmöten och klasskonferenser. Studien ger exempel på hur enskilda 
aktörer vid dessa tillfällen kan träda tillbaka och inta publikrollen till större del, 
medan andra står på scenen. Detta får konsekvenser för samtalets innehåll och 
de eventuella beslut som fattas. Specifik kompetens, till följd av aktörernas olika 
professioner, erfarenheter och intressen, kan på detta sätt få mindre utrymme eller 
till och med gå förlorad.

Ett möte mellan två individer kan förstås som möten mellan två enmansteam, men 
där den enskilde i större utsträckning kan fatta sina egna beslut och anpassa sina 

ställningstaganden till egna önskemål och intressen103. I de fall aktören har teamkam-
rater sker en anpassning och acceptans av de övrigas roller. 

103  Samtidigt bör poängteras att i studien finns exempel på sammanhang där det råder ett ojäm-
likt förhållande mellan individerna.
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Det är i typfallet ett ”praktiskt användbart” och inte ett ”verkligt” accepterande, 
eftersom det oftast inte grundar sig på enighet rörande uppriktigt uttryckta, djupt 
kända värderingar utan på villighet att tillfälligt avlägga en läpparnas bekännelse till 
värderingar som deltagarna i själva verket inte är eniga om. (Goffman, 1970, s 16)

Ibland inträder framställningsstörningar, dvs teammedlemmarna klarar inte 
att upprätta en gemensam bild av gruppen till följd av deras varierande sam-
hälls-, elev- och kunskapssyn.  Aktörerna tillgriper då ansiktsräddande åtgärder, 
för att hjälpa varandra inför publiken eller också går publiken in för att rädda 
föreställningen. ”Att studera ansiktsräddning är att studera det sociala samspelets 
trafikregler” (Goffman, 1970, s 17). 

I den kommande presentationen av studiens resultat kommer exempel ges 
som visar hur individer bemöts utifrån sin personliga fasad, hur distansen mellan 
teamen kan öka eller minska, hur samtal bakom och framför kulisserna kan fö-
ras, på vilket sätt uppföranderegler tar sig uttryck i förpliktelser och förväntningar, 
vad som händer när en teammedlem ”går över gränsen” och vilka ansiktsräd-
dande åtgärder som vidtas för att rädda det som utspelas på scenen. Den hemliga 
kommunikationen mellan medlemmarna, av Goffman (1959/2000) benämnd 
teammaskopi och försvarsåtgärder i termer av dramaturgisk lojalitet, disciplin och 
försiktighet blir användbara begrepp i förståelsen av ”What´s going on here?” 
och för förståelsen av de konsekvenser samspelet får för elever som är i behov av 
stöd.

sAmmAnfAttning

Studieobjektet i den föreliggande studien utgörs av gymnasieskolans dagliga 
praktik, vilken byggs upp och formas av en mängd kommunikativa kontexter. 
Forskningsarbetet har inneburit en kartläggning, beskrivning, analys och tolk-
ning av samspel och handlingar inom dessa sammanhang där kommunikation 
sker med eller om elever, och där interaktionen syftar till att skapa villkor och 
förutsättningar för elevers lärande och utveckling (forskningsfråga 1 och 2). Va-
riationen av gymnasieelevernas sätt att förstå och hantera begrepp, lösa problem, 
strukturera och ta ansvar för sina arbetsuppgifter, samspela med jämnåriga och 
andra vuxna etc, gör att de framträder som individer med olika förutsättningar 
och skiftande behov. Uppmärksamheten har därför också riktats mot elevernas 
egna upplevelser av sin skolpraktik (forskningsfråga 3).

Avhandlingsarbetet utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv, det kom-
munikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP), som vilar på en sociokulturell 
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teoribildning. Utmärkande för KoRP är att tre aspekter av den sociala praktiken 
(delaktighet, kommunikation och lärande) betraktas som ett integrativt område 
där de är internt relaterade till varandra och samspelar i en ömsesidig påverkan. 
Kommunikationen med och om elever i gymnasieskolan har analyserats och tol-
kats mot bakgrund av deras delaktighet och lärande. Elevernas delaktighet har 
analyserats inte enbart med utgångspunkt i deras deltagande i olika kommunika-
tiva situationer, utan fokus har legat på deras reella möjligheter till inflytande och 
påverkan när det gäller den egna studiesituationen och sin egen lärandeprocess. 
I beskrivningarna av elevernas lärande handlar det inte bara om uppnåendet av 
skolans formella kunskapsmål, utan även deras lärande om sig själva och den 
egna skolpraktiken har beaktats. Avhandlingens tyngdpunkt ligger emellertid på 
delaktighet och kommunikation.

I det här kapitlet har därtill redogjorts för den medierade handlingen som 
analysenhet och de medierande verktygens betydelse för mänskliga handlingar 
och samspel (Säljö, 2000, 2005; Vygotsky, 1997; Wertsch, 1998). Med hjälp av 
ett antal karaktärsdrag, tecknade av Wertsch (1998), har kommunikation och 
övriga handlingar inom skolpraktiken studerats och analyserats.

Förutom själva handlingen (action), dvs vad som sägs och görs, har agerandet 
(acting) stått i fokus för att skapa en djupare förståelse av den pågående inter-
aktionen i gymnasieskolans varierande kommunikativa kontexter. För detta har 
jag använt mig av Erving Goffmans tankgångar och dramaturgins metaforiska 
begreppsapparat. 

I det följande kapitlet redogörs för metodologiska utgångspunkter för studien 
och hur jag låtit mig inspireras av den kritiska etnografin.
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6. MetoD och genoMförAnDe

Avhandlingsarbetets studieobjekt, det vill säga gymnasieskolans dagliga praktik, 
är svårt att avgränsa och därtill kännetecknas det av komplexa sammanhang där 
en rad aktörer ständigt är involverade i samspel på olika nivåer. Ambitionen har 
emellertid varit att få en så mångfasetterad bild som möjligt, vilket har krävt 
ett omfattande fältarbete. I föregående kapitel har jag redogjort för studiens 
teoretiska ram. Att hänsyn måste tas till olika aspekter i studiet av samspel och 
mänskliga handlingar utgör ett gemensamt drag för de teoribildningar och per-
spektiv som jag har utgått ifrån. För att åstadkomma ett brobygge mellan teori 
och metod visade sig en etnografisk ansats rymma de metodologiska antaganden 
som krävdes. 

Utöver ett resonemang om etnografins utmärkande drag med kopplingar till 
studien om gymnasieskolan, diskuterar jag överförbarhet, trovärdighet och etiska 
aspekter i det här kapitlet. Därefter beskrivs urval och bortfall, vilket följs av en 
redovisning av hur data samlats in, producerats och systematiserats. Slutligen 
redogörs för analys- och tolkningsprocessen.

etnogrAfi 

Föreställningen om etnografi som en ren metod har sin grund i dess ursprung, 
dvs en metod för antropologer. Som sådan har den dock kommit att utvecklas 
i olika riktningar och nyare publikationer ger en omfattande och varierad bild 
(Alvesson & Sköldberg, 1994; Delamont, 2004; Fangen, 2005; Patton, 2002). 
Etnografin utgör snarare ett paraplybegrepp under vilket framväxande inrikt-
ningar med olika epitet kan återfinnas. Företrädare för den kritiska etnografin 
riktar intresset mot hur något skulle kunna vara, dvs möjligheten att få till stånd 
en förändring för utsatta grupper (Thomas, 1993). 

The conditions for existence within a particular context are not as they could be for 
specific subjects; as a result, the researcher feels a moral obligation to make a con-
tribution toward changing those conditions toward greater freedom and equity. The 
critical ethnographer also takes us beneath surface appearances, disrupts the status 
quo, and unsettles both neutrality and taken-for-granted assumptions by bringing to 
light underlying and obscure operations of power and control. Therefore, the critical 
ethnographer resists domestication and moves from “what is” to “what could be”.  
(Madison, 2005, s 5)
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Avhandlingens bakgrundsbeskrivning och forskningsöversikt exemplifierar pro-
cesser och bakomliggande faktorer som kan bidra till elevers inkludering eller 
alternativt exkludering (se kap 1-3). Presentationen påvisar att ett betydande 
antal elever i varje årskull misslyckas med sina studier inom gymnasieskolan och 
därmed löper risk att marginaliseras. Avsikten med min studie är att lämna ett 
bidrag till en kunskapsbildning som kan verka i motsatt riktning, dvs för in-
kludering. Därmed ingår ett normativt anslag, eftersom skolan styrs av ideolo-
giska och politiska ställningstaganden där de officiella styrdokumenten anger 
riktningen för arbetet. Ett arbete som ska utgå från alla människors lika värde 
och där alla elever ska kunna ha inflytande över sin situation, ges ansvar och vara 
delaktiga i gemenskapen. 

eleVernAs berättelser

Delaktighet utgör en grundpelare inom det kommunikativa relationsinriktade 
perspektivet såväl som inom den kritiska etnografin. Att ge röst åt de beforskade 
och låta dem komma till tals blir därmed centralt (Madison, 2005; Thomas, 
1993). Därför ser jag de enskilda individernas upplevelser och erfarande inom 
gymnasieskolan som en förutsättning för att skapa en djupare förståelse av fram-
växten och konsekvenserna av exkluderings- och inkluderingsprocesser. Det per-
sonliga berättandet har en lång tradition inom antropologi och etnografi (Krizik, 
2003; Skott, 2004). Skildringar av mänskliga handlingar är ”händelse- och upp-
levelsecentrerade” (Riessman, 2008) och elevernas berättande öppnar upp för 
reflektioner kring vad som hänt tidigare i deras liv, vad som pågår i den aktuella 
situationen, erfarenheter som präglar handlandet samt deras uppfattningar och 
upplevelser av inter- och intrapersonell delaktighet104. 

”Interviewer and interviewee are in partnership and dialogue as they con-
struct memory, meaning, and experience together.” (Madison, 2005, s 25) Berät-
telser är inte något som ”hittas”, utan intervjuer och spontana samtal sker i en 
kontext där också forskaren blir medskapare av berättelsen (Kvale, 1997; Stage & 
Mattson, 2003; Riessman, 2008). Här bör alltså min egen roll uppmärksammas, 
vilket jag återkommer till. 

kontextuAlisering

Ytterligare ett förenande drag mellan studiens teoretiska utgångspunkter (se kap 

104  Se vidare referenser i föregående kapitel bl a Ahlberg (2001, 2007c); Ahlberg et al (2002), 
Molin (2004), Björck-Åkesson & Granlund (2004), Tangen (2004). 
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5) och etnografin är betoningen av kontextens betydelse för förståelse av det stu-
derade fenomenet. Mattson och Stage (2003) poängterar att uppmärksamheten 
måste riktas mot övergripande förhållanden såväl som den direkta, omedelbara 
miljön där studien äger rum. I studiet av gymnasieskolans sociala praktik hand-
lar det inte endast om att isolerat fokusera individer eller att studera aktivite-
ter på gruppnivå. Interaktionen mellan människor i den dagliga verksamheten 
måste också relateras till verksamhetens organisering och institutionella villkor, 
med kopplingar till sociokulturella traditioner, ideologier och politisk styrning. 
Det gäller att försöka komma bakom okritiskt accepterande av förutfattade me-
ningar och antaganden om världen, vilket begränsar analyserande av processer 
och praktiker (Thomas, 1993). 

Ett förenande drag etnografer emellan är deltagande i ett fältarbete under 
en längre eller kortare tidsperiod, vilket innebär att man som forskare lämnar 
sitt skrivbord för att delta i verksamheten105. Forskarens deltagande skapar möj-
ligheter att ställa individers eget berättande i relation till det kontextuella sam-
manhanget. ”In other words, in an ethnographic encounter the researcher has 
contextual clues to help determine whether or not the narrative has situationally 
relevant coherence and fidelity” (Krizik, 2003, s 146-147). Eleverna som ingått 
i fallstudiegruppen har under hela utbildningstiden delgivit sina upplevelser och 
erfarenheter i återkommande intervjusamtal. Till viss del handlar deras berättel-
ser om sammanhang som har legat utanför mitt eget deltagande. Det rör barndo-
men, grundskoletiden, familjen och privatlivet i övrigt på fritid och bland kom-
pisar. Elevernas beskrivningar av sin studiesituation har däremot bättre kunnat 
förstås genom att det rört sammanhang där jag själv varit närvarande och haft 
möjlighet att orientera mig. Gjorda iakttagelser vid fältobservationer har också 
kunnat följas upp i efterföljande samtal.

Aktörers olika uppfattningar om vad som händer (eller inte händer) i den so-
ciala världen får konsekvenser för de handlingar som följer. Datamaterialet rym-
mer en variation av konfronterande beskrivningar och bilder, vilka representerar 
olika nivåer inom verksamheten och dess olika aktörer. Personalen106 beskriver 
exempelvis en elevs behov och förutsättningar, eller vad som gjorts för att ge en 
elev stöd, den förda dokumentationen tillhandahåller en bild, eleven ger uttryck 
för sin tolkning av vidtagna åtgärder, styrdokument anger riktlinjer och vid ob-

105  Det bör påpekas att en viss förändring har skett genom datorernas genombrott. Patton 
(2002) beskriver t ex hur ”virtuella etnografer” numera arbetar över nätet och således inte besöker 
de platser som studeras. Det kulturella perspektivet kvarstår emellertid som ett förenande drag.
106  Personalens (lärares, elevvårdspersonals, studie- och yrkesvägledares eller skolledares) be-
skrivningar kan därtill vara mer eller mindre heterogena.
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servationer framträder det praktiska genomförandet och organisatoriska förut-
sättningar. Därmed återspeglas dynamiken inom den sociala praktiken och ger 
ledtrådar för förståelsen av vad som pågår (jmf Gusfield, 1989; Wertsch, 1998). 

Data som insamlats och producerats i samband med observationer, inter-
vjuer, spontana samtal och genomgångar av dokument har berikat materialet i 
betydelsen att flera perspektiv, motiv och intressen har blottlagts. Vid vissa till-
fällen har samstämmighet och konsensus tyckts råda mellan aktörerna, medan 
andra varit färgade av konflikter. Att mänskliga handlingar är kontextberoende, 
att vi skiftar roller och är medskapare av den aktuella situationen, gör att vårt sätt 
att agera och uttrycka oss varierar mellan olika kommunikativa kontexter. 

Within any setting people may distinguish between a number of quite different con-
texts that require different kinds of behaviour. Some of these will be fairly obvi-
ous, others less so. In schools, for example, it is well known that the behaviour of 
teachers often differs sharply between classrooms and staffrooms. (Hammersley & 
Atkinson, 1995, s 51)

Vårt rollspel är inte enbart avhängigt det fysiska rummet, utan förändras bero-
ende på var vi som skådespelare befinner oss, backstage eller frontstage107.

Kartläggning och analys av de sammanhang där det sker samtal om och med 
eleven har krävt återkommande observationstillfällen, inte minst för studiet av 
samtalen som sker i frånvaro av eleverna själva. Förutsättningen för upptäckten 
av informella samtal, såväl backstage som frontstage, har möjliggjorts genom det 
etnografiska angreppssättet. 

Ethnographers, for instance, ’analyse in an ecologically valid manner the values, be-
liefs, settings and interactions of the participants´. And ‘they can go backstage to 
participate in events that never meet the public eye so the participants´ behaviours 
and beliefs are examined in context’. (Troman, 2006, s 111)

Mängden formella och informella kommunikativa kontexter är omfattande och 
står i förbindelse med varandra i komplicerade nätverk. En kommunikativ kon-
text kan studeras avskild från andra, om fokus ligger på analys av det samspel 
som sker vid ett i tid och rum avgränsat tillfälle, utan koppling till det som skett 
före eller som kan förväntas ske efteråt. Mitt avhandlingsarbete syftar emellertid 
inte enbart till att studera samspelet inom en given kontext utan också hur olika 
sammanhang länkas till varandra, vilket ytterligare har motiverat behovet av att 
vara på fältet.

107  Med hänvisning till Goffman (1959), varnar Hammersley och Atkinson (1995) för sam-
manblandning av kontext och plats.
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forskArrollen

Att det etnografiska angreppssättet kräver såväl tid som energi kan understrykas 
och brukar också anges som ett skäl till valet av andra metoder (Alvesson & 
Sköldberg, 1994; Delamont, 2004). En dags fältarbete i gymnasieskolan med 
ambitionen att försöka fånga så mycket som möjligt av händelser, samtal och 
inte minst all icke-verbal kommunikation aktörer emellan, kräver total närvaro 
som är tröttande. Mötet med elevernas berättelser i intervjusamtal och i stu-
diet av interaktionen inom olika kontexter har ibland gjort starka intryck, som 
stundtals väckt känslor av frustration och även vrede. I dessa lägen har tiden 
för ”återhämtning” genom reflektion över egna reaktioner, beteendemönster och 
roller108 varit nödvändig. Den självkritiska hållningen gäller även forskningspro-
cessen, med dess vägval och ställningstaganden. Åtskilliga gånger har jag tvingats 
”tolka” mina handlingar109 och förutfattade meningar samt reflektera över hur 
min närvaro har kommit att påverka det sammanhang som jag har haft för avsikt 
att studera.

För att göra en jämförelse med den elev som beskrivs i avhandlingens inle-
dande stycke, liknar också Yin (2003) forskaren med en detektiv. Han framhåller 
förmågan att hålla fast vid studiens syfte och frågeställningar för att inte riskera 
att missa viktiga ledtrådar under arbetets gång. Förmågan att kunna kommuni-
cera, vara flexibel och sensitiv framförs ofta som grundläggande krav (Merriam, 
1994; Riessman, 2008; Yin, 2003). Under arbetets gång har det varit nödvändigt 
att fundera över både egna och andras ordval och formuleringar, i mötet med ak-
törer, i fältanteckningar, intervjuutskrifter och tolkande kommentarer, i studiet 
av dokument, i analysprocessen och inte minst under framskrivning av denna 
text. Språket tillhandahåller möjligheter, men utgör också ett hinder genom dess 
filtrerande funktion (jmf Wertsch, 1998). Att återge de intryck som jag har fått 
genom icke-språkliga signaler är svårt, men den dimension som dessa tillför har 
sannolikt haft stor betydelse vid tolkning av data. 

öVerförbArhet

Att utgå från antagandet att verkligheten ständigt rekonstrueras leder till att sö-
kandet efter en gemensam sanning blir ointressant och omöjligt. Mångfalden ger 

108  Här kan t ex nämnas mina tidigare yrkesroller som lärare och specialpedagog, men också 
rollen som förälder till tonårsungdomar som befinner sig inom gymnasieskolan och grundskolans 
senare år. Krizik (2003) betonar vikten av att avsätta tid för forskarens självreflektion och att man 
gör klart för sig sin egen och kanske också närståendes personliga berättelser. 
109  Alvesson och Sköldberg (1994) definierar reflektion som tolkning av tolkning.
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varierande bilder och det blir därför

viktigt att förstå vilket perspektiv och vilka synsätt de människor har som är inblan-
dade i den företeelse man intresserar sig för, att visa på komplexiteten i mänskligt 
beteende i en kontextuell referensram och att presentera en holistisk tolkning av 
vad som händer och sker. (Merriam, 1994, s 178)

Det ständiga återskapandet omöjliggör en identisk upprepning av den förelig-
gande studien. Den gör inte heller anspråk på att presentera generaliserbara re-
sultat, sett ur ett statistiskt perspektiv. Fangen (2005) betonar emellertid vikten 
av analytisk generalisering i studier med kvalitativa data, vilket öppnar upp för en 
diskussion om slutsatsernas tillämpbarhet. I vilken utsträckning stämmer resul-
taten med vad som försiggår i gymnasieskolans verksamhet i stort? Avhandlingen 
förväntas ge läsaren stoff för reflektioner och ställningstaganden utifrån egna er-
farenheter och iakttagelser. Detta kan i sin tur bidra till att kunskap rekonstrueras 
(Kvale, 1997; Stake, 1994) och att berörda aktörer på olika nivåer blir medvetna 
om, individuella såväl som kollektiva, förgivettaganden och handlingsmönster 
som präglar verksamheten. Studien bör kunna stärka alternativt ifrågasätta an-
taganden och teorier som kommer till uttryck i talet om gymnasieskolan. 

troVärdighet

I tidigare avsnitt har jag beskrivit den problematik som är förenad med forskar-
rollen och hur jag strävat efter att inta en självreflexiv hållning. Den kritik som 
ibland framförs mot studier av detta slag riktas mot den begränsade möjlighe-
ten att inhämta information från oberoende källor och för att forskaren många 
gånger arbetar själv. Så kallad triangulering110 genom att flera personer analyserar 
samma material har inte skett, men genom att avhandlingsarbetet har ingått som 
en del i ett projekt har ett nära samarbete med kollegor utvecklats och frekventa 
diskussioner har förts kring problemområdet i stort. Gemensamma reflektioner 
har bidragit till upprätthållande av ett självkritiskt förhållningssätt och en vak-
samhet över de fällor som forskaren riskerar att hamna i. Därtill har regelbundna 
granskningar och diskussioner i seminariegrupper och vid presentationer gett 
värdefulla synpunkter. 

Då tveksamhet funnits över tillförlitligheten i mina tolkningar av ett visst 
sammanhang har upprepade observationer gjorts tills en viss känsla av mätt-
nad har uppstått. Så var fallet med de överlämningskonferenser som jag under 

110  Patton (2002) talar om triangulering vad gäller metoder/datakällor, analytiker och teorier/
perspektiv.
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inledningsfasen deltog i. Efter 16 observationstillfällen, som tidsmässigt kunde 
variera mellan 10 och 45 minuter, fanns det en stor oklarhet. Var det som iakt-
togs en tillfällighet eller ett återkommande mönster? Av den orsaken upprepades 
deltagandet vid motsvarande konferenser under de två påföljande åren. Slutligen 
fanns material från 40 konferenser av detta slag. 

Vid transkribering och renskrivning av anteckningar har jag gjort upprepade 
avlyssningar av inspelat material för att få en noggrann utskrift, men också för att 
upptäcka nyanser i verbala såväl som icke-verbala uttrycksformer. Det omfångs-
rika empiriska materialet har ställt stora krav på systematisering och bearbetning. 
Mycket tid har åtgått för att sortera, strukturera och arkivera data för att därige-
nom kunna hantera mängden under senare analys och för att hitta alla delar vid 
upprepade återkopplingar och kontroller vid t ex resultatskrivning.

För att ytterligare stärka tillförlitligheten har jag försökt att presentera hur jag 
har gått tillväga vid planering, genomförande och i analysförfarandet. 

etiskA öVerVägAnden

Vid planering och genomförande av studien har forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning beaktats (Vetenskapsrådet, 2006). 
Här redovisas på vilket sätt särskild hänsyn har tagits till individskyddskravet 
och genom exemplen lyfts etiska dilemman som jag har haft att hantera under 
processens gång, utöver det som redan nämnts om forskarrollen. 

gruppen AV fAllstudieeleVer

Fallstudier där enskilda aktörer utgör ”fallen” ställer krav på noggranna etiska 
överväganden vid planering av studien, men också kontinuerligt under hela 
forskningsprocessen från datainsamling till slutlig rapportskrivning. Elevgrup-
pen utgör en samling individer som har mer eller mindre positiva upplevelser 
av sin tidigare skolgång och förtroendet för skolans personal och vuxenvärlden 
i stort varierar. Det är högst angeläget att inte forskningsprojektet ytterligare bi-
drar till att deras självförtroende dalar. ”Qualitative researchers are guests in the 
private spaces of the world” (Stake, 1994, s 244).

Eftersom eleverna vid studiens början inte hade uppnått myndighetsåldern 
skickades ett brev hem, adresserat till elev och vårdnadshavare (bil 1a). Förutom 
en kort beskrivning av forskningsprojektet innehöll det kontaktuppgifter. Inför 
varje utvecklingssamtal och liknande träffar har eleverna/föräldrarna sedan fått ta 
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ställning till mitt deltagande. På motsvarande sätt har frågan ställts till eleverna 
vid varje möte där de samtalat enskilt med skolans personal eller i närvaro av 
föräldrar. Gruppen fallstudieelever har visat stor öppenhet och i vissa fall har de 
snarare tyckts tröttna på min återkommande förfrågan.  Men det vet du ju… att 
du får va med! 111

Av respekt för den enskilde elevens integritet har jag avstått från att närvara 
vid enskilda samtal mellan kurator/skolsköterska och elev. Vid ett tillfälle under 
det andra gymnasieåret valde en elev att inte låta mig vara med i ett möte som 
han kallats till. Han beskrev det som nå´n skit och förklarade att det gällde andra 
saker som inte hade med skolan att göra. I själva verket var han kallad till studie- 
och yrkesvägledaren för samtal om studierna, men han trodde själv att personen 
var kurator. Förväxlingen bör noteras, med tanke på den här pojkens upplevelse 
av att det hade varit så många samtal, i skolan men främst inom externa instan-
ser112. För att inte belasta honom ytterligare förhöll jag mig därför något restrik-
tiv i antalet intervjusamtal.

Inledningsvis informerades eleverna om att jag inte tänkte ta personlig kon-
takt med dem i korridorer, klassrum eller undervisningssituationer, inte i större 
utsträckning än med andra elever. Allteftersom tiden gick blev dock flertalet av 
dem mindre distanserade. De initierade samtal med mig bland sina kompisar och 
kunde högt ropa mitt namn när vi sågs. I samband med att eleverna avslutade sin 
gymnasieutbildning fick de skriftligt ge sitt godkännande till att jag fick kopiera 
den dokumentation som förts om dem under utbildningen och som skolan sam-
lat/arkiverat (bil 1b). För att i möjligaste mån låta eleverna vara anonyma113, har 
enbart rektor, klassföreståndare/mentor samt elevvårdspersonal informerats om 
vilka elever som har ingått i studien. Undervisande lärare har haft kännedom om 
att jag följt vissa elever, men inte vilka, såvida inte individen själv har låtit det 
avslöjas eller att omständigheterna omöjliggjort ett döljande114. Ett starkt skäl till 
att inte offentliggöra urvalet inom arbetslaget, var strävan efter att inte påverka 
lärarnas förhållningssätt mot de i studien medverkande eleverna.

111  Citat från Therese på Tallåkerskolan.
112  Med externa instanser avses exempelvis sociala myndigheter, barn- och ungdomspsykiatri, 
vårdcentraler, ungdomsmottagningar, arbetsförmedling etc.
113  I den första brevkontakten utlovades elevernas anonymitet (bli 1a). Ett påstående som se-
dan fick nyanseras och förklaras. För eleverna handlade det inledningsvis om att inte bli utpekad i 
elevgruppen. Personalens kännedom utgjorde däremot inte något hinder. 
114  Här kan som exempel nämnas praktikplatsbesök där undervisande lärare besökt eleven 
under den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU). Min närvaro i dessa sammanhang har krävt ett 
godkännande från berörd lärare, men i första hand har eleven gett sin tillåtelse.
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skolornAs personAl

Återkommande har det funnits anledning till att reflektera över etiska förhåll-
ningssätt och ställningstaganden gentemot skolan och dess personal. En tät kon-
takt som sträcker sig över en längre tidsperiod innebär många fördelar, men också 
ett risktagande. Till fördelarna hör att man kommer nära verksamheten under 
fältarbetet. I de flesta sammanhang har man tyckts ”glömma bort” min närvaro i 
det aktuella rummet115 och utifrån min bedömning har kommunikationen mel-
lan aktörerna varken begränsats eller censurerats. Detta medför dock att datama-
terialet måste hanteras med försiktighet vid rapportering och publicering. 

Forskningsprocessen kännetecknas av en balansgång mellan närhet och dis-
tans, men där närheten har varit en förutsättning för att jag som forskare skulle 
kunna förstå och leva mig in i den situation som beforskats. Alver och Øyen 
(1998) menar att ”den ideala relationen mellan forskare och informant kom-
mer i vissa faser av forskningsprocessen att ligga nära vad vi vanligen uppfattar 
som en vänskapsrelation, även om metoden kräver analytisk distans” (s 119). 
Personalen har villigt delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser samt 
gett mig tillträde till verksamheten och insyn i sina respektive uppdrag. Av den 
anledningen har det också varit nödvändigt att vara lyhörd och inlyssnande. Vid 
vissa tillfällen har en aktör önskat feedback eller efterfrågat mina synpunkter. 
När jag har bedömt att en sådan inblandning inte skulle komma att äventyra 
mina forskningsresultat eller påverka processen i övrigt, har jag försökt att till-
mötesgå önskningar av detta slag. Ett särskilt tillfälle ska dock uppmärksammas, 
eftersom det eventuellt kan ha haft viss inverkan på det fortsatta arbetet. Vid ett 
samtal med en klassföreståndare ställde jag frågan om det fanns åtgärdsprogram 
(ÅP) upprättat för den berörda eleven. Klassföreståndarens omedelbara reaktion 
noterades. Om frågan bidrog till, eller initierade hennes intresse för ökad kom-
petens kring åtgärdsprogram får förbli en obesvarad fråga. Rektors uppmaning 
om upprättande av denna form av dokumentation kom däremot att bli ett vik-
tigt inslag i efterföljande klasskonferenser och vid flera tillfällen hänvisades till 
den berörda läraren.

Det finns ytterligare exempel på hur ett långvarigt forskarengagemang på en 
och samma plats kan skapa förväntningar hos de medverkande. En av skolak-
törerna gjorde upprepade försök att få mitt stöd när personen ifråga hade en 
avvikande uppfattning i förhållande till sina kollegor. Deras framförda åsikter 
och yttranden ifrågasattes starkt, men istället för att explicit uttrycka sina egna 

115  Vid ett par tillfällen har det tydligt framgått att undervisande lärare har påverkats av att de 
fått en ny åhörare på sina lektioner. 
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värderingar och tankar, sökte personen ögonkontakt med mig och vid något 
tillfälle skickades diskret en lapp under det pågående mötet.

Under fältarbetet har jag ställts inför svårhanterliga dilemman som krävt nog-
grann eftertanke. Hit hör de situationer där jag har upplevt att en elev/elevgrupp 
har utsatts för kränkningar av undervisande lärare. Iakttagelser under lektioner 
har senare bekräftats genom elevernas egna berättelser. Vilket väger tyngst, den 
neutrala, opartiska forskarrollen eller ett mänskligt engagemang för den part som 
befinner sig i underläge?

Antalet elever och personal är stort vid båda skolorna och möjligheterna till 
identifikation av fallstudieeleverna har undanröjts, men vissa personalgrupper/
professioner finns i begränsat antal och utgör därmed en känsligare grupp. Det 
handlar främst om skolledare och elevvårdspersonal. Detta förhållande utgör 
skälet till att de valda gymnasieprogrammen inte kommer att namnges vid pu-
blicering, även om programmen finns etablerade vid andra skolor inom samma 
kommun. Specifika benämningar på olika kommunikativa kontexter har ersatts 
med fiktiva namn (elevvårdsteamsmöte, skolledarsamtal m fl). Av samma anled-
ning har också referenser till lokala styrdokument och liknande bakgrundsma-
terial uteslutits. 

urVAl och bortfAll

Urvalet har skett stegvis och föregåtts av diskussioner där olika alternativ ställts 
mot varandra. Valet handlar om kommun och skolor, gymnasieprogram och till 
sist ett urval av fallstudieelever. Efter närmare beskrivning av tillvägagångssättet 
och bortfallet av en skola, kommer jag i det här avsnittet göra en kortare presen-
tation av Granviksskolan, Tallåkerskolan och fallstudiegruppen.

VAl AV gymnAsieskolor 

Beslutet att välja skolor inom en och samma kommun har inneburit en redu-
cering av varierande yttre faktorer och ramar, t ex ekonomiska resurser samt 
lokala styr- och policydokument. Gymnasieskolor kan förväntas uppvisa olika 
sätt att organisera sin verksamhet för att möta elevers skilda behov, mot bak-
grund av sin inriktning, lärandemiljö, tradition, status och social rekrytering. 
För att om möjligt upptäcka en mångfald av kommunikativa kontexter där 
meningsskapandet tar olika gestalt, valdes ursprungligen tre skolor inom den 
berörda kommunen. 
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Den första kontakten togs genom ett telefonsamtal med respektive gymna-
siechef. Cheferna för Tallåkerskolan och Granviksskolan visade ett omedelbart 
intresse för deltagande i studien och efter samtal kring föreslagna gymnasie-
program gavs samtycke till fortsatta kontakter med berörda programrektorer. 
Gymnasiechefen för den tredje skolan, med historiska rötter i läroverkstradi-
tionen, uttryckte sitt personliga intresse för forskning och inte minst för ut-
veckling av det inre arbetet och mötet elev-lärare i undervisningen. Beslut om 
mitt eventuella tillträde delegerades emellertid till berörd skolledare, som pre-
senterade en rad hinder. Studien skulle vara ”känsligt för eleverna”, väcka ”en 
tickande bomb” bland föräldrarna, kuratorn på skolan var långtidssjukskriven 
och för lärarna handlade det om den hårda arbetsbelastningen och hur resulta-
tet skulle komma att publiceras. Personligen uttryckte rektor oro för ”rubriker” 
i lokaltidningen och därtill var ”varje minut inrutad” i arbetstiden under den 
kommande höstterminen. Eftersom förklaringar om studiens syfte och etiska 
förhållningssätt vid genomförande och publicering inte tycktes minska rektors 
farhågor, tog jag själv beslutet att utelämna det tänkta gymnasieprogrammet, 
vilket skulle ha representerat ett rent studieorienterat program i urvalet. Mitt 
beslut bekräftades av rektors uttalande om forskningsarbetet. ”Om jag finge 
bestämma eller välja vilka lärare du skulle prata med…”

VAl AV gymnAsieprogrAm

Gymnasieprogrammen, ett per skola, var tänkta att representera såväl studie-
förberedande som yrkesförberedande program. Mot bakgrund av den rådande 
sociala och könsmässiga snedrekryteringen till gymnasieskolans skiftande pro-
gramutbud eftersträvades en variation (Skolverket, 2007b, 2008a). Bortfallet av 
en skola fick till följd att ett studieförberedande program med en inbördes något 
jämnare könsfördelning kom att utebli. De program som valdes räknas som yr-
kesförberedande, men i båda fallen finns lokala inriktningar eller utbildnings-
grenar. Det innebär att det finns möjlighet att söka en mera teoretisk, samhälls-
inriktad variant. Beträffande könsfördelningen har gymnasieprogrammet vid 
Granvik en tydlig kvinnlig dominans, medan männen är fler inom det berörda 
programmet på Tallåker116. 

116  Inom projektet, till vilket det föreliggande avhandlingsarbetet hör, har som helhet en bättre 
balans i könsfördelningen uppnåtts genom att efterföljande studier också rymt starkt mansdomi-
nerade program (Nordevall, 2009).
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VAl AV fAllstudieeleVer

Överlämningskonferenser som hölls på respektive gymnasieskola våren 2004 
blev utgångspunkten för valet av fallstudieeleverna117. Som tidigare nämnts över-
lämnar grundskolan information om elever som har sökt till den aktuella gym-
nasieskolan. Grundskolans personal avgör vilka elever som ska överlämnas och 
2004 fanns ett formellt krav på att eleven själv och dess vårdnadshavare skulle ha 
gett sitt medgivande. Vid 16 överlämningstillfällen fanns jag med som observa-
tör samt fick information via gymnasieskolans specialpedagog eller studie- och 
yrkesvägledare rörande ytterligare sju skolors överlämningar. 

För urvalet till fallstudiegruppen uppställdes en rad kriterier av vilket det 
första var uppnådd behörighet för ett nationellt program. En någorlunda jämn 
fördelning avseende kön eftersträvades och en spridning för att få både yr-
kes- och studieförberedande inriktningar representerade. Redan här var skaran 
relativt begränsad och det fortsatta urvalsförfarandet utgick från en variation 
beträffande elevernas meritvärde och den problembeskrivning som lämnats vid 
överlämningen118. I första skedet valdes åtta elever från varje program/skola. Ett 
brev skickades till var och en av dem inklusive deras vårdnadshavare (bil 1a). 
Därefter kontaktades eleverna per telefon och i vissa fall gavs tillfälle att samtala 
med föräldrar. 

På Tallåker tackade fem elever (tre flickor och två pojkar) ja till ett deltagan-
de119 och på Granvik ställde sig tre flickor positiva till medverkan i projektet120. 
Den könsmässiga fördelningen var sned och därtill fanns en risk, enligt rådande 
statistik, för att fler bland de utvalda skulle komma att lämna programmet eller 
gymnasieskolan. Av det skälet gjordes en komplettering med ytterligare tre poj-

117  Totalt kom information att lämnas muntligt och/eller skriftligt rörande 28 elever som sökt 
något alternativ inom det berörda programmet på Granviksskolan. Av dessa antogs slutligen 12 
elever som uppnått behörighet för nationellt program och som dessutom valt att tacka ja till plat-
sen. Något senare lämnade en av dessa elever programmet och övriga 11 fortsatte studierna i år 
1 och 2. Fyra av dem var mina fallstudieelever. På Tallåkerskolan var antalet överlämnade elever 
ungefär lika stort (27 elever), varav två tredjedelar (18 elever) antogs på programmet. Av dessa 
lämnade en elev sin plats under första terminen och ytterligare två efter det första året. Sju av de 
kvarvarande 15 eleverna ingick i fallstudiegruppen.
118  Som exempel kan nämnas svårigheter i matematik, engelska och/eller svenska, låga merit-
värden, socioemotionella svårigheter, skoltrötthet och skolk, problem i relationer, bristande mo-
tivation.
119  En pojke hade tackat nej till sin studerandeplats och fanns därför inte längre kvar på pro-
grammet. En pojke och en flicka valde att avstå.
120  Tre av de utvalda bytte program eller alternativt stannade kvar på ett annat, redan påbörjat 
program. Ytterligare en elev var tveksam i sitt val och därmed var det ovisst om hon skulle stanna 
kvar. En flicka tackade nej till deltagande.
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kar under det första gymnasieåret121. Fallstudiegruppen kom alltså att slutligen 
bestå av sammanlagt 11 elever.

Av de få elever som tackade nej till ett deltagande i studien var orsaken 
främst en rädsla för att inte hinna med. En av flickorna uttryckte sin oro över 
studierna. Jag vill göra så bra ifrån mig som möjligt… Även om jag inte behöver oroa mig 
så gör jag det ändå. I ett fall tog mamman till den tillfrågade eleven beslutet, med 
motiveringen att flickan har svårt att uttrycka vad hon tänker och tycker. Hon 
är inte verbal. Det framkom att flickan varit utsatt för svår mobbning under sin 
grundskoletid.

Figur 6:1 Urval på olika nivåer - kommun, skolor/program samt fallstudieelever (flickor och pojkar).

presentAtion AV skolor/progrAm

Både Granvik och Tallåker122 har flera nationella program, samt individuella och 
specialutformade gymnasieutbildningar. Fördelningen pojkar – flickor är jämn 
vid Granviksskolan medan Tallåkerskolan har något fler pojkar (60%). I det se-
nare fallet består programutbudet av enbart yrkesförberedande program, med 
vissa studieförberedande utbildningsgrenar. Granvik har renodlade studieförbe-

121  En på Granvik och två på Tallåker. För en av dem hade inte någon överlämning skett, men 
det visade sig relativt snart på hösten i år ett att det fanns vissa svårigheter för eleven att klara alla 
kurser.
122  Samtliga uppgifter om skolorna avser det läsår då gruppen av fallstudieelever påbörjade sin 
utbildning. Genomsnittsantalet elever uppgår till cirka 1500. 
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redande program, men erbjuder även yrkesförberedande program med eller utan 
studieförberedande alternativ. Skolorna är indelade i mindre rektorsenheter, där 
respektive rektor och eventuellt biträdande rektor ansvarar för ett till tre pro-
gram. Elevvårdens organisation inom respektive verksamhet har tidigare beskri-
vits i kapitel 4. De fiktiva namn som personalen tilldelats under studien utgår 
från den andra bokstaven i Granvik och Tallåker. Som exempel kan nämnas 
Rebecka, Rolf och Rigmor som arbetar på Granviksskolan medan Allan, Anja 
och Alexandra återfinns på Tallåkerskolan.

presentAtion AV gruppen fAllstudieeleVer

Fallstudieeleverna har på motsvarande sätt fått namn vars begynnelsebokstav 
är densamma som för den skola de tillhör. Glenn, Gabriella och Gerda har valt 
den studieinriktade varianten av programmet (S-klassen) medan Gisela antagits 
till Y-klassen som utgör gymnasieprogrammets ursprungliga huvudinriktning. 
Vid överlämningskonferenserna uppmärksammas Glenn och Gisela av gym-
nasieskolans studie- och yrkesvägledare (SYV), som reagerar över deras låga 
meritvärde123 på vilket den preliminära antagningen baserats. Om Gabriella 
(185p) meddelar grundskolans personal att hon behöver stöd i engelska. Gerda 
beskrivs av sin skolas representanter som målmedveten och ambitiös. Hon har ett 
godkänt betyg i matematik, men det är inte starkt. Det påpekas också att hon lätt 
blockeras i provsituationer. 

Therese, Tilde och Tina väljer den mera teoretiska inriktningen (S-klassen) på 
Tallåker och de kommer från samma grundskola. Therese (145p) beskrivs som 
normalbegåvad och överlämningen fokuserar hennes sociala situation, frånvaron, 
samt hennes personliga fasad124. Tilde (175p) sägs vara duktig och det är hennes 
humör och den sociala situationen som uppmärksammas. Tina (170p) har fått 
stöd i matematik under grundskolan. Hon sägs vara svag och hon har dåligt själv-
förtroende. Tim (140p) kommer från samma skola, men tas inte upp för överläm-
ning. Det visar sig ganska snart att han är i behov av stöd och han blir därför en 
av de pojkar som fallstudiegruppen kompletteras med under det första året.

123  Vid ansökan till gymnasieskolan får eleven tillgodoräkna sig 16 betyg från grundskolan. 
För godkänt ges 10 p, för VG 15 p och för MVG 20 p. En elev som har godkänt i alla ämnen 
har således 160 p och maximalt meritvärde blir 320 p. Poängtal under 160 innebär att eleven inte 
har uppnått målen i ett eller flera av grundskolans ämnen. Gisela har 130 p på hösten i 9:an och 
Glenns poängtal uppgår till 170.
124  Personlig fasad är ett av Goffmans uttryck. Det syftar här på klädstil, frisyr, sminkning 
etc. Therese har vid överlämningen (maj) inte godkänt i de ämnen som krävs för behörighet till 
programmet.
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För Theo (140p) har grundskolan varit en komplicerad historia, med skol-
daghem, reducerad studiegång och särskild undervisningsgrupp. Under sitt sista 
grundskoleår har han gjort stora framsteg och ett flertal betyg har uppgraderats. 
Personalen betonar värdet av Theos inre egenskaper och implicit uttrycks att 
mindre vikt bör läggas vid den yttre fasaden. Thai (150p) är född i Sverige och 
hans föräldrar representerar två olika nationaliteter. Familjen bodde utomlands 
under hans första grundskoleår, men inte i föräldrarnas hemländer. Han beskrivs 
som motiverad och sägs ha hög närvaro. Undervisningen har han till större del fått 
i en mindre grupp under grundskolans senare år. Han behöver stöd i engelska 
och svenska. En skriftlig dokumentation lämnas. Till sist återstår Tommy (100p), 
vars muntliga och skriftliga överlämning har den största omfattningen bland 
presenterade elever. Grundskolan tar upp den sociala situationen och i hög grad 
hans personlighetsdrag och sätt att reagera. Han klarar det mesta, men sägs be-
höva mycket stöd. Man ger råd avseende bemötandet av honom och därtill tips på 
pedagogiska åtgärder.

insAmling och produktion AV dAtA

Det drygt treåriga fältarbetet inleddes på våren 2004 och avslutades i samband 
med elevernas studentexamen 2007125. Under den tiden har upprepade kontak-
ter, uppföljningar och intervjusamtal skett med fallstudieeleverna. Utvecklings-
samtal och konferenser/möten rörande de enskilda eleverna har följts under hela 
perioden i den utsträckning det var möjligt. För övrigt har fältarbetet omväx-
lande riktats mot olika delar. Sammanlagt omfattar fältbesöken 163 dagar, dvs 
olika datum. Besöken har varierat från heldagar till kortare besök i samband 
med t ex en konferens eller ett intervjusamtal. Observationer av undervisning/
lektioner har skett under 37 olika dagar, företrädesvis under elevernas första och 
i viss mån tredje skolår. För att lära känna skolans kultur och organisation, dess 
personal och elevgrupper bedrevs arbetet inledningsvis i intensivperioder då jag 
under längre sammanhängande tid fanns i verksamheten under hela skoldagar. 
Förutom i undervisningssituationer gavs rika tillfällen att studera samspel under 
raster, i personalrum, korridorer etc. Under det andra och tredje året har andra 
sociala och språkliga sammanhang fokuserats i högre grad, t ex elevvårdsteams-

125  Av fallstudiegruppens 11 elever finns nio kvar vid studenten. Therese hoppar av sitt pro-
gram precis i slutet av det andra året, men kommer tillbaka efter drygt en termin och går en kortare 
period på det individuella programmet. Gisela lämnar gymnasieskolan helt efter det andra skolåret. 
Tina finns kvar till slutet 2007, men har anpassad studiegång under cirka två och en halv termin.
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möten. Det ligger en frestelse i att försöka se, höra och deltaga i allt, enligt Ham-
mersley och Atkinson (1995). Forskaren tjänar på att göra ett selektivt urval, in-
tensifiera arbetet och låta det varvas med perioder av bearbetning och reflektion 
s k ”fieldbreaks” (Fangen, 2005)126. 

loggbok

Under fältarbetet har en loggbok förts med noteringar om besök på skolor och 
i klasser, bokade intervjusamtal, deltagande i konferenser, telefon-, mail- och 
sms-kontakter med elever och personal etc. Där finns anteckningar om infor-
mella och spontana kontakter samt notiser om planerade möten som av olika 
skäl har blivit inställda. Loggboken har dessutom kompletterats med anvisningar 
om inspelade ljudfiler och hänvisningar till dokumenterat material. Ett utdrag 
återfinns som bilaga 2.

deltAgAnde obserVAtioner

Vid observationer i olika kommunikativa kontexter har graden av mitt delta-
gande varierat under arbetets gång, avhängigt den aktuella situationen. Ett mera 
aktivt deltagande i verksamheten var särskilt viktigt i arbetets inledningsfas för 
att jag skulle få möjlighet att lära känna skolkulturen och aktörerna. Eleverna, i 
synnerhet i år ett, såg mig ibland som en extra lärarresurs och ställde frågor när 
de kört fast. Rollen som deltagande observatör (Fangen, 2005) har fungerat i 
t ex konferenser av olika slag. Deltagandet i gruppen har i dessa sammanhang 
begränsats till vardagligt prat som skett främst i mötets början och slut. Vid kaf-
fepausen i personalrummet har det däremot oftast handlat om fullt deltagande, 
vilket skapat förutsättningar för att komma närmare och lära känna medarbetare 
med olika professioner. Skiftningar i rollen som deltagare/observatör har därför 
varit nödvändig för att få tillgång till de data som behövts (Fangen, 2005; Ham-
mersley & Atkinson, 1995; Patton, 2002). 

I möjligaste mån har fältanteckningar förts under själva observationen av den 
pågående aktiviteten, men i vissa situationer127 har det varit omöjligt, eller rent 
av olämpligt. Därför har anteckningarna skrivits efteråt eller alternativt har jag 
spelat in mina kommentarer med hjälp av en diktafon, för senare utskrift. Samt-

126  Genom att jag under (drygt) första hälften av datainsamlingen, arbetade med forskningspro-
jektet på deltid, kom en sådan reglering av ”fieldbreaks” bli ganska naturlig.
127  T ex vid samtal i personalrummet eller vid spontana kontakter i korridorer och på andra 
ställen.
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liga fältanteckningar har renskrivits och sorterats i mappar på datorn efter kon-
texter (klasskonferenser, elevvårdsteamsmöten, informella kontakter/samtal etc) 
och skolor. De har vidare sparats som papperskopior i ett antal pärmar och som 
råfiler i det datorbaserade programmet NUD*IST128 (Buston, 1997; Cannon, 
1998; Theie & Tangen, 2003).  

interVju(sAmtAl)

Steget från en deltagande observation till ett informellt samtal är inte särskilt 
stort. Därför innehåller datamaterialet även samtal som skiftar i sin karaktär. I 
vissa fall har tillfället fångats i flykten, vid spontana sammanträffande på olika 
ställen. I andra fall har de varit planerade, förberedda med samtalsguider129 och 
tidsbestämda. Till de senare hör 21 intervjuer med berörda klassföreståndare/
mentorer, specialpedagoger/speciallärare, skolsköterskor, kuratorer, studie- och 
yrkesvägledare samt skolledare dvs rektorer, gymnasiechefer och utbildningsle-
dare. Dessa aktörer ingår i ett antal kommunikativa kontexter där samtal sker 
om och med elever. Av den anledningen har intervjumaterialet bedömts vara vär-
defullt som en bakgrund och för förståelse av handlingar som observerats i olika 
sammanhang.

Intervjusamtalen med eleverna i fallstudiegruppen utgör dock kärnan, efter-
som studien syftar till att tillvarata deras upplevelser och erfarande. Intervjuerna 
har i likhet med personalintervjuerna spelats in och den största delen har trans-
kriberats ordagrant130. Det inspelade elevmaterialet omfattar cirka 50 timmar131. 
Intervjusamtalen kan betraktas som tematiskt öppna (Aspers, 2007), genom att 
jag har utgått från några större, övergripande frågor eller teman132. Utifrån dessa 
har informanterna fritt fått berätta och vid behov har mera specifika frågor skju-
tits in, trådar i berättelserna har följts upp och förtydliganden har gjorts av den 

128  NUD*IST står för Nonnumerial, Unstructured, Data: Indexing, Searching and Theorising. 
129  Några exempel på samtalsmanualer bifogas i bilaga 3a, 3b och 3c.
130  I vissa fall har återupprepade avlyssningar resulterat i att jag gjort sammanfattningar av 
helheten i punktform, som kompletterats med ett urval utförligare beskrivningar och ordagrant 
transkriberade avsnitt. En fullständig transkribering av personalintervjuerna har inte bedömts vara 
nödvändig, eftersom fokus ligger på hur aktörerna uppfattar samspelet i olika kommunikativa 
kontexter. Intervjuerna rymmer betydligt mer information.
131  I detta material ingår förutom enskilda intervjusamtal också inspelade utvecklingssamtal 
och praktiksamtal.
132  Riessman (2008) diskuterar betydelsen av att intervjuer får en narrativ karaktär och utifrån 
ett liknande resonemang omdefinierar Mattson och Stage (2003) intervjubegreppet. De fokuserar 
intervjun som kontextualiserad konversation, med betoning på den kunskapskonstruktion som 
sker i samspelet mellan intervjuare och den intervjuade. 
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intervjuade. I min egen förberedelse inför samtalen har jag noterat ett antal un-
derliggande punkter. 

Planerade samtal med eleverna har skett på ledig tid, dvs inte lektionstid, 
eftersom frånvaron skulle kunna ha röjt deras deltagande i studien. Samtalen 
har ofta genomförts i någon av skolans lokaler där vi har kunnat sitta ostörda. 
Av rent praktiska skäl har ibland andra alternativ passat bättre för eleverna. En 
av fallstudieeleverna uttryckte en känsla av obehag inför återvändandet till den 
skola där studierna redan avbrutits och samtalet genomfördes på ett mera neu-
tralt ställe.

Återkommande samtal under en längre tidsperiod har skapat tillfällen för 
uppföljning. Kompletteringar och förtydliganden har därmed kunnat göras. 
Den långvariga relationen mellan mig som forskare och de enskilda fallstudieele-
verna har bidragit till att de visat ett allt större förtroende och vid en jämförelse 
mellan de avslutande samtalen och de samtal som skedde initialt under det första 
året, kan en skillnad märkas. Eleverna ger i större utsträckning uttryck för vad de 
tycker och tänker, och för flertalet har den verbala förmågan påtagligt utvecklats 
under treårsperioden.

dokument

I det aktuella forskningsmaterialet ingår en rad dokument. Som exempel kan 
nämnas individuella studieplaner, åtgärdsprogram, elevvårds- och klasskonfe-
rensprotokoll, överlämningsformulär, frånvaroregistrering och betygsdokument. 
Därtill kommer utbildningspolitiska styr- och policydokument på olika nivåer, 
handlingsplaner, riktlinjer och stödmaterial av skilda slag, vilka utarbetats på 
kommunal förvaltningsnivå, vid enskilda skolor, rektorsenheter, för specifika 
gymnasieprogram eller i enskilda arbetslag. I bilaga 4 finns en övergripande sam-
manställning över insamlat material på kommunnivå och vid berörda skolor.

fAllstudieeleVers ”portfolios”

Insamlat och producerat datamaterial som berör varje enskilt fall har samlats i 
separata pärmar. Patton (2002) talar om ”case records”, men jag har valt att kalla 
dem för portfolios och varje fallstudieelev har därmed sin egen. Där finns ma-
terialet sorterat efter innehållets art och i kronologisk följd. Portfolien omfattar 
olika slags dokument från såväl grundskola som gymnasieskola133. Här återfinns 

133  Som exempel kan nämnas betyg, överlämningsdokument, åtgärdsprogram, individuell stu-
dieplan, beslut om reducering eller förlängning av kurser.
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också utskrifter från intervjusamtal, utvecklingssamtal och praktikplatsbesök. 
Vidare innehåller portfolien fältanteckningar som bl a förts vid deltagande i un-
dervisningssammanhang, konferenser av skilda slag, elevvårdsteamsmöten eller 
vid informella möten mellan aktörer. I samtliga fall berörs den aktuella eleven 
av de samtal eller handlingar som utskrifterna och fältanteckningarna återger. 
Elevportfolien kan även innehålla kopior av elevarbeten samt dokumentation 
över kontakter i form av telefonsamtal, sms och mail.

AnAlys- och tolkningsprocesser

Som framgått av tidigare beskrivning har studien genererat ett omfattande da-
tamaterial till följd av sin longitudinella karaktär och den mångsidighet som 
kännetecknar studieobjektet. Allt stoff kan inte analyseras inom ramen för av-
handlingsarbetet, men studiens explorativa karaktär har ibland gjort det svårt 
att i ögonblicket bedöma vad som i ett senare skede skulle visa sig ha relevans. 
”Överskottet” är ofrånkomligt, men för den skull inte onödigt eftersom det vid-
gar perspektivet. Mina reflektioner och tolkningen av inte minst eget handlande 
startade redan i de samtal som föregick tillträdet på fältet. Så snart ”det riktiga” 
fältarbetet började, inleddes en lång analys- och tolkningsprocess. Jag har valt att 
beskriva arbetet i termer av faser. Betonas ska dock att de kännetecknas av os-
karpa och flytande gränser. Arbetet låter sig inte isoleras till den ena eller andra, 
eftersom processen innebär en ständig pendling mellan olika nivåer. Även start-
punkten är diffus, men konstateras kan att en väsentlig del av arbetet har gjorts 
innan den strukturerade och fokuserade analysen inleds. 

AnAlysArbetets inledAnde fAs

I den obegränsade mängd intryck som strömmar emot forskaren på fältet sker 
utöver ett omedvetet urval, också medvetna ställningstaganden om vad som bör 
uppmärksammas, dokumenteras eller negligeras. Det kommunikativa relations-
inriktade perspektivet (KoRP) har varit vägledande genom att det riktat mitt 
fokus under fältarbetet. Det har varit en nödvändig förutsättning för att jag inte 
helt skulle förvirra mig i den snåriga och komplexa praktiken. Fortlöpande har 
analys och tolkning pågått under bearbetning, sortering och systematisering av 
data134. Ett fördjupat reflekterande har skett under arbetet med renskrivning av 
fältanteckningar och vid transkribering av inspelade ljudfiler. I utskrifter och 

134  Under den här perioden har även dokumentgenomgångar gjorts, med jämförelser och sam-
manställningar av innehållet.
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beskrivningar har jag försökt att ligga så ”nära” verksamheten och informan-
terna som möjligt och de deskriptiva redogörelserna kan sägas vara första gradens 
tolkning, motsvarande aktörernas meningsnivå (Aspers, 2007; Fangen, 2005). 
Egna sammanfattningar och noteringar har samlats under rubriken ”mina kom-
mentarer/reflektioner”, med bland annat frågor riktade till gjorda iakttagelser. 
Upptäckten av eventuella mönster i aktörernas handlingar har redan i detta läge 
noterats och hänvisningar har gjorts till andra observationstillfällen.

AnAlysens AndrA fAs 

Avsikten med avhandlingsarbetet är att belysa ett problemfält med avseende på 
två aspekter. Det handlar dels om att studera kommunikativa kontexter, dvs 
verksamhetens organisering och den ständigt pågående interaktionen135. Dels 
handlar det om elevernas berättelser om den skolpraktik de ingår i, men också 
livet i övrigt som påverkar deras studier136. Analysprocesserna har därför skett i 
parallella steg, men samtidigt har de influerats av varandra. Den avgörande skill-
naden ligger i de positioner, utifrån vilka gymnasieskolan betraktas. I det första 
fallet är det främst min egen roll som deltagande observatör (och till viss del 
personalens tolkningar av verksamheten) som blir utgångspunkten. I det andra 
fallet är det erfarenheterna utifrån elevernas position som eftersöks. 

skapande av elevberättelser

Analysens andra fas har kännetecknats av meningskoncentrering och narrativ 
strukturering (Kvale, 1997). Alla dokument, fältanteckningar och intervjuut-
skrifter har lästs upprepade gånger och inspelat material har avlyssnats på nytt för 
att få en återupplevelse av specifika situationer. Råmaterialet har också blivit en 
påminnelse om icke-språkliga uttryckssätt och känslor som inte transkriberade 
texter lyckas förmedla samt hur t ex dominans i aktörers förhållanden till varan-
dra har tagit sig uttryck under interaktionen. Detta har bedömts vara viktigt i 
studiet av kommunikation och samspel.

I en kronologisk sammanställning av data för varje enskild fallstudieelev har 
en ny berättelse tagit form, vilken beskriver elevens resa från det att han/hon 
lämnar grundskolan fram till studentexamen drygt tre år senare. Olika kommu-
nikativa handlingar i en rad observerade situationer under de gångna åren har 

135  Resultatet redovisas i kapitel 7 men genom sammanlänkningen av beskrivna aspekter inför-
livas delar av resultatet även i kapitel 8. 
136  Resultatet redovisas i kapitel 8.
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beskrivits. Elevens eget berättande från intervjusamtalen och informella samtal 
mellan skolans aktörer har infogats, liksom de dokument som använts och upp-
rättats parallellt. 

Under analysen kan forskaren alternera mellan att vara ”berättelsefinnare” – söka 
de berättelser som ryms i intervjun – och ”berättelseskapare” – gjuta samman de 
många olika händelserna till sammanhängande historier. (Kvale, 1997, s 182)

Datamaterialet, omfattande en portfolio för varje enskild elev, har således kom-
primerats och sammanvävts till 11 olika elevberättelser som vardera omfattar i 
genomsnitt drygt 40 sidor. Samtidigt har en viss åtskillnad upprätthållits inom 
varje berättelse genom tydlig rubricering av olika tillfällen (klasskonferenser, ut-
vecklingssamtal, elevvårdsteamsmöten med mera) och typer av datakällor (inter-
vjuer, informella samtal, observationer eller dokument)137. En sammanställning 
över råmaterialet som legat till grund för berättelsen om Tina finns som ett ex-
empel i bilaga 5. 

Slutprodukten, omfattande en dokumentation på sammanlagt 451 sidor, lig-
ger inom vardagsspråkets ramar och tolkningsprocessen har inneburit en pend-
ling mellan helheten och delarna. I valet av vad som varit väsentligt att ta med 
i den samlade elevberättelsen har specifika händelser och uttalanden betraktats 
som delar av helheten och de har tolkats och bedömts utifrån hela materialet. 
Till synes banala och intetsägande yttranden eller skeenden som beskrivits i bör-
jan av berättelsen, har därigenom kunnat ställas i ett annat ljus och tillskrivas 
en större betydelse när händelser tillkommit under en senare fas eller när hela 
utbildningen passerat. Specifika delar har kompletterats eller raderats då de inte 
ansetts ha någon större betydelse ur helhetsperspektivet. Som exempel kan näm-
nas Tinas berättelse där föräldrarnas roll inte tillskrivs någon särskild uppmärk-
samhet i början av analysarbetet. Allteftersom Tinas skolhistoria växer fram och 
ny information tillkommer, visar sig särskilt relationen mellan mor och dotter 
spela en större roll för Tinas skolsituation än väntat. Genom att hon själv görs 
mindre delaktig och hennes klassföreståndare främst diskuterar skolsituationen 
och svårigheterna med mamman, uppstår en problematik i kommunikationen 
som påverkar Tinas skolgång och därmed också hennes lärande.

Vad som är relevant kan även bedömas utifrån hela elevgruppen och den sam-
lade mängd data som finns kring den. En elevs skolhistoria, eller en betydelsebä-
rande del därav, kan framträda när den jämförs med eller kontrasteras mot övriga 

137  Detta har underlättat vid parallella analyser av vissa kommunikativa kontexter, t ex klasskon-
ferenser, vilka uppträder på olika ställen i samtliga elevers berättelser.
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elevberättelser. Genom att sammanställningarna för eleverna har skapats en efter 
en, blir återkopplingen till tidigare formulerade texter nödvändig. Tillvägagångs-
sättet kan beskrivas som abduktivt (Alvesson & Sköldberg, 1994) där begreppen 
inom KoRP har fungerat som ett raster genom vilket jag har tittat på enskilda 
händelser eller återberättade upplevelser inom ett av elevfallen, men också då jag 
ställt händelser inom olika elevfall i relation till varandra. Inte någons skolhisto-
ria var helt avslutad förrän samtliga 11 elevberättelser hade skapats. 

I analysen har även idéer hämtade från tidigare forskningsresultat och teore-
tiska resonemang om den medierade handlingen138, haft inflytande på vad som 
lagts till eller vad som uteslutits i elevberättelserna. En alternering har således 
skett mellan empiri, teori, tidigare forskningsresultat och min egen förståelse. 

analys av kommunIkatIva kontexter

Inledningsvis gjordes en kartläggning och beskrivning av kommunikativa kon-
texter inom gymnasieskolan, vilket har följts av en klassificering utifrån begrep-
pen formell och informell. Beroende på om eleven varit närvarande eller om 
samtalen skett ”bakom kulisserna” dvs i frånvaro av den berörda individen, har 
begreppen frontstage och backstage använts (Goffman, 1959). 

För fortsatta observationer valdes tre kontexter som allmänt anses spela en 
viktig roll för hur stöd och hjälp utformas för elever i svårigheter, men som också 
syftar till att vara förebyggande och verka för att eventuella hinder undanröjs 
i elevernas skolsituation. Dessa överlämningskonferenser (16), klasskonferenser 
(19) och elevvårdsteamsmöten (27) har sedan analyserats mera ingående. Frågan 
”What is happening?” (Gusfield, 1989) eller ”What’s going on here? (Duranti 
& Goodwin, 1992) har byggts upp av ett antal stödjande frågor i syfte att få en 
djupare förståelse av själva handlingen (se bl a Wertsch, 1998). Vilken betydelse 
har innehållet, aktörerna, de medierande verktygen, platsen och bakomliggande 
syfte? Varje fråga (vad, vem, hur, var/när och varför) har följts av genomgångar 
och tolkningar av utskriftsmaterialet, för var och en av de nämnda kontexterna 
och för varje skolenhet. 

138  Språket intar som medierande verktyg en särställning, men även andra redskap tilldelas en 
betydelsefull roll i de handlingar som sker, t ex beslut om upprättande av vissa dokument. 
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Överlämningskonferenserna har kodats i datorprogrammet NUD*IST139 
medan klasskonferenser och elevvårdsteamsmöten har bearbetats manuellt140. 
Mönster, avvikelser, motsägelser, kategorier etc har sökts och likheter/skillnader/
variationer har dokumenterats. Kategoriseringarna fokuserar innehållet, dvs vad 
görs och talas det om i dessa sammanhang. Som exempel kan nämnas: upprät-
tande av dokument, lärares och andra aktörers insatser/brist på insatser, elevers 
frånvaro, IG-varningar, varningar om indraget studiemedel, olika ”stödåtgärder” 
i form av reducering av kurser, förlängning av kurser, undervisning i ”stugan” etc. 
I sökandet efter svar på frågan hur, har de medierande verktygens betydelse och 
funktion analyserats utifrån de karaktärsdrag som Wertsch (1998) har formule-
rat (jmf kap 5). En redogörelse följer i samband med resultatredovisningen. 

AnAlysens tredje fAs

Analysen av kommunikativa kontexter har ökat förståelsen av handlingar och 
samspel i olika sammanhang, vilket fått betydelse när jag återupptagit arbetet 
med elevberättelserna. I den egna verktygslådan har successivt nya analysverktyg 
tillkommit, däribland Goffmans dramaturgiska begreppsapparat. Oberoende av 
vilken analysfas jag har befunnit mig i, har de bakomliggande och övergripande 
frågorna angett riktningen. Hur sker kommunikationen och hur tar elevens del-
aktighet sig uttryck samt vilken betydelse får det för lärandet?

Under den tredje fasen har det parallella förfaringssättet fortsatt, dvs arbetet 
med elevberättelserna som beskriver resan genom gymnasieutbildningen och en 
fördjupad analys av samspelet i olika kontexter. 

koncentrerInG av elevberättelser

Detta skede av analysarbetet kan beskrivas som en tolkning av andra graden vilken 
syftar till ”att överskrida deltagarnas common-sense-förståelse” (Fangen, 2005, 

139  Programmet möjliggör omkodningar och dubbelkodningar i de fall då en utsaga kan passa 
in i mer än en kategori, vilket är fördelaktigt. Till fördelarna hör också möjligheten att återföra 
dekontextualiserade delar till den ursprungliga kontexten, för att därigenom kunna återkoppla 
utdraget till det större sammanhanget. Text search för sökning av t ex särskilda begrepp har också 
visat sig vara användbart i analysarbetet. 
140  Kunskapen om NUD*IST kom in i mitt arbete när en stor del av datamaterialet var utskri-
vet och textfilerna skulle behövt ha en annan struktur från början, för att bättre kunna utnyttja 
programmets fördelar. En omarbetning av den stora mängden data var inte möjlig av tidsskäl. 
Olika traditionella metoder har därför använts för kodning, markeringar och kategoriseringar 
under arbetet. (Färgpennor, färgade lappar, mind maps, listor skrivna för hand eller på datorn, 
ledord, symboler etc.)



92  Metod och genomförande 

s 228). Upprepade genomgångar av de producerade elevberättelserna har resul-
terat i en sammanställning av ett 20-tal punkter, vilka framträtt i tolkningen av 
texten. Hit hör till exempel: lärande i termer av betyg, prov och inlämningsupp-
gifter, lärande i termer av frånvaro/närvaro, individen som problembärare, civil 
olydnad, en idealiserad bild av samförstånd, upprätthållande av teori-praktik, 
dubbla budskap, omväxlande låga/höga krav och förväntningar, turning points 
och statusskillnader. Uttryckt med Kvales (1997) vokabulär betraktas punkterna 
som naturliga meningsenheter.

I strävan efter att få ett hanterbart material inför en fortsatt, fördjupad 
analys har ett urval gjorts bland berättelserna. Frågan om hur eleverna lyckades 
med sin gymnasieutbildning, sett ur ett rent formellt perspektiv, har använts 
som urvalskriterium. De elva falleleverna kan sägas representera tre olika grup-
per141: 

1. elever som lämnar gymnasieskolan med ett samlat betygsdokument (3 elever)
2. elever som får ett slutbetyg utan grundläggande behörighet för vidare hög-

skolestudier (2 elever)
3. elever som får ett slutbetyg som också ger en (formell) inträdesbiljett till 

högskolan (6 elever)
Tre av falleleverna fullföljde inte sitt gymnasieprogram och fick därmed ett sam-
lat betygsdokument (Tina, Therese och Gisela). Två elever fick slutbetyg, men 
nådde inte grundläggande högskolebehörighet (Tommy och Glenn). Resterande 
elever tillhörde grupp tre. Beslut togs om att välja två från varje grupp. Vid det 
fortsatta urvalet i grupp 1 och 3 togs hänsyn till skoltillhörighet och kön för att 
få en viss spridning142.

I det efterföljande steget har sedan analysarbetet i princip upprepats som i 
den föregående fasen. Elevberättelserna har omskapats mot bakgrund av textens 
naturliga meningsenheter. Slutprodukten består av sex elevberättelser omfattan-
de vardera cirka 12 sidor.  

141  Ett slutbetyg utfärdas när eleven genomgått ett nationellt eller specialutformat program och 
fått betyg på alla kurser och det projektarbete som ingår i elevens studieväg. Om betyg saknas i nå-
gon kurs som ingår i den aktuella utbildningen kan inte slutbetyg utfärdas. Eleven får då ett samlat 
betygsdokument som är ett utdrag ur betygskatalogen och utgör således en sammanställning av 
betygsatta kurser. För att slutbetyget dessutom ska ge grundläggande behörighet för vidare studier, 
krävs att minst 90% av den sammanlagda kurspoängen (2500p) är godkänd, dvs 2250p. 
142  I valet mellan Tina och Therese, blev det Tina eftersom hon stannade kvar inom gymna-
sieskolan under tre år och formellt tillhörde programmet. Under senare delen av utbildningen var 
studiegången anpassad, innehållande praktikdagar och enbart kärnämnesstudier. Therese lämnade 
skolan under en period, i likhet med Gisela som hoppade av studierna efter det andra året.
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fördjupad analys av samspelet Inom olIka kontexter

Sociokulturell teoribildning har bidragit med verktyg för att studera mänskliga 
handlingar (actions). För en djupare förståelse av det mellanmänskliga samspe-
let, själva agerandet (acting) och aktörernas varierande uppsättningar av roll-
framträdanden i olika sammanhang har den dramaturgiska metaforen visat sig 
fruktbar. Datamaterialet som producerades i studiet av olika kommunikativa 
kontexter143 har återigen betraktats, men med Goffmanska glasögon. Det har 
möjliggjort en mera kritisk hållning och bakomliggande, dolda betydelser i ak-
törernas handlingar har eftersökts. Fangen (2005) diskuterar tolkningens tredje 
grad och konstaterar:

Idealet måste vara att kritisera de premisser aktörerna handlar utifrån, och samtidigt 
förstå varför de handlar som de gör utifrån de begränsningar som bakgrund och 
situation ålägger dem. (s 245)

Den kritiska hållningen har också omfattat min egen roll, som medskapare av 
det sammanhang jag studerat. 

AnAlysens fjärde fAs

För var och en av de sex eleverna har en sammanfattning gjorts av hur den en-
skilde individen beskriver sin upplevelse och förståelse av delaktigheten, kom-
munikationen som förs samt det egna lärandet. Härigenom har ett antal teman 
utkristalliserats, vilka tycks ha en avgörande roll för hur exkluderings- respektive 
inkluderingsprocesser tar sig uttryck inom gymnasieskolan. För att kontrollera 
hållbarheten eller ”giltigheten” för materialet som helhet (dvs för hela gruppen 
av fallstudieelever), har dessa teman under den fjärde fasen använts som redskap 
för en förnyad, abduktiv omtolkning av de fem kvarvarande elevberättelserna 
som lagts åt sidan under den tredje fasen. Vid behov har justeringar gjorts av ur-
sprungliga teman, beträffande antal, avgränsningar och benämningar. Studiens 
sammanfattande slutsatser bygger på sammanlänkningen av vad som framkom-
mit inom problemfältet i sin helhet, dvs  organiseringen av verksamheten (forsk-
ningsfråga 1 och 2) och elevernas eget erfarande (forskningsfråga 3).

sAmmAnfAttning

För den föreliggande studiens design valdes en etnografisk forskningsansats, vil-
ket harmonierar med bakomliggande teoretiska utgångspunkter och syftet som 

143  Fältanteckningar och till viss del även inspelat material från olika samtal mellan aktörer.
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innebär beskrivningar och analyser av komplexa sammanhang, samspel och 
processer. Den kritiska etnografin tillhandahåller inte bara metodiska redskap, 
utan dess företrädare betonar etnografins roll som förändringsredskap. Genom 
att skapa kunskap om exkluderings- och inkluderingsprocesser inom gymnasie-
skolan handlar det inte enbart om att beskriva hur något är, utan också om hur 
något skulle kunna vara. Intentionen är att det föreliggande avhandlingsarbetet 
ska utgöra ett kunskapstillskott som kan bidra till en utveckling av skolprakti-
ken. En utveckling som innebär att skolans hantering av individers olikheter 
leder till en större måluppfyllelse och därmed större delaktighet och lärande för 
alla gymnasieelever.

Under drygt tre års fältarbete har en grupp fallstudieelever följts under hela 
sin gymnasieutbildning. Elevgruppen kom att representera två nationella pro-
gram vid två olika skolor, belägna inom en och samma kommun. Programmen 
tillhör de yrkesorienterade, men båda rymmer också en studieförberedande 
inriktning. Studiens longitudinella karaktär har resulterat i ett stort datamate-
rial, bestående av en mängd fältanteckningar från observationer och informella 
samtal. Till detta kommer intervjuutskrifter från inspelade samtal av varierande 
slag samt insamlade dokument. Materialet har systematiserats och arkiverats på 
olika sätt för att få en överskådlig struktur. Analys- och tolkningsprocessen har 
skett i parallella steg, där material som berör elevernas upplevelser, erfarande och 
förståelse har utgjort en del (forskningsfråga 3). Den andra delen har fokuserat 
verksamhetens organisering och det samspel som sker inom ramen för gymnasie-
skolans kommunikativa kontexter, vilka bygger upp och formar skolans praktik 
(forskningsfråga 1 och 2).

I innevarande kapitel har förts ett resonemang kring studiens överförbarhet 
och trovärdighet. Dessutom har jag ägnat ett relativt stort utrymme åt att disku-
tera de etiska dilemman som jag har haft att hantera under forskningsprocessen. 
Min ambition att klarlägga mitt tillvägagångssätt har också medfört en omfat-
tande beskrivning av hur analysen av det empiriska materialet har skett. I de två 
efterföljande kapitlen redovisas studiens resultat.
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7. sAMsPel I gyMnAsIeskolAns 
DAglIgA PrAktIk

Studiens resultat presenteras i två kapitel (7-8). Jag riktar mitt intresse mot verk-
samheten, hur den är organiserad och hur samspelet sker i olika kommunikativa 
kontexter, samtidigt som uppmärksamheten vänds mot enskilda individers sätt 
att skapa mening, erfara och förstå skolpraktiken. I detta kapitel ligger fokus på 
den första aspekten, det vill säga verksamhetens organisering. 

Inledningsvis redovisas kartläggningen av kommunikativa kontexter som 
upptäckts och observerats på Granviksskolan respektive Tallåkerskolan (se forsk-
ningsfråga 1). Mängden språkliga och sociala sammanhang där aktörer i olika 
konstellationer interagerar är stort och varierande under det dagliga arbetet. I 
rapporteringen av resultatet tvingas jag därför att göra ett urval i den rikliga 
mångfalden. Ett antal sammanhang inom vilka det förs samtal med elever kom-
mer att presenteras, det vill säga interaktionstillfällen där eleverna är närvarande. 
Detta följs av en redogörelse för tre olika kontexter där kommunikationen sker 
om elever; samtal som ur elevernas position sker ”bakom kulisserna”.

Forskningsfråga 2 syftar till att skapa en djupare förståelse av samspelet i olika 
möten, vad som påverkar interaktionen och vad följderna blir för de handlingar 
som ska fungera stödjande och inkluderande för elever som behöver hjälp och 
stöd i sin studiesituation. För besvarandet av frågan om vad som pågår behövs 
kompletterande frågor som belyser och blottlägger handlingarnas innehåll, mo-
tiv, aktörernas roll, verktygens betydelse samt platsen/scenen där samspelet äger 
rum144. 

I kapitlet kommer kontexterna att beskrivas mot bakgrund av dessa frågor 
som är starkt sammanflätade och svårligen låter sig avgränsas och beskrivas var 
för sig (Wertsch, 1998). Verktygens avgörande roll för den medierade hand-
lingen gör att de ändå tillägnas ett särskilt utrymme i resultatredovisningen För/i 
handlingar rörande elever som av olika skäl får svårigheter att nå målen, intar 
vissa medierande verktyg en särskilt framträdande roll, däribland språket, betygs-
skalan/meritvärdet, dokumenten och tidsscheman. 

Jag har dessutom valt att fokusera på platsen/scenen och dess sociokulturella 
betydelse för handlingen. Detta ställningstagande har sin grund i mina utgångs-
punkter i KoRP. Orsakerna till en problematik som uppstår kan inte enbart sökas 
på individnivå, utan hänsyn måste tas till de kontextuella villkor som den sociala, 

144  Se vidare kap 5 (Gusfield, 1989; Wertsch, 1998) samt analysfas 2 i kap 6. 
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kulturella och historiska miljön erbjuder, inom vilken individen finns. 
Utöver analysen av själva handlingen har intresset riktats mot det agerande 

som sker genom aktörernas rollframträdanden i skiftande sammanhang. Kapitlet 
innehåller därför en redogörelse för vad analysen utifrån ett dramaturgiskt per-
spektiv har bidragit med (jmf analysfas 3 kap 6).

Avslutningsvis sammanfattas resultatet genom att slutsatser dras kring de 
kommunikativa kontexternas betydelse för elever i behov av särskilt stöd (se 
forskningsfråga 1).

en mångfAld AV kommunikAtiVA kontexter

Resultatet visar en flora av olika språkliga och sociala sammanhang där skolans 
aktörer träffas, samtalar och agerar. Successivt under datainsamlingens gång, har 
allt fler kommunikativa kontexter framträtt, vilket åskådliggjorts med hjälp av 
en schematisk figur (bilaga 6). För att få en översikt har en klassificering av kon-
texterna gjorts och resultatet återfinns i nedanstående matris (figur 7:1). Klassi-
ficeringen grundas på kontexternas informella respektive formella karaktär. Som 
ytterligare ett instrument för sorteringen av dem, har elevens frånvaro (samtal 
backstage) eller närvaro (samtal frontstage) i kontexterna varit det avgörande 
kriteriet. Möten som sker backstage kan vara informella, t ex spontan interaktion 
mellan olika skolaktörer i personalrummet eller mera formella vid en klasskon-
ferens eller ett elevvårdsteamsmöte. Sammanhang som kännetecknas av elevens 
närvaro kan på motsvarande sätt bestå i spontana sammanträffanden mellan ex-
empelvis eleven och en lärare, medan planerade och förberedda sammankomster 
(utvecklingssamtal, elevvårdskonferenser m fl) räknas till de formella. 

I sammanställningen har liknande samtal och möten, men med skiftande ak-
törer145, sammanförts under en gemensam benämning. Detta innebär att infor-
mella samtal som sker i närvaro av eleven, men framför allt de som sker bakom 
kulisserna dvs när inte eleven finns med, är betydligt mera frekventa än vad som 
framgår av nedanstående matris. 

För att om möjligt tydliggöra bilden av skolvardagen och det komplicerade 
nätverket av samverkande interaktionstillfällen, har jag valt att fokusera sam-
manhang som har en direkt och tydlig koppling till gestaltandet av den enskil-

145  Aktörerna kan vara kärnämneslärare, karaktärsämneslärare, klassföreståndare/mentorer, 
speciallärare, specialpedagoger, svenska som andraspråkslärare, skolsköterskor, skolkuratorer, stu-
die- och yrkesvägledare, rektorer, gymnasiechefer, utbildningsledare, elevexpeditions-/kansliper-
sonal, vaktmästare, praktikplatshandledare, praktiksamordnare, representanter från förvaltning, 
representanter från andra gymnasieskolor eller grundskolor etc. 
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des skolpraktik. En mycket förenklad framställning görs därför av övriga kom-
munikativa kontexter. Konferenser för personalen inom skolan och respektive 
rektorsenhet, möten mellan skolor på olika nivåer inom utbildningsväsendet, 
kontakter med förvaltning, näringsliv och andra institutioner i samhället har 
sammanförts i två punkter. En specificering av alla förekommande konstellatio-
ner skulle påtagligt utöka listan (nätverksträffar, personalkonferenser, skolledar-
träffar m fl). Kommunikationen sker i frånvaro av elever i dessa fall, frånsett de 
samarbetsorgan där eleverna är representerade (t ex elevråd, programråd, lokala 
styrelser).

 I studiet av Granvik och Tallåker framstår en rad likheter, men också skill-
nader. Eftersom båda skolorna är indelade i mindre rektorsområden, framträder 
olikheter inom en och samma skola. Variationer av detta slag har emellertid inte 
kartlagts inom ramen för mitt avhandlingsarbete. Inte ens på rektorsnivå som 
omfattar ett fåtal gymnasieprogram kan en enhetlig bild förväntas. Hur uppdra-
gen genomförs och hur styrande dokument, nationella såväl som lokala, tolkas 
beror ytterst på det/de arbetslag och enskilda aktörer som arbetar närmast eleven/
elevgruppen. Förekomsten och utformning av utvecklings-/uppföljningssamtal 
och praktikplatssamtal är tydliga exempel på de variationer som framträder.
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Figur 7:1 Kommunikativa kontexter vid Granviksskolan och Tallåkerskolan.
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ett urVAl AV kontexter

I det följande sker en beskrivning av ett antal kommunikativa kontexter. Urvalet 
har sin grund i den betydelse de tillskrivs av elever och personal, eller den tyngd 
de anses ha i skolans organisering av pedagogiskt stöd och elevvård. I presenta-
tionen nedan görs en kortfattad beskrivning av innehållet, vilka skolaktörer som 
deltar samt bakomliggande motiv146 (se ovan, samt analysfas 2, kap 6).

sAmtAl i närVAro AV eleVen 

Elevens deltagande säger inte något om graden av delaktighet. Vid observationer 
av exempelvis undervisningstillfällen och klassråd, har noteringar gjorts om elev-
er som till synes verka vara helt utanför den gemensamma aktivitet som pågår. 
De förblir passiva och tycks vara utan kontakt med berörd lärare och/eller kam-
rater. I andra fall är de aktiverade i någon sysselsättning, men är ändå avskilda 
från vad som pågår i den omgivande miljön. Aktiviteten behöver nödvändigtvis 
inte vara skolarbetet, som de förväntas ägna sig åt. Delaktigheten skiftar också i 
de sammanhang där de uppträder individuellt. I en elevvårdskonferens, ett ut-
vecklingssamtal eller annat enskilt samtal blir elevens röst hörd i varierande grad. 
Ytterst handlar det om elevens upplevelse av sin delaktighet (jmf Björck-Åkesson 
& Granlund; Molin, 2004).

kontexter som domInerar skolvardaGen

Under hela skoldagen (lektionstid, raster, lunchuppehåll) pågår ständigt inter-
aktionen mellan elever i i både informella och formella sammanhang. För vissa 
elever omfattar den också fritiden i större eller mindre grad. Eleverna som ingår 
i studien ger uttryck för hur deras känsla av tillhörighet och djupare delaktig-
het i kamrat- och klassgemenskap påverkar deras trivsel, men också lärandet. 
På motsvarande sätt redogör de för konsekvenserna av det samspel som sker 
mellan kamrater bakom deras rygg. Den formella undervisningen, ämnesvis eller 
där ämnen är integrerade i temaarbeten, projekt eller liknande, sker vanligtvis i 
avgränsade arbetspass eller lektioner. Karaktärsämneskurser med ett stort inslag 
av praktiskt arbete är på Tallåker förlagda till hela arbetsdagar, vilket frigör nöd-
vändig tid för genomförandet och skapar den helhet som krävs. Under det andra 

146  Främst lyfts formella skrivningar om bakomliggande motiv, i de fall där verksamheten regle-
ras i förordningar eller lokala styrdokument. Inte sällan råder delade meningar om betydelsen hos 
skolans olika aktörer och mellan professioner.
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och tredje året friläggs en veckodag för enbart yrkesämnen även på Granvik, 
men därutöver ligger karaktärsämneskurser också på andra veckodagar. Inter-
aktionen mellan elever, samt mellan elever och lärare har studerats under såväl 
kärnämnes- som karaktärsämneslektioner. Undervisning som syftar till att ge 
elever särskilt stöd, sker till största delen i ”Stugan” på Tallåkerskolan eller på s 
k resurstid147. Motsvarande stöd ges av Granviks speciallärare som är knutna till 
IV-programmet, genom lärares extra lektioner som erbjuds inom vissa kurser el-
ler med stöd av specialpedagog. 

Att jag i min matris skiljer mellan informella kontakter mellan elev och lärare 
respektive elev och övriga aktörer (t ex elevvårdspersonal, vaktmästare, kansli-
personal), beror på att de förra av naturliga skäl blir mer frekventa. Lärare och 
elever möts dagligen i olika undervisningssituationer eller i anslutning till dessa, 
vilket ger rika möjligheter till spontana samtal. Utöver dem finns också en rad 
tillfällen då eleven kallas till ett enskilt samtal eller spontant uppsöker någon ur 
personalen. Vanligtvis rör det sig om enskilda samtal mellan elev och skolsköter-
ska, kurator eller studie- och yrkesvägledare. 

utvecklInGs- och uppföljnInGssamtal

I skolplanen för den berörda kommunen står att ”varje elev har en lärare/men-
tor som håller i alla utvecklingssamtal och som följer honom/henne genom hela 
studietiden”. Det går inte att dra en skarp skiljelinje mellan ett utvecklingssamtal 
och ett samtal/uppföljningssamtal mellan elev och mentor/klassföreståndare (klf). 
Utvecklingssamtalen är emellertid reglerade i styrdokument (SFS 1992:394) och 
det finns således en skyldighet från skolans sida att initiera dessa och genomföra 
dem minst en gång per termin. Till utvecklingssamtalen knyts dokument i form 
av upprättande av en individuell studieplan och eventuellt också åtgärdspro-
gram148. Övriga samtal syftar på kontinuerliga kontakter som klassföreståndare 
kan ha med sina elever och där nämnda dokument följs upp. Till informella 
samtal hör möten i korridorer, uppehållsrummet, klassrummet vid undervisning 
osv, där klf  och elev ventilerar det aktuella läget. Även telefon, mail- och sms-
kontakter blir viktiga redskap. En stor del av uppföljningsarbetet sker alltså vid 
spontana tillfällen och hur samspelet tar sig uttryck påverkas i hög grad av det 

147 En schemalagd resurstimma per vecka. Det förekommer även s k resursdagar vid båda sko-
lorna, men de kan vara fyllda av gemensamma aktiviteter som ligger utanför den ordinarie under-
visningen (temadagar och liknande).
148  För lokala dokumentskrivningar, se kap 4 där Granviksskolan och Tallåkerskolan presen-
teras. 
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förtroende som skapas mellan elev och lärare. 
Bland uppräknade åtgärder i Granviksskolans lokala arbetsplan återkommer 

utvecklingssamtal som ett verktyg som ska utvecklas och de aktualiseras i en 
särskild handlingsplan avseende elevers medverkan och delaktighet. En tydlig 
markering görs genom att antalet samtal för varje årskull finns fastslaget, lik-
som datum då de ska vara genomförda. Samtalen syftar till att ”ge en återkopp-
ling till elevens totala situation på skolan”. För elever i år 1 gäller dessutom att 
klassföreståndaren ska genomföra ”ett kort personligt samtal” inom två veckor 
efter skolstart. Skolans skyldigheter gentemot vårdnadshavare uppmärksammas 
i skrivningen149. I kvalitetsredovisningen accentueras utvecklingssamtalens bety-
delse som verktyg för att målen ska nås och de ska hållas i ”mycket tidigt skede, i 
första hand med de elever som behövt särskild överlämning från grundskolan”. 

Även i Tallåkerskolans kvalitetsredovisning framhålls vikten av utvecklings-
samtalen och att en revidering av den individuella studieplanen sker vid dessa 
tillfällen. Samtalen hålls varje termin och ”målsmän inbjuds att vara med även 
i senare årskurser”. Det betonas att elevernas synpunkter som framförs måste 
tillvaratas bättre. Det finns en särskilt utarbetad handlingsplan för utvecklings-
samtal som innehåller anvisningar till mentorer, vilka har till uppgift att initiera 
ett samtal före första oktober i år 1. Vid detta samtal, som ska vara minst 30 
minuter långt, får eleven information om rättigheter och skyldigheter varvid ett 
studiekontrakt upprättas. 

Utvecklingssamtalen för fallstudiegruppen på Granvik har varit planerade i 
god tid och information har lämnats om datum och tidpunkt, vilket också un-
derlättat föräldrars eventuella medverkan. Det finns exempel på hur klassföre-
ståndare ansträngt sig för att hitta alternativa tider, för att därigenom möjliggöra 
föräldrars önskan om att få vara med. Information om när samtalen planerats 
för fallstudiegruppen på Tallåker har generellt varit svårare att få. Vid tillfällen 
då de varit inbokade har plötsliga ändringar av tider skett och framförhållningen 
har i viss mån upplevts begränsad. Ibland har samtalen ägt rum på lektionstid (i 
ett angränsande rum eller i korridoren) under lärares pågående undervisning i 
klassen eller under tiden som eleven haft lektion i något annat ämne. Föräldra-

149  I berörd handlingsplan för elevers medverkan och delaktighet står att ”vårdnadshavare kal-
las”. I den skriftliga elevinformationen som utges vid läsårsstart står att målsmän ska ”inbjudas” 
till utvecklingssamtal för omyndiga elever och ”erbjudas” att delta om eleven är myndig.



102  Samspel i gymnasieskolans dagliga praktik 

deltagandet150 och elevernas möjlighet att förbereda sig inför samtalet har därför 
reducerats. ”Utvecklingssamtal” har i vissa fall skett via telefonkontakt med för-
äldrar. Det är främst det första samtalet, ett introduktionssamtal på hösten i år 
1, som finns kvar i elevernas minne. Underskrifter av den individuella studiepla-
nen och liknande papper vittnar också om föräldrakontakter i början av elevens 
gymnasieperiod. Fallstudieeleverna på Tallåker ger uttryck för sina upplevelser 
av begränsade antal samtal under resten av sin utbildning. Även om en notering 
gjorts i deras studieplan om att läraren pratat med dem, så har de inte upplevt 
eller förstått det som ett utvecklingssamtal. Tänkbara orsaker kan vara just den 
flexibilitet som kännetecknar verksamheten och att eleverna/föräldrarna inte är 
tillräckligt förberedda. 

praktIkplatssamtal

En form av utvecklingssamtal utgör också de praktikplatssamtal som sker inom 
ramen för den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU). På elevens praktikplats 
träffas en lärarrepresentant från gymnasieskolan, eleven själv och praktikhandle-
daren för att diskutera hur arbetet fungerar, hur kunskaper från skolan tillämpas 
i den praktiska verksamheten och i vilken utsträckning eleven når de uppsatta 
målen för den arbetsplatsförlagda utbildningen. Praktikplatsbesök har under 
fältarbetet gjorts hos samtliga fallstudieelever på Granvik. Tidsåtgången för be-
söken har varit generös. Läraren har gått igenom APU-målen och eventuella 
oklarheter kring dessa har retts ut. Samtalet har möjliggjort reflektioner över det 
egna lärandet och kunskapsutvecklingen genom att eleven getts tillfälle att be-
skriva sina upplevelser och koppla praktisk erfarenhet till skolans undervisning. 
Det har också visat sig vara värdefulla tillfällen för skolans lärare att uppdatera 
sin kunskap om vad som händer ute i den verksamhet som de undervisar om. 
Uppgifter från skolan, s k APU-uppgifter som ska göras under praktiken ingår i 
bedömningen och betygssättningen av kursen i sin helhet, liksom det omdöme 
(halvtids- och heltidsbedömning) som praktikhandledaren skriver. Motsvarande 
praktikplatsbesök har inte getts tillfälle att studera på Tallåkerskolan151. Enstaka 

150  I Tallåkerskolans handlingsplan för genomförande av utvecklingssamtal står att man ”sam-
arbetar i hög grad med förälder/vårdnadshavare” och vidare hänvisas till den kommunala skolpla-
nen om ”att alla elever erbjuds ett utvecklingssamtal (på programnivå eller motsvarande) minst en 
gång per termin, dit vårdnadshavaren inbjuds för omyndig elev.” I datamaterialet från Tallåkersko-
lan finns enstaka exempel på målsmans närvaro efter det första året.
151  Vid förfrågningar, via mail eller vid besök på skolan, om när APU-besöken planeras har 
svar uteblivit, alternativt har berörd lärare svarat att det görs när det passar, när läraren har vägarna 
förbi, på väg hem från jobbet osv.
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elever uppger att en lärare har besökt dem eller att läraren ringt praktikplatsen, 
men flertalet har enligt dem själva inte haft återkommande, planerade besök från 
sin skola152. Några elever återger mindre positiva upplevelser av sina praktikpe-
rioder och deras berättelser ger en bild av att det saknats en gemensam förståelse 
hos berörda parter av vad den arbetsplatsförlagda utbildningen syftar till. 

elevvårdskonferenser

I gymnasieförordningen (SFS 1992:394) regleras delvis elevvårdskonferensens 
sammansättning och i övrigt överlåts ansvaret på respektive rektor. Vissa skillna-
der mellan skolorna kan därför märkas i rutinerna kring detta arbete. Det gäller 
framför allt vem som kallar till konferensen, hur man ser på elevers och föräldrars 
deltagande och vem som skriver protokoll. Antalet elevvårdskonferenser som ägt 
rum under fältarbetet och som berört gruppen av fallstudieelever har varit rela-
tivt begränsat. Aktörerna har skiftat i dessa sammanhang och ibland har eleven 
och/eller vårdnadshavare varit närvarande. 

I nätverket kring vissa elever kan externa kontakter finnas såsom socialtjänst, 
barn- och ungdomspsykiatri (BUP), ungdomsmottagning, vårdcentral och ar-
betsförmedling. Till allra största delen uppges skolsköterska och skolkurator ha 
kontakt med institutioner av nämnda slag. Det händer dock att eleven själv och 
representanter för det externa stödet och skolan träffas för samtal.

skolledarsamtal 

Vid återkommande skolledarsamtal, träffar Granviks rektor elevrepresentanter 
från respektive klass (en klass per tillfälle)153. Dessa möten är reglerade i skolans 
dokument. De förbereds av och återkopplas till det berörda klassrådet. Eleverna 
för protokoll som arkiveras och som lämnas vidare till gymnasiechefen. Sam-
talens innehåll kan röra elevernas upplevelse av klassgemenskap, undervisning, 
arbetsbelastning och relationer till lärarna. Vid observationer och i studiet av 
förda protokoll har kopplingar kunnat göras till samtalen med enskilda fallstu-
dieelever154. De har refererat till framförda synpunkter, i vad mån de fått gehör 
för sina förslag/åsikter och vilka konsekvenserna blivit för deras motivation, 

152  Möten sägs också ha uteblivit pga att eleven själv inte varit närvarande när läraren dök upp, 
vilket ger en antydan om att besöken i större utsträckning skett spontant.
153  Någon motsvarande verksamhet har inte återfunnits inom det studerade programmet på 
Tallåkerskolan.
154  Spanskundervisningen utgör ett sådant exempel och berör i hög grad Gabriellas lärandesi-
tuation. Se vidare kap 8.
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studieresultat och till sist också betyg. 

samtal ”frontstaGe” som rör fallstudIeeleverna

En översiktlig sammanställning på hur samtal i olika kontexter ägt rum över 
tid155 för varje enskild elev har åskådliggjorts som ”utbildningslinjer” i två figu-
rer. För att förenkla det komplicerade samspelet har de sammanhang där eleven 
varit närvarande (se figur 7:2) skiljts från de sammanhang där eleverna inte har 
varit med (se figur 7:3). Sammanställningarna avser de tillfällen som observerats 
under fältstudiebesöken eller som spårats via aktörernas egna berättelser eller via 
dokumentationen. För vissa elever kan fler, odokumenterade samtal ha ägt rum. 
Elevers besök hos kurator och sjuksköterska har av sekretesskäl valts bort. Antalet 
informella kontakter i den dagliga praktiken uppgår till ett oöverskådligt antal. 
Det oplanerade mötet i en trappa, en snabb ordväxling när en dörröppning pas-
seras, leenden och blickar som utväxlas i klassrummet eller ett meddelande som 
levereras på rasten kan emellertid vara av stort värde för hur resten av skoldagen 
blir för den berörda eleven. Den sammanställning som följer innehåller i stort 
sett bara formella kontexter, men i beskrivningen av enskilda elevfall (se kap 8) 
kommer de informella kontakterna synliggöras i något större utsträckning156. 

Utbildningslinjen upphör för Gisela efter det andra studieåret. Hon avbryter 
sin gymnasieutbildning efter att ha följt en individuell studiegång157 under större 
delen av vårterminen. När det gäller Therese blir det också ett avbrott i slutet av 
andra läsåret. Hon gör ett uppehåll under höstterminen år 3, för att sedan skrivas 
in på det individuella programmet under några resterande vårmånader. Hennes 
fortsatta skolgång blir sporadisk och hon deltar inte i studentaktiviteterna. För 
övriga elever sträcker sig linjen fram till ”dagen S”, som står för studenten. Bland 
dessa elever finns också Tina, vars utbildningslinje skiljer sig från de övrigas fr o 
m april år 2. Hon förblir inskriven på programmet, men följer en individuell stu-
diegång som innebär att praktik kombineras med kärnämnesstudier på skolan.

155  Det bör påpekas att markeringarna på ”utbildningslinjerna” inte gör anspråk på att vara 
exakta i sina placeringar. De ska ge en ungefärlig bild av den tidpunkt under läsåret/terminen som 
respektive samtal äger rum.
156 I nedanstående figurer används förkortningar för olika kommunikativa kontexter. EVK 
(elevvårdskonferens) tillhör den dagliga vokabulären inom skolan, medan andra förkortningar har 
gjorts av mig för att anpassa innehållet i texten till utrymmet i figuren. 
157  Detta innebär praktik varvad med fortsatta studier av vissa kurser på programmet. Är mar-
kerat med prickar i utbildningslinjen.
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sAmtAl i frånVAro AV eleVen 

Elevers förutsättningar, arbetsinsatser, prestationer, frånvaro, uppträdande 
och relationer diskuteras i möten mellan personal, representerande samma yr-
kesgrupp eller olika professioner. Förhandlingar förs om enskilda elevers el-
ler gruppers skolsituation på olika nivåer. En del möten av informell karaktär 
pågår ständigt under arbetsdagen i t ex personalrum, arbetsrum, korridorer 
och lektionssalar. Telefonsamtal och mail utgör en viktig del i kontakten mellan 
personalen, men förekommer även i kontakten med vårdnadshavare. Formella 
konferenser/möten där lärarna och eventuellt övrig personal träffas regelbundet, 
kan benämnas på olika sätt (program-, arbets-, klasslag osv) och ansvarsområ-
det kan skifta. 

I figuren på bilaga 6 finns ovaler som är svagt markerade i sin linje. Den 
kommunikation och det samspel som sker inom ramen för dessa kontexter på-
verkar verksamhetens utformning, men har i studien mer betraktats som bak-
grundsfaktorer till det som sker. Anledningen till att de ändå har tagits med, 
är att det i olika sammanhang hänvisas till dem och det framgår att ytterligare 
aktörer och deras handlingar påverkar det som gör sig gällande i den situation 
som för tillfället observeras. Det komplicerade nätverket går således inte att 
avgränsa. Beslut om elevvårdspersonalens organisering och vilka yrkesgrupper 
som finns representerade, får t ex konsekvenser för hur elevvården fungerar i 
praktiken och i en förlängning påverkas därmed enskilda elevärenden. Hur 
undervisningen organiseras, dess innehåll, bedömningskriterier för ämnet och 
samverkan med andra ämnen får betydelse för elevernas lärande och delaktig-
het. I nätverksträffar mellan skolor har bl a prov i matematik utarbetats, med 
avsikt att bedöma elevernas kunskaper då eleverna börjar sina gymnasiestudier. 
Hur proven är konstruerade kommer att få konsekvenser för den nivågrup-
pering som blir följden och som också kommer att beröra gruppen av fallstu-
dieelever. Ytterligare exempel på ”bakgrundskontexter” är de sammanhang där 
elevvården och andra stödfunktioner diskuteras av olika professioner. Träffar 
kan ske mellan personal inom respektive skola, mellan gymnasieskolor eller 
mellan grund- och gymnasieskolor. Kontakter med externa instanser i form av 
socialtjänst, barn/ungdoms- och studentpsykiatrin, ungdomsmottagningar etc 
har ofta direkt koppling till enskilda elever, men kan även handla om allmänna 
frågor som rör elevvården. 

I det följande riktas uppmärksamheten mot tre olika kontexter, vilka förut-
sätts ha en stödjande och förebyggande funktion.
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överlämnInGskonferenser

I en rad åtgärder som från skolförvaltningsnivå syftar till ”att underlätta över-
gången mellan skolformerna” ingår så kallade överlämningskonferenser, vilka ti-
digare har berörts i samband med redogörelsen för urvalet av fallstudieelever 
(se kap 6). Läroplanen (Lpf94) föreskriver en samverkan med den obligatoriska 
skolan, men några närmare riktlinjer lämnas inte. I den berörda kommunens 
skolplan påpekas helt kort att övergången mellan skolformerna underlättas ”ge-
nom samverkan och vägledning” och i kvalitetsredovisningen konstateras vidare 
att ”övergången grundskola-gymnasieskola avseende elevkännedom, kursinne-
håll och betygssättning har utvecklats men behöver fortsatt uppmärksamhet”. 
Upprättade riktlinjer sägs bli reviderade årligen. I texten sätts fokus på gruppen 
elever som lyckats nå behörighet till nationella program ”med särskilt stöd”. För 
nämnda grupp påpekas behovet av ytterligare samverkan mellan de olika skolfor-
merna, vilket exemplifieras med utökat samarbete mellan rektorerna. 

Gymnasieskolans personal dominerar i antal vid konferenserna, eftersom 
grundskolan vanligtvis representeras av två eller tre personer, i undantagsfall fyra 
personer. Sammansättningen kan skifta, men studie- och yrkesvägledare (SYV) 
och kurator är så gott som alltid närvarande. Därtill kommer ibland någon rek-
tor eller någon pedagog (lärare/speciallärare/specialpedagog). Den mottagande 
gymnasieskolans personal på Tallåker består av kurator, skolsköterska och SYV 
inom en rektorsenhet, samt en specialpedagog som arbetar övergripande för hela 
gymnasieskolan. Personal som arbetar inom Tallåker lyssnar således endast på de 
överlämningar som berör den egna enhetens program. Rektorerna deltar däre-
mot inte. 

På Granvik arbetar elevvårdspersonalen (kurator, skolsköterska, studie- och 
yrkesvägledare) i två team efter uppdelning på skolans program. Oavsett vilket 
gymnasieprogram eleverna har sökt till finns båda teamen närvarande vid samt-
liga överlämningar. Skolans specialpedagog deltar i alla konferenser och det är 
för övrigt första året som hon ges möjlighet att närvara vid dessa överlämningar. 
Det individuella programmet representeras alltid av en lärare. Därtill händer det 
att en pedagog som är inriktad mot läs- och skrivproblematiken deltar158 och 
konferenserna leds av gymnasieskolans skolledare159. 

158  Den senares närvaro styrs inte av elevärendena, eftersom den mottagande personalen inte 
har någon förberedande information om vilka typer av svårigheter eller problem som kommer att 
presenteras för dem.
159  Detta innebär att fyra-fem olika rektorer/utbildningsledare skiftar på platsen som ordfö-
rande. Konferenserna äger rum under tre dagar.



108  Samspel i gymnasieskolans dagliga praktik 

Under fältarbetets gång sker försök till förändringsarbete på Tallåker, där 
främst studie- och yrkesvägledare agerar för att få till stånd andra överlämnings-
rutiner som förväntas höja kvalitén. Man eftersträvar en överlämning som foku-
serar den pedagogiska delen av elevens skolsituation, vilket i större utsträckning 
ställer krav på pedagogers närvaro i överlämningskonferenserna. På Granvik 
tycks frustrationen komma starkast till uttryck hos de mottagande lärarna, bland 
vilka det finns initiativtagare till nya angreppssätt. 

Det har ju uppenbarligen inte fungerat så väl, i alla fall inte det jag får reda på, eller 
fick reda på då. Vi införde en ny grej i nuvarande ettan, Rebecka och jag. Så nuvarande 
ettan så har vi sagt att vi vill inte ha överlämningar…utan eleverna överlämnar sig 
själv. Så vi började med att sätta oss både Rebecka och jag tillsammans och ha en-
skilda samtal med varje elev (…) då satt vi med dom en och en, och pratade bägge 
två. Vad vill du att vi som lärare ska veta för att du ska få det bra i skolan som möjligt? 
Och vi kunde alltså säga det ärligt, för vi hade inga överlämningar. Vi visste ingenting. 
(Rigmor)

En av studie- och yrkesvägledarna på den aktuella skolan menar dock att något 
ifrågasättande av överlämningsrutinerna inte har kommit henne till kännedom. 
Efter diskussion i ett möte mellan grund- och gymnasieskolans rektorer, kommer 
en viss förändring till stånd. En arbetsgrupp får i uppdrag att ta fram ett nytt for-
mulär för skriftlig dokumentation och förvaltningens riktlinjer för konferensens 
genomförande omarbetas. Den nya organiseringen medför att speciallärarna på 
Tallåker deltar i överlämningar som rör deras respektive program. Under fältstu-
dieperiodens tredje år medverkar pedagoger från grundskolan i större utsträck-
ning. Alltjämt deltar kuratorer relativt ofta och utöver dessa tillfällen sker sepa-
rata överlämningar mellan skolornas elevvårdspersonal. 

klasskonferenser

Till formella elevgenomgångar hör klasskonferenser där klasserna gås igenom 
mera systematiskt och där enskilda individer diskuteras. I Granviksskolans kvali-
tetsredovisning står att klasskonferenser hålls två gånger per termin ”för att fånga 
upp problem i tidigt skede”. På Tallåkerskolan hålls motsvarande konferenser en 
gång per termin och enligt studie- och yrkesvägledaren är syftet att kolla upp och 
ta beslut om att kalla elever för vidare samtal (SYV, kurator eller skolsköterska) 
om det råder tveksamhet på något plan. På båda skolorna deltar berörd rektor, 
klassföreståndare/mentorer (föredragande), studie- och yrkesvägledare samt öv-
rig elevvårdspersonal. På Tallåker finns ofta enhetens speciallärare närvarande 
och på Granvik kan elevadministrativ personal, övriga lärare i arbetslaget fin-
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nas med samt vid något enstaka tillfälle även specialpedagog. Under studien har 
antalet aktörer på Granvik varierat från gång till gång (4-12 personer), medan 
Tallåker-konferenserna legat relativt stabilt på 4-5 personer. Klasskonferenserna 
på skolorna liknar varandra i det att innehållet till stor del består av en avrap-
portering om det aktuella läget i klassen. Utöver klasskonferenser på Tallåker 
sker elevgenomgångar (ca en gång/månad) då elevvårdspersonalen ansluter sig 
till lärararbetslagets ordinarie veckokonferens.

De åtgärder som rapporteras eller föreslås vid 19 observerade konferenser och 
ett något fler antal protokoll (24 konferenser) har klassificerats efter det huvud-
sakliga innehållet, vilket redovisas i nedanstående tabell (7:1).
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Tabell 7:1 Rapporterade, föreslagna eller önskade åtgärder vid klasskonferenser

ORGANISERING
av verksamheten GRUPPNIVÅ INDIVIDNIVÅ

- byte av lärare i enskilda 

kurser

- önskemål om färre elever 

per klassföreståndare1,

- önskemål om förändrad in-

redning av omklädningsrum i 

idrott

- nivågrupperad matematik- 

undervisning

- resurstid med stöd av ordina-

rie lärare

- extra lektioner/förlängning av 

  kurs för hel grupp 

- gruppövningar/lektioner för 

  bearbetning av relationspro-

blem

- information om studieteknik

- information till grupp om   

  idrottsbetyg inför högskolan, 

  CSN-info

- brev hem 

- EVK

- samtal med klf/lärare 

- samtal med SYV

- reducering av kurs

- förlängning av kurs 

- stöd av speciallärare  (Tallåker:

   Stugan, Granvik: speciallärare 

   IV, alt specialpedagog)

- stöd av ordinarie lärare i kursen

- CSN-varning

- skolsköterskekontakt

- kuratorskontakt

- åtgärdsprogram (Granvik 

fr o m andra halvan av vt 06)

- dyslexi/dyskalkylitest

- prövning

- individuellt val som lokal kurs

- anpassad studiegång m praktik

- minskad praktik

- en extra termin

- externa kontakter

- anpassad undervisning i idrott2

  (Tallåker, träningsdagbok )

- föräldrakontakt

- byte av skola, program, klass

- sommarskola

Vid en jämförelse mellan skolorna framträder vissa skillnader avseende föreslag-
na och beslutade åtgärder. Antalet föreslagna elevvårdskonferenser uppgår till 
ett betydligt större antal vid Granvik. Åtgärder i form av skriftliga meddelanden 
till hemmet föreslås inte vid Tallåker och inte heller uttrycks explicit att klass-
föreståndare eller undervisande lärare ska samtala med eleven. Däremot är det 
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ofta studie- och yrkesvägledaren som påtar sig/åläggs ansvaret att kalla eleven för 
samtal om den aktuella studiesituationen och beslut om kommande åtgärder. 
Tallåkerskolans tillgång till speciallärare/specialpedagoger innebär att den mest 
frekventa stödåtgärden som föreslås eleven är ”Stugan” (se kap 4). I de fall en elev 
anses behöva mera tid för att bli klar med sina studier i ett eller flera ämnen, kan 
eleven ges möjlighet att välja en lokalt utformad kurs inom ramen för det indivi-
duella valet. Obligatorisk närvaro gäller då, eftersom studierna i Stugan betygs-
sätts och eleven erhåller poäng för den genomgångna kursen. Ytterligare åtgärder 
som kan komma ifråga vid Tallåker är erbjudande om ytterligare en termins 
studier och i vissa fall ersätts delar av den arbetsplatsförlagda utbildningen av 
inläsning och färdigställande av kurser, vars mål eleven inte har uppnått. I slutet 
av en årskurs förs diskussioner kring elever som riskerar att inte bli ”uppflyttade” 
till kommande läsår.

Oavsett skola, föreslås mycket sällan åtgärder som rör undervisningens inne-
håll och arbetssätt. Däremot lyfter aktörerna upp olika åsikter om gällande reg-
ler och brist på tydliga riktlinjer (t ex kriterier för betygssättning, de nationella 
provens tyngd vid betygssättning i förhållande till andra prov), men också kritik 
mot kollegors sätt att sköta sitt uppdrag (frånvaroregistrering, inlämning av om-
dömen till klasskonferenser, förvaring av betygsunderlag med mera). När det 
gäller organisering av verksamheten och praktiska problem framförs synpunkter 
på scheman, upplevelsen av för stor arbetsbörda och bristande information.

elevvårdsteamsmöten

Elevvårdsteamsmöten är regelbundet återkommande, men har under fältarbetspe-
rioden inte varit så frekvent förekommande på Tallåker. Rutiner för dokumen-
tationen vid dessa tillfällen förändras under den tid som studien omfattar och 
vid Granvik utarbetas ett system för datorbaserad dokumentation160. Elevvårds-
teamens sammansättning vid skolorna liknar i ganska stor utsträckning varan-
dra när det gäller representationen av olika yrkesprofessioner161. Under studiens 
senare del sker en förändring på Tallåker genom att en pedagog (speciallärare) 
knyts till teamet. På Granvik saknas däremot den specialpedagogiska kompeten-
sen helt inom elevvårdsteamet, vilket får till följd att studie- och yrkesvägledaren 

160  Tillträdet till informationen är ytterst begränsad. I övrigt är det deltagarnas personliga an-
teckningar som gäller för båda skolorna.
161   Se kap 4 samt ovanstående beskrivning av överlämningskonferenser. På Granvik finns dock 
en förstärkning av personer som ansvarar för administrativt arbete kring elevers utbildning och för 
samordning av praktik för elever som har särskild studiegång.
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tilldelas ett stort ansvar för den pedagogiska studieplaneringen. 
Elevvårdsteamsmötena på Granvik liknar klasskonferenserna. Samtalet berör 

främst enskilda individer och genomgångarna görs klassvis. Det sker beslut om 
eller endast rapportering av tidigare föreslagna åtgärder i form av EVK, föränd-
rade studievägar (byte av program, skola, utbildningsform t ex folkhögskola), 
externa stödkontakter, muntliga och skriftliga CSN-varningar, samtal (främst 
SYV, kurator, skolsköterska), praktikplatsplaceringar, förlängda/reducerade kur-
ser, ansökningar om prövning etc. I samtalet kring enskilda elevers prestationer 
och deltagande i skolans undervisning nämns ibland bristande relationer, i de 
flesta fall mellan elever och lärare. Vidare nämns mera flyktigt lärares ansvar för 
uppdragets genomförande, redovisningar av andelen icke-godkända betygsom-
dömen i vissa kurser och klasser162, tolkning av styrdokument och förordningar 
eller andra problem i verksamhetens organisering163.

Tallåkerskolans elevvårdsteam fokuserar på elever eller elevgrupper, som en-
skilda deltagare i teamet vill lyfta till diskussion. Vid vissa tillfällen görs åter-
koppling till genomförda klass- och elevvårdskonferenser. Tid ägnas även åt ge-
nomgång och diskussion kring övergripande frågor för enheten eller skolan som 
helhet. Det kan gälla redovisningar av genomförda elevenkäter, utvärderingar 
(av t ex förändrad schemastruktur), planering av tema-dagar och andra gemen-
samma aktiviteter, eller ärenden som diskuterats på ledningsnivå. Som exempel 
kan nämnas regler för dokumentation och organisering av elevvården. Behov av 
fokusering på pedagogiska frågor framförs i större utsträckning när en special-
lärare sluts till teamet och för att kunna hantera relations- och beteendeproblem 
som uppstår i en större grupp av elever, växer även behovet av planerade åtgärder 
på gruppnivå. 

samtal ”backstaGe” som rör fallstudIeeleverna

I nedanstående sammanställning (figur 7:3) åskådliggörs i vilka formella sam-
manhang en elev lyfts upp på agendan, utan att själv vara närvarande. Som tidi-
gare nämnts påbörjas samtalet om eleverna vid överlämningskonferenserna. I två 
av fallen, Gisela och Glenn, symboliserar parentestecknen (Ö) att eleverna inte 

162  Som tidigare nämnts är Idrott och hälsa A en kurs som utgör ett återkommande problem 
för många elever och där rapporter om ett stort antal IG-varningar föreligger under kursens gång i 
vissa klasser. Kurser i matematik A och B, naturkunskap A och vissa karaktärsämneskurser uppges 
också ha en stor andel elever med underkända betyg.
163  Diskussionerna kan beröra klasstorlekar, för stort elevantal som elevvårdspersonal/SYV 
ansvarar för m m.
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tas upp av avlämnande grundskolor. I båda fallen är det gymnasieskolans studie- 
och yrkesvägledare som reagerar på deras betyg och meritvärde. Beträffande Tim 
sker inte någon överlämning alls och för två av eleverna, Gisela och Gabriella, 
görs en återkoppling till respektive grundskola vid kommande års överlämnings-
konferenser.

Det är således endast de tillfällen då den aktuella fallstudieeleven kommente-
ras eller diskuteras som visas i figuren. Det som sägs kan vara mycket kortfattat 
och behöver nödvändigtvis inte heller innebära att det föreligger något upplevt 
problem. En elevs positiva utveckling kan uppmärksammas, eller ett samman-
fattande ”OK” bekräftar det aktuella läget för eleven ifråga. Diskussioner om 
klasskonferensernas utformande, vem som ska kalla samman, vilka som ska delta 
osv, har diskuterats på Tallåker under fältstudieåren, eftersom inte rutinerna varit 
helt fastslagna. Det är därför ibland svårt att skilja mellan vad som ska betraktas 
som klasskonferens och vad som ska ses som arbetslagskonferens, till vilken också 
elevvårdspersonalen ansluter sig ibland. Ett försök att särskilja dessa tillfällen har 
gjorts. En viktig skillnad är antalet elever som fokuseras, eftersom ett arbetslag 
omfattar flera klasser och årskullar inom rektorsenheten. På våren i år tre sker 
dock en genomgång av samtliga klasser i år 3 vid en sådan arbetslagsträff164. Elev-
vårdsteamsmöten benämns olika på skolorna, men i studien används genom-
gående EVT. En markering innehållande en siffra syftar på det antal tillfällen 
som eleven har tagits upp under en kortare tidsperiod. Telefonsamtal som sker 
mellan andra aktörer än eleven har i vissa fall dokumenterats och därför förts in 
i figuren.

164  Konferensens inledning är emellertid diffus och deltagarna frågar efter vem som ska leda 
samlingen. Strukturen ger ett intryck av att rutiner för sammankomster av detta slag saknas.
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Figur 7:3 Fallstudiegruppens utbildningslinjer m
ed m

arkerade kom
m

unikativa kontexter ”backstage”.
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medierAnde Verktyg

I det följande avsnittet avser jag att belysa och exemplifiera hur de medierande 
verktygen påverkar samspelet. I studiet av handlingar är det omöjligt att renodlat 
analysera en faktor, dvs att frigöra verktyg från handlingarnas innehåll, aktören, 
det bakomliggande motivet eller den plats/scen där handlingen äger rum. I den 
rikliga mängden verktyg kommer fokus att ligga på språkets användning i tal och 
skrift, betygsskalan, meritvärdessystemet, vissa dokument samt tidsscheman.  Åter-
kommande observationer av verksamheten har visat att nämnda verktyg har en 
avgörande betydelse för kommunikationen och övriga handlingars innehåll, vil-
ket i nästa steg får konsekvenser för hur skolpraktiken kommer formas för elever 
som av olika skäl riskerar att inte nå utbildningsmålen.

språket – Verktygens Verktyg

De medierande verktygen spelar en viktig roll i mänskliga handlingar och språ-
ket framställs ofta som ”verktygens verktyg”165. Innehållet i grundskolans be-
skrivningar av elever och deras hem- och skolsituation kritiseras ibland av olika 
aktörer inom den mottagande gymnasieskolan i samband med överlämning. 
Muntligt såväl som i skriftlig dokumentation används språkliga uttryck som sig-
nalerar subjektiva värderingar istället för konkreta beskrivningar av kunskapsni-
vån i förhållande till uppställda mål och behov av åtgärder. Exempel på uttryck 
som används är: 

tysta lugna go’a flickor, trevlig liten kille, lågmäld, ambitiös, tyst, blyg, taskig handstil, 
envis, viljestark, svag, dåligt självförtroende, värdelös, strulig, mognat, ingen ork, duk-
tig, uppkäftig, bortskämd, socialt trevlig, lat, skör, flitig, omotiverad, svårstartad, jät-
teskärpt, behöver dämpas, normalbegåvad, överviktig, otroligt slö

På motsvarande sätt beskrivs hemmen och vårdnadshavare med diverse uttryck. 
Det fortsatta studiet av kommunikationen inom gymnasieskolan visar att värde-
rande ord inte endast förekommer vid överlämningskonferenserna utan kvarstår 
då man talar om elever. Några utdrag från klasskonferenser och elevvårdsteams-
möten i gymnasieskolan ger följande exempel: 

duktig men lat, tyst, lat och loj, duktig, slarvig, en klippa, jättesvag, jätteambitiös, kaxig, 
gullig, tvålelev, svagpresterande, undflyende, skitlat, ett problembarn, söt, mjuknat, 
skärpt sig, frisk och glad, redig, smart, medelmåtta, kämpe, go tjej med glimt i ögat, 
asfaltbarn, en så´n fin kille, ynklig, klen, eländig, rar, speciell-speciell, hiskeligt tempe-
rament 

165  Säljö, 2000, 2005; Vygotsky, 1997; Wertsch, 1998
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Kommunikationens innehåll styrs av ordval och språkliga formuleringar. Gusfield (1989) 
menar att de utgör ett slags filter som kan öppna upp men också hindra eller ”smalna av” 
vårt tänkande och vår förståelse. Detta visar sig bland annat då vissa aktörer på Granvik 
reagerar på grundskolepersonalens beskrivningar av elevers meritpoäng och prestationer. 
Hon är inte särskolemässig?166, Bokstavskombination misstänkt?167, Är det G+ eller G++?168, Gör 
ni inte dyslexiutredningar?, Han är inte utredd?169, Har han utvecklingsmöjligheter?,170 Du har 
några lågpoängare (…) Ja, 180 p och neråt så vet vi ju av erfarenhet… Frågorna och kommen-
tarerna signalerar mottagarens farhågor som han/hon vill ha bekräftade eller dementerade.

I de fall där grundskolorna lämnar ett skriftligt pedagogiskt underlag för överlämningen, 
tar gymnasieskolornas studie- och yrkesvägledare hand om dokumenten. För övrigt gör var 
och en i personalen sina egna tolkningar och noterar vad som bedöms vara väsentligt av det 
som sägs. För det stora flertalet elever som överlämnas är informationen kortfattad och tid 
saknas för reflektion och bearbetning av innehållet. Dessutom innebär konferenserna ofta 
att pedagogisk överlämning ska göras av/tas emot av yrkesgrupper som inte ansvarar för det 
pedagogiska arbetet. Tallåkerskolans SYV samlar sina anteckningar och överlämningsdoku-
ment i en pärm för senare användning då respektive arbetslag ska informeras och därmed 
också för delgivning till mottagande klassföreståndare/mentor171. På Granviksskolan arki-
veras dokumenten i en pärm som finns inlåst på elevexpeditionen. SYV informerar mot-
tagande klassföreståndare, som i sin tur förväntas ansvara för vidare spridning till berörda 
kollegor172. Innehållet ska således upprepas ytterligare en till två gånger innan det når de 
slutliga mottagarna i kommunikationskedjan173. Det är främst bland dessa, dvs lärarna, som 
det råder delade meningar om behovet av överlämning och vad man som lärare har för nytta 
av den information som ges.

166  En flicka som har 110 poäng, men som inte är godkänd i kärnämnena vid höstterminens 
slut i år 9. Poängen motsvarar 11 godkända ämnesbetyg av 16 möjliga.
167  En pojke som beskrivs som jätteskärpt, oerhört verbal, men som behöver dämpas.
168  En pojke som har bara G i matte.
169  En pojke som har 165 i meritpoäng. I grundskolebetyget har han VG i matematik, fysik 
och kemi, men han har inte godkänt i musik. Det anses inte vara hans fel, enligt den överlämnande 
personalen, som berättar att man haft en vikarie i musik.
170  En pojke som sökt naturvetenskapliga programmet, men som inte anses ha så höga betyg.
171  Olika modeller för vidare spridning till arbetslaget har prövats vid Tallåker. Det år fältstu-
dien inleddes var det studie- och yrkesvägledare, kurator och skolsköterska som träffade samtliga 
berörda klassföreståndare, kärnämneslärare och enhetens speciallärare (Stugan). En kopia av even-
tuella överlämningsformulär gavs till respektive klassföreståndare.
172  Det råder delade meningar bland klassföreståndarna huruvida de får en kopia av eventuella 
överlämningsdokument eller ej.
173  I studien har jag getts möjlighet att studera anteckningar som gjorts av olika aktörer, vilket 
visar att innehållet tunnas ut, eftersom det inte finns tid att skriva ner allt som sägs. Innehållet löper 
även risk att förändras genom den tolkning som görs. 
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Jag känner varje gång jag sitter på dom mötena: Ska jag verkligen sitta på det här 
och ta emot dessa överlämningar? För jag tycker många gånger så färgar bara dom 
nå´nting som inte stämmer för mig i min undervisning med dom här eleverna. Det 
skiljer så oerhört mycket från skola till skola vad man lämnar över. Det X-skolan inte 
tycker är nå´nting kan Y-skolan skriva 10 sidor om, och det beror ju helt på vad man 
har för kultur på den skolan. Därför tänker jag varje gång jag sitter på dom där mö-
tena. Ska jag verkligen veta det här? Jag tycker mycket av överlämningarna handlar 
om värderingar. Mycket sällan tycker jag det handlar om pedagogik. (…) Det heter 
ju pedagogiska överlämningar… Jag skiter fullständigt i om den här flickan är tyst 
och aldrig säger nå´nting. Det vill jag inte veta på en överlämning. Jag vill veta vad har 
man anpassat? Har hon behövt nå´n speciell pedagogik under sin grundskoletid för 
att klara sina betyg? (Alexandra)

Språkets möjligheter, men också dess begränsande effekt utgör ett av det medie-
rande verktygens karakteristiska drag (Gusfield, 1989; Wertsch, 1998174). Något 
som återigen aktualiseras då eleverna själva beskriver sina erfarenheter och sin 
förståelse (se kap 8). 

Även om överlämningskonferensernas bakomliggande syfte upplevs angelä-
get för att de blivande gymnasieeleverna ska kunna mötas och få det stöd och 
den hjälp som krävs, höjs således kritiska röster mot innehåll och genomförande. 
Aktörerna ingår i en social praktik som styrs av ett centralt formulerat syfte som 
knappast kan ifrågasättas, men samtidigt är de bärare av sina individuella uppfatt-
ningar om överlämnandets begränsade värde för uppfyllande av målet att skapa 
bättre förutsättningar för alla elevers lärande. Wertsch (1998) argumenterar för 
att det bakom handlingar vanligtvis ligger multipla motiv eller syften och dessa 
står inte sällan i konflikt med varandra175. Mot bakgrund av det resonemanget 
kan skolaktörernas uttalanden och till synes ambivalenta hållningar förstås. För 
någon blir det språkligt uttryckta en god information om eleven, medan det för 
en annan blir en meningslös värdering. Några tar därför tydligt avstånd från den 
beskrivna formen och försöker hitta alternativa tillvägagångssätt. Jag har aldrig 
tagit del av den. Jag har valt bort det. (Rebecka, klf ) 

betygsskAlA och meritVärde

Betygssystemet ger upphov till ett eget specifikt språk som blir ett verktyg i olika 
kommunikativa kontexter. Fyra betygssteg; icke godkänt, godkänt, väl godkänt 
och mycket väl godkänt (med sina respektive förkortningar IG, G, VG och 
MVG) utgör de formella betygsnivåerna. Därutöver konstitueras genom språ-

174  Wertsch (1998) uttrycker karaktärsdraget som ”constraint and affordances”. Se kap 5.
175  Wertsch (1998) talar om karaktärsdraget som ”the multiple goals of  action”. Se kap 5.
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ket en rad mellannivåer, som efter hand utvecklas till ett vedertaget språkbruk 
i kommunikationen med elev och vårdnadshavare. Inom fallstudiegruppen är 
IG-varningar och G-minus vanligt förekommande, men också begrepp som 
VG-minus och IG-plus används för att beskriva en elevs prestationer i en kurs. 
”Streck” utgör det största hotet, eftersom eleven går miste om sitt slutbetyg om 
betygsunderlaget inte räcker för ett IG-betyg i en kurs.   

På motsvarande sätt blir meritvärdessystemet ett verktyg, där orden byts mot 
numerära tal. Ett och samma tal kan signalera olika betydelser då det ställs i 
relation till det sökta programmet och därmed görs en bedömning av elevens 
möjlighet att klara utbildningen. Ovan har getts exempel på hur poängtalet styr 
aktörernas tänkande till utredningar och klassificeringar av elever som stämplas 
med etiketter t ex särskolemässig och lågpoängare. Den sociala information som 
meritvärdet förmedlar gör att den fungerar i likhet med vad Goffman (1963) 
kallar för stigmasymbol, medan ett högre tal tvärtom fungerar som en prestige-
symbol. 

Till förståelsen av hur rollfördelningen fungerar i kommunikativa kontex-
ter, lämnar Wertsch (1998) ett bidrag som berör makt och auktoritet. Han 
menar att makten ofta förläggs till individen och blir sålunda ett attribut för 
den enskilde aktören. Ett sådant betraktelsesätt bortser, enligt författaren, 
från de medierande verktygens betydelse. Individens personlighet skulle där-
med kunna framställas som en förklaring till att en aktör på Granvik intar en 
till synes dominerande roll i överlämningskonferenserna. Framträdandet styr 
stundtals innehållet i konferensen, dvs vad som kommuniceras om berörda 
elever och ger ibland begränsat utrymme åt andra aktörers önskemål. Enligt 
Wertsch (a.a.) bör dock aktörens roll och handlingar kopplas samman med 
de medierande verktygen som är en del av den kulturella, historiska och 
institutionella miljö de ingår i. Han menar att det föreligger en spänning 
mellan aktören och verktyget176. I det nämnda fallet skulle därmed aktörens 
roll kunna ses som en följd av det egna förfogandet över viktiga dokument, 
vilka rymmer information om de elever det talas om177. Genom aktörens 
starka fokusering på meritvärdet och betygsskalan som redovisas i dessa, intar 
personen en roll som representerar och upprätthåller det regelverk som styr 
verksamheten och som har sin grund i utbildningspolitiska beslut. Skriftliga 

176  Det uttrycks av Wertsch (1998) som ”an irreducible tension: agent and mediational means”. 
Se vidare kap 5.
177  Aktörens roll skulle också kunna beskrivas som ”regissör”, sett ur ett dramaturgiskt per-
spektiv (Goffman, 1959/2000, 1970), vilket jag återkommer till längre fram i texten.
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överlämningsdokument kommer på motsvarande sätt att påverka samspelet. 
Företrädare bland pedagogerna försöker få tillgång till dessa skriftliga doku-
ment direkt, i samband med överlämnandet, men som huvudansvarig för 
insamlande och arkivering framträder den aktuella aktören som den person 
som har makt att bestämma om, när och hur detta ska ske. Övriga får vänta 
tills det är dags.

Även om stor vikt läggs vid verktygens effekt på den mänskliga handlingen 
och den makt och auktoritet som ligger inbäddad häri, kan de emellertid inte 
operera helt på egen hand.

Instead of assuming that an agent, considered in isolation, is responsible for action, 
the appropriate designation of agent may be something like ’individual-operating-
with-mediational-means’. (Wertsch, 1998, s 26)

Det är först i händerna på en aktör som de blir ett styrande redskap för att, 
i det här fallet, sortera och kategorisera eleverna. Vissa skolaktörer ger ut-
tryck för en uppfattning om att meritvärdet utgör ett reellt mått på elevens 
kunskapsnivå och därmed deras chanser att klara sin kommande utbildning. 
Andra deltagare i konferensen kan ha en annan uppfattning om betydelsen av 
poängtalet eller ett visst ämnesbetyg i intagningslistan. Det lyfts inte upp för 
ett öppet samtal, men några har svårt att dölja sina åsikter. Med ord, skratt, 
utbyten av blickar och andra ansiktsuttryck, visar kollegor ibland sitt ogil-
lande och försök görs att bryta mönstret, vilket inte alltid lyckas. De är inte 
helt ”dramaturgiskt disciplinerade” för att använda Goffmans (1959/2000) 
uttryck. 

Det beskrivna exemplet utgör ett bland många och liknande situationer 
uppstår i olika kommunikativa kontexter. Klasskonferenser, elevvårdsteams-
möten, utvecklingssamtal och informella samtal mellan aktörer, handlar i 
stor utsträckning om elevernas prestationer och betygsskalan blir ett centralt 
verktyg för att beskriva resultatet av genomgångna kurser. I relationen lärare 
– elev, blir också varje betygssättande lärare en ”individual-operating-with-
mediational-means”, en roll som innebär att han/hon intar en maktposition, 
vilket eleverna ger en rad exempel på.

Det gäller inte å tjafsa med lärarna eller så där (…) Det är många som gör och då 
kanske det sänks på grund av det (…) Hon är väldigt sträng då, att om det är nå´t 
prov man missar så kanske får man göra om det då. (Gabriella)
Man har så´n respekt för lärarna (…) säger man nå´t som är olämpligt så är man ju 
rädd för betyget ryker då. (Gerda)
En sak som jag inte förstod, för jag tycker det är jätteorättvist med betygen. Jag var 



120  Samspel i gymnasieskolans dagliga praktik 

borta två gånger och dom sa att om jag är borta mer så får jag.. icke godkänd…och 
jag måste va där alla gånger bara för att bara få ett G. Mina klasskamrater i den andra 
gruppen har vart borta mer och gjort dåligare ifrån sig än vad jag har gjort och har 
fått mer än G (…) Men jag förstår inte eftersom jag har jobbat jättebra. Det vet jag 
att jag har gjort. (…) Och bara för att jag var borta två gånger så fick jag inte mer än 
G, medan andra som har vart borta kanske tre gånger har fått VG, och kanske jobbat 
lika bra som jag (…) Jag förstår inte varför jag särbehandlas. (Therese)

Therese har för övrigt fått uppfattningen att hon inte får högre betyg för att hon 
ställer frågor när hon inte förstår på lektionerna.

Therese: För dom säger ofta att, när jag frågar varför när vi pratar om betygen sen, 
så säger dom att jag frågar mycket, å det är därför jag inte får det å det betyget. Så 
att dom säger ju det till mig.
Klf: OK! OK! Å då har dom det som ett kriterium. Men då är det ju bättre att du 
frågar dina kompisar Therese!  

Samma budskap har Tina fått av sina kamrater som uppmanat henne att inte 
fråga så mycket. Therese menar vidare att det finns en risk att läraren känner 
sympati för vissa som liksom kanske har det svårt (…) dom kanske har det jobbigt 
hemma. Hon menar att istället för underkänt betyg, får eleven då godkänt. 
Ytterligare en elev, Tilde, menar att elevernas arbeten inte bedöms utifrån kri-
terierna, utan i förhållande till varandra och då får de favoriserade eleverna 
bättre betyg.

Och jag har aldrig haft IG i matte innan, så jag förstår liksom inte varför jag har fått 
det (…) Jag är inget mattegeni, men matte kan jag ju. Det finns ju dom som är värre 
än vad jag är (…) Men sen och andra sidan tror jag inte dom tycker om mig så bra 
heller. Varför vet jag inte (…) Det är ju så. Min mamma när hon gick i skolan, hon fick 
ju IG i sina ämnen av en lärare som inte tyckte om henne heller. Så jag tror det ligger 
nå´t i det. Tycker dom inte om personen så tar dom upp de dåliga egenskaperna hos 
dom här personerna, och går efter det. Tyvärr, men sant. (Tilde)

Konsekvenserna av att inte tillhöra den krets elever som läraren tycker om ger 
fler elever inom fallstudiegruppen uttryck för. I det kommande resultatkapitlet 
återkommer jag till elevernas förståelse av vad som pågår i olika kommunikativa 
kontexter.

dokument för eleVer inom fAllstudiegruppen

I skolornas verktygslåda finns en rad dokument som direkt eller indirekt 
påverkar aktörernas kommunikation och handlingar, men skolorna uppvi-
sar också en variation. På Tallåker diskuteras t ex avsaknaden och behovet 
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av ett formulär som kan användas för att strukturera klasskonferenserna, 
medan inställningen till Granviks mer omfattande dokumentation inte alltid 
uppfattas som positiv av dem som förväntas upprätta den. Klasskonferenser 
leder vanligtvis till att ett antal brev ska skickas hem, innehållande informa-
tion om frånvaro och varningar om betyg som ligger på IG eller G-minus. 
Det finns tillfällen där klassföreståndare löser uppdraget på sitt eget sätt och 
väljer att samtala med eleven personligen istället för att skicka meddelanden 
per post, som för myndig elev ändå tillsänds eleven själv. 

I bilaga 7 återfinns en sammanställning som i likhet med figur 7:2 och 
7:3 visar fallstudiegruppens utbildning över tid. Skriftlig information i form 
av brev och mail, samt upprättade dokument (åtgärdsprogram, studieplane-
ring, EVK-protokoll), ifyllda blanketter som gäller ansökningar om ändrad 
studiegång, prövning o d har noterats för varje enskild individ. Efter avslutad 
utbildning, erhåller eleven ett samlat betygsdokument eller ett slutbetyg. 

Större delen av skriftliga dokument har upprättats i frånvaro av eleven, 
dvs backstage. När eleven själv är närvarande eller delaktig har en stjärnmar-
kering gjorts i bilagans sammanställning. I samband med ifyllandet av den 
individuella studieplanen är markeringen vilseledande, eftersom det fram-
kommer att flera av klassföreståndarna gör noteringar i elevens studieplan 
efter samtalets genomförande. Det finns emellertid plats i dokumenten för 
elevens godkännande och signatur. Inom fallstudiegruppen undertecknar en 
av Granvikeleverna (Gerda) alla samtal och en Tallåkerelev (Tommy) gör det 
vid ett enstaka tillfälle. En av klassföreståndarna på Granvik har som sin hu-
vudsakliga rutin att låta eleverna själva (Gabriella och Glenn) formulera och 
skriva anteckningarna i samband med utvecklingssamtalen. Den individuella 
studieplanen framstod därigenom inte som något okänt för dessa elever vid 
insamlandet av all elevdokumentation före studentexamen. Fallstudieelever-
na på Tallåker var inte helt bekanta med begreppet. En beskrivning behövdes 
för att de skulle förstå vad det rörde sig om och de var inte säkra på om de 
hade sett den sedan första samtalet på hösten i år 1. Det visade sig också att 
enstaka klassföreståndare inte heller var helt införstådda med vad som avsågs 
då dokumentet efterfrågades, medan andra starkt betonade dess värde. Den 
är superviktig. Det skulle va’ katastrof om den inte fanns. (Anja)
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åtGärdsproGram

Individuella studieplaner, protokoll från elevvårdskonferenser och åtgärdspro-
gram utgör exempel på dokument som finns upptagna i gymnasieförordningen 
(SFS 1992:394). Valet att fokusera åtgärdsprogrammen (ÅP) som medierande 
verktyg grundas i det krav som åligger varje skola. Vid ett tillfälle under sam-
manlagt nio observerade klasskonferenser på Tallåker föreslås upprättande av 
åtgärdsprogram för en elev178, som för övrigt påstås vara den i klassen med flest 
antal icke godkända kurser. Detta sker under höstterminens senare del i år 3. I 
datamaterialet rörande fallstudieeleverna finns exempel på hur två enskilda Tallå-
kerlärare på eget initiativ upprättar åtgärdsprogram179. 

Den begränsade förekomsten av ÅP bekräftas i samtal med klassföreståndare 
och vid Granviksskolan uppmärksammar en lärare180 behovet av fortbildning för 
genomförande av detta specifika uppdrag, som sedan 2000 finns reglerat i gym-
nasieförordningen (SFS 2000:1111; SFS 2006:203). Skolans specialpedagog får 
i uppgift att ta fram material, utarbeta förslag på anvisningar och formulär för 
upprättande och utvärdering av åtgärdsprogram, samt informera och stötta sko-
lans arbetslag vid igångsättning av arbetet. Efter fallstudieelevernas halva utbild-
ningstid kommer därmed ÅP att bli en frekvent återkommande åtgärd, särskilt 
i Y-klassen. Detta ger upphov till motreaktioner hos klassföreståndare som inte 
anser sig ha kompetensen och tiden för det ”nya” uppdraget som de plötsligt 
tilldelas. 

Introduktionen av ett nytt verktyg skapar enligt Wertsch (1998) en obalans, 
vilket påverkar aktörerna och handlingarna i sin helhet. Han talar om ”trans-
formations of mediated action” (s 42). Vid en rad olika tillfällen visar kom-
munikationen mellan aktörer att det saknas en gemensam föreställning om vad 
åtgärdsprogram är, dess syfte och när det bör användas. En klassföreståndare 
ställer frågan till rektor, med en ton av syrlighet, om åtgärdsprogram inte ska 
skrivas för en viss elev181 i klassen. När rektor visar tveksamhet i fallet, så fälls 
kommentaren: Det här gör ont i klassen. Klassföreståndaren anser att det är orätt-

178  Eleven ingår inte i fallstudiegruppen.
179  I det ena fallet är det en undervisande lärare i matematik och i det andra fallet upprättas ett 
åtgärdsprogram av klf, med stöd av specialpedagog. För den specialpedagog som arbetar övergri-
pande på Tallåker har en av huvuduppgifterna varit att medverka vid upprättande av åtgärdspro-
gram och vara ett stöd för lärarna i detta arbete. 
180  Se vidare kapitel 6 om forskarens eventuella påverkan.
181  Beslut om elevvårdskonferens har fattats. Eleven är frånvarande och måste ha studieuppe-
håll av mycket specifika, personliga skäl. Rektor anser troligen inte att ett åtgärdsprogram i detta 
läge gör nytta, eftersom eleven inte kommer gå i skolan.
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vist att någon ska undslippa detta, när flera andra elever anses behöva ett ÅP. 
Vid en klasskonferens på hösten i år 3 klargör en annan klassföreståndare att 
åtgärdsprogrammet är egentligen kuvertet och syftar då på ett kuvert med upp-
gifter som eleven förväntades avhämta i juni månad; arbetsuppgifter som hon 
skulle ha gjort under sommarlovet. Samma lärare protesterar mot rektors upp-
maning om åtgärdsprogram för en annan elev och kontrar med: Förlängning är 
väl en åtgärd?182.  På motsvarande sätt reagerar skolans SYV när åtgärden endast 
beslutas bli information till hemmet via brev. Varför gör vi skillnad? När det är 
G-minus ska det ju va åtgärdsprogram?  Vid ett annat tillfälle konstateras att EVK 
är ju egentligen ett åtgärdsprogram, när frågan ställs om ett sådant ska upprättas 
efter genomförd elevvårdskonferens. Oklarhet om innebörden visar sig också då 
begreppet förväxlas med den datorbaserade dokumentation som görs vid elev-
vårdsteamets möten. Att införande av nya verktyg per automatik skapar nya 
möjligheter eller bidrar till positiva förändringar är långt ifrån säkert. I likhet 
med vad som sagts om språket, kan de verka i motsatt riktning eller bidra till att 
ett status quo läge.

I vilken utsträckning kan det medierande redskapet – dokumentet, texten, notskrif-
ten, formeln och så vidare – tolkas och läras i sig, och i vilken utsträckning måste man 
vara del av en tolkningsgemenskap för att förstå hur det fungerar och kan användas 
i ett sociokulturellt sammanhang? (Säljö, 2005, s 166)

De återgivna samtalen kring åtgärdsprogram visar att varje enskild aktör gör sin 
tolkning och i det här fallet har man ännu inte nått fram till en gemensam förstå-
else av hur verktyget är tänkt att fungera i den dagliga skolpraktiken. Det ”rätte-
visekrav” som uppstår i ovanstående resonemang träder även fram i diskussioner 
om andra åtgärder t ex en CSN-varning eller beslut om elevvårdskonferens183. 

tidsschemA

På Tallåkerskolans överlämningskonferenser anländer avlämnande skolor enligt 
ett från gymnasieskolan fastställt schema och den tid som står till förfogande för 
överlämning av elever som sökt det studerade nationella programmet ligger på 
5-10 minuter för vissa skolor. Flertalet disponerar 15-45 minuter, men den tiden 

182  ”Förlängning”, syftar här på att eleven har möjlighet att ansöka om att få studietiden för-
längd för den aktuella kursen.
183  En klassföreståndare förordar en CSN-varning med motivering att förra eleven fick. Hennes 
kollega menar däremot att det finns risk för att eleven då tappar fotfästet eftersom hon reagerat så 
fruktansvärt på tidigare CSN-varningar. I ett specifikt elevärende avråder man elevvårdskonferens 
med motiveringen: Risken med EVK är att de hoppar av.
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ska då även räcka till för elever som ska gå individuellt utformade program inom 
samma rektorsenhet. Tina, Tilde och Therese kommer från en grundskola vars 
representanter tar upp sammanlagt elva elever under 45 minuter. Tre av dessa 
elva namn nämns mera flyktigt. En annan grundskola har enligt schemat totalt 
10 minuter på sig och tar, utöver Theo, upp ytterligare tre elever. Fem minuter 
finns enbart för Tommys del, medan Thais skola disponerar en kvart för över-
lämning av honom och ytterligare en elev. För överlämning till Tallåkers övriga 
sju nationella och individuellt utformade program finns ytterligare tid till förfo-
gande. Varje enskild grundskola har totalt en till två timmars överlämningstid, 
beroende på antalet elever som sökt platser inom skolans hela programutbud.

På motsvarande sätt har Granvik kallat grundskolorna till överlämning. Från-
sett två skolor som har 30 minuter till förfogande, tilldelas respektive grund-
skola 45 minuter enligt schemat. Den tiden omfattar överlämningar till skolans 
samtliga program, dvs alla elever som sökt något av Granviks sju nationella och 
individuellt utformade program. Utöver Gabriella och Gerda lyfts ytterligare sex 
respektive åtta elever upp184. 

Ett pressat tidsschema minskar skolaktörernas möjlighet att ingående disku-
tera varje elevärende och reflektionen över förberedande åtgärder uteblir så gott 
som alltid (jmf överlämningskonferenser ovan). Enskilda aktörer på Granvik gör 
ibland försök att skicka med ett tips eller en förfrågan till den elev som samtalet 
gäller. Det kan vara rådet att uppsöka speciallärare vid ankomsten till gymnasie-
skolan eller specialpedagogens erbjudande om att hon kan ta kontakt före skol-
start, för att eventuellt minska elevens oro och/eller efterhöra elevens önskemål. 

På motsvarande sätt har tidsschemat för skolornas klasskonferenser visat sig 
vara mer eller mindre stramt. Vid de tillfällen som observeras på Tallåker hinner 
man kortfattat gå igenom samtliga elever. Även elevers lyckade prestationer och 
positiva utveckling nämns och ibland framförs kommentarer om hur praktiken 
fungerar.185 Tiden som bristvara, kommer tydligast till uttryck vid Granviks kon-
ferenser. Snabba på! får en lärare (Rut) till svar av en kollega när hon stressad och 
uppgiven frågar: Vad ska vi göra när det är så här mycket? Situationen förbättras 
inte av att personal som väntar i korridoren knackar på dörren för att ”deras tid” 
är inne. I sämsta fall ska klasser med 30-32 elever gås igenom på 30 minuter. 
Det huvudsakliga innehållet kommer därför att beröra tre punkter: uppräkning 

184  Gymnasieskolan initierar samtalen om Glenn och Gisela. Från deras respektive skolor över-
lämnas därutöver åtta respektive fyra elever.
185  Ibland framgår det att klassföreståndaren har kollat upp hur praktiken fungerar, men det 
framkommer sällan om det skett i direktkontakt med arbetsplatsen via telefon, besök eller genom 
samtal med eleven själv eller karaktärsämneslärare.
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av de ämnen där elevens betyg eller omdöme ligger på G-, IG eller S186, elevens 
frånvaro (ofta angiven i procent) samt snabba beslut om åtgärder (se tabell 7:1).

På vilket sätt skolaktörernas tid överlag används i det dagliga arbetet utgör 
ett återkommande samtalsämne. I den kritik som framförs beskrivs eleverna som 
förlorarna, eftersom lärarna inte får ägna tillräcklig tid åt det pedagogiska arbetet 
och för kontakter med eleverna.

När alla dessa går på olika möten, innebär det ju att vi sällan hittar en tid tillsammans 
när man kan sitta, reflektera, gå igenom hur har det gått, hur ska vi gå vidare… Den 
tiden försvinner ju och blir mindre och mindre. Och det tror jag kommer bli jät-
tesvårt. Det kommer sluta illa. (Alexandra)

En elevvårdspersonal försöker ge råd inför upprättande av ÅP. När du sitter med 
varje enskild elev… Han blir snabbt avbruten av läraren (Rut) som konstaterar: 
Det gör jag ju aldrig! 

scenen – en plAts utAn yttre gräns

Frågan om när och var, handlar i min tolkning av scenbegreppet inte endast om 
en konkret avgränsning i tid och rum. De villkor som skapas genom det samhäl-
leliga inflytandet och skolans organisering får genomslagskraft på såväl grupp- 
som individnivå. Den omedelbara fysiska platsen för interaktionen kan likväl 
inte negligeras. Tvärtom tycks lokaler, inredning, aktörers placering i rummet etc 
ha en större inverkan på händelseförlopp och människors möjlighet att agera, än 
vad iakttagaren i första skedet uppfattar. På Tallåker avslöjas så småningom vad 
exempelvis avsaknad av (ljudisolerade) samtalsrum får för konsekvenser för såväl 
informella som formella möten. Arbetsrum i form av kontorslandskap skapar i 
jämförelse med enskilda arbetsrum för en-två personer andra förutsättningar att 
bedriva enskilda samtal med elever som själva söker kontakt, eller som läraren 
kallar för samtal och uppföljning. 

Tillgången till traditionellt inredda konferensrum varierar mellan skolorna. 
Dessa rum upprätthåller vanligtvis en ordning aktörer emellan, ofta med rektor 
placerad som ordförande i ena änden av ett större bord. Skolledarens närhet till 
lärarnas verksamhet på Granvik, kontakten med elever i korridoren och närvaro 
i olika kommunikativa kontexter187 ökar möjligheterna att följa det vardagliga 
arbetet och att ha viss koll på vad som pågår. Det finns en strävan hos rektor att 

186  S står för ”streck”, dvs betygsunderlag saknas.
187  Vid samtliga observerade klasskonferenser, elevvårdsteamsmöten eller elevvårdskonferen-
ser har rektor varit närvarande.
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följa upp enskilda elevärenden och vad som händer i olika grupper/klasser. Krav 
på lärarnas ifyllande av blanketter/formulär, upprättande av protokoll etc blir 
också ett resultat av detta.

Sammanträffanden på Tallåker mellan ett mindre antal personer, t ex klass-
konferenser, elevvårdsteamsmöten och elev-/föräldrasamtal sker ofta i ett arbets-
rum tillhörande någon av elevvårdspersonalen. Vid utvecklingssamtal och vid 
större samlingar kan ett klassrum vara enda alternativet. Det finns exempel på 
möten där arbetslaget placerar ut sig som elever i lokalen, utan möjlighet att 
avläsa varandras ansiktsuttryck och kroppsspråk i övrigt. I de fall en ommö-
blering sker, kan ett alltför avlångt bord skapa möjligheter för interna samtal 
i olika grupperingar. Detta leder till att aktörer blir okoncentrerade, har svårt 
att uppfatta vad som sägs och följa med i en önskad gemensam diskussions-
ordning. Observationer av olika kommunikativa kontexter har visat exempel på 
svagt strukturerade samlingar. Inledningsvis har det ibland funnits en osäkerhet 
om vem som ska leda mötet eller vilka aktörer som förväntas delta, vilket skapat 
känslan av bristande rutiner och samordning. Kallelser med tvetydiga tidsangi-
velser och missuppfattningar har gjort att personal har kommit för sent eller fått 
hämtas. Möten har med kort varsel ställts in till följd av att någon aktör (t ex 
rektor) kallats till ett annat möte inom verksamheten. 

Personalen återkommer i olika sammanhang till betydelsen av skolledarens 
roll och möjlighet att sätta prägel på verksamheten. På Tallåker beskrivs rektors 
intentioner och vilja i positiva ordalag och man uppskattar rektors sätt att stödja 
utvecklingsprojekt och liknande. Närvaron i den dagliga verksamheten saknas 
emellertid, vilket anses vara orsakat av skolans styrning på högsta ledningsnivå 
och kommunal förvaltningsnivå. En sak som behöver ändras i dagsläget är:

Våra rektorers arbetsuppgifter. Dom ingår ju också i all den här möteskulturen. Jag 
ser ju hur mycket rektor kallas på som hon inte styr själv, utan kallas uppifrån också. 
(…) Jag tycker hon är bra ledare, men hon får inte tiden och vara här. (…) Att kunna 
leda oss, att vara lite visionär, pedagogisk ledare. Det hinner hon ju inte heller med 
idag. Hon blir ju lika splittrad som vi är, på alla våra möten, alla möten hon går på 
också. (Alexandra)

Kritiken mot en tilltagande möteskultur framförs även av andra lärare, i synnerhet 
från den del av lärarkåren som har sin bakgrund inom andra yrkesområden. Detta 
ideliga mötande, dvs konferenser och andra möten framställs som ett hinder i verk-
samheten. Det är inte pedagogiska samtal som förs utan mycket annat tjafs, enligt 
Allan. Det påpekas att frånvaron av en ledare som skapar tydlighet, resulterar i att 
andra aktörer mer eller mindre självmant tar över ledarskapet i vissa situationer. 
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Nä, närvaro från rektor är väl lite dålig, har väl alltid varit  (…) Så det saknar man ju 
litegrann ibland. Och det är väl kanske litegrann det jag saknar från branschen det 
också att det finns en.. en chef. Det är chefen som bestämmer, men det är det inte 
här. Det är pedagogerna som bestämmer. Så det är lite frustrerande. Jaa, det är en 
massa småpåvar. Det finns ju en mängd, en massa småpåvar som bestämmer, istället 
för att det är delegationsformer. Chefen säger att nu gör vi så här. (Allan)

skolAn som bärAre AV sin historiA, kultur och trAditioner

I tolkningen av det resonemang som förs om scenen (Wertsch, 1998) vidgas per-
spektivet till en rums- och tidsuppfattning som sträcker sig utanför det aktuella, 
fysiska rum som aktörerna vistas i. Scenen präglas även av den strukturella, his-
toriska och kulturella kontext som den är en del av och det arv som den därmed 
är bärare av. I aktörers yttranden som fälls vid exempelvis överlämningskonfe-
renser på Granvik framtonar ibland dess tradition av att ha varit en skola med 
teoretiskt inriktade utbildningar och kommunikationen ger signaler om mindre 
erfarenhet av mötet med det heterogena elevunderlag som man idag tvingas till. 
Elevers lägre meritvärde leder inte sällan till frågor om elever har en diagnos eller 
om utredning har gjorts. Problemen hänförs till eleven och dennes bakgrund. 
Gymnasieskolans förändrade uppdrag gör sig ständigt påmint, dess skyldighet 
att möta elever som representerar hela bredden av kompetenser, intellektuell 
förmåga, motivation, ekonomiska och sociala hemförhållanden samt etnisk och 
kulturell mångfald. 

Inom Tallåker finns traditionen av yrkesutbildning och i diskussioner om 
elevers svårigheter i exempelvis kärnämnena, poängteras och värdesätts ofta elev-
ens praktiska färdigheter och kunnande. På ytan ges ett sken av att gränserna 
mellan teori och praktik raderats ut genom att alla lärare betonar sitt goda samar-
bete, närheten till varandra och infärgning188 av karaktärsämnen. En längre tids 
vistelse och djupintervjuer punkterar i viss mån känslan av att det råder ett jäm-
likt förhållande mellan olika lärarkategorier. Variationer i synen på elever, deras 
lärande och kompetenser framträder. En av lärarna som tidigare jobbade på en 
gymnasieskola med läroverkstradition, är kritisk till de blandade arbetslag som 
finns vid Tallåker. Han menar att ”ämnet” ska styra arbetslagsindelningen och 
han säger att han inte har någon anledning att ha kontakt med karaktärsämneslä-

188  Infärgning är det begrepp som används om samverkan och ämnesövergripande arbete mel-
lan kärn- och karaktärsämnen. Det innebär att kärnämnena ska präglas av utbildningens inrikt-
ning.
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rarna189. Andra är däremot positiva till arbetslagsindelningen och kärnämnes-
lärarnas försök till samverkan190. I resonemanget framtonar ibland upplevelser 
av skillnader mellan olika lärarkategorier, dvs de lärare som enbart arbetat inom 
skolan och de som har annan yrkesbakgrund. 

Jag märker ju det. För vi är ju akademiskt utbildade vi som är ämneslärare, men 
karaktärsämneslärarna är ju inte det. Och jag.. man märker på attityden till oss, som 
om vi tycker att vi va lite finare. Men det tycker vi inte. (…) Du vet lönemässigt ligger 
vi lite högre, (…) vi har färre lektioner har vi ju ändå… Det har vi därför att det är 
jobbigare att ha 24 elever i svenska i en grupp under passen. Det är mycket jobbigare 
än... det är en helt annan situation, med prov och allt så´nt där du vet. Situationen är 
ju olika, men vi är ju inte finare för det. (Alice)

Det finns lärare som ser ett bekymmer i att teori och praktik inte kombineras i 
det svenska samhället. 

Alltså nu gör ju vi allt tycker jag, för att va på den här skolan, för att höja yrkesut-
bildningarnas status, men alltså…vad har hänt nu då? (---) Alltså det är ju oerhört 
fint att kunna va en duktig golvläggare och lägga ett fint golv (…) Varför skulle det 
då va bättre att ha gått på högskolan eller nå´nting än att va golvläggare? Det handlar 
inte om lönen. Vad handlar det om? (…) Alltså här finns ett jättefel. (Anja/kärnäm-
neslärare)

Den citerade läraren tror på en förändring och lovordar det goda klimatet och 
samarbetet mellan lärarna på skolan. Kollegan tycker också att man samarbetar, 
men inte över ämnesgränserna. 

Vi har inget samarbete… nä över ämnena menar jag, annars har vi samarbete (…) 
Jag tycker det är svårt. Vi har gjort lite försök, och initiativen och idéerna kommer 
alltid ifrån vår sida (…) så det är lite trist tycker jag. Det har jag sagt till dom också. 
Dom håller så hårt i sina kurser. Dom kan inte se att man kan hjälpa varann så här. 
(Alice/kärnämneslärare)

På Granvik sker ett samarbete mellan kärnämnes- och karaktärsämneslä-
rare genom att man integrerar olika ämnen i vissa kurser. Undervisning och 
bedömning av elevarbeten sker utifrån de skilda ämnenas mål och kriterier. I 
samtal med lärarna framträder inte upplevelser av gränsdragningar mellan kär-
nämnes- respektive karaktärsämneslärare. Den senare gruppen är också akade-
miskt utbildade. Istället framförs åsikter om en rangordning inom gruppen av 
karaktärsämneslärare. Den hierarkiska ordning som kan urskiljas mellan olika 

189  Läraren uttrycker också att av matematikkursens 24 moment går max fyra-fem att ”in-
färga”.
190  Lärarna i engelska anses göra aktiva försök att integrera sitt ämne med karaktärsämneskur-
serna.
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yrkesprofessioner i samhället återspeglas bland lärarna, vars utbildning och erfa-
renhet representerar olika områden inom det vetenskapliga fältet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att scenen blir därmed inte bara ett klass- eller 
konferensrum, inte heller en enskild skola, utan en plats där samhälleliga villkor, 
struktur och värderingar återspeglas och där politisk styrning får genomslagskraft 
(jmf kap 3 om tidigare forskning). Skiftande synsätt får konsekvenser för orga-
niseringen av arbetet, dess innehåll och möjligheterna att finna alternativa lös-
ningar som verkar stödjande för elever.

rollspelet inom kommunikAtiVA kontexter

I det rollspel som äger rum i mötet mellan människor i olika kommunikativa 
kontexter tycks de flesta handlingar ske rutinmässigt. Vissa formella möten som 
äger rum i skolvardagen har en längre tradition och det existerar ett förgivet-
tagande i skolpersonalens förhållningssätt till dessa. Aktörerna spelar var och en 
sin roll och man gör sin plikt191, utan att känna det som kanske vare sig något 
betungande eller något önskvärt. Deltagarna i exempelvis en klasskonferens vet 
vad som förväntas av dem och en balans upprätthålls i samspelet. Ett uttalat 
ifrågasättande sker först när aktörer med skiftande bakgrunder möts i skolans 
värld. 

Rutinmässiga handlingar kan få till följd att den egna reflektionen över vad 
som pågår minskar eller rentav uteblir. Som exempel kan nämnas att medve-
tenheten om förekomsten av ett värderande och kategoriserande språkbruk är 
betydligt mindre inom den egna gruppen eller teamet (Goffman, 1959/2000). I 
mötet med ett annat team uppmärksammas det i högre grad. (Jämför ovan be-
skrivna språkanvändning i överlämningskonferenser och andra kommunikativa 
kontexter.) Det tycks alltså föreligga ett behov av att komma under ytan, upplösa 
”status quo” och det förgivettagna192. Ett sätt är att närmare studera vad som sker 
i själva agerandet mellan skolaktörer.

Aktörers sAmspel i formellA kontexter

I intervjuer med lärare, studie- och yrkesvägledare och elevvårdspersonal fram-
träder en skiftande bild av överlämningskonferenserna funktion och hur ak-
törerna upplever, förstår och skapar mening. I tolkningen av olika aktörers 

191  Goffmans (1970) tal om förpliktelser och förväntningar ligger till grund för resonemang-
et.
192  Se vidare kap 6, bl a Madison, 2005.
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kroppsspråk, muntliga uttalanden och agerande direkt i konferensen framträ-
der positiva såväl som negativa förhållningssätt till den situation de berörda 
befinner sig i. Deltagarna ger inte uttryck för en enhetlig syn på vad som för-
väntas eller vad de känner sig ålagda att göra, vilket kan förmodas vara en na-
turlig följd av att deltagarna representerar olika skolformer och möten mellan 
dessa sker mera sällan. En del av gymnasieskolans personal visar direkt eller 
indirekt sitt missnöje mot att grundskolans aktörer inte motsvarar uppställda 
förväntningar på t ex framförande och innehåll i den information som lämnas 
till dem. 

Här har du… här har du eleverna! Ja, man får ju reda på att den här Kalle som ska 
börja, eller har börjat här nu. Han har dom och dom problemen, och sen så har du 
Bertil här, han har IG i det och det och det. Ja, vad gör vi med det då? Ja det får vi 
lösa. Istället för att det ska va löst från början. Det finns väl alltid möjlighet och hjälpa 
upp det men, det skulle hjälpa eleverna själva mycket om dom var färdiga med det, 
färdiga med det så kunde dom syssla med detta sen va, istället för att ha det med sig 
hela tiden. Ja, när får jag börja på nå´t nytt då? När är man ikapp? (Allan)

Hur grundskolans personal upplever situationen har inte studerats inom ramen 
för avhandlingsarbetet, men en likartad variation av mer eller mindre ambiva-
lenta inställningar till konferenserna är inte otänkbar. Vid enstaka tillfällen hörs 
också representanter protestera, bl a mot införandet av ett nytt överlämningsfor-
mulär, som innebär att dokumentet inte längre behöver skrivas under/godkännas 
av vårdnadshavare och elev. Blanketten tycker vi inte om!193 

Att delta i ett möte av detta slag kan därför innebära ett tvång att handla 
på ett visst sätt. Med Goffmans uttryck, biter man ihop tänderna under spelets 
gång, vilket en de mottagande skolorna ger exempel på. I samspelet försöker man 
rädda både sitt eget och de andras ansikten, men när sedan spelet är över kan 
tyglarna släppas. Aktören ger uttryck för sin missbelåtenhet verbalt eller genom 
en fysisk handling som innebär att egna anteckningar som förts under överläm-
ningen förpassas till papperskorgen, en protesthandling mot att förväntningarna 
inte uppfylldes. 

Tyvärr har jag slängt mina egna anteckningar där jag skrivit vilka som var med, för jag 
blev så irriterad på att få information om föräldrarna är ”raggare” eller om syskonen 
drogar eller bor i fosterhem, om mamman är alkoholiserad eller om de har en hund 
som är instängd 20 timmar om dygnet och annat som jag inte vill veta. Vad har det 
med elevens pedagogiska studier att göra? (SYV)

193  När gy-skolans rektor försöker försvara de förändrade rutinerna genom att hänvisa till ett 
rektorsmöte, konstaterar motparten: En rektor tränger inte in i problematiken ordentligt. (SYV på en 
grundskola) 
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Aktörerna lyckas emellertid att presentera sig inför det andra teamet eller sin 
”publik” på ett sådant sätt att en trovärdig bild skapas. För mig som observatör 
av samspelet blir det första omedelbara intrycket att det råder en avslappnad, 
trevlig atmosfär vid dessa sammankomster194. 

Överlämningskonferenser på den andra skolan kännetecknas i högre grad av 
individer som är mindre benägna att ta till den ”tysta samverkan” och ”ansikts-
räddning”, för att återigen använda Goffmans (1970) uttryck. En representant 
från grundskolan avslöjar hur hon och hennes kollegor vid ett överlämningstill-
fälle öppet kritiserats av den mottagande gymnasieskolan. Orsaken var att man 
lyfte fram elever som lyckats bra, vilket inte låg inom ramen för den berörda 
skolledarens förväntningar. Gymnasieskolans utlåtanden om elevers olämpliga 
val av program, oftast motiverat med ett för lågt meritvärde eller ett för lågt 
betyg i ett visst ämne, förekommer ofta och grundskolans företrädare tvingas till 
ansiktsräddande åtgärder. Antingen försvarar man elevens val (Det är inte så lågt 
och 30 poäng kan komma till195) eller också väljer man att dra sig ur spelet och 
medger i tysthet att man förlorat en poäng. Ytterligare exempel på hur grund-
skolans personal ställs mot väggen kan vara att de får frågor som de har svårt för 
att besvara till följd av den tid som förflutit (Hur gick det på nationella proven i 
år fem?), att de saknar pedagogisk erfarenhet eller inte själva har undervisat den 
berörda eleven (Är det G+ eller G++?). När samspelet hotas i allt för hög grad 
träder de som bevittnar spelet in och försöker balansera upp situationen. Det är 
i ögonblicket svårt att avgöra om det som sker är de andras försök att rädda sitt 
eget eller kollegornas ansikte (som representant för gy-skolan) eller om de dip-
lomatiskt vill rädda grundskolepersonalens ansikte i den situation som uppstått. 
Med anledning av en jätteintellektuell, verbal kille som beskrivs som inte så snäll 
mot andra, ställs frågan: 

- Det är inte så att det är en personlighetsstörning? Är han utredd? (mottagande 
personal)
- Det är inte en diagnos. Det är så att man kan ha, på ren svenska, en taskig männis-
kosyn, utan att ha en personlighetsstörning. (avlämnande grundskolepersonal)
- Va han inte så duktig så han inte kom in på Z-skolan? Det var ju taskigt för honom! 
(mottagande personal)
- Nu tycker jag vi får bryta eller byta… (mottagande personal)
- Nu lämnar vi honom. (flera aktörer samstämmigt)

194  Tydligast blir den upplevelsen vid första årets observationstillfällen då scenen också förmo-
das bidra till den stämning som skapas. Man sitter i ett mindre rum, kring ett soffbord. Fika bjuds 
för den som önskar och aktörernas placering i rummet skapar inte någon inbördes rangordning. 
195  Eleven hade 150 poäng i slutet av höstterminen år 9. (Godkänt betyg i grundskolans samt-
liga 16 ämnen ger 160 poäng.)
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Vid andra tillfällen träder gymnasieskolans speciallärare in för att dämpa eller 
avbryta kommunikationsmönstret, eller en elevvårdspersonal som betonar: Jag 
stänger av bandspelaren nu! 196

frAmställningsstörningAr

Den återgivna kommunikationen exemplifierar ett samspel med 
”framställningsstörningar”197. Vid observationer av interaktionen i gymnasiesko-
lans olika kommunikativa kontexter framstår vissa team, eller grupper av aktörer, 
som mera sammansvetsade och i andra sammanhang blir framställningsstörning-
ar mer frekventa och påtagliga. Att återkommande studera olika kontexter under 
en längre tid möjliggör studier av förändringsprocesser och hur individer också 
påverkas i sin rollgestalt. Det yttre skenet som upprätthålls av aktörerna och som 
tar sig uttryck i deras beskrivningar av sitt goda samarbete, delade värderingar 
och en gemensam syn på exempelvis arbetet med elever i svårigheter, riskerar att 
rubbas vid exempelvis omstruktureringar i verksamheten. Den hemliga kom-
munikation som tidigare har rått mellan teammedlemmarna och som Goffman 
(1959/2000) benämner ”teammaskopi”, försvagas och det uppstår ett hot mot 
den gemensamma illusion som skapats. 

På liknande sätt sker förändringar i olika aktörers rollgestalter då en ny indi-
vid träder in på scenen. När en ny medlem sluts till elevvårdsteamet på Tallåker 
sker inte bara en viss förändring av kommunikationens innehåll, utan det sker 
också en omfördelning av tidigare teammedlemmars positioner och agerande. 
Rollgestalter som varit de dominerande träder något tillbaka och istället framträ-
der de som förut gett ett mera tillbakadraget och modest intryck. Detta resulterar 
i en förändrad kommunikation kring elevers studiesituation och skolans skyldig-
heter/möjligheter att möta de behov som finns.

Aktörer som regelbundet möts vid t ex elevvårdsteamskonferenser lyckas inte 
heller alltid att vara ”dramaturgiskt disciplinerade” inför andra, utomstående. 
Irritationen över en aktör på Granvik som ständigt åberopar sin arbetsbörda som 
försvar för att ett visst elevärende inte följts upp, att inte ett protokoll har skrivits 
osv, bemöts på olika sätt. Det sker icke-verbalt genom kroppsspråket eller verbalt 
genom ironi, skämt eller en direkt tillsägelse. Oavsett varierande sätt att tillrät-
tavisa den berörda aktören, återkommer mönstret. Detsamma gäller en aktör 
som inte alltid upplevs fullgöra sina förpliktelser, vanligtvis bestående i uppdrag 

196  Bandspelaren används som metafor. 
197  Se vidare kap 5 där Goffmans (1959/2000) begrepp förklaras.
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att kalla en elev för samtal. Personen reagerar med undflyende svar där skulden 
inte sällan läggs på eleven, att han/hon inte varit anträffbar, inte har setts, inte 
har kommit etc. I det sistnämnda fallet inträder oftast teammaskopin. Övriga 
aktörer delar vetskapen om ”något” och genom sin hemliga kommunikation 
accepteras att förväntningarna inte uppfyllts, vilket leder till att den föreslagna 
åtgärden som syftade till att stödja eller utreda problematiken kring den berörda 
eleven skjuts upp eller uteblir.

förhAndling eller inte

Goffman (1959/2000) konstaterar att ”öppna meningsskiljaktigheter mellan 
teammedlemmarna inte bara gör dem ur stånd till ett enigt handlande utan också 
skapar förvirring i den verklighetsdefinition som teamet ansluter sig till” (s 80). 
För att förhindra detta eftersträvas en gemensam ståndpunkt som medlemmarna 
förväntas sluta sig till i förväg. I förberedande samtal, i mer eller mindre formella 
sammanhang, förhandlas fram en gemensam linje. I kommande kapitels hän-
visningar till enskilda elevfall exemplifieras hur aktörer inom skolan pratar sig 
samman och upprättar ett åtgärdsprogram, för att i ett senare skede presentera 
förslaget inför föräldrar och elev (jmf Asp Onsjö, 2006). Vid andra tillfällen förs 
en diskussion ”backstage” mellan skolaktörer och vårdnadshavare, innan eleven 
själv görs delaktig i besluten om sin framtid.

Under studiens gång ges även exempel på vilka konsekvenserna blir då aktö-
rerna inte har förhandlat fram en gemensam linje att driva i det fortsatta samspe-
let. Vid en elevvårdskonferens samlas eleven och tre representanter från skolan. 
Varje enskild individ försöker driva igenom sina egna förslag och åsikter om 
vad som torde vara den bästa lösningen för eleven. En av dem fokuserar enbart 
på överflyttning till folkhögskola, något som i detta sammanhang inte uttrycks 
vara elevens vilja. Den andra aktören arbetar aktivt för andra åtgärder i sin ar-
gumentation och hänvisar till elevens psykiska hälsa. En tredje part försöker ef-
terhöra elevens vilja och hon föreslår åtgärder som ska ge eleven mera tid för 
eftertanke, eftersom flickan inte själv vet vad som är bäst. Situationen präglas av 
förvirring och till sist lyckas man få till stånd en kompromiss, men meningsskilj-
aktigheterna kvarstår vilket synliggörs i protokollet. Där noteras åtgärder som 
eleven inte har gett sitt samtycke till. Vid nästkommande elevvårdsteamsmöte 
rapporteras från den beskrivna EVK:n, varvid ytterligare förvirring uppstår när 
en av elevvårdspersonalen uppmanas att ha ett samtal med eleven (en av de pro-
tokollförda, men icke-beslutade åtgärderna). Eftersom inte protokollet har ren-
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skrivits vid detta tillfälle, uppstår allmän osäkerhet och aktören som ursprungli-
gen initierade åtgärden upprepar frågande: Så sa vi ju? 

En förhandling inom gruppen av elevvårdspersonal på en av skolorna resul-
terar vid ett tillfälle i att en elevvårdskonferens ska sammankallas. Beslutet fattas 
i frånvaro av berörd klassföreståndare. Ovetande om den pågående planeringen 
kontaktar klassföreståndaren hemmet och bestämmer tid för samtal med vård-
nadshavare och elev, samtidigt som hon får en kallelse till EVK i sitt postfack. I 
den efterföljande klasskonferensen lyckas inte klassföreståndaren dölja sin irrita-
tion över processer som pågår oberoende av varandra. Datamaterialet rymmer 
ytterligare exempel på aktörers parallella agerande och bristande förbindelselän-
kar mellan olika kommunikativa kontexter.

kommunikAtiVA kontexters betydelse

För att besvara frågan om vilka kommunikativa kontexter som eventuellt fram-
står som särskilt betydelsefulla för elever i behov av särskilt stöd (forskningsfråga 
1), har observationer visat sig vara otillräckliga. Det är först när elevernas egna 
erfarenheter sammanlänkas med gjorda iakttagelser från verksamheten som sam-
spelet inom vissa kommunikativa kontexter kan värderas utifrån de konsekven-
ser det får. I figur 7:4 nedan redovisas resultatet i stora drag. Språkliga och sociala 
sammanhang som framträder som mest betydelsefulla för gruppen fallstudieele-
ver har gråmarkerats198. 

198  En gradering låter sig svårligen göras av kontexternas betydelse, men de mörkaste fälten 
framträder genom fallstudiegruppens skolberättelser som de viktigaste.
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Det sammanlänkade resultatet (forskningsfråga 1-3) visar att aktörernas interak-
tion inom dessa kontexter är avgörande för elevens möjligheter att nå personliga 
såväl som utbildningspolitiska mål. Poängteras ska emellertid att samspelet som 
äger rum inom dessa kontexter kan verka antingen i riktning mot inkludering 
eller mot exkludering. 

Skolkonferenser, klassråd, utvecklingssamtal och elevvårdskonferenser tillhör 
kontexter som är reglerade i nationella styrdokument (SFS 1992:394). Lokala 
riktlinjer ger ytterligare anvisningar om genomförandet, men innehåller även 
riktlinjer för andra kommunikativa kontexter som exempelvis överlämningskon-
ferenser och klasskonferenser (se kap 4). Studiens resultat visar att det föreligger 
en viss diskrepans mellan vad som formulerats i de riktlinjer som ska styra sko-
lans verksamhet och vad som utförs i praktiken. Det gäller bl a genomförandet 
av överlämningskonferenser, föräldrasamverkan och förekomsten av utvecklings-
samtal. Det framgår av sammanställningen över fallstudiegruppen (figur 7:2) att 
det finns en variation i antalet utvecklingssamtal och för vissa elever genomförs 
inte det minimiantal (minst en gång per termin), som gymnasieförordning och 
lokala styrdokument påkallar. Det finns å andra sidan exempel på elever som 
har en tät uppföljning tillsammans med sina klassföreståndare och där också 
kontakten med vårdnadshavarna upprätthålls under längre perioder. Generellt 
sett är föräldrars deltagande större i början av elevernas utbildning, främst under 
första terminens samtal, men tunnas ut allt eftersom tiden går.  Det stora fler-
talet elever når myndighetsåldern under våren i år 2, sommaren eller hösten i år 
3. Artonårsgränsen innebär en kraftig reducering av föräldrasamverkan, vilket 
bekräftas i samtal med lärare och genom den kommunikation som förs vid elev-
vårdsteamsmöten och klasskonferenser. 

Sammanställningen över samtal som sker i frånvaro av eleven, visar att för-
delningen och frekvensen av uppföljningstillfällen i form av klasskonferenser och 
elevvårdsteamsmöten ser olika ut på skolorna. Det framgår också av figur 7:3 att 
antalet tillfällen då eleverna lyfts upp till diskussion i olika konferenser ökar un-
der det andra gymnasieåret, i synnerhet under det sista halvåret i år 2. Problem i 
form av tilltagande frånvaro, kurser som släpar och antal underkända betyg/om-
dömen växer sig större ju längre eleverna kommer i sin utbildning. Det är också 
på våren i tvåan som tre av eleverna i fallstudiegruppen hoppar av programmet 
eller alternativt får en ändrad studiegång. Under andra halvåret i både år 1 och 2 
ökar antalet ansökningar om reducerade eller förlängda kurser och fler kontroller 
av frånvaroregistreringen görs för fallstudieeleverna (bilaga 7). Här ligger också 
flertalet av elevvårdskonferenserna. 
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Med utgångspunkt i konkreta elevfall diskuteras i nästa kapitel konsekvenser-
na av fördröjda åtgärder för enskilda individer. Därtill tydliggörs effekten av (el-
ler snarare bristen på verkan av) att en elev lyfts i formella ”backstage-kontexter” 
vid allt fler tillfällen. Klasskonferenser och elevvårdsteamsmöten består i stor ut-
sträckning av (upprepade) rapporteringar och delegering av uppdrag till enskilda 
individer. SYV, kurator eller skolsköterska ska kalla eleven till samtal, klf ska 
skicka information till hemmet etc. Information som lämnats av grundskolan 
vid överlämnandet används i liten utsträckning och för flertalet elever sker aldrig 
någon återkoppling till vad som framförts i dessa sammanhang199. Parallella pro-
cesser och bristen på förbindelselänkar mellan olika kommunikativa kontexter 
innebär att helhetsperspektivet på elevens skolpraktik går förlorad. 

I de fall elever av olika skäl halkar efter i sin utbildning, misslyckas i sina 
kurser eller är frånvarande kommer åtgärder huvudsakligen riktas mot individen. 
I samtalen nämns ibland den problematik som uppstår till följd av bristande 
relationer mellan olika aktörer, kursers abstrakta och teoretiska innehåll, aktörer 
som inte gör vad de förväntas göra eller andra problem som har sina rötter i 
verksamhetens organisering. Det stannar mestadels vid ett konstaterande och till 
sist är det ändå eleven, med sin särskilda bakgrund, som framstår som problem-
bäraren. 

betydelsen AV medierAnde Verktyg

Studiet av samspel och handlingar inom olika kontexter i skolans vardag visar 
att medierande verktyg spelar en väsentlig roll. Språket är en förutsättning för 
muntlig såväl som skriftlig kommunikation inom och mellan olika kommunika-
tiva kontexter, men skapar inte enbart möjligheter utan har också i hög grad en 
hindrande effekt. Ordval och uttryck ”smalnar av” aktörernas tänkande, vilket 
i sin tur leder till kategoriseringar och etiketteringar av elever. En klassificering 
som många gånger sker innan de hunnit träda in i gymnasieskolan. Detta leder 
till ett stereotypt tänkande när det gäller utformande av stöd. Genom att eleven 
framstår som problembäraren, riktas inte fokus mot skolans möjligheter att för-
ändra undervisningen. Begreppen blir också verktyg för eleverna i deras beskriv-
ningar av sig själva eller gruppen (t ex IG-gruppen, elitgruppen). Språket bidrar 
därmed till och håller exkluderingsprocesser vid liv genom sin konstituerande 
funktion. 

199  Observationer av ett stort antal överlämningskonferenser och elevvårdsteamsmöten bekräf-
tar att så är fallet för flertalet elever, dvs även för elever utanför fallstudiegruppen.
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Utöver språket finns en mängd andra medierande verktyg som får större eller 
mindre genomslagskraft. I aktörernas händer kan användandet av sådana verk-
tyg i form av frånvaroregistreringar, betygsskalor, meritvärdessystem, dokument, 
prov (nationella och lokala), tester etc leda till långtgående konsekvenser och få 
avgörande betydelse för utformande av stödåtgärder. Inte sällan intar de en do-
minerande roll i den kommunikation som förs med och om elever. Det finns så-
ledes risker att uppmärksamma när verktygen och åtgärderna prioriteras och tas i 
bruk utan hänsyn till elevens behov och utan en gemensam förståelse av det bak-
omliggande motivet. Å andra sidan visar studien att motsatsen inte heller bidrar 
till en positiv utveckling. Skillnader mellan skrivningar som syftar till att reglera 
verksamheten och vad som händer i praktiken kommer till uttryck i varierande 
sätt att använda den individuella studieplanen och i bristen på upprättande av åt-
gärdsprogram. I tolkningen av förordningstexten står det klart att samtliga elever 
i fallstudiegruppen kan definieras som elever i behov av stödåtgärder.

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller 
på annat sätt framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall 
rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt 
stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det 
framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp 
och utvärderas. Eleven och, om eleven inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap, 
elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbe-
tas. (SFS 2006:203, 8 Kap. 1a§) 

En senare revidering av den citerade förordningstexten innebär att skolan åläggs 
att som första steg göra en utredning av behovet. Vid ett tillfälle under fältstu-
dieåren skymtar ett förslag på hur en utredning/kartläggning kan göras, men 
huruvida genomförandet kommer till stånd är oklart. Det färdigställda åtgärds-
programmet är daterat till ett datum i december månad, men olika datum för 
insamling av material för kartläggning som ska ligga till grund för dokumentets 
upprättande, ligger senare i tiden. Själva utformandet sker således en månad 
innan presentationen görs för elev och föräldrar och därtill innan kartläggnings-
materialet har analyserats200. Återkommande bekräftar studien att verktyg inte 
kan operera på egen hand och själva kärnpunkten blir dess samverkan med aktö-
rerna, inte minst den berörda eleven.

Konstateras kan vidare att den tid som ställs till förfogande för ett samtal med 

200  Besvarade frågor från arbetslaget rörande eleven ska vara insänt till klassföreståndaren i 
januari, dagen före genomgång med föräldrar och elev. Bland föreslagna åtgärder i det upprättade 
dokumentet nämns bl a dyslexitest som också planeras äga rum innan föräldrar, elev och klf  träf-
fas för genomgång. Vid ett senare tillfälle uppges att det är ett dyskalkylitest som gjorts.
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eller om eleven, har stor inverkan på dess kvalitet. Hårt pressade tidsscheman 
blir därför många gånger ett hinder för djuplodande, reflekterande samtal kring 
elevens behov och tänkbara åtgärder på olika nivåer. Hastigt nämns problem 
som ligger utanför individnivå, men det stannar vanligtvis vid ett konstaterande 
eller en önskan om förändring. 

betydelsen AV fungerAnde sAmspel 

Med utgångspunkt i Goffmans (1959/2000) teorier om interaktionen som en 
dialog mellan två team och betydelsen av den scen eller inramning där samspelet 
äger rum, uppkommer frågan om vem som utgör publiken och vem som utgör 
de agerande. Att ge ett framträdande på hemmaplan som gymnasieskolorna gör 
vid överlämningskonferenser, eller som skolpersonalen gör vid ett utvecklings-
samtal eller i en elevvårdskonferens, påverkar det andra teamet, dvs besökarna 
från grundskolan eller familjen i det senare exemplet. I vissa sammanhang ges 
(påtar sig) vissa individer rätten att som regissör leda och kontrollera spelets ut-
veckling. Därav uppstår också den kommunikation om elever som refererats till 
ovan. Samtalen styrs mot meritvärde och betyg som mått på elevens kunnande 
och reella möjlighet att klara en viss utbildning. 

Då föräldrar träder in i skolan intar de inte sällan publikrollen. Den sceniska 
inramningen, det agerande teamets framträdande med sitt språk, kompetens och 
andra tillgängliga verktyg, reducerar ”familjeteamets” möjlighet att bli aktörer, 
i synnerhet om man inte har tillgång till språkliga verktyg i samma utsträck-
ning. Alla skolaktörer har inte heller tillgång till en gemensam verktygslåda med 
samma innehåll, vilket innebär att det i en del kommunikativa kontexter saknas 
viss kompetens.

Samverkan i olika framträdanden är nödvändig och när spelet fungerar tycks 
det finnas en balans i teamens roll som aktörer respektive publik201. I studien har 
exempelvis samtal mellan elev och klassföreståndare/lärare (s k ”enmansteam”) 
illustrerat hur spelutrymmet kan delas och fokus riktas mot innehållet för kom-
munikationen. Därmed åtgår mindre energi för upprätthållande och bevakande 
av respektive roller. Framställningsstörningar som ovan beskrivits, gagnar inte 
elever i behov av särskilt stöd, vare sig de är närvarande eller frånvarande. Resul-
tatet visar också att skolans och enskilda aktörers historiska, sociala och kultu-
rella bakgrund spelar en väsentlig roll i hanterandet av elevers olikheter genom 

201  Jmf  samtal som refereras till i avsnitten ”Att bli lyssnad till, förstådd och respekterad”, ”Att 
förstå och skapa sammanhang”, ”Stödåtgärder eller bara åtgärder” i kapitel 8.
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att de representerar olika synsätt, erfarenheter, traditioner och rutiner. Detta får 
konsekvenser för hur man ser på elevers förmågor och vilken tyngd som läggs 
vid kunskaper och färdigheter som bedöms vara mer eller mindre teoretiska/
praktiska (jmf t ex Korp, 2006; Sivertun, 2002).

sAmmAnfAttning

Studiens kartläggning av kommunikativa kontexter inom gymnasieskolan visar 
på mångfalden av formella såväl som informella sammanhang inom vilka kom-
munikation och övriga handlingar äger rum. Samtal sker i närvaro av eleven 
(frontstage) eller vid en mängd tillfällen där eleven är frånvarande (backstage). 
I kapitlet har ett urval av kontexter beskrivits, vilka visat sig ha eller förväntas 
ha betydelse för hur elevens skolpraktik tar gestalt och för hur ett eventuellt 
stöd kommer att utformas. Handlingarnas innehåll präglas av samspelet, som 
inte enbart handlar om relationerna mellan aktörerna, utan också i hög grad 
aktörernas samverkan med medierande verktyg och den sceniska inramningen 
som kommunicerar budskapet om skolans och deltagarnas historiska, struktu-
rella och kulturella bakgrund. Upplevelsen av bakomliggande motiv och insti-
tutionella villkor skapar förutsättningar för eller alternativt begränsar aktörers 
handlande. Det komplicerade nätverket av interaktionstillfällen låter sig inte av-
gränsas (bilaga 6) och samtliga kontexter som återfunnits inverkar på olika sätt 
och i varierande grad. I sökandet efter sammanhang som verkar inkluderande 
respektive exkluderande, visar resultatet att elevens delaktighet och därmed att 
kommunikation som sker med eleven har en avgörande betydelse.

Att stanna här skulle tvinga läsaren att enbart förlita sig på gjorda observatio-
ner och de erfarenheter och upplevelser som personalen delat med sig av i inter-
vjuer och i informella samtal under fältarbetet. För att kunna besvara frågan om 
vilka kontexter som i högre grad blir avgörande för huruvida eleven lyckas med 
sin utbildning eller inte, måste också elevernas egna erfarenheter och upplevelser 
tillvaratas, såsom de formuleras och beskrivs av dem själva (forskningsfråga 3). 

För att bättre synliggöra framväxten av ovan beskrivna resultat för läsaren, 
följer en redogörelse för sammanlänkningen av elevernas egna erfarenheter med 
gjorda iakttagelser inom verksamheten och med genomgångar av dokument. Till 
grund för nästkommande kapitel ligger sammanställda berättelser om varje en-
skild fallstudieelevs resa genom den gymnasiala utbildningen. Som jag tidigare 
har beskrivit i metodkapitlet har berättelserna, som ger en bild av processen, ana-
lyserats stegvis varvid ett antal centrala teman framträtt (se analysfas 2-4 kap 6). 
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8. resAn genoM 
gyMnAsIeUtBIlDnIngen

I detta kapitel presenteras en sammanflätning av vad som framkommit genom elevernas 
eget berättande och agerande under utbildningstiden (forskningsfråga 3) och det samspel 
och de handlingar som observerats inom olika kommunikativa kontexter, som studerats 
i form av dokument eller som delgivits mig i samtal med övriga skolaktörer (forsknings-
fråga1-2). Som grund för sammanfattningar och dragna slutsatser ligger hela gruppen av 
fallstudieelever202, men ett urval av sex elever får närmare åskådliggöra hur resan genom 
gymnasieskolan tagit gestalt. I sammanfattningarna låter jag dock enstaka citat från reste-
rande delen av fallstudiegruppen ytterligare konkretisera det framskrivna resultatet.

Min strävan är att visa på handlingarnas och interaktionens betydelse för hur elevernas 
skolpraktik formas och vilka konsekvenserna blir för deras dagliga arbete, specifika presta-
tioner och slutliga resultat. Det finns en medveten avsikt att låta aktörernas röster komma 
fram i texten. Ord, uttryck eller kortare utsagor citeras och vävs in i den löpande texten. 
Kursiveringen förväntas upplysa läsaren om att orden hämtats från skolaktörerna. 

Inledningsvis görs en kort beskrivning av urvalet, dvs av Gisela, Tina, Glenn, 
Tommy, Gabriella och Tim. Därefter presenteras åtta teman som i studien visat sig 
ha betydelse för hur inkluderings- och exkluderingsprocesser tar sig uttryck inom 
gymnasieskolan. Dessa teman är framvuxna ur elevberättelserna (analysfas 4, kap 6) 
och knyter an till olika nivåer, från individ- till samhällsnivå. Slutligen redogör jag 
något för hur eleverna i hela fallstudiegruppen beskriver sitt lärande, i vad mån för-
väntningarna har uppfyllts och vilka formella mål som har uppnåtts. 

sex eleVers gymnAsieutbildning i korthet

Sett till hur eleverna lyckas med sin gymnasieutbildning ur ett rent formellt per-
spektiv kan de 11 fallstudieeleverna sägas representera tre grupper, nämligen: 

1. elever som lämnar gymnasieskolan med ett samlat betygsdokument (3 elever)
2. elever som får ett slutbetyg utan grundläggande behörighet för vidare hög-

skolestudier (2 elever)
3. elever som får ett slutbetyg som också ger en (formell) inträdesbiljett till 

högskolan (6 elever)

202  Se analyssteg 4 i kap 6. För att begränsa avhandlingens omfång låter jag främst de sex elev-
berättelser som låg till grund för steg 3 i analysen få exemplifiera vad som åsyftas i resultatet.
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I det följande presenteras två från varje grupp203, jämnt fördelade på de i studien 
ingående skolorna. Gisela och Tina tillhör grupp 1, Glenn och Tommy grupp 2 
samt Gabriella och Tim grupp3.

giselA 

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) på Granvik initierar samtalet om Gisela vid över-
lämningskonferensen mellan grund- och gymnasieskola. Hennes meritvärde i höstter-
minsbetyget år 9 signalerar att hon inte nått målen i alla ämnen204. Grundskolans SYV205 
säger sig ha kollat extra med berörd kontaktlärare om det finns något att överlämna, 
men har fått uppgiften att så är inte fallet. Det kan däremot bli en kuratorsöverlämning. 
Det sägs att det har varit en del strul, att flickan är oerhört skoltrött, men det påpekas att 
betygen inte bottnar i svårigheter och förmodligen kommer hon att bli godkänd. Av 
ovan nämnda skäl finns det inte heller något skriftligt överlämningsdokument206. 

Gisela har valt den yrkesorienterade inriktningen av programmet, men uppger att 
hon var väldigt osäker i sitt val. Hon har sommarjobbat inom det fält som hon nu utbil-
dar sig för och ser att programmet kan ge henne en utbildning tills vidare. Längre fram 
skulle hon vilja läsa vidare till psykolog. Utöver det hägrar ett annat, estetiskt drömyrke 
eftersom hon är intresserad av formgivning. Matematik har varit hennes stora bekym-
mer och hon berättar att det inte fanns några mindre grupper på grundskolan där man 
kunde få stöd. Däremot kunde enstaka elever med särskilda svårigheter få hjälp och 
där var hon inte aktuell. Hon fick kämpa in i det sista och blev nästan godkänd, kanske 
nå´n poäng från G på det nationella provet. Men sen så kunde jag ju inte vanlig matte 
heller, säger hon. Hon jobbade igen en del prov som hon hade missat tidigare. Så fick 
jag G sen207. Om det matte-test som alla nybörjare får på Granvik, säger hon: Jag kunde 
ju absolut ingenting för jag hade ju bara skrivit av facit å så´nt (…) så jag hamnade i den 

203  Urvalet har beskrivits i metodkapitlet (kap 6), analysens tredje fas.
204  Meritpoängen uppgår till 130 p eftersom hon inte nått målen för godkänt i matematik, 
historia och hemkunskap. 
205  Den överlämnande personalen från grundskolan består av en specialpedagog och SYV.
206  Ett överlämningsformulär fylls däremot i av Granviks SYV som noterar: Skoltrött, Kura-
torsöverlämning, Info får inte lämnas ut (föräldrar tillåter ej). Vid överlämningskonferensen sägs inget 
om att föräldrarna inte tillåter överlämning. Möjligen kan detta ha framkommit vid en kuratorsö-
verlämning. Hur informationen sedan har gått vidare är oklart. Dokumentet placeras i en pärm, 
undertecknas med förnamn och arkiveras på elevexpeditionen.
207  Överlag var det väldigt mycket omprov i slutet av nian, enligt Gisela. Jag hade latat mig ganska 
mycket. Jag var ju trött då med. Jag sov ju i skolan med. Hon nådde målen för godkänt i samtliga 16 ämnen 
i sitt slutbetyg (160p). Jag fick alla G som tur var!  
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minsta gruppen då208. 
Gisela betonar att hon vill klara av gymnasieskolan och hon är inledningsvis 

positiv till friheten och ser fördelar jämfört med den tidigare skolgången. Psy-
kologikursen fångar särskilt hennes intresse och hon lyckas väl med sin första 
praktikperiod (APU-utbildning). I matten upplever hon att kunskaperna växer, 
men det räcker ändå inte till ett godkänt på det nationella provet i slutet av år 1. 
Flera andra prov och även omprov gör att Gisela själv upplever att det är stressigt 
och jobbigt i skolan. 

Vid utvecklingssamtalet på hösten i år 2 framkommer att hon har varit sjuk 
och hon beskriver att det inte känns roligt med studierna. Hon har antecknat sig 
på en lista för samtal med studie- och yrkesvägledaren, eftersom hon har funde-
ringar på en annan kortare utbildning. Frånvaron tilltar successivt eftersom hon 
inte orkar med de långa skoldagarna. Giselas situation leder så småningom till 
en anpassad skolgång. Ett beslut som fattas efter halva utbildningstiden och som 
innebär två dagars praktik per vecka. Strax före sommarlovet i år 2 hålls en andra 
elevvårdskonferens (EVK) och det tas ett formellt beslut om att hon hoppar av 
skolan. Det samlade betygsdokumentet innehåller 12 betygsatta kurser, varav 
fyra inte är godkända209. Kursen i estetisk verksamhet resulterar i ett VG.

tinA

Tina har valt den studieförberedande inriktningen av programmet210. Vid vårens 
överlämningskonferens beskrivs hon av grundskolans personal som en liten, trev-
lig tjej som behöver peppas hela tiden. Hon sägs vara svag och ha ett dåligt själv-
förtroende. Hon har tidigare fått stöd i matte. Meritvärdet ligger på 170 i vårens 
slutbetyg211. Något skriftligt överlämningsformulär eller annan dokumentation 
har inte lämnats till gymnasieskolan. Under sina tre sista grundskoleår har hon 
gått i en idrottsklass. Utöver idrott, har musik och slöjd tillhört favoritämnena. 

Valet av inriktning hör samman med Tinas önskan om att kunna arbeta ut-
omlands, men hon har också i viss mån influerats av kompisar som valt samma 

208  Resultatet på diagnosen har styrt nivågrupperingen som innebär en organisering i tre grup-
per. Gisela går i den mindre och övriga benämner hon elitgruppen och mellangruppen. 
209  Gisela får inte godkänt i matematik A, naturkunskap A samt två karaktärsämneskurser. 
Avklarade kurser motsvarar totalt 1050p varav 400p är IG. (Ett fullständigt gymnasieprogram 
omfattar 2500p.)
210  Studietakten är högre. Förutom Engelska A läses också Engelska B och ytterligare språk. 
Matematik B och Naturkunskap B framhålls som betydelsefulla inför vidare högskolestudier.
211  Slutbetyget innehåller två VG-betyg (musik och slöjd). Därutöver är hon godkänd i alla 
ämnen.
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utbildningsväg. Målet är att lära sig vad karaktärsämnena erbjuder och nå fram 
till ett yrke. Hon vill även bli bättre på engelska och matte. När drygt en månad 
har förflutit sedan skolstarten beskriver hon idrotten som jättekul, men något 
händer som gör att frånvaron efter första året är störst i detta ämne. Engelskan 
anser hon inte vara så svår, medan matten är sådär. 

Beskrivningen av klassen är positiv. Det är jättebra. Alltså bästa läraren å sånt. 
Så det går jättebra. Jag vill inte gå ifrån denna klass. Tina syftar här på sin klassföre-
ståndare Anja, som har särskilt ansvar för henne. Efter ettan har hon i betygsatta 
kurser fått hälften godkända och resterande del är VG. Hon klarar emellertid 
inte de nationella proven i engelska A och får därför inte fortsätta med B-kursen. 
Hon är inte heller färdig med A-kursen i matematik. Den studieinriktade vari-
anten av programmet överges därmed, men hon går kvar i klassen. Under det 
andra året ökar frånvaron, främst under våren. Tina säger att hon inte orkar och 
hon har också haft svåra infektioner. Under den senare delen av terminen beslu-
tas om anpassad studiegång som innebär tre dagars praktik och resterande del 
ska hon läsa kärnämneskurser i skolan. Hon lyckas bäst med en kurs i estetisk 
verksamhet under tvåan. Den anpassade studiegången fortsätter också under det 
tredje året. 

När ett halvår av utbildningen återstår, visar ett utdrag av ett samlat betygs-
dokument att hon har sex kurser som inte är godkända. Hit hör tre kärnämnes-
kurser (engA, maA och nkA) och övriga tillhör karaktären. Frånvaron uppgår 
till nästan en tredjedel och siffrorna stiger efter juluppehållet. Efter avslutad 
gymnasieutbildning söker hon till en folkhögskola, med avsikt att läsa upp sina 
betyg, främst matte och engelska, samt få grunden för ytterligare påbyggnad till 
ett yrke. Att ha ett framtida jobb inom den bransch som gymnasieprogrammet 
riktas mot är inte tänkbart. Däremot anser hon sig ha nytta av kunskaperna i 
det privata livet. Tallåker har erbjudit henne ytterligare ett år, säger hon, men 
uttrycker klart att hon inte vill sitta i Stugan mer och läsa upp sina betyg. Trots 
svårigheter som hon mötts av och problemet med att inte förstå skolans koder, 
skuldbelägger hon till stor del sig själv. Alltså jag får ju skylla mig själv egentligen, jag 
är... allting är ju på mig. Jag har ju bara skitit i det. Samtidigt beskriver hon upplevel-
sen av att inte ha blivit förstådd eller lyssnad till och det egna ansvarstagandet 
har blivit för tungt. Hon ”tar studenten” med sina klasskamrater, men i bagaget 
saknas ett fullständigt gymnasieprogram. Det samlade betygsdokument omfat-
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tar 25 kurser, men förhoppningarna om bättre betyg212 har blivit grusade. 

glenn 

Glenns val av den teoretiskt inriktade varianten av gymnasieprogrammet föranle-
der gymnasieskolans SYV att lyfta honom i överlämningskonferensen. Meritvärdet 
anses ligga i underkant213 och hon påpekar att man nog bör vara observant på 
honom. Enligt grundskolans personal finns däremot inte några noteringar. Han 
finns inte ens bland de tveksamma. Det visar sig så småningom att komma i tid, ha 
kontroll på datum, materiel, information etc inte tillhör hans starka sidor. Under 
perioder när hälsan vacklar, är det mycket svårt för honom att klara krav av detta 
slag. 

Det är först på våren i ettan som Glenns namn dyker upp på klasskonferenser 
och han mår allt sämre, vilket visar sig i större frånvaro under vårmånaderna och 
han kommer efter i kurser. Kontakterna mellan skola och hemmet tätnar. Klass-
föreståndare, med särskilt ansvar för Glenn, är Rebecka och hennes mailkontakt 
med föräldrarna pågår kontinuerligt. Vissa kurser förlängs och extra arbetsinsatser 
under sommaren gör att Glenn är ”ikapp” när höstterminen startar. Vid en till-
bakablick efter första sommarlovet uttrycker han att frånsett lite stress till och från, 
så är han nöjd med den hjälp och uppmärksamhet han fick i ettan. Han ser med 
tillförsikt fram emot år 2. 

Den tid som följer kännetecknas av upp- och nedgångar. I perioder av dals-
änkor, har klassföreståndaren en tät kontakt med Glenn, där han får stöd genom 
att det skapas en tydlig, konkret struktur för hur han ska jobba, med vad och när. 
Därtill sker upprepade uppföljningar. Kontakten med hemmet fortsätter och un-
der loven finns föräldrarna för att stötta Glenn så han kommer till skott med sina 
uppgifter214. Det tredje årets praktikperioder och specialiseringskurs kommer att 
få särskild betydelse och utgör således en vändpunkt för honom. Det stora intresse 
som väcks för inriktningen ökar motivationen och framtidsplanerna ändras. Peri-

212  I sex kurser uppnår hon VG, tio kurser blir godkända och nio icke godkända. Ej godkända 
kurser: engA, maA, nkA, reA, idrott och hälsaA, projektarbetet samt tre kurser i karaktären. Hen-
nes kurser motsvarar totalt 1900p.
213  Vid höstterminens slut i år 9 ligger det på 170p. Han sägs inte ha fixat svenskan på hösten, 
men han kommer att bli godkänd till våren. Det slutliga meritvärdet uppgår till 190p och därmed 
har Glenn det näst högsta meritvärdet inom ramen för fallstudiegruppen.
214  Glenn berättar till exempel hur hans farsa tvingade honom att sitta uppe tills en deluppgift i 
prövningen av svenska B-kursen var gjord, vilket Glenn tycks vara mycket tacksam över. Genom 
detta lyckades han få sitt betyg i kursen. Vid ett annat tillfälle gjordes en inlämningsuppgift under 
bilresan till ett semestermål.
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odvis har skolgången kännetecknats av hög frånvaro, men i trean konstaterar lära-
ren (Ronny) i specialiseringskursen: Du sitter ju där varenda timme! Du har gjort 
ett skitbra jobb nu alltså på den här kursen å så. Under den avslutande praktiken får 
han mycket beröm. Hans goda förmåga att läsa av människor uppmärksammas215 
och handledaren menar att han kan anpassa sig och vara smidig. Han är jätteduktig 
tycker jag. Å han är intresserad (…) tar egna initiativ. Det tycker vi är kanonbra! (…) 
Du kommer i tid å du har vart här varenda dag (…) jag är jättenöjd med dig!  Hand-
ledaren framför vidare att Glenn fungerar bra i personalgruppen. Det kan va ganska 
tuff jargong bland personalen så, men där har du lyckats hävda dig här, å våga säga till 
om nå´n resonerar fel om nå´t så.  Det här är en plats som Glenn fortsättningsvis vill 
arbeta på. Det är den bästa praktik jag har vart på, tror jag. Ronny uttrycker också 
sin glädje över Glenns förmågor och hans utveckling. Han ger honom en eloge för 
den mognad han har visat i samtalet om de människor man möter i jobbet. 

Vid den sista klasskonferensen meddelar klf (Rigmor) att det finns inga S i 
Glenns betyg och Rebecka uttrycker sin glädje över hans prestationer. Därför ser 
jag ut som jag gör! (…) Han går ut med flaggan i topp! Han har gjort super ifrån sig!  
Genom Glenns försynta hållning lyser en viss stolthet när han kommer ut från 
Granvik med sitt slutbetyg på studentdagen. Han når emellertid inte riktigt upp 
till grundläggande behörighet för högskolestudier216, men har å andra sidan betyg 
i flera ämnen som ofta krävs för tillträde till högskolan utöver den allmänna behö-
righeten, såsom engelska B, matematik B och historia A. 

tommy

Den mest omfattande överlämning som sker från grundskola till gymnasieskola 
i gruppen av fallstudieelever rör Tommy. Grundskolans personal säger bl a att 
han behöver mycket stöd, riktlinjer och uppföljning. Han har svårt att välja, be-
höver styras och sägs följa minsta motståndets lag. Tommy jobbar ibland, ibland 
inte, beskrivs som humörsstyrd och klarar inte konflikter på ett bra sätt. Med stöd 
klarar han det mesta. Om den sociala situationen sägs att han sköter hemmet själv. 
Grundskolans åtgärder har bestått i små grupper, i matte men även i engelska. 
Han har fått muntliga prov, lärarstöd och läxhjälp. Gymnasieskolans personal 
får en tydlig uppmaning: Viktigt att han blir sedd!  En skriftlig dokumentation 
lämnas, inklusive fem bilagor avseende olika ämnen. Grundskolan bedömer att 

215  Praktikplatsen tillhör ett specifikt område som ställer höga krav på personalens lämplighet.
216  82% av Glenns sammanlagda kurspoäng (26 kurser) är minst godkända. Det saknas en 
50-poängskurs för ett fullständigt gymnasieprogram. Fem kurser ligger på MVG/VG-nivå, 16är 
godkända och resterande fem är IG.
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Tommy har

kapacitet att nå målen i alla ämnen, men pga av frånvaro, motivationsbrist, brist på 
uthållighet har han ej klarat detta. Har under skoltiden till och från varit utsatt för 
mobbning. I åk 8, 9 har situationen ändrats. Tommy behöver mycket vuxenstöd och 
struktur samt tydliga normer i vad som förväntas av honom. 

Dokumentationen som finns arkiverad på grundskolan rör främst situationen i 
år 9, men den antyder att problemen varit större under tidigare år. 

Tommys val av gymnasieprogram grundar sig i ett intresse för karaktärsäm-
nena och den bransch han kommer att utbildas för. Grundskolans praktiska 
ämnen, hemmet och olika jobb som han haft på kvällar och helger har utgjort 
inspirationskällor. Han har inte valt några andra alternativa program. Detta är 
den enda utbildning han kan tänka sig och två veckor före skolstart kommer 
han in på en reservplats. Han säger sig ha haft en känsla att det ska gå, även om 
ingångsläget inte var bra. Jag hade ju dåliga betyg i det mesta217.  

Tommy går i en av tre klasser som ska läsa den yrkesorienterade inriktningen 
på programmet. Schemat för år 1 är mycket luftigt under senare delen av veckan, 
vilket kan inbjuda till att man som elev väljer att hoppa över en och annan lek-
tion218. Vid upprepade lektionsbesök som jag gör under det första året, saknas 
ofta Tommy. När han sent omsider påträffas i det praktiska arbetet är han aktiv i 
sina arbetsuppgifter och jobbet tycks flyta bra. Mot slutet av det första året sätts 
hot in på begäran av Tommys hemkommun, enligt SYV. Hotet består i att han 
inte ska få flytta upp till år två, vilket innebär att han får sluta på programmet 
eftersom hemkommunen i ett sådant läge vägrar betala för honom219. Tommy 
tar varningen på allvar. Han känner oro, är stressad och kämpar intensivt för att 
hålla sig kvar. Han jobbar in i det sista i Stugan för att klara av sina inlämnings-
uppgifter och prov.

Tommy säger att han inte har talat om för lärarna varför han är så mycket 
frånvarande, att det beror på jobbet. Jag har ju ringt å sjukanmält mig dom da-
garna jag har jobbat.  Han berättar om det ekonomiska ansvar han delvis har 
för, inte bara sig själv, utan också för familjen i övrigt. På hans lott faller även 
skötsel av hemmet. Frånvaron sjunker under andra året när han ges möjlighet att 

217  I slutbetyget från grundskolan nådde han 100 poäng fördelade på två VG och sju G. Betyg 
saknades således i sju av grundskolans ämnen.
218  De praktiska karaktärsämnena ligger under veckans två första dagar och under resterande 
dagar läser eleverna A-kursen i matematik, svenska och engelska. Därtill kommer en idrottslektion 
och ett par arbetspass som fylls av karaktärsämnen (teori). 
219  Detta skulle tvinga honom att flytta till sin egen kommuns gymnasieskola. Det skulle leda 
till ett programbyte.
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bo närmare skolan under vardagarna och slipper de långa resorna. Nya svackor 
inträder under år tre. Kurser från första året släpar fortfarande efter och nya 
riskerar fylla på.

Tommy säger sig inte ha förstått att kärnämnena skulle ingå i gymnasieskolan 
eller att det skulle vara så mycket teori överhuvudtaget. Det var ju precis att jag 
fick godkänt i matte, svenska. Jag fick ju godkänt i matte å svenska, tack vare att dom 
ville va snälla, för dom visste att jag ville gå på programmet.  Läsningen är jättesvår 
och det går långsamt. En svårighet som har följt honom genom grundskolan. 
Tommy upplever att han inte har några problem med det praktiska. Är han bara 
närvarande så klarar han det. Praktiskt är jag hur bra som helst, men teoretiskt - det 
går käpprätt åt helvete. Det går inte. Om de teoretiska inslagen inom karaktärsäm-
nena säger han: Men jag klarar inte dom. Det är alltså på gränsen att jag gör det, å 
då drar jag stenhårt på det praktiska å då blir det ett bra betyg.  Beträffande kursen 
i naturkunskap A, berättar Tommy att han hade vissa IG inom NO på grund-
skolan220 och det skapar problem. När man kommer hit så tycker man att alla kan 
det mesta, å dom har ju vart med på dom lektionerna i grundskolan, men det har 
ju inte jag (…) Jag hänger inte med på det! Jag fattar ju ingenting!  Tommy får ett 
slutbetyg från gymnasieskolan, men når inte allmän högskolebehörighet221. 

gAbriellA 

Gabriella har valt den studieförberedande inriktningen av sitt program och hon 
omnämns mycket kortfattat vid överlämningskonferensen. Orsaken är hennes 
behov av extra stöd i engelska222. Ett skriftligt underlag för pedagogisk överläm-
ning har fyllts i av grundskolans klf: Gabriella har godkänt i engelska, men behöver 
fortsatt stöd i ämnet främst gällande grammatiska avsnitt. Gabriellas dåliga självför-
troende i ämnet påverkar hennes resultat. NP223 godkänt resultat om än svagt. Hon 
har personliga erfarenheter av verksamhetsområdet hon utbildas för och har haft 
målet i sikte sedan hon var liten224. Hennes framtida drömyrke kräver högsko-
leutbildning. Intresset för spanska, som hon pluggade under högstadiet, har sin 

220  I de naturorienterande ämnena nådde Tommy målen för godkänt i fysik, men inte i kemi 
och biologi.
221  Han har ett fullständigt program omfattande 2500 p, varav 72% omfattas av betyget G, 
VG eller MVG. Av totalt 30 registrerade kurser, ligger sex kurser på MVG/VG-nivå, 15 kurser är 
godkända och nio är IG.
222  Informationen kommenteras av gymnasieskolans SYV som konstaterar att Eng B läses i 
S-klassen.
223  NP står för nationella proven.
224  Hon har även praktiserat, i såväl år 8 som 9, inom olika delar av detta yrkesområde.
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grund i utomlandsvistelser och i sitt förväntade behov av dessa språkkunskaper. 
Ett mål är att kunna jobba utomlands. 

Gabriella trivs och upplever att det är roligt och omväxlande i gymnasie-
skolan. Inledningsvis lyfts matten fram som jättekul, medan engelskan är ett 
väldigt svårt ämne. Jämfört med ”högstadiet” är det stora skillnader mellan 
skolformerna, enligt Gabriella. Erfarenheterna av grundskolans senare år är 
delvis negativa, inte minst till följd av ett stort antal lärarbyten. Gymnasie-
lärarna återkommer däremot i olika ämnen och klassen har inte haft nå´ra 
vikarier i nå´nting. Genom den kontinuitet som skapas bygger man ju upp den 
kontakten med lärarna. Gabriella ställer stora krav på sig själv och periodvis 
har hon det tufft, eftersom hon även drabbas av personliga kriser225. Hon tror 
emellertid att den privata situationen har påverkat hennes motivation och hen-
nes framtidsplaner. 

Det andra året upplevs som väldigt stressigt. Det är mycket å göra å, långa 
dagar i skolan. Schemat är komprimerat. Hösten i år tre blir något lugnare, 
men därefter blir det återigen en mycket intensiv period under sista hälften 
av läsåret226. Vid en återblick på gymnasietiden framstår matten som det mest 
negativa, eftersom den har satt käppar i hjulet för den fortsatta högskoleut-
bildningen. Spanskan blir också ett misslyckande. Det har ju vart katastrof 
verkligen. Det mest positiva däremot är klassföreståndarna. Gabriella framhål-
ler under hela utbildningen det stöd hon får genom att Rebecka, som ansvarig 
mentor, backar upp henne i olika situationer. Om sin andra klassföreståndare 
uttrycker hon att Rigmor har verkligen vart en jättebra lärare (…) som verkligen 
nu har förståelse och har stöttat när jag har haft det svårt å så (…) Det känns inte 
som nå´n lärare (…) utan mer kompisaktigt. 

Gabriella lämnar Granvik med slutbetyg227 för ett utökat program och me-
ritpoängen ligger högst inom fallstudiegruppen228. Trots bra betyg i bland an-
nat de karaktärsämneskurser som kan förmodas utgöra en god grund för vidare 
utbildning inom det aktuella verksamhetsfältet, är det en av de underkända 

225  Sjukdomar och dödsfall bland nära anhöriga samt en egen sjukhusvistelse och efterföljande 
sjukskrivning kommer att sätta sin prägel på gymnasietiden.
226  Vissa klasskamrater mår väldigt dåligt av den höga arbetsbelastningen och funderar t o m 
på avhopp, trots att de hittills nått goda studieresultat och dessutom befinner sig i slutfasen av 
utbildningen.
227  Hon har 2550 poäng registrerade fördelat på 28 kurser, varav 18 ligger på MVG- eller VG-
nivå. I åtta kurser når hon godkänt. För två kurser blir betyget IG.
228  Gabriella når 14,0. Genomsnittet låg på 14,0 för nationella program vid landets gymnasie-
skolor läsåret 06/07 (14,7 för flickor och 13,4 för pojkar).



150  Resan genom gymnasieutbildningen 

kurserna (maB, 50 p) som hindrar henne från att studera vidare229 inom hög-
skolan och få den yrkesutbildning som hon så gärna önskar.

tim 

För Tim görs varken muntlig eller skriftlig överlämning från grundskolan till 
Tallåker. I grundskolan har han nått godkänt i alla kurser utom kemi och fysik. 
Det arkiverade materialet innehåller inte någon dokumentation utöver slutbe-
tyget. I november visar det sig att Tim har varit borta en hel del under de första 
månaderna i gymnasieskolan. Vid en klasskonferens samma månad får studie- 
och yrkesvägledaren till uppgift att kalla nio elever för samtal, däribland Tim. 
Han har ett prov som släpar efter, frånvaron ökar och han läser matte i Stugan. 

Tim gick i en idrottsklass under sina tre sista grundskoleår, men han säger att 
det var nära att jag inte fick det, för det var också så där, jag var lite efter eller så. Jag 
hade svårt å koncentrera mig. Han fick möjlighet att börja i idrottsklassen, men 
när han halkade efter i andra ämnen fick han ta idrottstimmarna för att jobba 
med andra uppgifter. Utöver idrotten så är det bl a svenska (skriva noveller) och 
samhällsorienterande ämnen som han beskriver som roliga. Vid en tillbakablick 
på grundskoletiden konstaterar han att ibland kanske han satt och lekte på lektio-
nerna och att det var anledningen till att han kom efter. Det nationella provet i 
engelska var svårt i nian och han tror inte att han riktigt klarade det, men annat 
arbete uppvägde betyget. Matten är svårast och har varit så också under grund-
skolan. I nian arbetade han i en mindre grupp, vilket han tycker var jättebra. Be-
tyget låg på godkänt fram till de nationella proven. Men jag klarade precis nästan. 
Jag fick godkänt, säger han.

Bakom valet av gymnasieprogram ligger intresset för karaktärsämnena och 
Tim siktar på jobb inom branschen. Under våren i år 1 drabbas han av en per-
sonlig kris230, halkar successivt efter och är ibland frånvarande. Mot slutet av 
terminen känner han sig piggare och före sommarlovet säger han: Det känns bra 
faktiskt. Jag vaknade nästan till, ja när det hade gått en bit (…) Jag hade flera prov 
nu som jag har gjort så här direkt. Jag blir så´n när det gäller så. För ibland blir jag 
lite seg först. Tim tycker att han har kommit ifatt med det mesta han låg efter i, 
utom ett par av kurserna. Han vet inte riktigt när han ska ta igen det och det 
är svårt att prata med berörd lärare. Han missar dessutom en kärnämneskurs i 
estetisk verksamhet och ytterligare en kärnämneskurs under våren.

229  Hon avser att direkt söka KomVux för att läsa upp matten och därigenom skaffa sig den 
särskilda behörigheten som krävs.
230 En nära anhörigs bortgång.
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Tim trivs jättebra i skolan och efter omstruktureringar av klasserna inför år 2, 
är det nu fler killar i klassen. Han beskriver sin arbetsplatsförlagda utbildning i 
positiva ordalag231 och anser att det är roligare än i grundskolan, även kärnäm-
nena. Valet av program känns rätt och han säger sig kunna och veta betydligt 
mer än när han började. Inför år tre har han positiva förväntningar. Nu är det ju 
inte lika många ämnen kanske, så nu kanske det är lättare å satsa på dom ämnena, 
som matte till exempel. Det är nog mycket lättare nu, om man inte har så mycket. 
Tim har inte pratat så mycket med sin klf om matten, lite kanske, eller hon vet 
nog om det. 

Det minst positiva som Tim kommer att bära med sig från sina gymnasieår 
är matten. Nä jag kämpade väldigt mycket med det. Jag fick klart alla proven, 
men sen så är det ju nationella som jag inte klarade. Vad som skulle ha behövts 
är återkommande repetition med blandade uppgifter, anser han. Som upplägget 
är nu, så avverkas ett kapitel i taget och läggs sedan på hyllan. Jag glömmer ju 
bort också du vet. Sen när nationella kommer så har man ju glömt bort nästan 
allt. Tim har bytt ma-lärare flera gånger, Anton, Albert, Assi, Angelica och så 
Astrid i Stugan. Tim rannsakar sig och konstaterar att han kunde ha gjort saker 
annorlunda, men han orkade inte i tvåan. Han tror det skulle ha hjälpt om nå-
gon kollat upp honom tätare och då hade han kanske orkat hålla ut. Tankarna 
på matten försöker han att skjuta åt sidan. Det är bara å inte tänka på det! Vid 
ett senare tillfälle uttrycks emellertid en viss besvikelse över att så mycket tid har 
satsats på ett ämne som ändå inte resulterade i ett godkänt betyg. För jag la ju all 
tid på matten där i onödan nästan med (…) Man kunde ju kanske tagit tag i nå´t 
annat ämne då kanske, å fått G där eller nå´t som var lättare, men jag fick i alla 
fall bort två IG:n232. Slutbetyget omfattar ett utökat gymnasieprogram och Tim 
når precis upp till den allmänna högskolebehörigheten233. 

förutsättningAr som möjligheter eller hinder

Genom att använda KoRP:s centrala begrepp, delaktighet, kommunikation och 

231  Tim beskriver en enda praktikperiod som negativ under hela sin utbildning. Han kände sig 
utnyttjad. Han minns inte heller att han hade något besök från skolan under den praktiken. I övrigt 
har han haft lärarbesök på de praktikplatser han har haft.
232  Tim hann i slutet av år tre att läsa in kärnämneskursen i estetisk verksamhet, samt en av 
karaktärsämneskurserna.
233  Han har 2600 poäng i slutbetyget. Av totalt 30 kurser ligger sju på MVG/VG-nivå, 18 kurser 
är godkända och resterande fem IG. Godkänt betyg i matematik A saknas vilket kan utgöra ett 
hinder för vidare studier. Detsamma gäller naturkunskapskursen A.
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lärande, som ett raster i analysen av de sammanställda elevberättelserna, har en 
rad faktorer framträtt vilka bidrar till inkluderings- och exkluderingsprocesser. I 
min analys och tolkning av det empiriska materialet har därvid åtta olika teman 
vuxit fram (se analysfas 4, kap 6). Skarpa skiljelinjer mellan dessa saknas, vilket 
också redovisningen antyder. I praktiken är de till stor del sammanflätade och 
avhängiga varandra, på samma sätt som begreppen delaktighet, kommunikation 
och lärande betraktas som ömsesidigt beroende av varandra och därför svåra att 
särskilja.

delAktighet i en kompisgemenskAp

Elevernas upplevelse av tillhörighet och verklig delaktig i en kamratgemenskap 
utgör en av kärnpunkterna, vilket belyses av elevernas berättelser. Grundskolan 
har satt sina spår och erfarenheterna väger alltjämt tungt i några elevers ryggsäck-
ar. I gymnasieskolan tar sig utanförskapet delvis andra former och det framträder 
en variation i individernas sätt att hantera det (jmf Alin Åkerman, 2001). 

Gisela

Gisela antyder att hon under grundskolans senare år har varit utanför klassge-
menskapen. Det var grupperingar och hon umgicks inte med dem som gick i 
klassen. Jag bara gick dit, gjorde vad jag skulle. Vissa människor hänger ihop. Å jag 
var inte liksom som dom, om man säger så. Hon menar att hon kanske borde ha 
valt något teknikprogram, för att sedan gå vidare mot det hantverk hon dröm-
mer om, men valet föll på ett flickdominerat program234. Hon beskriver sin obe-
hagliga känsla från grundskolan, rädslan för att göra bort sig och bli utskrattad, 
särskilt av killar.

Nu när vi är bara tjejer, tycker jag det är jättebra. Man liksom vågar å liksom engagera 
sig lite mer, kanske räcka upp handen å så´na grejer, mer än vad man vågade innan 
(…) det går å liksom säga mer å liksom, det spelar ingen roll om det är fel eller 
svaret är fel.

Det finns inte någon i Giselas gymnasieklass som hon känner sedan tidigare, men 
relativt snabbt upplever hon att det fungerar bra och hon säger sig kunna prata 
med alla i klassen. Det var jobbigt i början å komma dit å så, men sen så var det en 

234  Vid utbildningens start dröjer det många veckor innan gruppen någorlunda har stabiliserats. 
Elever lämnar klassen och nya kommer till. Slutligen ligger antalet på 27 flickor under år 1, men 
förändringar i antalet fortsätter under resterande terminer och vid studentexamen finns 21 elever 
inom gruppen.
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annan tjej som var själv där med (…). Det känns som man har gått jättelänge med 
dom. Mindre grupper tycks fungera bättre för henne och tryggheten är viktig, ef-
tersom hon är så rädd för att göra fel. Hon trivs t ex i sin mattegrupp där de inte 
är så många och läraren (Rolf ) hinner hjälpa alla. Vid besök på mattelektioner 
noterar jag att klassrumsklimatet ger en känsla av öppna och varma relationer. 
Rolf går runt, kollar aktivt upp, förklarar och hjälper eleverna och däribland Gi-
sela. Under lektionen skojar han med tjejerna, en aning provocerande men med 
vänskaplig ton som inte går att misstolka. 

Tina

Från grundskolan bär Tina med sig erfarenheter av att ha varit utnyttjad av kom-
pisar och när hon inte kunde låna ut pengar så dög hon inte. Hon beskriver 
rädslan för att förlora kompisar och av den anledningen vågade hon inte säga 
nej vid påtryckningar. Varje gång man inte hade pengar då snackade dom inte ens 
med en. Frånsett en klasskompis, Tilde, umgås hon inte längre med någon från 
grundskolan. En särskild relation till en tjej i gymnasieklassen tar en vändning 
som enligt Tina kommer att påverka hennes studier. Konflikten som uppstår i 
början av hösten i år 2 leder också till att andra klasskamrater tar parti för den 
ena eller den andra. I början så typ var jag ju bara hemma liksom. Jag sket i skolan. 
Jag orkade inte gå (…) Det var jobbigt i början å så, men alltså jag visade ju inte att 
jag var ledsen i skolan å så.

Tinas anpassade studiegång bidrar till att hon kommer bort från klassgemen-
skapen, vilket visar sig i kamraternas bemötande när hon återvänder efter en 
längre tids frånvaro. Tina sitter på en bänk i korridoren när alla klasskamraterna 
strömmar ut från lektionssalen. En av flickorna uppmärksammar henne, medan 
övriga bara går förbi. Två flickor, som hon ska göra projektarbetet tillsammans 
med, hejar kort och stannar till. De pratar med varandra om när de ska träf-
fas för det gemensamma arbetet, men ingen av dem antyder att Tina ska vara 
med. Trots att hon sitter precis framför dem på bänken, tittar de inte på henne 
och hon förblir tyst. Klf (Anja) har föreslagit att de ska jobba tillsammans på 
eftermiddagen och på Anjas fråga om Tina har pratat med kompisarna, redogör 
hon för vad som strax innan har utspelat sig i korridoren. Anja hävdar att hon 
särskilt påpekat att flickorna skulle planera tillsammans med Tina och resignerat 
konstaterar hon att hon verkligen försökt. Hon anser sig inte kunna göra mer. 
Hennes förslag blir att det kanske är bättre att Tina släpper detta, dvs avstår från 
att göra projektarbetet. 
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När Tina tänker tillbaka på sin tid på Tallåker är kompisrelationerna ändå 
det mest positiva och vad de gjort tillsammans på rasterna. Hon känner sig mer 
accepterad nu än i grundskolan och till utvecklingen hör träningen i att lösa 
konflikter. Jag vågar säga ifrån. 

Glenn

Glenns roligaste minne från Granvik är aktiviteterna som klassen har gjort till-
sammans. Klassgemenskapen har funkat helt OK, alltså det blir ju alltid grupper 
när man är ett gäng folk liksom, men det har ändå funkat235.  Grupperingar kan 
man förvänta sig när det är 30 personer, menar han. Den sneda könsfördel-
ningen har inte varit något problem. Jag kommer jättebra överens med dom flesta 
tjejerna i klassen.  Det blir så jäkla stökigt med killar, men Glenn gör tillägget att 
det kan det bli med tjejer också. Lektionerna236 har präglats av arbetsro, vilket 
Glenn uppskattar och beskriver som väldigt skönt. Skillnaden är stor jämfört med 
grundskolan där det var mycket svårare att skapa det lugn som funnits i S-klassen 
och som Glenn anser sig behöva. När det gäller synen på killar och tjejer, menar 
han att det är nog alltid en fördel å va en kille inom allting. Det har märkts fram-
förallt ute på praktikarbetsplatser. 

Tommy

Tommys frånvaro under grundskoletiden var stor och han redogör för sina kam-
ratrelationer och den mobbning som han har utsatts för under tidigare år.

Jag hade ju ett rent helvete, eftersom jag var mobbad från tredje klass, från tredje 
klass till nionde klass var jag mobbad, å jag blev misshandlad, mobbad. Jag var hemma 
hela 7:an, halva åttan, en stor del av nian också så det är ett under att jag överhuvud-
taget fick betyg. Alltså jag kunde komma hem till mamma å bara lipa å visa blåmärken 
överallt (…) Dom satt å kastade böcker i huve´t, å pennor, å puttade in mig i skåp å 
allting (…) Å liksom försvarade jag mig för en gångs skull så gjorde jag det ordentligt. 
Jag skrek å gapade å jag… fly förbannad. Då kommer lärarna å säger att jag överrea-
gerade, att det var mitt fel alltihop (…) Å jag hotade ju lärare å jag var förbannad.

235  Hur eleverna upplever sammanhållningen och den uppdelning i grupper som sker, varierar. 
Eleverna tror inte att ens klassföreståndarna märker de spänningar som periodvis råder. Vid ett 
utvecklingssamtal beskriver klf  Rebecka eleverna som otroligt respektfulla och fina mot varandra (…) 
fantastiska är ni! Ni är alldeles för stor klass (…) men det är inte mycket vi kan göra åt det. Klf  Rigmor ut-
trycker vid en klasskonferens: Har aldrig haft en så´n klass förr.
236  Klassen betraktas som mycket skötsam, men i den disciplinerade klassrumsmiljön döljs 
meningsskiljaktigheter väl och kritiska åsikter om exempelvis lärare vädras utanför klassrumsdör-
rarna.
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Tommy menar att han fortfarande bär på en rädsla för att gå ensam på kvällarna, 
att bli nerslagen om han stöter på någon som absolut inte gillar honom. I paral-
lellklassen finns en kompis från grundskolan som varit och som alltjämt utgör ett 
stort stöd för honom. Hon har försvarat mig å så´na grejer, säger Tommy. Under 
gymnasieutbildningen sker en omstrukturering av klasserna till det andra året. 
Relationerna mellan klaskompisarna förändras och Tommy tycker att det var 
bättre i ettan. Utanförskapet gör sig påmint och det innebär att han inte heller 
blir efterfrågad eller saknad då han är frånvarande. Han försöker tränga undan 
känslorna.

Jag bryr mig inte så mycket om jag umgås med nå´n eller inte, det berör mig inte så 
mycket längre. Visst ibland kan man känna det bara att man blir verkligen utanför, 
att det är aldrig nå´n som ringer å frågar om man ska hitta på nå´t eller så här, å då 
känner man ju det att nu är jag rätt så utanför men sen, sen så bara funkar det som 
vanligt igen. 

Gabriella 

Till samma utbildning som Gabriella har valt, följer en kamrat som hon umgåtts 
med under många år. Hon skaffar sig även nya vänner under tiden. Utöver rela-
tioner till klassföreståndare och människor som hon möter under sina praktikpe-
rioder, är gemenskapen med klasskompisar av stor betydelse. Sammansättningen 
i klassen förblir i stort sett densamma under tre år. En informell uppdelning sker 
så småningom i olika grupper, men Gabriella har kompisar inom ”sin grupp” 
och tycks inte beröras så mycket av den sociala rangordning som påstås uppstå 
och som vissa elever reagerar mot. 

Tim

Som det mest positiva från sina år på Tallåker lyfter också Tim fram kompi-
sarna och trivseln i klassen. Om man inte har bra klasskompisar å så´nt, funkar 
det inte i längden. Han säger sig dessutom ha en bra relation till dom flesta 
lärarna. 

sammanfattnInG och slutsatser

Samtliga elever i fallstudiegruppen betonar direkt eller indirekt vikten av att ha 
kompisar och delaktighet i en sådan gemenskap är en av förutsättningarna för att 
de ska lyckas med sin utbildning. När de ser tillbaka på sin tid i gymnasieskolan 
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(och även grundskolan) är det kamratskapet som flertalet främst kommer att 
minnas. 

Alltså jag tycker vänskapen är väldigt viktig, å sen vänskapen, alltså kompisar i skolan 
(…) den grundar verkligen till å prestera nå´nting, tycker jag i alla fall, för utan mina 
kompisar hade jag inte klarat mig länge. (Gerda) 

Resultatet visar att elever som hamnar i svårigheter under sin utbildning eller 
som avbryter eller som får en anpassad studiegång, upplever periodvis utanför-
skap i gymnasieskolan, är bärare av en mobbningsproblematik från grundsko-
lan och/eller är deltagare i en klass där inte relationerna mellan eleverna fung-
erar på grund av starka gruppbildningar237. Inte minst i studieförberedande 
klasser (gäller både Granvik och Tallåker), framträder segregationen mellan 
högpresterande elever och den grupp som har svårare för att nå de högsta 
betygsnivåerna och/eller mellan elever som har olika sociala och ekonomiska 
bakgrundsförhållanden. 

Eleverna menar att mobbning förekommer i mindre grad på gymnasieskolan 
än i yngre åldrar, men det handlar förmodligen om att det tar sig andra uttryck. 
Alltså jag behöver ha typ nå´n nära människa (…) Dom tycker inte om mig. Jag vet 
inte varför (Therese). Ärren från tidigare upplevelser gör sig påminda hos mobb-
ningsoffer. Några av dem försöker att bortse från sitt utanförskap, medan andra 
drar sig undan.

Sätter jag mig längst bak, sätter dom sig längst fram. Å sätter jag mig i mitten så spri-
der dom ut sig åt alla håll å kanter runt om då (…) Det har blivit värre, men jag bryr 
faktiskt inte längre, för jag är här för min skull inte deras. (Tilde)

Att lärandet påverkas har redan berörts. Ytterligare en elev beskriver sambandet 
då hon refererar till sin historia, vilken kan misstänkas begränsa hennes möj-
ligheter att själv lösa problemet på gymnasieskolan. Redan i första samtalet på 
hösten i år 1 säger hon att ingen pratar med henne.

Där [högstadiet] lärde jag mig ingenting! (…) Absolut ingenting! Jo för även om 
jag gick på en del lektioner, så lyssnade jag inte. Jag kunde inte, för det var för att jag 
tyckte det var hemskt alltså att gå ut på en rast. Jag ville typ sitta kvar därinne å 
gömma mig, för då blev man påhoppad av alla å det var mobbning överallt. Det var 
jättehemskt. Man ville inte. Det var liksom, även om man sa det till lärarna… Dom 
sket totalt i det! (Therese)

237  I dessa fall kan det även handla om att kontakten mellan eleverna och klassföreståndaren 
inte fungerar, vilket Y-klassen på Granvik utgör ett exempel på. Klassen består av favoriserade och 
icke-favoriserade elever, enligt deras egen upplevelse.
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När elever försöker berätta om sina upplevelser av att inte vara accepterade och 
omtyckta har de svårt att bli trodda. Ansvaret läggs över på den enskilde, som 
uppmanas ta initiativ till kontakt med sina klasskamrater. 

Alltså det skulle jag nog tipsa dig om att du ändå gjorde det [ställa frågor till klass-
kamraterna], för då är du ju ändå med i det hela förstår du. Du är liksom ändå med i 
klassgemenskapen. Sen är ni ju många olika grupper, finns ju så mycket grupperingar 
i klassen å det är som det är. (Anja)

Elever som börjar halka utanför och för vilka frånvaron stiger, beskriver känslan 
av att inte bli efterfrågad vare sig av kompisar eller av lärare, vilket också fram-
kommit i tidigare elevberättelser.

Jag vet att dom hört av sig till andra elever som har vart borta, men inte till mig, 
för jag vet inte varför (---). Jag behöver inte va i skolan. Det är ingen som ringer till 
mig. Det är ingen som bryr sig. Det är inget som händer så då kan jag likaväl skolka. 
(Therese)

Några elever i fallstudiegruppen är mer eller mindre frånvarande under flera da-
gar, veckor eller månader innan något händer238. Tvärtom finns exempel där 
skolan (i första hand klassföreståndare) reagerar, tar kontakt på olika sätt och 
”jagar” eleven tills det lyckas. Andra nöjer sig med att kontakta hemmet via brev 
eller telefon, men eleven själv känner sig trots detta inte efterfrågad, eftersom 
han/hon inte är direkt inblandad i den kommunikation som förs.

Interaktionen mellan enskilda individer är viktig, men även på gruppnivå är 
sammanhållningen avgörande för att eleverna ska få inflytande i verksamheten, 
vilket diskuteras längre fram i texten239. 

frihet som begränsAr eller främjAr delAktighet och lärAnde

Att gymnasieskolan är en frivillig skolform innebär inte att man kan komma 
och gå som man vill. Fallstudieeleverna som börjar gymnasieskolan uppskattar 
friheten de känner, men i vissa fall kan den leda till mindre positiva effekter. Det 
är först i efterhand som konsekvenserna uppdagas och man förstår vad som gått 
förlorat under tiden. Elevens eget ansvar är centralt, men tolkas och hanteras 
olika av lärarna och övrig personal. Det uppstår variationer i individernas skol-

238  Frånvaron kan röra enstaka ämnen/kurser, särskilda veckodagar eller ströfrånvaro. I vissa 
fall handlar det även om mer sammanhängande frånvaro.
239  Reell delaktighet och möjlighet att föra fram åsikter och önskemål som enskild och som 
elevgrupp diskuteras längre fram i texten under avsnittet ”Att bli lyssnad till, förstådd och res-
pekterad”. 
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praktik till följd av skiftande krav, förväntningar, villkor och förutsättningar som 
har koppling till olika nivåer.

Gisela

Giselas erfarenheter av grundskolan är inte så positiva. Med många andra de-
lar hon upplevelsen av att gymnasieskolan känns mera fri och tillåter ett större 
ansvarstagande. Så småningom upptäcker hon en av frihetens baksidor; det stora 
ansvaret som åläggs henne blir för tungt.

Man sa till när man hade omprov å liksom verkligen ville att man skulle få G. Verkligen 
försökte få en å liksom så. Nu får man ha mer eget ansvar å det är ju bra, men man 
känner liksom att… Jag är så förvirrad jämt, så att jag känner, ibland behöver jag att 
nå´n ska säga till mig ibland så här att: Du Gisela du har omprov!  Nå´n gång så, för 
annars lägger jag det bara bakom mig å sen så kommer jag inte ihåg det. 

Hon menar att påminnelserna är nödvändiga för henne, även om det kanske 
blev lite tjatigt ibland. Upplevelsen av förvirring kan förstås utifrån de erfaren-
heter som återkommande observationer av undervisningstillfällen ger. I klassen 
upprepas ett mönster som innebär att eleverna kommer indroppandes (gäller 
även Gisela) och det tar tid innan alla samlats, upp mot tjugo minuter, ibland 
betydligt mer. Det förekommer även att lärarna är sena och ofta saknas ett antal 
elever under lektionerna. Flera av dem sitter med ytterkläder på, fördelade i olika 
gruppkonstellationer och vända mot varandra. En del saknar materiel och under 
genomgångar antecknar långt ifrån alla såsom det förväntas av dem. Om läraren 
inte lyckas fånga intresset pågår parallella samtal här och var i klassrummet. Ti-
den används till att läsa på inför ett prov i ett annat ämne, fixa frisyren på kom-
pisen eller också upptar mobiler och andra saker deras koncentration. I de flesta 
fall tycks lärarna bortse från att det pågår andra aktiviteter i klassrummet och att 
elever kommer och går på olika tider. Man fortsätter sin undervisning.

Som en jämförelse kan nämnas lektionerna i psykologi, som för övrigt tillhör 
Giselas favoritämnen. Hon visar ett mycket större engagemang, antecknar och 
för samtal med läraren. Efter lektionen berättar läraren om sitt krig med klassen, 
där hon tydligt tvingades markera gränserna för att ändra beteenden och negativa 
attityder. En kamp som resulterade i en fungerande och positiv relation. Skillna-
derna i vilka krav som ställs blir tydligt när hon vid ett annat tillfälle samarbetar 
med en kollega (Ritva) under ett temaarbete. Lärarnas förhållningssätt skiljer 
sig markant åt. Tiderna, såväl start- som sluttider är flexibla under kollegans 
lektioner. Gisela och hennes kompis lämnar in sina loggböcker, där texten är 
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identisk. Ritva återlämnar dem, utan reaktioner, medan psykologiläraren skickar 
dem tillbaka till sina arbetsplatser. Gå och sätt er! Hon pratar med dem om egna 
insatser och vill veta vad var och en har gjort och hur de tänker. Hon redogör 
vidare för loggbokens syfte. Det är att kommunicera med läraren.  Budskapet är 
tydligt. Nu är jag ju här och förklarar! Hon sätter sig ner hos eleverna, benar ut 
arbetet, skriver, stryker under och diskuterar med dem. I korridoren hörs hon 
säga till sin kollega: Jag tror inte de har förstått vad de ska göra!

Tina

Gymnasieskolans icke-obligatorium gör att en del elever uppfattar det som att 
man tilldelas en större frihet att göra som man vill240, vilket ibland visar sig i från-
varostatistiken. När idrotten kommer på tal blir Tina märkbart engagerad. Jag 
har inte gått så mycket nu på flera veckor, säger hon på våren i år 1, trots att hon 
är en idrottstjej. Hon har inte orkat, för det är allt fler som inte går till idrotts-
lektionerna och hon menar att till slut, slutar man ju med det själv också. Det blir 
tråkigt. Dessutom har hon varit sjuk en hel del, men hon deklarerar tydligt sin 
bibehållna inställning till själva ämnet. Det är jättebra. Det är jättekul å så. Det är 
bara det att det är så lite folk. Tina gör jämförelser mellan skolformerna.

Det jag har märkt med lärarna här och i grundskolan, det är att på grundskolan var 
dom som liksom hökar över oss. Man fick inte göra nå´nting. Här liksom skiter dom 
i en.. eller så…Jamen dom sköter sitt, å vi liksom så, typ som vi lever i två helt olika 
världar, bara att vi träffar dom när vi har lektioner eller så, å låter oss va så. Man får 
göra vad man vill. Det är bra. För då känner man sig mycket friare å sånt va. Då är det 
mycket roligare å gå i skolan faktiskt. 

I likhet med Gisela, revideras emellertid synen på ”högstadiet” och senare ser 
hon tillbaka på den starkare kontrollen och påminnelserna som mera positivt. 
Hon lyfter fram att lärarna kollade upp henne; typ så att jag fick G i allting å 
så´nt. Om gymnasieskolan hade gjort detsamma så tror hon att det skulle ha gått 
bättre då, faktiskt. 

Glenn 

Vid observationer av hur organisering och genomförande av undervisning sker 
i Y-klassen (Giselas klass), framträder en markant skillnad i jämförelsen med S-
klassen. I den senare är alltid närvaron hög och eleverna är fokuserade på arbetet. 

240  Skolverket, 2008b. Det påpekas dock på skolorna att obligatorisk närvaro gäller när man 
som elev har beslutat sig för att gå en gymnasieutbildning.



160  Resan genom gymnasieutbildningen 

Lektionerna kännetecknas av lugn och ro trots det stora elevantalet241 och starten 
sker oftast på utsatt tid. Friheten tar sig inte uttryck som kravlöshet, utan handlar 
mer om krav på elevernas ansvarstagande för studierna, för vilket tillrättaläg-
gandet av undervisningssituationen är en förutsättning. Det ansvarstagande som 
åläggs eleven vid organisering av arbetet, kan emellertid få negativa konsekvenser 
för den individ som inte hunnit eller kunnat tillägna sig de verktyg som behövs 
för att klara arbetet242. För Glenn utgör projektarbetet ett exempel. Det gäller att 
komma på en idé, planera, genomföra, dokumentera och presentera resultatet i 
form av en rapport. Tiden får disponeras på bästa sätt och han tilldelas en hand-
ledare som han får ta hjälp och stöd av243. Att komma igång, strukturera och få 
jobbet att flyta blir Glenns stora stötesten. Under det pågående arbetet känner 
han sig förvirrad och vet inte hur han ligger till i det. Jag har liksom ingen koll på 
det egentligen. 

Gabriella 

Betydelsen av undervisningens struktur och de krav som härigenom signaleras, 
visar sig också i Gabriellas mattegrupp, den s k ”mellangruppen” som består av 
elever från såväl S- som Y-klassen. Det inledande sorlet på lektionen tonar bort 
när läraren tar över ledarskapet och eleverna faller in i mönstret244. Lektionen 
har en tydlig inledning och en avslutning. Läraren förklarar, motiverar och be-
skriver nyttan av att träna nu. Under sin genomgång, då han visualiserar och 
konkretiserar, visas exempelvis på hur ekvationer kan tillämpas i det ”verkliga 
livet”. Eleverna kan välja svårighetsgrad på uppgifterna genom att matteboken 

241  Vid en jämförelse i samband med lektionsbesök i S- respektive Y-klassen (inom samma 
kurs och där också läraren är densamma) kommer det spontana engagemanget inte till uttryck 
på samma sätt i S-klassen som i parallellklassen. När Y-klassen väl fokuserar undervisningen och 
fångas av innehållet, ställer eleverna frågor, reagerar och ifrågasätter i större utsträckning.
242  Under en temadag genomförs en enkel undersökning i klassen som visar att flertalet elever 
har mycket stora krav på sig själva. Stressnivån ligger högt under vissa perioder och rektor påmin-
ner ibland om de risker som finns när ambitionsnivån tenderar att bli alltför hög.
243  Glenns arbete kompliceras ytterligare av att en oförutsedd händelse inträffar som gör att 
han inte får behålla sin handledare i projektet. Klf  Rebecka tar över rollen och hon jobbar för att 
få honom att fortsätta arbetet. Om betyg inte kan sättas i kursen står hela slutbetyget på spel. I sista 
stund lämnas rapporten in och projektarbetet blir godkänt.
244  Som tidigare nämnts förekommer det ofta andra aktiviteter i Y-klassen, som inte direkt rör 
den aktuella undervisningen och många elever saknar materiel för berörd lektion. Här märks dock 
en skillnad. Det är lugnt och eleverna är fokuserade vid lärarens genomgång. Under det självstän-
diga arbetet blir det för vissa elevgrupper något svårare att behålla koncentrationen. 
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har kompletterats med lärarens eget material245. Under det självständiga arbetet 
är läraren aktiv, går runt, sätter sig ner hos enskilda elever och förtydligar när 
problemen uppstår. Den långsiktiga planeringen aktualiseras genom att pågå-
ende avsnitt sätts in i ett längre perspektiv och det fortsatta arbetet lyfts fram. 
Det nationella provet i slutet av år 1 förbereds redan på hösten och kravet på 
arbetsinsatser tydliggörs.

Tim  
I Tims klass, samt ytterligare en parallellklass, sker ett lärarbyte under på-
gående matte A-kurs och Albert tar över undervisningen i gruppen. Ytter-
ligare en lärare (Assi) kopplas in, vilket gör att gruppen kan delas. Vid ett 
lektionsbesök möts jag av utropet: Detta är IG-gruppen!. Två elever förklarar 
att Albert har VG- och MVG-eleverna. Övriga finns i den här gruppen och 
eleverna har själva valt grupptillhörighet. Hos Assi sitter fem flickor och två 
pojkar, varav Tim är den ena. Läraren tror att det saknas en-två. Efter ungefär 
halva lektionen ber en av killarna om en penna. Tim saknar allt materiel, 
även det kompendium som eleverna förväntas jobba med. När lektionen 
är över konstaterar läraren att två flickor har bara målat, en tjej har räknat 
och övriga har suttit och pratat. Han säger att det skadar inte honom, men 
om dom inte räknar skadar det dom själva. Några initiativ till att få igång de 
pratande eleverna till att jobba tas inte, utan Assi låter dem vara. Vid ett par 
tillfällen lämnar han själv salen för telefonsamtal ute i korridoren.

Utnyttjandet av arbetstiden förefaller inte alltid vara särskilt effektiv. Yt-
terligare ett exempel kan hämtas från en svensk-lektion där eleverna droppar 
in under den första kvarten. Tims klf, som ansvarar för svenskan, beskriver 
det som ett cocktailparty och när den sista flickan anländer frågar hon efter 
orsaken. Sist in blir en kille som har försovit sig246. Läraren redogör för det 
slutliga arbetet med pågående uppgift och vad som krävs för olika betygs-
steg. Ni kan sitta var ni vill, bara ni kommer hit när tiden är slut. Av elva 
elever som sitter kvar i klassrummet är det vid ett tillfälle endast en som 
ägnar sig åt referatskrivande. Tim är borta en stund under lektionen, men 

245  Enligt Gabriella anser läraren att läromedlet inte når tillräcklig svårighetsgrad. Han komplet-
terar därför med eget material. 
246  Flera elever sitter med ytterkläderna på sig och har inte med sig arbetsmaterialet. Några är 
fullt upptagna med varandra, mobilen, godisätande etc. Killarna blir tillsagda att utnyttja tiden. 
De uppmanas flera gånger att de ska vara tysta. Läraren kollar en av flickornas arbete, men den 
berörda eleven fortsätter under tiden att prata i telefon.
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återvänder. Tidigare har han klargjort att han har sitt arbete hemma. 
I likhet med Tina är Tim besviken över idrottslektionerna. Idrotten är ett 

stort intresse och han har ställt upp högre mål. Idrott det vill jag ju nästan 
haft VG eller MVG på, men… [skrattar lite] vi har inte så bra lärare. Alltså 
när vi har idrott så får vi ju kanske göra vad vi själva vill liksom (…) Han 
säger: ”Ja gå upp till styrketräningen och gör lite”... så här. Det är ju inte lika 
kul ju.  Tim saknar styrning och bedömningstillfällen. Det är typ det som jag 
vet att jag kan få MVG, i alla fall VG –MVG på. Han ser ju inte hur bra vi är 
eller nå´nting. I så fall gissar han ju bara. 

sammanfattnInG och slutsatser

Större frihet, med hänvisning till eget ansvar och krav som inte motsvarar indi-
videns eller gruppens förmåga, reducerar elevernas möjlighet till delaktighet och 
lärande247. När de börjar gymnasieskolan beskrivs den nyvunna friheten som 
något positivt. De blir inte ”jagade” som på grundskolan och det tjatas mindre 
på dem. De säger sig få större ansvar och kan bestämma själva, vilket också ofta 
poängteras av skolans aktörer. Under utbildningens gång modifieras synen och 
för några av dem, som inte har orkat eller haft verktyg att klara av det egna 
ansvarstagandet, görs upptäckten för sent. Skadan som uppstått är svår att repa-
rera, eftersom allt fler kurser har börjat släpa, kraven blir högre, frånvaron ökar 
och eleven riskerar att alltmer hamna utanför gemenskapen. När eleverna upp-
manas ge ett råd till kommande gymnasieelever, råder en samstämmighet bland 
dem som kämpat med frånvaro och släpande kurser.

Ja, var med från första början, å inte haka efter så. Var med hela tiden från start lik-
som. Då blir det mycket lättare, å då är det ju också lättare att få högre betyg. Var 
närvarande å alltså försöka hela tiden, intressera sig så man lär sig hela tiden. (Tim)

Lärares/klassföreståndares förmåga att lyssna och förstå elevens situation innebär 
något annat än snällhet, vilket flera elever lyfter fram. I samtal med elever hörs 
ibland lärare och annan personal uppmana dem att bara vara närvarande. Ja 
men du behöver inte göra så mycket i skolan bara du är där liksom (Tina citerar 
en lärare). Det hjälper inte att ständigt skjuta uppgifter på framtiden och tänja 
på tider eftersom elever som själva inte kan planera och strukturera sitt arbete 

247  Under rubriken ”Stödåtgärder eller bara åtgärder” i detta kapitel framkommer också vilka 
följderna blir när eleven själv åläggs ansvaret att söka stöd.
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blir förlorarna248. Kravlöshet är inte något eleverna uppskattar utan kan tvärtom 
upplevas som särbehandling. Det vill inte jag att nå´n ska ge mig förmån bara för 
jag mår dåligt (Therese). Det handlar istället om att medvetandegöra lärarna om 
att eleven befinner sig i en svår situation, vilket inte innebär att uppgifterna ska 
sopas undan, men ställer krav på flexibilitet i planering och genomförande249. 

På gruppnivå signalerar lärarnas låga krav på att hålla tider, ha med sig mate-
riel, arbeta med planerade uppgifter under lektionerna etc, ett budskap till elev-
erna om att det de förväntas åstadkomma inte är så viktigt. Lärares acceptans för-
stärker bilden hos eleverna att de tillhör en grupp/klass som ändå inte kommer 
prestera så mycket och därmed underhålls statusskillnaderna mellan program, 
mellan inriktningar inom programmet och mellan grupper inom klassen. 

Organiseringen av verksamheten underlättar inte alltid för eleven att styra 
sitt handlande. En schemaläggning som innebär att ett fåtal lektioner ligger ut-
spridda under dagarna, kan leda in en elev på fel spår, i synnerhet under den 
nyfunna friheten i år 1 och om man som elev därtill har en lång resväg till och 
från skolan. Motsatsen som innebär ett fullspäckat schema kan få samma effekt, 
till följd av att man inte klarar av tempot eller inte orkar med de långa dagarna. 
Omfattande arbetspass inom samma ämne (halv- upp till heldag) försvårar situa-
tionen för dem som i högre grad behöver omväxling och variation. Eleverna på 
såväl Granvik som Tallåker upplever en hård arbetsbelastning under det andra 
utbildningsåret och denna ansamling av kurser i kombination med eventuella 
rester från år 1, kan vara orsak till att problematiken tilltar för flera av dem under 
år 2 (jmf  kap 7).

motiVAtion och meningsskApAnde

Eleverna återkommer till betydelsen av att det de gör känns meningsfyllt250. Det 
visar sig i deras beskrivningar av den skolförlagda utbildningen, men inte minst i 
deras skildringar av praktikperioder. Att kunna skapa mening i tillvaron och i de 
uppgifter man tilldelas är avgörande för hur man lyckas. Motivation och intresse 
är inte något unikt för eleverna utan gäller också pedagogerna, vilket i sin tur får 
återverkningar på de förväntningar som lärarna signalerar till eleverna.

248 I avsnittet ”Väntan som skapar följetonger” ges konkreta exempel och konsekvenserna dis-
kuteras mera ingående.
249  Se vidare avsnittet ”Att bli lyssnad till, förstådd och respekterad”.
250  Jmf  Hugo, 2007; Tangen, 2004; Te Riele & Crump, 2002; Velde & Cooper, 2000. 
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Tina

Vikten av att motivationen bibehålls har bl a kommit fram i Tinas berättelser om 
idrotten. Hon är en idrottstjej som gillar ämnet och ändå går det snett. När hon 
efter drygt halva utbildningen får en ny lärare tror hon på en förändring. Efter 
ett undervisningspass som hon deltagit i, säger hon: 

För vi hade värsta uppvärmningen med henne. Det hade man ju inte med han. Det 
var ju liksom bara å springa ett tag, så var man klar liksom (…) men det var bara 
det alltså när vi kom, när han.. när vi hade honom, kom han inte. Så klagade dom på 
att vi aldrig var där. Hela klassen liksom kom varenda gång. Nu kom inte han, så alla 
liksom struntade i att gå sen liksom för det var ju ingen som ville stå och vänta på 
honom liksom.

För att lyckas med sina studier betonar Tina att man ska tycka om det man gör typ… 
man ska tro på att man ska klara det. Till höjdpunkterna i år 2 hör kärnämnes-
kursen i estetisk verksamhet: Det var jättekul! För övrigt tycks hon till stor del ha 
resignerat. Jag orkar typ ingenting. Så orkar jag inte va hemma heller. Jag vet inte vad 
jag ska göra liksom. Det finns ingen annanstans att va. Hon skulle vilja vara i skolan 
och fixa arbetet där, om orken fanns. Hon lyfter upp att det är jobbigt hemma251. 

Under utbildningens sista termin växlar Tina mellan hopp och modlöshet. Un-
der ett samtal med klf, kurator och förälder blir hon stundtals ivrigare och får 
lättare för att uttrycka sina känslor och tankar. Nu är det bara fyra månader kvar 
och om jag skiter i det, blir jag djävla arg på mig själv, säger hon. Senare återfaller 
hon och sjunker ner. Jag orkar inte. Klf uppmanar: Du måste orka Tina! Elevvårds-
personalen fyller i och säger att det är bara att bita ihop. Det är alltid så i mitt liv, 
upp och ner, aldrig så. Tina visar med handen en upp- och nedåtgående vågrörelse, 
samt en horisontell linje. Närvaron på praktiken252 efterfrågas av skolans personal 
och föräldern säger att Tina hittills har varit där en gång på terminen. Klf reagerar 
när hon hör om den låga närvaron under flera månader, men enligt Tina är det för 
lite att göra på praktikplatsen och hon vill öka sin tid i skolan. Jag pallar inte va´ 
på praktik hela veckan. 

Glenn

När Glenn själv beskriver vad som krävs för att han ska lyckas med sin gymnasie-
utbildning säger han: Det enda jag egentligen behöver det är att jag går hit, för går 

251  En förälder är borta mycket pga av sitt arbete och hon tycks sakna den relationen. Det är 
fadern hon säger sig kunna prata med. På skolan utgör kuratorn ett stöd, en samtalskontakt som 
hon föredrar framför externt stöd. 
252  Den anpassade skolgången innebär praktik två dagar i veckan under år 3.
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jag hit så fattar jag vad dom säger på lektionerna å då fastnar det oftast. Han betonar 
att om man ska lyckas, lära sig och nå sina mål, så ska man vara intresserad och ge 
sig fan på att man ska klara av det. Glenn tror att han blivit bättre på att göra saker 
fast det är jobbigt. Det som varit särskilt betydelsefullt för hans lärande är den 
specialiseringskurs som han läst inom ramen för sin utbildning. Den har vart bäst 
faktiskt! Orsaken till detta är väldigt bra lärare, intressant ämne liksom, som jag var 
intresserad av från början. När Glenn lyfter fram gymnasieskolans fördelar menar 
han att det bästa är arbetsklimatet, helt klart! Han förtydligar: Alltså det är roligare, 
det är mer omväxlande (…) det är mycket bättre lärare, det är det. De undervisar på 
ett helt annat sätt.  Lärarnas egenskaper som gör dem till bra lärare är humor å de 
kan göra ämnet väldigt intressant och de har erfarenhet av det (…) så dom vet vad dom 
pratar om. Dom har inte bara läst det i en bok. Lärares humor är nödvändigt för att 
hålla ut, liksom förmågan att ha hålla omväxlande lektioner.

Tommy

I valet till gymnasieskolan finns endast ett tänkbart alternativ för Tommy, grun-
dat på hans intresse. Det är det praktiska utövandet som motiverar honom, sam-
tidigt som teoretiska inslag i karaktären och kärnämneskurser ställer till bekym-
mer. Tommy ser fram emot att det är så mycket praktik i trean. Det är ju det som 
är så skönt, för att det är ju det jag gillar, istället för att gå i skolan. När han ser tillbaka 
på sina förväntningar som han hade innan han började på programmet, så säger 
han att det har blivit både bättre och sämre. Programmet innebär så mycket 
praktiskt arbete som inte bara görs som en träning för eleverna själva, utan det 
har en funktion i det vardagliga livet och kommer andra människor till del. Det 
har därför blivit mera verklighetstroget än vad han hade förväntat sig.

Gabriella

Gabriellas motivation under gymnasieutbildningen bottnar i att hon har ett 
tydligt mål för sin utbildning, enligt henne själv. Återkommande uttrycker hon 
nyttan och glädjen med karaktärsämnena. Hon ser skolan som en teoretisk för-
beredelse inför praktiken och ”verkligheten”, där kunskaper prövas och omsätts i 
praktisk handling. Där fortsätter lärandet, rutiner sätts och man måste göra saker 
snabbare. Gabriella tycker att skolans teori och praktik stämmer överens och 
möten på praktiken har ju vart värdefulla. Hon syftar på handledarna, som varit 
kanon, men även andra kontakter som skapats ute i verksamheten. Praktiken har 
utgjort en inspirationskälla och praktikplatssamtalen beskrivs som jättebra. 
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 Ett exempel på hur motivation kan skapas ger hon i sin beskrivning av det 
växande intresset för samhällsorienterade ämnen och den förändring som skett 
under gymnasieutbildningen. Föräldern betonar också skillnaden, dvs hur svårt 
och jobbigt det var med SO-texterna på grundskolan. Som orsak till det ny-
väckta intresset utpekas läraren (klf Rebecka). Det blir jättekul, för hon är så himla 
bra, är hon!

Tim

Klf Alice kallar på lektionstid in eleverna för betygssamtal strax före sommarlovet 
i år 2. Hon meddelar att han kommer få godkänt i engelska. Det är lite svagt 
G på nationella proven, men hon tittar på helheten, på allt som han presterat 
under kursen. Tim blir synbart glad över beskedet. I svenska B får han särskilt 
beröm för en fri skrivningsuppgift som ligger mellan G och VG. Tim strålar med 
hela ansiktet och när läraren säger att han är väldigt bra på att beskriva känslor, 
utbrister han: Det va´ kul!  Efter samtalet återkommer Alice till hur imponerad 
hon är över Tims ordval i den fria skrivningen. Hon menar att den här sidan av 
honom aldrig skulle ha upptäckts, om hon inte hade haft just den här uppgiften. 
Tim berättar med verklig glädje att han också fått VG i två karaktärsämneskurser 
under tvåan. Jo jag tycker det är jättekul, säger han.

Vid introduktionen av en ny karaktärsämneskurs på hösten i trean lämnar 
ansvarig lärare (Adi) feedback på elevernas senaste praktik. Tim har i tre på 
varandra byggande kurser höjt sitt betyg successivt, från godkänd A-kurs till 
väl godkänt i B-kursen och den innevarande C-kursen antas resultera i betyget 
MVG. Lycklig berättar han själv i ett samtal om den kurs som han haft i karak-
tärsämnena för Adi. Det gick jättebra! Det gick bra å jag gick nästan på alla gånger 
å så. Jag fick bra betyg också. Jag vet inte än, men kanske ett MVG. Tim uttrycker 
att karaktären har blivit roligare från år till år och han refererar hur läraren upp-
märksammat honom. När han reflekterar över vad som sporrat honom under 
utbildningen lyfter han fram betydelsen av sitt första VG253 som han erövrade 
i en av karaktärsämneskurserna och hur Adi uppmuntrade honom. Han talar 
också om mognad och om att bli större som människa. Han säger vidare att jag är 
mycket bättre på saker också eller så, men det är väl för att jag tar tag i saker kanske 
som jag blir bättre också. På motsvarande sätt tar Adi tillfället i akt vid vårens 
klasskonferens i trean och lyfter fram Tims framgångar. Han säger att han har 
skött sig alldeles utmärkt. Idrottsläraren hakar på och påpekar att Tim är duktig i 

253  Tim nådde aldrig upp till ett VG i något av grundskolans ämnen.
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en idrottsgren som han tränar fem dagar i veckan. Om det kan väga upp nå´nting, 
tillägger han.

sammanfattnInG och slutsatser

Motivationen och därmed viljan att delta i undervisningen stärks genom att 
eleven är aktiv i sin lärandeprocess där målen och kraven synliggörs och genom 
att han/hon blir lyssnad till och får positiv uppbackning. Det är, som en elev 
formulerar det, avgörande att man verkligen pratar med dom som är lite mindre 
duktiga (…) är det nå´nting som är fel (…) sitta å prata med dom å berömma dom, 
för ju mer beröm man får, desto bättre självförtroende får dom å då gör dom saker 
bättre (Tilde)254. Flera elever ger konkreta exempel på tillfällen som fungerat som 
vändpunkter. Positiv förstärkning, att bli uppmärksammad, ett uppnått gott re-
sultat eller förvärvande av ett betyg som kanske aldrig tidigare har erövrats, kan 
vara inkörsporten till ökad motivation. De flesta eleverna inom fallstudiegrup-
pen anser att de har kapacitet och möjlighet, men det behövs en katalysator som 
får igång processen.

Det är ju inte alltid jag har haft den där viljan eller så, om jag verkligen vill så kan 
jag liksom. Å det har ju vart så, att nu vill jag alltså till hundra procent, å då gör jag 
det alltså. (---) För först hade vi ju x-kursen å då gick det ju jättebra å så. Å det har 
gjort att jag har velat mer kanske, jag vet inte (…) Läraren sa ju att jag hade växt som 
person så sen tvåan... jättemycket, sa han ju. Så det var ju bra å höra. (Tim) 

Jag låg efter med allting för nå´n månad sen. Ja jag låg efter med allting, men när jag 
fick tillbaka typ fyra prov kanske på två veckor eller så… så hade jag typ godkänt och 
VG å så på alla prov - tänkte jag att- Ah det börjar ju gå riktigt bra. Kanske borde jag 
satsa lite mer då. Så det var bara att jag typ… ja fick tillbaka bra prov…att det kunde 
gå om man ville. (Theo)

För att lyckas poängteras vikten av att ha rätt inställning och intresse för det som 
studeras, men eleverna betonar också betydelsen av att intresset skapas och upp-
rätthålls genom undervisningen. Lärarens kommunikation med eleven/gruppen 
spelar en central roll i elevens försök att skapa mening i det han/hon förväntas 
göra. Lyckas det inte blir effekten den motsatta, dvs resultatet försämras, frånva-
ron ökar och i sämsta fall uppnås inte godkändnivån i den aktuella kursen.  Det 
[naturkunskap] vet jag inte ens varför vi har. Det tycker jag är fullkomligt onödigt 
(Gisela). Utöver förmågan att väcka intresse nämns andra karaktäristiska drag för 

254  Betydelsen av elev-lärarsamtal diskuteras vidare i avsnitten ”Att bli lyssnad till, förstådd och 
respekterad” samt ”Att förstå och skapa sammanhang”.
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en bra lärare. Förmågan att lära ut och förklara är en avgörande faktor för elev-
ernas förståelse och meningsskapande. En viktig ingrediens är dessutom lärarens 
vilja att bjuda på sig själv och ha humor, vilket gör att undervisningen upplevs 
som roligare.

Eleverna på Granvik lyfter fram betydelsen av sina praktikperioder i större ut-
sträckning än Tallåkereleverna. Samtal under avstressade former möjliggör kom-
munikation och reflekterande kring det egna lärandet i relation till personliga 
såväl som formella mål. I samtalen konkretiseras skolkunskaper och införlivas 
med den dagliga praktiken i berörd verksamhet. För några av eleverna på Tallåker 
har praktiken inte alltid fungerat särskilt väl och de uttrycker sin missbelåtenhet 
över att inte ha fått tillräckligt med uppgifter, att de inte tillåtits praktisera kun-
skaper som man lär inom programmet, eller att inte ha tilldelats det ansvar som 
de förväntat sig. Detta har bidragit till en minskad motivation och i vissa fall ett 
avståndstagande från vissa inriktningar inom branschen. De berättar om hur de 
känt sig utnyttjade, att kontakten mellan skolan och arbetsplatserna i flera fall 
varit begränsad och de har inte heller fått gehör för sina framförda åsikter och 
upplevelser.

Ja, jag sa ju till våran lärare, när jag hade den här praktiken att det var så tråkigt att 
jag inte fick göra nå´nting. Å hon typ bara: Nä men alltså det ordnar sig. (…) Gör 
det dom säger till dig, så blir det bra. Men jag gjorde det. Jag gjorde det dom sa till 
mig, men dom skrev ju i typ bara noll, på nästan varenda punkt, bara för att dom inte 
hade kunnat fylla i (…) Men det är lärarens fel för jag sa åt henne hur det var där, 
egentligen. (Theo)255

Å andra sidan finns exempel där ansvarig gymnasielärare på Tallåker diskuterat 
elevens prestationer och utveckling, dels med praktikhandledare och dels genom 
uppföljning med eleven. I dessa fall är elevernas inställning annorlunda och re-
sultaten når en bättre nivå, vilket också visar sig betygsmässigt.

Att bli lyssnAd till, förstådd och respekterAd

Eleverna inom fallstudiegruppen framhåller värdet av att lärarna lyssnar, visar 

255  Se vidare avsnittet ”Väntan som skapar följetonger”. Theo hävdar att han återkommande 
”en gång om dan” påpekat för sin lärare att det inte fungerade på arbetsplatsen under den pågående 
perioden. Strax före sommarlovet får han reda på att han blivit underkänd och praktikperioden 
inföll på höstterminen.
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förståelse och respekterar dem256. Detta förutsätter samtal med lärarna och klf el-
ler mentor. Att känna sig förstådd är inte synonymt med att man ska slippa krav, 
även om man som elev befinner sig i svårigheter. Eleverna poängterar vikten av 
att ha inflytande över sitt arbete, att få hjälp på det sätt som man behöver och 
att ges möjlighet till komplettering för att säkerställa ett högre betyg. Inflytande 
och delaktighet gäller enskilda elevärenden, men även önskemål och synpunkter 
som förs fram på gruppnivå.

Gisela

Ett utvecklingssamtal och efterföljande elevvårdskonferens får exemplifiera vad 
som händer i samtalet med Gisela och på vilket sätt aktörerna hörsammar 
elevens önskemål. Gisela berättar inför utvecklingssamtalet (hösten i år 2) att 
hon inte riktigt kommer överens med sin klf257. Under samtalet diskuteras en 
kurs där hon riskerar att få IG, eftersom hon inte har klarat provet. Gisela 
undrar om hon kan få göra om det, men hennes förfrågan avvisas. Enligt klf 
(Rut), som är ansvarig för kursen, finns det inte någon anledning när hon inte 
klarade det första gången258. Vidare diskuteras läxarbetet och om frånvaron 
säger hon att det är ju alldeles för mycket. Gisela beskriver vad som bidragit till 
frånvaron259, medan Rut ger uttryck för sina ställningstaganden. Det varnas 
för att studiebidraget kan gå förlorat. Samtalet går vidare i en cirkel, utan att 
gemensam förståelse uppnås.

Klf påpekar vidare att om hon planerar ett avhopp från utbildningen, måste 
en elevvårdskonferens hållas. Gisela vill inte detta, förrän hon vet lite mer om 
alternativa utbildningar. Väljer hon bort ämnen (reducerar) får hon hål mitt 
i schemat och det vill hon absolut inte ha. Hon klargör att hon aldrig skulle 
kunna tänka sig IV, men säger samtidigt att: Jag vill inte ens jobba med det här. 

256  Jmf  avhandlingens kap 3 om tidigare forskning. Under rubriken ”Att bli sedd och hörd” 
refereras ett flertal studier som visar på elev-lärar-relationens betydelse. För min studie återkom-
mer resonemanget om elev-lärar-samtal också i det nästkommande avsnittet ”Att förstå och skapa 
sammanhang”.
257  Giselas upplever att klf  uppträder annorlunda om föräldern är med och Gisela menar att 
även föräldern genomskådat det hela. 
258  Efter samtalet berättar Rut att hon inte har rättat klart proven, men IG-proven kan man 
snabbt urskilja. Det är ytterligare två som har IG och Gisela umgås med den ena, säger hon. Ett 
tillägg görs om den privata situationen för dessa elever.
259  Sjukdom, läkarbesök, extern samtalskontakt (kuratorskontakt) som ligger utanför skolans 
verksamhet. Gisela har också valt att lämna matten för att läsa in den senare, men berörd lärare har 
glömt att stryka henne på listan och därför har det noterats som frånvaro.
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Rut föreslår att man kan ha praktik och läsa vissa ämnen inne på skolan. Det 
blir ju nästan som IV, konstaterar Gisela och explicit uttrycker hon att det är 
jobbigt när folk försöker övertala henne till något. Anteckningarna i den indi-
viduella studieplanen260 visar att Giselas önskemål inte beaktas. 

Vid den efterföljande EVK:n studsar frågorna mot henne och hon ges inte 
tid att reflektera över dem. Känner du att programmet känns rätt? Gisela hinner 
svara nej innan rektor undrar vad det är som inte känns rätt. Allt! blir hennes 
svar. SYV försöker driva en egen linje. Du pratade om folkhögskola till mig, 
fortsätter hon, men Gisela reagerar inte på detta. SYV fortsätter och lyfter fram 
reducering av kurser, men får ett avvärjande svar. Jag vill inte ta bort kurser.... 
blir inte roligt för det blir bara håltimmar. SYV återknyter till ett tidigare samtal 
då de pratade om praktik. Gisela protesterar även mot detta och menar att det 
känns så bortkastat, ett och ett halvt år. Rektor fortsätter: Du är mer inne på att 
kämpa i vår? Vad skulle behövas för att du skulle orka? Det saknas ett konkret 
svar. På frågan om alternativa sysselsättningar föreslår Gisela tänkbara arbets-
uppgifter. Skolans personal diskuterar fram ett förslag och själv blir hon allt-
mer passiv. När den färdiga lösningen presenteras säger hon bara: Ska jag gå så 
här i trean? Det förnekas och det sägs att kanske folkhögskola kan bli aktuellt, 
för att ge henne en allmän gymnasieutbildning261. 

På frågan om hon känner sig deppig håller Gisela med och klf fortsätter: 
Du vill absolut ingenting, finns inget positivt i din framställning. Gisela berättar 
om sin externa kuratorskontakt, men tillägger att kuratorn kan inte göra någon-
ting... sitter bara och pratar... Rut fortsätter och slår fast att Gisela är kroppsligt 
utredd262 och att hon behöver mer än en pratkontakt. Protokollet som beskriver 
en rad åtgärder, visar på flera punkter att Giselas framförda synpunkter har 
åsidosatts263. 

260  Gisela ges inte möjlighet att skriva under eller signera anteckningarna i sin studieplan, även 
om blanketten är utformad på ett sätt som förutsätter att så sker. Hela anteckningen lyder: Kommer 
själv. Trött. Omotiverad. Tycker programmet är tråkigt. Orkar inte. Vill inte gå kvar. Hög frånvaro 32%. IG-
varning i X-kursen, idrott, Hi. Vill göra APU inom Y. Därefter EVK för att finna ngn alternativ studieväg.
261  I dessa sammanhang diskuteras aldrig programbyte.
262  Tina har gjort ett besök på vårdcentralen pga sina bekymmer med ständig trötthet och täta 
migränanfall. Hon beskriver själv sitt sömnbehov som onormalt. Symptomen sträcker sig över 
flera år. 
263  Protokollet beskriver att Gisela ska ha kuratorskontakt, att hon ska ha en särskild studiegång 
med praktik, att hon ska läsa enstaka kurser på skolan (vars lektioner ligger spridda över vissa 
dagar), samt att hon ska söka folkhögskola till hösten.
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Tina

Hur Tina försöker beskriva sitt behov av struktur och tydlighet framkommer vid 
ett samtal på våren i år 3. En kärnämneslärare (Anita) tillfrågas om hon kan hjäl-
pa till med material, eftersom Tina varit frånvarande och hon vill nu ta tag i den 
aktuella kursen. Läraren är mycket positiv och Tina skjuter snabbt in hur hon vill 
ha hjälpen, dvs tydliga punkter vad hon ska göra, annars säger hon sig inte fatta. 
Det är inga problem, menar läraren. Jag är bra på att punkta! Hon kan dessutom 
göra det direkt medan Tina väntar i korridoren. Anita återvänder med en tjock 
bok och fem stenciler innehållande en rad begrepp som kortfattat ska förklaras. 
Läraren tror att hon säkert minns en hel del från högstadiet. Den ”punktade” 
instruktionen som hon efterfrågade uteblir264. Vid ett flertal tillfällen under ut-
bildningen försöker Tina förklara för lärarna att hon inte förstår vad som ska 
göras, eller vad som förväntas för att en uppgift eller kurs ska bli godkänd. Dom 
tar mig inte på allvar när dom lyssnar. Alltså det är ju alltid så på gymnasiet, då ska 
man ju klara så mycket som möjligt liksom. Men det funkar inte på mig.

Att vara lyhörd och omtänksam är några av de egenskaper som Tina värdesät-
ter hos lärare. Anja har ju typ alltid gjort allting för mig, säger hon om sin klass-
föreståndare. Anja har försökt få henne till skolan och uppmuntrat henne att gå 
till Stugan. Därutöver har kuratorn och vissa kamrater betytt mycket för henne. 
Tina uttrycker glädje över att hänsyn togs till hennes önskemål om att få stanna 
kvar i klassen och gå upp i trean265. 

Jag sa det till Anja, men jag vill ju ta studenten med dom som jag går med nu liksom 
för att annars blir det ju så här, då får jag så här panik igen om jag ska börja i en ny 
klass å börja känna dom, å allt så´nt. Det orkar man inte. 

Förhoppningen om att bli lyssnad till och förstådd gör att Tina under utbild-
ningens sista termin slutligen bestämmer sig för att berätta om erfarenheter och 
upplevelser som hon inte ingående pratat om tidigare. Tina tror inte att hennes 
klf riktigt förstår varför hon mår som hon gör266, det förtroende hon känner gör 
att hon nu vill berätta. Tina står nära dörren i lärarens arbetsrum. Hon tar sats 

264  Rädslan över att glömma materialet hemma, gör att hon lämnar kvar det i skolan, trots att 
det finns tid att komma ifatt under några framförliggande lovdagar. Strax före studenten berättar 
Tina att hon gjort inlämningar, men missat prov pga sjukdom. Hon blir inte godkänd i kursen.
265  Det förs diskussioner om att Tina ska byta klass när hon hoppar av den studieinriktade 
grenen efter år 1, vilket inte blir fallet. När hon övergår till en anpassad studiegång under våren i 
tvåan, bestäms att hon fortsättningsvis får tillhöra sin klass fram till studenten.
266  Frånvaron är hög och hon kommer sporadiskt till skolan. Tina har strax innan berättat om 
sitt ursprung i ett informellt samtal med mig. Hon beskriver relationer och händelser hon råkat ut 
för som liten, sin oro för syskon samt relationer till nuvarande föräldrar.
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och inleder med att säga att hon vet vad alltihop beror på, att hon mår så dåligt. 
Hon berättar varför hon sitter instängd på sitt rum och sin upplevelse av att 
inte föräldern förstår henne. Tror du verkligen det Tina? säger klf något dröjande 
och med viss tveksamhet i rösten. Utan att svara fortsätter Tina, varvid frågan 
ställs om hon inte kan prata med pappa. När Tina säger att han aldrig är hemma 
konstaterar klf snabbt att hon inte kan hjälpa henne med detta, utan enbart det 
som har med studierna och skolarbetet att göra. Det andra måste hon ta med 
kuratorn. Därmed avslutas samtalet och man säger hej då. Utanför rycker Tina 
resignerat på axlarna och säger bara att det kvittar; hon skiter i det. Sedan tystnar 
hon.

Glenn

När det gäller elevinflytande tycker Glenn att man lyssnar och försöker göra det 
bästa från skolans sida. Som exempel på anpassningar nämns datumen för proven, 
å om det ska vara inlämningsuppgifter, grupparbeten har vi kunnat påverka en del 
å så, så det har väl vart jättebra (…) Vi har väl lyckats få vissa lektioner flyttade. 
Återkommande samtal med klassföreståndaren ger honom som enskild elev möj-
lighet att uttrycka sina tankar och åsikter om hur arbetet ska planeras. 

Rebecka (klf) återkommer till hälsans betydelse och om arbetet tynger för 
mycket så måste alternativet IG övervägas. Var snäll mot dig själv också där. Jag säger 
inte till dig att du ska ta ett IG, men det är inte hela världen! Glenn själv betonar att 
genom att lärarna är förstående får han stöd i skolämnena och han upplever att 
Rebecka backar upp honom väldigt mycket. Samtidigt ställs nödvändiga krav.

Glenns skolsituation kan liknas vid ett väldigt, väldigt spänt gummiband, det behövs 
inte mycket för att det ska gå av. Alltså vi har tänjt rejält (det gäller även mina ämnen) 
det är ju så att i skolan så måste man prestera, ibland kan det naturligtvis vara en 
prestation bara att komma hit men det är svårt att få in det i betygskriterierna (…) 
Glenn själv måste genomföra kurserna med hyfsad närvaro, aktivitet och de uppgifter 
som krävs. (Rebecka, klf)

Tommy

Att bli respekterad för den man är och för det man gör lyfts fram av flera elever 
som berättar om situationer där de känt sig orättvist behandlade och felaktigt 
bedömda. Ofta handlar det om godkännande av arbetsuppgifter, betygsbedöm-
ning, möjligheter att göra om prov och skolans hantering av elevers frånvaro. 
Tommy lyfter ett av de praktiska karaktärsämnena där han så gärna vill ha ett 
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bra betyg. Hans oro grundas i att han har mist förtroendet för läraren som han 
beskriver som orättvis. 

Hon fjäskade med folk (…) Jag var där kanske, ja säg att det var 10 gånger, så var jag 
där åtta. Å det var så´na som var där två lektioner å fick VG å jag fick IG, för att hon 
tyckte jag inte gjorde nå´t på lektionerna. OK, dom var där två lektioner å då kan 
dom inte ha gjort så mycket mer.  

Gabriella

Gabriella hamnar ett flertal gånger i situationer där hennes privatliv påverkar 
studierna. Hennes upplevelse är att lärare och handledare visar förståelse, lyssnar 
till hennes behov men för den skull ges inte avkall på kraven. Vid ett praktik-
platssamtal på våren i ettan ägnas mycket tid åt att samtala kring den uppback-
ning som hon kan få och hur man strävar efter att se till helheten267 när det gäller 
bedömning av hennes insatser. Av sin klf (Rebecka) får hon förfrågningar om 
hur hon vill att man ska gå tillväga och vilket stöd hon önskar att Rebecka ska 
bidra med. 

Att bli lyssnad till innebär att man som elev får inflytande över sitt arbete och 
sitt lärande. Utöver obligatoriska inlämningsuppgifter försöker Gabriella kom-
plettera sina inlämningar för att höja betygen i olika ämnen. Hon initierar ett 
samtal med svenskläraren för att undersöka om hon kan göra något för att höja 
slutbetyget. Hon ligger på ett svagt VG, men i det nationella provet har hon nått 
VG-nivån. Hon får förslag och efter genomförd uppgift kan det högre betyget 
säkerställas. Gabriellas lärare har låtit henne förstå att hon kämpat och att det 
inte är några ”snällbetyg” som hon fått. I efterhand kan hon le åt de negativa 
erfarenheter hon fick under det första året, då hon bedömdes vara en elev med 
dyslexiproblematik. Med förvåning tog hon emot budskapet om sina påstådda 
läs- och skrivsvårigheter och hon beskriver hur hon vägrade acceptera den stäm-
peln, eftersom hon inte upplever sig ha eller ha haft svårigheter av det slaget. 
Jag kan ju läsa böcker, skriver dikter på fritiden. Läraren kom senare att be om 
ursäkt för att hon misstagit sig. Religionskursen och en av de mera omfattande 
karaktärsämneskurserna utgör ytterligare exempel på tillfällen där Gabriella ges 

267  Helheten betonas av den karaktärsämneslärare som besöker Gabriella på praktikplatsen.
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möjlighet att komplettera betygsunderlaget268. 
I samband med att man försöker hitta lösningar på Gabriellas behov av stöd i 

engelska berättar hon om informella samtal med sin lärare och sin klf, där hennes 
synpunkter tillvaratagits. När hon upplever att ett föreslaget och prövat stöd inte 
ger det som hon förväntat sig, känner hon att berörd lärare förstår. Hon fattade 
det. Klassföreståndaren dokumenterar att Gabriella vill helst bara gå hos Ronja. 
Rebecka för en dialog med förälder och elev. Hon beskriver hur hon längre fram 
under utbildningen försöker ge mer av alternativa lösningar som mamma och 
Gabriella diskuterar och sedan ligger bollen hos dem. Syftet är att hon vill att eleven 
ska stärkas, att hon ska tränas i att ta egna beslut. Självständigheten visar sig 
också i att Gabriella själv ber om att få klassföreståndarsamtal när hon känner sig 
vara i behov av det.

Tim

Känslan av att inte bli respekterad och behandlad som övriga i klassen ger, inte 
enbart Tommy uttryck för (se ovan). Tim är också en av dem som bär på upple-
velser av detta slag. Han reflekterar över en av kärnämneskurserna.

Nä men liksom jag gillar ju egentligen ämnet så, å jag ville ju egentligen ha mer än ett 
G i det. Men sen kände jag att hon var så taskig så jag orkade inte. Jag skulle låna en 
penna. Jag frågade om jag fick låna en penna. Nä då hade hon inga pennor sa hon. Sen 
kom en annan kille då, Stefan heter han, en i min klass. ”Får jag låna… kan jag få låna 
en penna?” –”Ja visst!” Då hade hon en massa pennor. Så gav hon en till honom.  Å 
jag kollade bara. ”Va? Varför fick inte jag låna nå´n penna?” (…) Det kände jag ju va 
lite taskigt så, att en del lärare har ju sina favoritelever. 

Tim känner sig inte som en favoritelev. Å jag, ändå i början pratade vi jättemycket 
å räckte upp handen hela tiden å va intresserade å så (…) Hon tyckte inte om mig 
helt enkelt på nå´t sätt. Dessa händelser har påverkat Tims betyg, eftersom moti-
vationen sjönk och det finns en besvikelse hos honom. 

Ja, för jag är ju så´n liksom som, om lärarna manar mig också, så vill jag ju eller jag 
ville ju först men sen så när dom är otrevliga å så, då tycker jag ju inte det är lika kul 
heller kanske. Å det känns ju nästan omöjligt å få ett VG också, för det känns som att 
hon inte vill ge mig det eller så… Det känns lite så.

268  I samtal med undervisande lärare beslutas om uppgifter som hon kan göra, även om hon 
i den sistnämnda kursen upplever att hon får stå på sig. Lärarens omedelbara svar är att det inte 
finns något ytterligare att göra, men Gabriellas envisa fråga om det verkligen inte finns något att 
komplettera med, blir hörsammad. Gabriella får ett VG i karaktärsämneskursen. Däremot påver-
kas inte betyget i religion.
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sammanfattnInG och slutsatser

Samtalens betydelse och interaktionen med lärarna framhålls som mycket cen-
tralt. Samtliga elever i gruppen återkommer till detta i olika sammanhang. De 
talar om vikten av relationer till bra lärare, vars framträdande drag bland annat 
består i förmågan att kunna lyssna, att respektera eleven som den han/hon är, 
visa förståelse och omtänksamhet. Flera av eleverna berättar om olika tillfällen 
då de känt sig särbehandlade, felbedömda eller helt enkelt inte omtyckta och 
respekterade. Andra elever vittnar om motsatta upplevelser. De redogör för hur 
lärare försökt göra dem delaktiga, lyssnat till deras behov och erkänt egna misstag 
om sådana begåtts.

Lärares/klassföreståndares vilja och förmåga att förstå elevens situation inne-
bär något annat än ”snällhet”, vilket poängteras. Studien visar, vilket redan 
nämnts269, att bara vara närvarande, slippa arbete eller få ”snällbetyg” är inte 
något alternativ som eftersträvas eller uppskattas. När eleverna däremot talar om 
förståelse, handlar det om lärarnas anpassning och flexibilitet till följd av att en 
elev under en period inte förmår göra sitt bästa, av olika skäl. Hon [sv/eng-lärare] 
är ganska förstående, för att om man säger bara…’ja men jag har inte orkat göra det 
för att jag har det lite jobbigt hemma just nu’, då, då förstår hon det och det är ju 
bra (Gerda). Åtgärder som fungerar stödjande för elever som under kortare eller 
längre perioder har det svårt i skolan och med sin livssituation i övrigt, består i 
täta uppföljningar mellan elev och klassföreståndare. Tillsammans görs eventu-
ellt också konkreta och detaljerade studieplaneringar. Att bli lyssnad till innebär 
för eleven att bli tagen på allvar. Hon/han är medveten om på vilka punkter 
det brister och framhåller sina tillkortakommanden. Bilden av vad svårigheterna 
består i innebär ofta att eleven också vet vilken hjälp som behövs för att det ska 
fungera270. Att agera som enskild individ mot en lärare kan emellertid innebära 
ett risktagande där elevens betyg sätts på spel. 

Eleverna menar vidare att det tas större hänsyn till önskemål271 som framförs 
av en grupp. Samtal mellan elevrepresentanter och skolledare (där sådana möten 
förekommer) och klassråd, i den mån de fungerar, utgör kommunikativa kontex-

269  Se ovan under rubriken ”Frihet som främjar eller begränsar delaktighet och lärande”.
270  När t ex Gerda på eget initiativ uppsöker hjälp hos ”stödlärare” på hösten i år 1 får hon 
beskedet att hon ska komma tillbaka när hennes problem eventuellt visat sig mer. Hon uppmanas 
att ge sin undervisande lärare tid, vilket hon kraftigt reagerar mot. Jag känner väl bäst själv om jag 
behöver stöd i matematik.
271  Det kan röra sig om redovisningsformer, ombokningar av provtider, deadlines för inläm-
ningar, flyttning av lektioner etc, vilket även påverkar den enskildes arbetssituation och arbetsbe-
lastning.
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ter som bidrar till ökat elevinflytande och som möjliggör att eleverna kommer till 
tals. Det är dock inte alltid som de finner att synpunkterna och protesterna leder 
fram till någon konstruktivt272. Flera exempel vittnar emellertid om att det inte 
bottnar i den enskilde lärarens/rektorns ovilja, utan om reducerade möjligheter 
att handla till följd av skolans organisering av verksamheten, eller att hänsyn 
måste tas till olika reglementen.

Konferenser som genomförs utan att eleven själv är närvarande legitimerar 
elevens sätt att hålla sig utanför och visar skolans acceptans av att så sker. För del-
tagande elever kan det vara svårt att komma till tals i samlingar med (flera) vuxna 
och det är inte ovanligt att de senares förslag kommer att dominera, i synnerhet 
om övriga skolaktörer redan på förhand har en plan för vilka åtgärder som bör 
tillgripas. Ofta handlar besluten eller överenskommelserna om vad eleven själv 
ska göra för att förändra situationen. Studiens resultat visar även på alternativa 
sätt att kommunicera, som innebär att eleven själv får reflektera över vilket stöd 
som behövs och framföra sin önskan om vad skolans aktörer kan bidra med 
för hjälpinsatser. Finns det nå´nting vi kan göra för att du ska komma igång igen? 
273 Innebörden av reell delaktighet blir således något annat än bara närvaro eller 
formellt deltagande.

Att förstå och skApA sAmmAnhAng 

För att kunna förstå och skapa sammanhang krävs att eleven har tillgång till 
språkliga begrepp och andra intellektuella verktyg (Vygotsky, 1997). Flera av 
eleverna ger uttryck för sina upplevelser av att inte förstå det som sägs eller pre-
senteras för dem. Det handlar om innehållet och den använda vokabulären inom 
specifika ämnen, men i stor utsträckning är det instruktioner och tillvägagångs-
sätt som utgör det största bekymret. Ytterligare en viktig faktor som framträder 
är elevens begränsade förståelse av hur utbildningen är organiserad och vilka 
regler som gäller. Hur övriga skolaktörer lyckas skapa sammanhang och nå en 
gemensam förståelse av vad uppdraget går ut på, är något som i hög grad påver-
kar den dagliga praktiken.

272  Gabriella uttrycker t ex, att det inte är någon idé att bry sig överhuvudtaget för det hjälpte ju inte. 
För hur mycket man skrek å pratade med lärarna eller rektor så hjälper inte det, alltså lite så är det ju. Exem-
plet syftar på språkundervisningen i spanska och orsaken till den problematik som uppstår ligger 
i stor utsträckning på organisationsnivå. För Gabriella får detta negativa konsekvenser för hennes 
studieresultat.
273  Den citerade frågan ställs av klf  (Rigmor) och är riktad till Gerda.
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Gisela

Giselas berättelse vittnar om hur hon under flera år har saknat verktyg som be-
hövs för att förstå och utveckla kunskaper inom matematiken. Hon jämför sina 
erfarenheter av undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan: 

Innan så var jag ju inte så bra i matte, för vi hade så dålig lärare, så man förstod inte 
när hon förklarade så då blev det att vi satt å skrev av facit. Men nu har vi en lärare 
som heter Rolf (…) Han liksom får en å förstå matte. Jag är jättenöjd med honom 
nu (…) Jag kanske inte är så här jättebra nu helt plötsligt, men alltså jag kan ju mer 
än vad jag kunde innan. 

Rent generellt pekar hon på sitt behov av att få bearbeta stoffet i lagom mängder 
och att använda de strategier som fungerar för henne. I diskussionen om ett 
misslyckat prov klargör hon för ansvarig lärare i kursen: Jag hade läst… Jag har 
så svårt när det kommer mycket samtidigt. Då blir jag stressad. Som ett alternativ 
lyfter hon fram Ringvors arbetssätt. Det var så himla bra. Det satte sig verkligen. 
Läraren reagerar snabbt och hävdar att kollegan, dvs Ringvor, själv har varit kri-
tisk till sitt förfaringssätt, att ge eleverna prov på snuttar. Klassen tyckte det var 
bra, men det påstås inte hända mer274. Gisela beskriver vidare att hon försöker 
läsa i boken och skriva ner under tiden som läraren föreläser. Jag har svårt att sitta 
och lyssna. Jag stänger av liksom. 

Betydelsen av att förstå tydliggörs även i samband med ett praktikplatsbesök 
då Gisela uttrycker: Jag tycker det är lite svårt å ta initiativ ibland. Jag vet inte hur 
jag ska göra. Hon är rädd för att begå misstag, men upplever att handledaren 
förklarar så bra. Det tycks inte föreligga någon risk för att hon inte blir godkänd 
och närvaron ligger på 100%. Enligt handledaren är hon intresserad, samarbetar, 
får kontakt och har tilldelats mer och mer ansvar. Hon har var´t jätteduktig. 

Tina

Tina beskriver att matten gick jättebra i åttan och på eftermiddagarna fick hon 
extra hjälp, ett deltagande som vilade på frivillig basis. Efter ett lärarbyte till år 
9, blev det problem eftersom hon inte fattade vad han sa275. Tina glömmer, men 
har egentligen inte så svårt, enligt läraren i matte A-kursen. Hon säger vidare att 
Tina sätter fart när hon fått något förklarat, men hon vågar inte tro på sig själv 

274  Efter samtalet med Gisela klargör läraren ytterligare att det hennes kollega Ring-
vor har gjort håller inte, dvs en uppdelning av karaktärsämneskursen i mindre delar vid 
bedömning av elevernas kunskaper. 
275  Enligt Tina berodde kommunikationssvårigheterna på att läraren inte hade svenska som 
sitt modersmål. 
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och säga vad hon känner. Det är synd att hon hamnat i en klass som är så duktiga 
i matte. 

Det är det jag inte fattar ibland när man läser igenom ett lästal, så fattar jag inte vad 
jag ska göra, utan sen när nå´n annan förklarar då är det mycket lättare att förstå. Så 
jag kanske läser det på fel sätt eller vad som helst. Det vet jag inte.

Ett av de pågående karaktärsämnena kräver ett visst mått av stresstålighet. 
Det är jag inte bra på, påpekar Tina. Jag är så rädd att göra fel! Rädslan dyker upp 
varje gång hon ska påbörja något nytt. Det känns som typ alla andra är mycket dukti-
gare å sån´t. Dom frågar aldrig nå´nting, så sitter man där. Hon tar upp problemet som 
uppstod i karaktärsämnena när hon ställde frågor. Om man frågade för mycket så fick 
man skit för det. En lärares bemötande under det första året, med påpekanden om 
elevernas misstag och en irriterad hållning, har bitit sig fast hos henne. Hon ci-
terar andra kamrater som gett henne rådet: Ja men fråga inte så mycket på lektionerna 
för då kommer du få ett IG. Hon uttrycker vidare att hon vill ha klara instruktioner 
från början, så jag är med från början276. Tina upplever att hon är bra på praktiska 
grejer, men stressen, kravet på självständighet och kopplingen till matte stjälpte 
karaktären för henne277. Samma mönster upprepar sig i andra kurser. Att förstå 
vad som ska göras i förelagda uppgifter är ett återkommande bekymmer. 

Han var ju bra å så, men alltså man fattade liksom inte hur man skulle göra å så. Så jag 
frågade hela tiden. Jag har gjort det och det och det, som han sa jag skulle göra. (---) 
Så skulle man göra så här ett häfte. Å så typ gjorde jag ett häfte så å lämnade in, men 
det var typ tydligen inte rätt eller nå´nting. Jag fick IG på det.278

I samhällskunskapen säger hon att det är i stort sett en uppgift hon har för-
stått279. Tydlig information, möjlighet att ställa frågor och studieteknik underlät-

276  Tina berättar om sin rädsla och det sätt hon blivit bemött när hon sitter tillsammans med 
kurator, sin klf  och en av föräldrarna. Frågan om det finns några utredningar gjorda ställs i sam-
band med att Tina redogör för sitt behov av att få förklaringar. Den dyskalkyliutredning som 
gjorts i Stugan nämns, men klf  säger att det är inget sån´t. 
277  I år 1 fungerade det relativt bra. Alla var nybörjare, det gick i lugnare tempo och Tina menar 
att hon lärde sig väldigt mycket. Det var mer undervisning som hon uttrycker det, medan det i år 
2 ställdes högre krav på självständigt arbete, för att i trean helt övergå till eget arbete. Jag typ fick 
panik du vet när det var så här bara ”Jamen nu ska du göra så” (…) Det liksom funkar inte. Så typ fick man 
ingen hjälp eller nå´nting.
278  Uppgiften som åsyftas, gick ut på att göra en beskrivning av hur man startar ett företag.  
279  På grund av schematekniska skäl har man tvingats lägga kärnämneskursen i samhällskun-
skap under en heldag per vecka och undervisningen bedrivs med hela årskullen samtidigt under en 
termin i år 3. Läraren uppger att han undervisar 57 elever samtidigt (enligt klasslistorna är antalet 
64). Tina säger sig ha försökt förklara och få honom att förstå vad det är som hon inte fattar.
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tar för Tina. Lärarens tillvägagångssätt i naturkunskap får exemplifiera hennes 
definition av en bra lärare:

Alltså hon förklarar exakt vad man ska göra och typ vad som kommer på prov å sånt. 
Typ hon säger inte bara så här: Läs dom sidorna! Så är det färdigt liksom. Hon ger typ 
olika uppgifter också, som kanske kan handla om provet och det med, så man alltså 
lär sig. Å så frågar hon typ sen om det är nå´n som har några frågor eller så. Hon 
berättar det först, å sen liksom om ingen fattar så visar hon den eller så.

Undervisningens innehåll och genomförande av uppgifter utgör en del. Därtill 
kommer förståelsen av programmets utformning, kursinnehåll, poängberäkning etc. 
Arbetet i Stugan är utformat som en lokal, poänggrundande kurs i individuellt val, men 
för Tina är det oklart hur det hänger ihop. Men jag fattar inte så här, kolla här, jag skulle 
ha spanska egentligen. Då typ tyckte min lärare att jag inte skulle ha det, för jag låg efter så, 
gjorde att jag bytte hit å så. Hon fortsätter och refererar till sin klf: Bara för att jag bytte så 
kommer jag bara få 50 poäng för det här (…) men min kompis som sitter därinne, hon får 
100. Jag fattar inte detta! Jag vet inte varför. Hon har också bytt från spanskan liksom. 

Tina berättar även om samtal som förs mellan föräldern och det externa stöd 
hon har. Hon har varit närvarande, men säger sig inte ha förstått det man pratat 
om, trots att det rört hennes skolgång och prestationer. Tina har ställt frågan: 
Men varför går jag då till skolan? Det är ju onödigt då liksom. Kan jag likaväl hoppa av. 
Hon upplever ibland att föräldern och klf  pratar utan att hon är med. Vad kan 
man göra? Finns ingenting att göra. När dom har pratat så, så säger ju mamma allting som 
dom har pratat om, men det känns ändå som om dom inte har sagt allt å så.  I ett samtal 
mellan elev, klf, kurator och förälder på våren i år 3 står det klart att Tina inte har 
grepp om sin studiesituation: Vad är det jag har kvar... typ allting..?

Glenn

Rigmor (klf och ansvarig för berörd kurs) gör två praktikplatsbesök hos Glenn 
på hösten i år 2. Det första samtalet äger rum relativt tidigt under perioden för 
att förebygga eventuella problem280. På programmet läggs stor vikt vid att målen 
nås eftersom praktiken är svår att ta igen. Glenn får således en extra genomgång 
av målbeskrivningen. På motsvarande sätt diskuteras APU-uppgiften punkt för 
punkt varvid krångliga begrepp konkretiseras och förklaras. Rigmor upprepar: 
Är du med? Säg till om inte du är med! Hon är intensiv och rak i kommunika-

280  Praktikhandledaren har meddelat att Glenn inte kom de två första dagarna pga av sjukdom 
och att han inte meddelade sin frånvaro. Rigmor vill kolla läget och dessutom lämna papper som 
han inte har fått med sig från skolan.
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tionen, men undertonen är varm. Glenn tycks uppskatta intresset som visas ho-
nom281. Aktörerna delar en kommunikationsjargong, som för den utomstående 
kan verka en aning brysk, men för Glenn verkar den fungera perfekt. Han tycks 
förstå och fatta budskapet bakom Rigmors skämt och ironiska inslag. Du är 
världens mest hopplösa människa och så berättar hon hur slarvigt han har skrivit 
en skrivning så det blev G-minus minus. Hon fortsätter: Men om du ansträngde 
dig skulle du nog kunna skriva IG. Glenn skrattar för han, såväl som lärarna, vet 
att han har kapaciteten. 

Det handlar emellertid inte endast om att eleven ska förstå för att kunna 
skapa mening. Kommunikationen i olika kontexter har som mål att skapa en 
gemensam förståelse mellan alla inblandade aktörer. Vid Rigmors andra APU-
besök deltar även praktikhandledaren (hl) och det sker när Glenn har tre helda-
gar kvar. Till stor del handlar kommunikationen om att Rigmor försöker tolka 
handledarens uttalanden om Glenns insatser282. Hl tycks inte tidigare ha signale-
rat till eleven eller till skolan att det finns risk för att han inte når målen. Hon sä-
ger dock: Det har tagit en liten tid innan du kom in i spelet här (…) det är lite tid när det 
bara är fyra veckor. Två veckor försvann lite luddigt, men sen skärpte du dig väldigt. Rigmor 
är noggrann med att fråga om hur det fungerar i nu-läget och om APU-perioden 
behöver förlängas för att handledaren ska känna sig tryggare i sin bedömning. På 
frågan om hon känner sig osäker ges svaret: Nää, det är jag väl inte. Potentialen finns. 
Vänd mot Glenn säger hl att: Du är ju så jättesnäll å visar respekt. Intresse har du 
ju! Hon påpekar dock att han är lite trött, att man diskuterat vikten av att komma 
i tid och att han behöver ta mer eget initiativ283. Återigen kontrollerar Rigmor 
om en förändring har märkts hos Glenn och hon får beskedet: Ja men det är klar 
skillnad alltså. Det vände. Hl får även ta ställning till sjukfrånvaron (två dagar), men 
säger: För min del så spelar det ingen roll. Principen är noll frånvaro. Rigmor klargör 
dock att hon ser på kvalitet före kvantitet, men betonar vikten av att handledaren 
är trygg i att Glenn har nått målen och att han begriper vad det här handlar om.284. Glenn 

281  Rigmor visar ett genuint intresse för Glenns hela livssituation och hans hälsa. Privata ange-
lägenheter ventileras, liksom Glenns arbetsinsatser, resultat och kommande uppgifter inom ramen 
för kursen och praktikperioden.
282  En halvtidsbedömning har gjorts av handledaren, men ingenting har skrivits ner hittills. Det 
återstår några enstaka dagar av fyraveckorsperioden.
283  Jämfört med de två första veckorna är det en klar förbättring, enligt hl. Hon lyfter också fram 
att andra som möter Glenn tycker att han är jättebra. Tröttheten förklaras av att han nyligen har 
avbrutit en längre tids medicinering. 
284  Det är handledaren som ska planera och stödja eleven i det praktiska arbetet. Hon ställer 
dock frågan till Glenn om han gjort någon av de mer omfattande arbetsuppgifterna på egen hand. 
Hon konstaterar att det kan han kanske göra nu de sista dagarna.



181 Resan genom gymnasieutbildningen 

missar ytterligare två av de resterande dagarna pga sjukdom. Skolan får ett med-
delande från praktikplatsen att han blivit underkänd. För att kursen, inom vilken 
fyraveckorspraktiken ryms, ska godkännas är det nödvändigt att hela APU:n görs 
om under nästkommande sommarlov. Glenn accepterar vad som skett, men sä-
ger sig inte riktigt förstå grunderna för underkännandet och händelsen förblir 
ett mindre positivt minne.

Tim

Tim reflekterar över de lärarbyten som skett i matten under det första året på 
gymnasiet. Anton, som han hade först, pratade ju med sitt mattesnack. Man för-
stod ju ingenting liksom. Han vill gärna ha Albert, som har VG- och MVG-elever-
na. Han är ju mer tydligare (…) mer lättare. När det gäller Assi säger han att han 
är ju liksom nästan för snäll för då blir det att man inte gör nå´nting istället 285.  

I den släpande karaktärsämneskursen från ettan så är det två uppgifter kvar. 
Han pratar om inlämning av svar på ett antal frågor, ett prov och så uppsatsen. 
Tim har troligen inte riktigt klart för sig vad det egentligen är som krävs av 
honom. I svenska och engelska känner han däremot att han får stöd av sin klf 
genom att hon förvarnar i tid. Hon säger till så jag inte glömmer bort kanske om jag 
har nå´t prov eller så å göra. I ytterligare ett ämne har en lärare krävt att han ska 
göra ett prov, men själv hävdar Tim med bestämdhet att han gjort det och fått 
godkänt. Då måste hon ha fått det om bakfoten, för jag gjorde ett prov å jag fick ju G 
(…) Hon sa ju det själv. Tim har svårt att se helheten och vilka kurser som ingår i 
utbildningen. När han får frågan om han påbörjat planeringen av sitt projektar-
bete dvs 100-poängsarbetet i år 3, undrar han: Vad är det för nå´t?  

sammanfattnInG och slutsatser

Återkommande lyfter eleverna fram värdet av lärare som kan förklara så de förstår och 
som tidigare nämnts är detta ett starkt kriterium för en bra lärare. Mot bakgrund av Vy-
gotskys resonemang om vetenskapliga och spontana (vardagliga) begrepp (Säljö, 2005), 
handlar det om att kunna presentera vetenskapliga begrepp så att det knyter an till 
elevernas erfarenhetsvärld. Det abstrakta och okända (jmf Tims upplevelse av lärarens 
mattesnack) måste konkretiseras för att de ska kunna ta till sig nya begrepp och därmed 
få tillgång till fler språkliga redskap i sin verktygslåda. Utöver det verbala språket hand-
lar matematik också om andra symbolspråk och utgör tillsammans med naturkunskap 

285  I parallellklassen har ma-läraren Angelica valt att behålla de svagaste eleverna själv, med 
motiveringen att de inte förstår vad kollegan säger. 
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exempel på ämnen286 som flera elever upplever som problematiska. Kommunikationen 
försvåras ytterligare av att lärarna och eleverna inte har samma modersmål. Att inte 
kunna tillgodogöra sig undervisningen leder till att vissa elever väljer att inte gå på 
lektionerna. 

Att vara delaktig i lärandeprocessen kräver att man kan kommunicera med lärarna. 
Det handlar om samtal med undervisande lärare i respektive ämne, handledare och inte 
minst klassföreståndare/mentor. Här är såväl informella som formella kontakter vik-
tiga. En del elever känner begränsningar i att kunna uttrycka sig och göra sig förstådda, 
vilket ställer ännu större krav på den som lyssnar. Språket är ett verktyg som samtidigt 
blir ett hinder genom att aktörerna använder sig av ”olika språk” och man når inte fram 
till en gemensam förståelse. Detta är för flera av eleverna ett stort problem. De säger sig 
inte fatta lärarnas instruktioner, vad som förväntas av dem och vad de konkret ska göra. 
Att formulera frågor kan utgöra ett hinder i sig, men genom att de frågar upplever de 
att egna brister avslöjas och därtill finns rädslan för att betyget ska påverkas.

Jag känner mig så himla dum å korkad eller dom får mig å känna mig korkad (…) 
det kanske är mitt fel jag vet inte, men det känns i alla fall så, för sen när jag väl har 
gått ett tag så vågar jag inte fråga för att jag känner mig så himla dum, för alla andra 
klarar ju det. Varför gör inte jag det då? liksom å då vågar jag inte fråga (…) Varför 
frågar inte dom? Jag undrar egentligen, varför kollar dom inte hur det går för folk? 
Liksom förutsätter dom bara att alla gör allt som dom ska? (Therese)  

Tydlighet och rak kommunikation uppskattas av eleverna. Han ser om nå´nting 
är fel å då säger han det rakt ut. Det är ju inget, inget hysch-hysch om det (Gerda). 
Han vill verkligen lära ut sina kunskaper då. Å han lärde mig jättemycket. Han är 
liksom rak på sak (Tilde).

Arbetsuppgifter som kräver eget självständigt arbete, t ex kurser som bedöms ge-
nom ett större inlämningsarbete blir för många en stötesten. Att inte klara av att planera 
och strukturera arbetet såväl innehållsmässigt som tidsmässigt leder till misslyckanden. 

Allting.. hela den kursen handlar om ett arbete, å jag klarar inte det. (...) Ja å 
han[karaktärsämneslärare] säger inte liksom ”Idag gör ni just den här punkten å 
skriver just om det här.. precis så här gör ni.” För jag vill gärna ha det förklarat för 
mig hur man gör, för jag har svårt å förstå när nå´n förklarar nå´nting för mig. Då vill 
jag gärna ha det på ett papper, exakt så här punkter som man ska göra. Men han bara 
säger ”Läs den sidan” Man fattar ingenting! Så jag typ har inte gjort nå´nting knappt. 
(Therese)

Att få mer information är ett önskemål från eleverna som framförs i olika sam-
manhang. De har svårt att få överblick när det gäller kurser, poäng, betyg etc samt 

286  Eleverna nämner även psykologi och vissa karaktärsämnen.
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att se och förstå vad som blir konsekvenserna av deras agerande vid exempelvis 
frånvaro. Innebörden av skolans begreppssystem är otydlig för dem. Det uppstår 
missförstånd och när detta upptäcks har det oftast gått för långt och den tid som 
gått förlorad kan inte återvinnas.

Studien pekar vidare på att det inte enbart handlar om elevernas förståelse, utan 
även om skolaktörernas sätt att förstå varandra, överenskommelser, styrdokument 
och regler i övrigt. Det blir problematiskt för en elev som redan känner sig för-
virrad och har en oklar bild om dessutom lärare, elevvårdspersonal, studie- och 
yrkesvägledare kommunicerar olika budskap. Eleverna jämför också med kamrater 
och vad de hör från andra skolor. Det sätt på vilket de nationella provens resultat 
används vid betygssättningen utgör ett tydligt exempel. Hur regler tillämpas för 
rapportering av frånvaro till CSN287 skiljer sig åt mellan olika enheter och sko-
lor. Detsamma gäller synen på den arbetsplatsförlagda utbildningen, där praktiken 
med uppföljning och närvaro väger tungt inom ett program, medan det på ett 
annat är högst flexibelt. Möjlighet att komplettera med uppgifter inom en kurs, 
betygskriterier och närvarons betydelse för betyget tillhör den återkommande dis-
kussionen. Olikheter i organiseringen av verksamheten, skiftande tolkningar och 
krav, kan därmed få avgörande betydelse för om en enskild elev lyckas eller inte.

stödåtgärder eller bArA åtgärder

Frågan om hur stöd utformas för att hjälpa elever som inte lyckas nå målen eller 
som av andra skäl befinner sig i svårigheter, blir högst relevant i studiet av inklu-
derings- och exkluderingsprocesser. Eleverna redogör för åtgärder som fungerat 
stödjande, men också åtgärder som inte haft den effekt som man förväntat sig. I 
vissa fall har elevens egna uttalade önskningar om hjälp helt enkelt uteblivit. Vad 
som skrivits i dokument och vad som iakttagits vid observationer stärker i mångt 
och mycket den bild som eleverna beskriver. Blir tänkta stödåtgärder bara åtgärder?

Gisela

Vid det första utvecklingssamtalet på hösten i år 1 dokumenteras att studierna 
behöver planeras bättre, men det framgår inte hur eller vem som ska hjälpa Gi-
sela; inte heller hur uppföljning ska ske. Elev och vårdnadshavare får ta ansvar 
för fortsatta åtgärder avseende stressreaktioner och problem med trötthet och 
huvudvärk. Vid vårens klasskonferens beslutas om hemskick, vilket innebär att ett 

287  Centrala studiestödsnämnden.
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brev i form av ett särskilt utarbetat formulär288, ska skickas hem med meddelande 
om frånvaro och med varningar om kurser som ligger på icke godkänt (IG) eller 
ett svagt godkänt (G-minus). 

Samma åtgärd, dvs ett brev hem, upprepas efter klasskonferens och utveck-
lingssamtal på hösten i tvåan. Därtill bestäms att klassföreståndaren ska ha ett 
samtal med Gisela och hon ska kallas av skolhälsovården289. Vid nästa klasskon-
ferens före jul tas återigen ett beslut om att brev ska skickas hem med i princip 
samma innehåll som tidigare, muntlig CSN-varning ska ges pga frånvaron. Vid 
elevvårdskonferensen290 några veckor senare diskuteras hur skolsituationen bör 
organiseras för Gisela, vilka kurser som hon ska läsa under våren och att övrig 
tid ska ägnas åt praktik. Om hon inte kan få stöd hos specialpedagogen, förslår 
SYV att hon får hjälp av en IV-lärare. Åt SYV ges uppdraget att hålla koll på 
ansökan till folkhögskolan. Gisela får själv skriva en motivering till varför hon 
bryter den ordinarie skolgången och därefter får hon frågan: Vad gör vi med det 
här med skolsköterskan, att du inte mår bra? Återigen dokumenteras att hon ska 
kallas av skolhälsovården291. Anskaffande av praktikplats påbörjas inom en vecka 
och sköts av en särskild praktiksamordnare292. Att en nära kontakt upprätthålls 
mellan Gisela och SYV understryks. Vid nästa EVK i slutet av maj avslöjas att 
det inte förekommit någon kontakt med henne under hela våren fram till avhop-
pet, vilket sker strax före sommarlovet i tvåan. I och med den anpassade studie-
gångens ikraftträdande tunnas talet om Gisela ut under den återstående tiden av 
hennes utbildning.

Tina

I mängden av information som lämnas på uppropsdagen när eleverna börjar et-
tan berättas om Stugan, dit man kan gå för att jobba och få extra stöd och hjälp 
av en speciallärare. En obligatorisk resurstimma är inlagd på måndagar, vilket är 
nytt för läsåret. Efter cirka en månad upprättas ett åtgärdsprogram för Tina av 

288  I informationen till målsman står förtryckt att ”Ett skäl till studieresultaten kan vara från-
varon. Andra orsaker kan vara bristande studieteknik, osäkerhet kring studievalet, för lite tid som 
ägnas åt studierna.” 
289  Eventuellt ska en elevvårdskonferens hållas. 
290  I elevvårdskonferensen, som alltså hålls efter 1,5 år, deltar Gisela, rektor, studie- och yrkes-
vägledare samt klassföreståndare. 
291  Den uppföljning av skolhälsovården som diskuterats under tidigare konferenser på hösten 
har uteblivit.
292  Praktiksamordnaren som står för rapporteringen deltar i elevvårdsteamsmötena. All infor-
mation lämnas också skriftligt och processen kan följas vecka efter vecka. 
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matte-läraren och specialläraren i Stugan. Som närvarande står Tinas egna kom-
mentarer. Läraren i matte har skrivit under åtgärdsprogrammet, men i övrigt 
saknas underskrifter293. Om bakgrund, mål och åtgärder skrivs:

Bakgrund: Tina har svårt för matematik. Hon har haft ett annat läromedel som är 
anpassat för hennes behov. Hon vill klara ma men hon tycker det är svårt och glöm-
mer snabbt.
Mål: Tina ska under sina 3 år på Tallåker klara maA kursen. År 1 o 2 går hon på ordi-
narie lektioner med extra tid i Stugan och under 3:an ska hon gå i Stugan.
Delmål: Ett kapitel i taget i hennes egen takt
Åtgärder: Anpassat läromedel, genomtänkt placering i klassrummet. Tider i Stugan 
(torsd. 9.15-10.15). Använda resurstiden till matematiken så ofta hon kan.

Vid ett besök på en resurstimma294 sitter Tina tillsammans med två andra elever. 
De får inte så mycket gjort. Tina har en bok, men det är tveksamt om hon läser 
något. Matten är alltså inte aktuellt, trots att det var tänkt att lektionstillfället 
skulle vara en stödåtgärd för henne. Under den våren i tvåan hålls en EVK där 
Tina och vårdnadshavare deltar. I protokollet noteras att karaktären är svår pga 
av stressen, att hon har en reducerad studieplan, är beviljad Stugan i individuellt 
val för att försöka komma ikapp i kurserna och att flera samtal förts med hemmet 
i syfte att hitta stöd för henne. Vidare slås fast att: Situationen är nu så akut att 
Tina inte kan flyttas upp i år 3 och det är för mycket som ligger efter för att Tina ska 
ha en rimlig chans att komma ifatt före VT-slut. Beslutet innebär att hon ska söka 
jobb eller skaffa en praktikplats. Inom 12 dagar ska hon meddela skolan vilket 
alternativ det blir. Resultatet blir en anpassad studiegång med praktik på föräld-
erns arbetsplats tre dagar per vecka. Enligt SYV uttrycker Tina ganska snart att 
hon vill gå i skolan istället. Antalet praktiktimmar sänks till fyra timmar per dag, 
men den förkortade arbetstiden genererar inte mer tid i skolan295. 

I början av år 3 träffar Tina klassföreståndaren (Anja) tillsammans med sin 
kontaktperson296. Det bestäms att hon ska läsa kärnämnen med klassen och fort-

293  Tinas egna kommentarer kan tolkas som att man pratat med henne. Om uppföljning står: Efter 
jullovet (v 2-3) ska jag [ma-läraren]se över hur det har gått för Tina och om det behövs kommer åtgärdsprogram-
met att revideras annars fortsätter vi.
294  Bland lärarna råder det delade meningar om resurstimman, dess syfte och funktion. Någon 
lärare får springa mellan salar och eleverna arbetar med olika uppgifter. Det skapar stress. Någon 
är tveksam till obligatoriet, dvs att de duktiga också ska ha resurstimman. En lärare lyfter fram 
gymnasieskolans nya uppdrag. Hon menar att gymnasiet nu måste ta hand om alla grundskolans 
försummelser sedan år 4-5.
295  En dag i veckan följs undervisningen i svenska B och på fredagar har hon individuellt val 
i Stugan.
296  Representant för det externa stöd som Tina har.
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sätta praktiken på karaktärsämnesdagarna (torsdagar och fredagar). Som indi-
viduellt val fortsätter hon i Stugan. Alternativet folkhögskola som varit på tal i 
vårens EVK, läggs på is. Hon vill ta studenten. Hon vill ha vit mössa, säger klf och 
konstaterar vidare att hon får inte mycket med sig och att hon har en mycket anpas-
sad skolgång. På måndagar ska hon vara i Stugan, men hon sköter inte detta enligt 
klf, som tror att hon bara varit där en gång under en femveckorsperiod. Klf:s oro 
uttrycks som: Vad gör man? Ska jag ta kontakt med specialpedagogen kanske? Ett 
åtgärdsprogram finns, men hon säger att ett nytt ska skrivas297.

Tina har förtroende för sin klf (Anja). Hon vet ju att jag har så här svårt å 
så´nt. Det har haft stor betydelse för henne att Anja särskilt förklarat och påpekat 
vikten av att läsa instruktionerna vid t ex det nationella provet i svenska. Dess-
utom har hon fått sitta ostört i ett eget rum. Tina återkommer ofta under utbild-
ningen till sina behov av att få hjälp, att få förklarat så hon vet vad hon ska göra. 
Jag behöver hjälp hela tiden.298 Anja förklarar att lärare inte har möjlighet och 
tid att hjälpa varje elev så mycket, utan att det är därför som Stugan finns. Vid 
ett samtal under sista terminen vill Tina lägga upp ett schema för den resterande 
delen av sin utbildning för att bringa ordning i de kurser som hon ännu inte fått 
godkänt i. Hon framhåller Stugan däruppe299 som skitbra och Anja refererar till 
ansvarig lärare som berömt henne. Du kan jobba så bra! Jag är helt säker på att du 
kommer att fixa det.

Det externa stöd som tidigare varit inkopplat upphör under sista året. Vid ett 
tillfälle vänder sig Tina till kuratorn och klargör att det är bara hon som har fattat. 
Du har gått rätt väg från början. Kuratorn ger förslag på ytterligare stöd utanför 
skolan och erbjuder sin hjälp. När samtalet återigen glider in på kontaktpersoner, 
deklarerar Tina tydligt: Jag tänker inte berätta mitt liv igen! Vid ett elevvårds-
teamsmöte strax före studenten meddelas att hon får IG på Stugans kurs i det 
individuella valet. Den hjälp och det stöd som erbjudits henne har funnits, men 
hennes upplevelse är att 

det är skittråkigt å sitta där nu. Det är därför jag inte går till skolan. Alltså jag bara 
förströr du vet… Jag gör ingenting. Jag jobbar inte, fast Astrid är där. Det har blivit 
för mycket av det. OK, det ju bra att jag är där å så, men liksom ändå. Det är OK 
Tilde går väl också dit, men alltså… det är inte kul å typ sitta där helt själv, fast man 
egentligen måste det. 

297  Det befintliga åtgärdsprogrammet skulle ha följts upp för cirka ett halvår sedan.
298  Hon hänvisar till bekymret med storgruppen i samhällskunskap som nämnts tidigare.
299  Tina fick under en period i slutet av år 2 undervisning i Stugan tillhörande en annan rek-
torsenhet.
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Glenn

Glenn har kontakt med elevvården (kurator) och får härigenom senare också 
externt stöd. Tillsammans med Glenn planerar klf (Rebecka) studierna och han 
kollar upp med alla lärare vilka rester han har. Han ansöker om förlängning av 
kurser vid olika tillfällen, vilket beviljas med hänsyn till bl a hans hälsa och pågå-
ende medicinering. Inför det första sommarlovet iordningställs arbetsuppgifter 
av lärarna i de kurser som förlängts och som Glenn har rester i. Under sommaren 
jobbar han ifatt allt som släpat efter. 

Rebecka gör återkopplingar till föräldrarna om studieresultat, reaktioner från 
kollegor och överenskommelser mellan henne och Glenn. De involveras också 
genom att de får frågor/alternativ att diskutera med sonen. Å andra sidan in-
formeras Rebecka av föräldrarna som ventilerar sina funderingar och framför 
önskemål. Vid klasskonferensen på hösten i tvåan klargör Rebecka att hon nu 
återigen har mailkontakt med hemmet minst en gång per vecka. Hon betonar att 
frånvaron inte beror på skolk och Glenn klarar studierna när han väl är i skolan. 
Rebecka tillägger: Alla är fruktansvärt medvetna…Han kämpar på!300 

Efter jobbiga perioder och när Glenn har återhämtat sig, påbörjas arbetet med 
att fylla luckor som uppstått. Studieplanering301 tillsammans med honom blir såle-
des det viktigaste verktyget. Återkommande checkar Rebecka av att det som skrivs 
ner är förankrat och hon arbetar målmedvetet för att öka hans egen delaktighet 
genom att träna för ett växande ansvarstagande. Han får till exempel i uppdrag att 
själv kolla aktuellt läge hos kursansvariga lärare. När det inte funkar tar hon själv 
tag i det och inhämtar nödvändiga uppgifter. Vid ett utvecklingssamtal på våren i 
år 2 konstateras att det går bättre och bättre. I bedömningen av sin situation sätter 
han själv 7-8 på en tiogradig skala. Klf lyfter fram den positiva spiralen, Glenns 
närvaro, att han har kraft att prestera, men betonar att det roligaste är att han mår 
bra. Han är aktiv och med på lektionerna. Det enda är om vi ska liksom försöka fylla 
igen lite, om man tittar bakåt då…? säger Rebecka och Glenn instämmer. 

I trean återkommer perioder med detaljerad studieplanering. Till stödåt-
gärderna hör täta uppföljningar av hur arbetet fortskrider, varannan vecka eller 
periodvis oftare. Alla ämnen inventeras, aktuellt nu-läge avseende hela Glenns 

300  Glenn har nu två IG-kurser och en kurs som ligger på G-minus.
301  Ordet ”studieplanering” används, men kan i viss mån jämföras med upprättande av ett åt-
gärdsprogram. Studieplaneringen riktar sig dock mot vad individen ska göra (och enskilda lärare). 
I dokumentationen anges vilka som varit med, situation och insatser, samt uppföljning. Åtgärder på 
gruppnivå eller åtgärder som rör organiseringen av verksamheten tas inte upp i det här fallet. 
Glenn får alltid kopia av studieplaneringen och vid ev vidarebefordran till övriga lärare får han se 
texten innan den skickas ut.
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situation kollas och vad som gjorts efter föregående träff. En stödåtgärd som Re-
becka månar om, är att berömma för att ge bränsle åt den positiva spiralen. Vid 
varje tillfälle påtalar hon det som fungerar, Glenns förmågor och de goda resultat 
som uppnåtts trots förutsättningar som inte alltid är optimala. Hon lyfter fram 
hans inneboende kapacitet, men betonar samtidigt att det handlar om eget val. 
Många känner nog att du kan prestera mycket mer än vad du vill, men det är ju 
liksom ett val. Återigen poängteras det egna ställningstagandet och egen delaktig-
het i processen. Läraren i svenska och engelska rapporterar om uppnådd G-nivå 
i B-kurserna, samtidigt som hon försöker få igång reflektioner kring högre mål, 
särskilt i engelska. Flera lärare erbjuder stöd och tillfällen då Glenn kan komma 
och ta igen sådant han missat eller ligger efter i. Det kan handla om uppföljning 
av skrivningar, muntliga redovisningar som alternativ till skriftliga och möjlighe-
ter att kompensera prov302. 

Glenn är positivt inställd till det som gjorts under perioder när han mått 
dåligt och när prestationerna dalat. Han ger förlängning av kurser som exempel 
på åtgärder som hjälpt honom. Han lyfter vidare fram sina klassföreståndare, 
dvs Rebecka och Rigmor samt Ronja i sv/eng som betydelsefulla personer. De 
har gjort väldigt mycket. Hänsyn har tagits till hela livssituationen i studieplane-
ringen, som varit konkret och detaljerad. Hela tiden har prioriteringar vägts mot 
”satsa på båda”, om det handlat om mer än en sak. Det har faktiskt vart väldigt 
bra, även om jag inte blivit färdig med allting till nästa gång (…) det har funkat 
väldigt bra, liksom strukturera upp det va. Generellt sett behövs mera samtal mel-
lan elev och lärare, främst klf, enligt Glenn. Många behöver nog det, även om dom 
inte liksom har det, om man säger så. Samtalen ger feedback, man får veta var man 
ligger å vad man behöver tänka på å om det är nå´nting man behöver göra om så. 

Tommy

I mitten av vårterminen i ettan kallas till elevvårdskonferens. Tommys frånvaro 
har resulterat i att han kommit efter i åtta olika kurser. Hemkommunen som 
betalar för hans utbildning fungerar som ett påtryckningsmedel. Beslutet omfat-
tar sex punkter och åtgärderna är individinriktade. Samtliga innehåller formu-
leringen Tommy skall alternativt Tommy måste. Tillsammans med sin klf (Alice) 
får han i uppdrag att prata med idrottsläraren. I övrigt består åtgärderna i ökad 
närvaro, aktivt deltagande i Stugan och utnyttjande av resurstiden.  

302  Glenn blockeras vid ett delmoment under de nationella proven och lämnar in ett blankt 
papper vid uppsatsskrivningen. I svenska B får han därför göra en prövning.
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Den andra, och för övrigt sista elevvårdskonferensen under Tommys gymna-
sieår, hålls på våren i tvåan och är av mer formell karaktär. Vare sig han själv eller 
vårdnadshavare är närvarande. Genom det beslut som fattas tillåts han reducera 
kursen idrott och hälsa A. Den bakomliggande motiveringen har i ansökan for-
mulerats på följande sätt: Tommy ligger efter i flera kurser och behöver mer tid i Stu-
gan. När idrotten plockas bort används tisdagarna till att komma ifatt i matten 
och Tommy känner att det hjälper honom. Han säger sig ha fått några häften att 
jobba med. Totalt är det mycket jobb att ta tag i och en viss frustration märks hos 
honom. Jag vet inte ens var jag ska börja med när jag börjar. Jag har ingen aning om 
nå´t. Det där med matten å bli färdig med den, eller svenskan eller vilket man börjar 
med. Något åtgärdsprogram har inte upprättats för honom. Ingenting, så liksom: 
Nu gör du det här, å så det, å det, å det! I samband med vårens utvecklingssamtal 
noteras att Tommy ska satsa på engelskan. Mot slutet av terminen bromsas han 
av SYV, när han även vill reducera naturkunskapen. Omdömet ligger på IG, men 
ansvarig lärare anser att han klarar det om han går på lektionerna303. 

I november år 3 går Tommy och SYV igenom vad som ska göras och när, 
för att han ska klara så många kurser som möjligt under den tid som återstår. 
Tommy refererar till ett samtal som han haft med av sina lärare angående den 
förestående praktiken. Han sägs ha fått erbjudandet att stanna kvar i skolan dom 
fem veckorna torsdag-fredag, eftersom han ligger efter med skoljobbet. Båda är 
överens om att det skulle vara en bra lösning304. Tommy är orolig för att han inte 
ska få ett slutbetyg, om han inte blir godkänd i matten. Efter en beräkning av 
poängtal visar det sig att han bör klara fem olika kurser. Han uppmanas att inte 
skjuta upp jobbet, utan att ta vara på torsdagar och fredagar. Så jag ser egentligen 
inga problem. Vill du så klarar du det här! Det är din vilja det hänger på. Tommy 
tycker att det fortfarande känns mycket. 

SYV informerar om möjligheten att få en extra termin. En åtgärd som en-
bart beviljas om man ser att eleven har viljan och verkligen anstränger sig för 

303  Tommy upplever att han har kunskapsluckor i NO. (Jmf  den inledande beskrivningen av 
honom i detta kapitel.) Direkt efter ett betygssamtal med naturkunskapsläraren strax före sommar-
lovet i tvåan berättar Tommy att han ligger på ett IG och det är fyra prov och ett inlämningsarbete 
som återstår. I matte har han två prov och vet inte hur det nationella har lyckats. Eftersom läraren 
i dessa ämnen lämnar skolan känner han stressen över att bli klar.
304  Jmf  med Glenns fall när han har fyra dagars sjukfrånvaro under sin fyraveckorspraktik. 
Tommy är fundersam på vad som händer, om det går ut över hans poäng. SYV uppmanar honom 
att kolla med läraren, men Tommy säger att läraren tvärtom bett honom kolla med henne. Hon 
klargör att han får poäng för kursen om han bara får betyg, men hon menar att han inte ska nöja 
sig med ett IG. Tommy håller med, eftersom han fick VG i A-kursen och MVG i B-kursen i just 
detta ämne. Nu handlar det om C-kursen.
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att lyckas. Tommy växlar ständigt mellan uttalanden om att han ska klara det, 
att han vill, samtidigt som han tvekar och oroas för att det inte ska gå. Det är 
inte lång tid kvar. Jag kan inte hoppa av nu! Det är helt idiotiskt! Vid en återblick 
konstaterar Tommy att för honom har kuratorn utgjort ett värdefullt stöd under 
gymnasieåren305. 

Gabriella

Gabriella berättar hur hon har fått stöd och samtal med klf (Rebecka) under 
jobbiga perioder. Hon har också blivit rekommenderad andra samtalskontakter 
med anledning av sin krisbearbetning. Längre fram söker hon på eget initiativ 
externt stöd utanför skolans elevvårdsverksamhet.

I engelska erbjuds hon stöd när hon börjar gymnasiet och hon är medveten 
om att grundskolan har informerat gymnasieskolan om behovet306. Inledningsvis 
får hon undervisning av en speciallärare som arbetar på det individuella pro-
grammet, men hon upplever att innehållet är för lätt. Ordförrådet som tränas 
ligger på en elementär nivå och hon tycker att hon missar mycket av den regul-
jära undervisningen, eftersom stödet ersätter en engelsklektion. Det skapar stress 
och vid första utvecklingssamtalet på hösten i ettan väljer hon bort stödet. Vid 
terminens sista klasskonferens noteras att hon har ett G-minus i engelska och 
åtgärden blir att klf samtalar med henne307. Hon erbjuds stöd av en IV-lärare. I 
slutet av terminen berättar hon att hon varit där vid ett tillfälle för genomgång av 
viss grammatik. Ordinarie lärare sätter omdömet G- och markerar tydligt: Hon 
är svag! Det nationella provet ligger dock inom gränsen för godkänt.

Inför tvåan uttrycker Gabriella sin oro inför B-kurserna i såväl matte som 
engelska. På klasskonferensen i mitten av höstterminen uppges att hon får stöd 
i engelska av en resurslärare308 och sju veckor därefter ges en IG-varning i engel-
ska B. Återigen nämns stödet för Ruben, samtidigt som man säger att han vet inte 
om det. Det sägs att han inte vet vem Gabriella är och en av klassföreståndarna 
lovar att prata med honom. Klf  lyckas återigen avfärda åtgärden ”brev hem”. 

305  Han lyfter även fram stödet från skolans elevvårdspersonal och viss extern hjälp under en 
period då han mådde dåligt.
306  Gabriella är den enda eleven som känner till/nämner att en överlämning har skett från 
grund- till gymnasieskola.
307  Klf  väljer att inte posta det brev som ska skickas hem, men informerar föräldern via mail. 
Hon påpekar att det är ett omdöme och skriver bl a: Det är alltså inte ett betyg men det som vi ev. kan 
diskutera är att om inte Gabriella ändå ska försöka få någon form av stöd. Det går säkert att organisera på något 
sätt så hon kan ta det utöver ordinarie lektioner, om hon vill. 
308  Här nämns namnet på en lärare (Ruben) som Gabriella inte tidigare fått stöd av. 
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Om stödet hos Ruben berättar Gisela att det inte fungerade. Vi hittade aldrig 
nå´n tid. Det gick ju inte, å när vi väl bestämde en tid (…) så kom han inte, så var han på 
möte. Så då gav jag upp. Hon gick tillbaka till en IV-lärare på eget initiativ. 

Vid utvecklingssamtalet på våren i tvåan redogör hon för sin känsla av att 
läraren redan har fastslagit ett IG på henne i engelska. När eleverna återfår skrift-
liga arbeten fälls yttranden i stil med: Jag fick läsa en gång till på namnet, om det 
verkligen var din uppsats (Gabriellas citat). Detta har hänt även i svenskan309. Hon 
reagerar också över att läraren alltid har något att kommentera när hon går runt 
i klassen och det sägs högt till dom som har svårt. En gång per vecka får nu Gab-
riella 40 minuters stöd i engelska hos en lärare på IV och hon tränar grammatik 
inför det nationella provet. Det funkar jättebra med honom å så, säger hon. 

Nivågrupperingen i matematik som sker vid gymnasiestarten leder till att 
Gabriella hamnar i mellangruppen310. Det fungerar bra för henne på lektionerna 
och hon har också blivit föreslagen att byta grupp, en högre upp som jobbar snab-
bare å så. Något byte sker inte eftersom hon tycker att det känns tryggt å vara i 
den mellersta å det går inte så fort fram, liksom det blir roligare så. Det nationella 
provet visar sig vara svårare och slutbetyget blir ett G, även om hon på tidigare 
prov ofta fått VG. Då hade jag det nästan lätt, säger hon. Under B-kursen blir 
situationen annorlunda. Den har var´t trubblig, det har den… kaos! Några av 
eleverna har samtalat med sina klassföreståndare och bett att få gå till en IV-
lärare som är jättebra, enligt Gabriella. Skolledningen löser problemet genom att 
låta en annan lärare ta över de elever som så önskar och undervisningen bedrivs 
parallellt med den ansvarige läraren. Brist på omdömen från B-kursen utgör 
emellertid ett irritationsmoment under hösten i tvåan. Alla har godkänt i matte, 
även dom som har reducerat. 311 Ironiska uttalanden på klasskonferenser syftar på 
att ansvarig lärare rapporterar vare sig frånvaro eller ger omdömen för eleverna. 
Uteblivna varningar skapar oro för att IG-betyg slutligen ska komma som obe-
hagliga överraskningar.

309  Hon återger en händelse där hon fick tillbaka ett arbete i svenskan. Å vad bra det här va. Jag 
fick läsa ditt namn två gånger, citerar Gabriella sin lärare.
310  På grundskolan hade hon ett antal vikarier i ämnet. Det talades om betyget VG, men pga 
resultaten på de nationella proven, som hon inte tror var helt godkända, blev det ett G i slutbe-
tyget.
311  Elever som inte läser kursen har fått godkänt omdöme i matematik B. De sägs vara fem 
stycken i S-klassen. Läraren för B-kursen ansvarade för ”elitgruppen” under A-kursen. För Giselas 
grupp ”mellangruppen” blir det således ett lärarbyte. Problematiken tilltar för de elever som inte 
klarar B-kursens nationella prov. 
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Tim

Tim kommer efter i sitt skolarbete i samband med den kris som drabbar familjen 
under våren i ettan. Dom har väl stöttat mig lite, men jag får ju göra allt som alla 
andra. Han menar att ingen har pratat med honom om det som blivit ogjort 
under den perioden och han säger sig inte ha haft några extra samtal eller upp-
följning av sin klassföreståndare Han minns sitt utvecklingssamtal från hösten i 
ettan, men är osäker på om han haft något mer. I den individuella studieplanen 
finns inte heller någon dokumentation eller datum angivet för ytterligare utveck-
lingssamtal eller andra uppföljningar under det första året. Dom sa jag kunde gå 
till kuratorn om jag ville så, fast jag tycker jag klarar mig utan det kanske. 

Hos SYV görs en överenskommelse om tidsbokning i Stugan för engelska 
och även för matten. Vid nästkommande klasskonferens konstateras att båda 
kurserna ligger på G-minus. I slutet av terminen berättar Tim att han gått till 
Stugan nå´n gång. Fast jag skulle gå mer egentligen på engelskan med, för jag kan väl 
engelska så där, men jag behöver lite hjälp med det också kanske, säger han. I matten 
har han klarat två prov. Jag hade två omprov i procent, å så fick jag muntligt med 
Albert å då klarade jag det. 

På ett elevvårdsteamsmöte under våren i tvåan informerar SYV om att hon 
har kallat Tim flera gånger på hösten, men att han inte dykt upp. Kurator betonar 
att han behöver mycket struktur. Elevvårdspersonalen skiljer sig något åt i sina 
erfarenheter av hur Tim fungerar i en samtalskontakt. En av dem har upplevt 
mer av okoncentration och splittring, medan den andra snarare upplevt motsat-
sen. Frågan ställs om en extra termin kan bli aktuellt. Vidare konstateras att: Vi 
måste komma ut i arbetslaget och prata om struktur. Tim tar senare eget initiativ 
och söker upp SYV, men då bestäms att man ska avvakta hur det går med de 
nationella proven.

Efter det andra gymnasieåret är Tim nöjd med sin engelska A som han klarat, 
inklusive det nationella provet, även om det godkända betyget inte är så starkt. 
Matten däremot är inte avslutad och efter ett misslyckat prov har han sökt lära-
ren i Stugan. Under innevarande läsår finns inte tid för fler prov, vilket innebär 
att kursen måste fortsätta även under trean för hans del. Han glömde dessutom 
bort det nationella provet. På frågan om han har diskuterat fortsatt upplägg med 
sin ma-lärare, svarar han resignerat: Nää...nä. Hans enda möjlighet är att gå till 
Stugan och beta av kapitlen. Han tror dock fortfarande att han ska klara kursen 
om han får stöd och hjälp. 

Om jag får hjälp å nå´n förklarar, då kan jag det sen eller jag.. jag har inte jättesvårt 
för matte om jag väl har kommit igång om man säger så. Men liksom det är bättre i 
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så här små grupper tycker jag liksom, då har läraren mer tid, men jag får ju knappt 
hjälp eller så, känns det som. 

Relationen till matteläraren har inte varit helt enkel och Tim vet inte vad det 
beror på. Angelica har det vart lite tjurigt med. Hon är tjurig. Hon hjälper inte till 
så mycket eller jag får inte den hjälpen jag behöver, känner jag. Han har samma 
lärare i naturkunskap och där har han ganska mycket frånvaro. Hans fundering 
är om detta möjligen inverkar på matten. Han har ingen kontakt med henne nu, 
eftersom kurserna för klassen som helhet är avslutade. 

Ett klf/mentorsbyte sker till trean och när Tim träffar Alexandra för enskilt 
samtal i början av hösten resulterar det i ett beslut att Tim ska satsa på matten 
i första hand. Han ska bestämma tid i Stugan och arbeta där varje tisdag. Inför 
klasskonferensen senare under hösten gör Alexandra en sammanställning som 
visar att Tim har sex IG:n som är gamla rester från de första två åren. Han tar 
igen en karaktärsämneskurs genom att gå extra hos en av lärarna. Däremot tar 
han sig inte till Stugan, trots att klf och specialläraren försöker påverka honom. 
Under en s k resursdag fixar han ytterligare en kurs och under sista terminen får 
han möjlighet att göra sin kurs i estetisk verksamhet som han missade i ettan. 

Tim är inte odelat positiv till Stugan och verksamheten där. Dit är alla väl-
komna och det gör att det ibland samlas mycket folk. Han har jobbat i sin mat-
tebok och fått hjälp om han kört fast. Annat material eller alternativa arbetssätt 
har inte varit aktuellt, enligt honom. 

Stugan har ändå inte vart så bra tycker jag inte, för det har ändå vart rätt så mycket 
folk, så man har ändå inte fått så mycket hjälp (…) När jag tänker efter så var det inte 
så, man fick inte så mycket hjälp ändå för jag fick ju mest läsa själv liksom alltså det.. 
det kändes inte så bra faktiskt. 

Tim har inte heller riktigt koll på vad den individuella studieplanen är. Han tror 
sig ha sett den, fast det var länge sedan. Tim tycker att Alexandra som ansvarar 
för honom är bra faktiskt, ja för hon är lite mer så… hon är inte så loj av sig liksom. 
Han uppskattar att hon pratade med honom i trean och talade om för honom att 
han låg risigt till, att han behövde ta tag i saker. 

sammanfattnInG och slutsatser

Enligt gymnasieförordningen (SFS 1992:394) ska en utredning av en elevs be-
hov följas av upprättande av ett åtgärdsprogram, om det visar sig att särskilda 
stödåtgärder behövs. Studiens resultat visar att kartläggningar av elevers skolsi-
tuation är ytterst sällsynta. Upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram sker 
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i ringa omfattning. Inom fallstudiegruppen sker det för två elever312. Elevens 
delaktighet är mycket begränsad och detsamma uppföljning och återkoppling. 
Däremot har, som tidigare nämnts, ett antal studieplaneringar gjorts tillsam-
mans med Glenn. 

I samtalen om och med elever i olika sammanhang betonas att eleven ska ta 
ansvar. Det är deras eget ansvar och ”val” om de får ett IG-betyg. De förväntas 
söka hjälp i Stugan, uppsöka en speciallärare eller andra lärare som ska ge extra 
undervisning. Du bokar tid med Astrid å sen däremellan så är det ditt ansvar å 
se till att du får med dig den kunskapen som du behöver. Några upplever att de 
behöver hjälp att ta steget, i synnerhet om man som elev inte känner igen den 
person man uppmanas ta kontakt med. Elever, för vilka själva huvudproblemati-
ken består i att de har svårt att planera och organisera sitt dagliga skolarbete och 
liv, påläggs ytterligare uppgifter. 

Det handlar nog om mig mest för att jag kunde inte riktigt ta det ansvaret (…) Jag 
vet inte varför. Jag har för svårt för det (---) Alltså nu för tiden är det så att man typ 
hindrar folk från å va barn, för förr i tiden var det ju så att då var man ju liten länge 
liksom. Då var det inte så mycket å bekymra sig över. Nu är det grejer hela tiden. Man 
måste ta det å det ansvaret, man ska göra det å det å det. Man måste göra saker 
hela tiden. (Therese)

Tidigare har redogjorts för åtgärder som diskuteras, önskas eller beslutas om 
vid klasskonferenser eller i samband med elevvårdsteamsmöten (se kap 7). En 
granskning av vilka åtgärder som av eleverna uppfattas stödja och hjälpa dem i 
riktning mot uppställda mål och som anses bidra till deras möjlighet att klara sin 
utbildning, resulterar i ett färre antal som kan benämnas ”stödåtgärder”. Den 
variation som framträder i elevernas värdering av de insatser som görs, beror 
på när, var, hur åtgärderna genomförs och vem som ansvarar för dem. Samtal 
med lärare/klassföreståndare är centralt, vilket redan poängterats, men i de fall 
där relationen och kommunikationen inte fungerar mellan elev och lärare har 
samtalet inte den stödjande funktionen. Detsamma gäller kontakter med SYV 
och kurator. För elever som lyckas med sin utbildning trots stora hinder, fung-
erar också en nära samverkan med föräldrar/vårdnadshavare som en stödåtgärd, 
under förutsättning att eleven görs delaktig och att relationerna mellan parterna 
fungerar313. 

Elevernas erfarande av förlängning av kurser går isär. För den elev som av 

312  Två för Tina, varav ett i matematik. Ett för Tilde i matematik. (De senare upprättas av 
samma ma-lärare.)
313  Glenn och Tina representerar två helt olika exempel på följderna av föräldrasamverkan.
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olika skäl endast är i behov av mer tid, fungerar åtgärden. För en elev som behö-
ver hjälp med anpassning av material, arbetssätt, innehåll som fyller eventuella 
kunskapsluckor, hjälp att organisera arbetet etc, leder inte förlängningen till nå-
got konstruktivt. Tvärtom kan det få motsatt effekt genom att problemen skjuts 
på framtiden. Den hjälp som erbjuds av undervisande lärare inom ordinarie kurs 
eller på extra tid bidrar till elevens framgångar, under förutsättning att han/hon 
förstår läraren och den undervisning som ges, vilket i sig kräver en kommunika-
tion med den enskilda individen.

Om undervisningen som bedrivs utanför klassens ram (i stugan, hos special-
lärare), finns det delade meningar bland eleverna. De uppskattar lärarnas förmå-
ga att förklara och det kompensatoriska stöd de får vid t ex prov. Det kan bestå 
i att uppgifterna läses för dem, att begrepp förklaras eller att de helt enkelt får 
genomföras i en lugn miljö. En annan elev värdesätter träning av specifika mo-
ment i ett ämne. Det som talar emot den här formen av stöd, och som eleverna 
lyfter fram som mindre positiva erfarenheter, är exkluderingen från gruppen och 
den ordinarie undervisningen, vilket skapar en känsla av ensamhet. För andra 
leder det till stress över att man missar något av den undervisning som pågår i 
klassrummet. I stugan kan det samlas många elever, vilket innebär att det inte 
blir den lilla grupp som eleven strävar efter att tillhöra och i takt med att antalet 
elever stiger, minskar möjligheten att få enskild hjälp. En del elever uppger att 
stödet inte består av särskilt anpassat material eller liknande, utan man jobbar 
kapitelvis i kursens läromedel.

Det anses vara ett problem att elever inte i tillräcklig omfattning utnyttjar 
den hjälp som erbjuds dem i den här formen. När de inte går till Stugan eller 
uppsöker den hjälp de kan få, sägs de inte orka eller inte sköta detta. Kompisars 
betydelse för delaktighet och lärande har redan berörts, men bör återigen poäng-
teras i resonemanget kring vilka konsekvenserna blir av enskilt arbete som sker 
utanför den ordinarie gruppen under en längre tid. Behovet av att ha någon att 
samarbeta med eller som man kan fråga, återkommer i elevernas berättelser och 
aktualiserar frågan om interaktionens betydelse för lärandet. 

Studien visar att lärarna förlitar sig helt på vad som kan uträttas i Stugan och 
överlåter till stor del ansvaret till berörd personal, som ensam förväntas klara av 
alla elever som av olika skäl behöver hjälp. Skolornas organisering av elevvården 
bidrar till att minska ansvarig lärares/klassföreståndares roll i samband med att 
en elev lyfts upp i olika formella kontexter. Vid klasskonferenser och elevvårds-
teamsmöten sker en rapportering av läget, med eventuella beslut om åtgärder 
som delegeras till olika personer. Att planera upp studierna tillsammans med 
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eleven faller ofta på studie- och yrkesvägledarens lott, som också får ansvaret att 
samla in den information som behövs från undervisande lärare314. 

Jag tänkte först att vi skulle gjort ett åtgärdsprogram idag, men jag känner att vi be-
höver inte göra det Therese, för att…inte än i alla fall, behöver vi inte göra det, utan 
jag vill kolla lite först hur det ligger till när jag har fått veta utav lärarna hur det ligger 
till å så. Så jag känner att jag vet… har för lite uppgifter om hur det är. Å är det som 
du säger, så behöver du heller inget åtgärdsprogram, utan då gäller det å landa känner 
jag. Det är nog det du behöver. Känna att du kan gå hit utan å få ont i magen. Det är 
det viktigaste nästan. (SYV)315

Eftersom väntetiderna för samtal med elevvårdspersonal och andra aktörer upp-
ges vara långa och uppföljningar uteblir, uppstår frågan om bakomliggande or-
saker. Aktörerna själva hänvisar till verksamhetens organisering316. Till organi-
sationsnivån hör också frågan om yrkesprofessionernas sammansättning i olika 
kommunikativa kontexter och de kompetensområden som finns representerade 
då elevers studiesituation diskuteras och planeras. En problematik som noteras 
vid observationer av samspelet inom olika kontexter och som särskilt drabbar 
elever i behov av stöd är bristande rutiner och dålig struktur, vilket också påpekas 
av aktörerna själva vid olika tillfällen.

hålrum mellAn kommunikAtiVA kontexter

I resonemanget om stödåtgärder framträder en mängd situationer där samtal 
förs, företrädesvis om elever. Problem och eventuella beslut rapporteras vid upp-
repade tillfällen i konferenser och möten, men det sviktar i det praktiska verkstäl-
landet och i uppföljning av vidtagna åtgärder. Parallella processer och skiftande 
budskap antyder att det finns ”hålrum” mellan olika språkliga och sociala sam-
manhang.  Å andra sidan finns det inom fallstudiegruppen exempel på hur dessa 
hålrum kan undvikas och hur kommunikationen mellan olika kontexter kan 
komma till stånd genom överbryggande länkar.

Gisela

Mot slutet av det första läsåret sker överlämningskonferenser för blivande gymna-
sieelever och i samband med detta görs en återkoppling till respektive grundskola 
om föregående års överlämningar. SYV framför att Gisela blev överlämnad trots 

314  Undantag finns där klassföreståndare aktivt arbetar för att ta och bibehålla ansvaret.
315  Samtalet hålls på våren i tvåan, cirka två månader innan Therese hoppar av utbildningen. 
316  Mellan skolor finns en stor variation i antalet elever som en klassföreståndare, en studie- och 
yrkesvägledare eller annan elevvårdspersonal ansvarar för.
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att ett godkännande från målsmän saknades och att det hölls en kuratorsöverläm-
ning317. Kort refereras Giselas studieresultat och SYV klargör att det inte behövts 
någon EVK under det första året med tillägget: vad jag vet. Grundskolans personal 
uttrycker sin glädje över beskedet. Det brister emellertid i överensstämmelsen med 
Giselas egna upplevelser av skolsituationen och uppnådda resultat. Därmed avslö-
jas att uttalanden om eleven görs utan att hon själv har blivit tillfrågad. Inte heller 
har aktuell information inhämtats från berörd personal, vilket exemplifierar ett av 
många ”hålrum” mellan kommunikativa kontexter. Förekomsten av EVK framstår 
som en måttstock på huruvida eleven har lyckats eller inte.

Hålrummen skapas också genom att diskussioner som förts i ett samman-
hang blir en engångsinsats utan vidarekoppling, eller att sådan sker efter lång 
tid. Det dröjer innan informationen från Giselas vägledningssamtal318 tillförs 
det gemensamma samtalet om hennes skolsituation. Vid rapportering råder en 
diskrepans mellan det som sägs ha blivit bestämt vid dessa tillfällen och det som 
eleven själv framfört i ett tidigare utvecklingssamtal. Det stämmer inte heller 
överens med vad eleven tar upp vid en efterföljande elevvårdskonferens. 

Osäkerhet om vem som ska göra vad och hur informationen framförs gör 
att helhetsbilden blir splittrad. Vid ett elevvårdsteamsmöte fem dagar efter en 
elevvårdskonferens i tvåan görs en sammanfattning av vad som beslutats och nya 
uppdrag delegeras. En av aktörerna vänder sig till kuratorn. Jag har inte fått iväg 
EVK-protokollet ännu, men du ska ta kontakt med Gisela. Hon är allmänt deppig. 
Den något förvånade kuratorn har inte varit kallad till elevvårdskonferensen och 
det uppstår osäkerhet319. Så sa vi ju? blir sedan en fras som upprepas vid flera till-
fällen under samtalet om den genomförda EVK:n. Ytterligare en elevvårdsperso-
nal, som inte heller varit med på konferensen, inflikar att hon pratat med Gisela 
men tillägger: Jag kommer inte ihåg va fasen hon sa. Till berörd personal riktas 
uppmaningen: Vi sa faktiskt att du skulle kalla henne också. Nästa elevvårdsteams-
möte infaller redan inom en vecka och EVK-protokollet, som skrivs för hand 
under konferensen, efterlyses. SYV ställer frågan till sig själv: Gisela, hon ville väl 
inte någon annan gy-utbildning eller hur var det nu? Hon söker väl folkhögskolan? 
Ja! 320 Vad som bestämts har fallit ur minnet för fler aktörer. Någon hävdar att 
skolsköterskan ska kalla till EVK, vilket förnekas av andra som hänvisar till att 

317  Vid ett annat tillfälle framförs att grundskolans kurator inte har gjort någon överlämning.  
318  Samtal som genomförs av studie- och yrkesvägledare.
319  Gisela själv har inte framfört önskemål om sådan åtgärd, eftersom hon har haft extern 
kuratorskontakt.
320  Det är protokollförande personals förslag. Se vidare ”Att bli lyssnad till, förstådd och res-
pekterad”.
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en sådan konferens redan har ägt rum veckan innan. Däremot påpekas att Gisela 
ska kallas till skolhälsovården, för hon har varit mycket sjuk321. 

Aktörer som återger sina egna tolkningar av situationer kan ibland ge ensidig 
information, som också bidrar till att hålrum uppstår mellan kontexter. Vid ett 
elevvårdsteamsmöte meddelas att Giselas klf har rapporterat att hon inte har 
deltagit helhjärtat i sin praktik och att hon inte brytt sig om APU-uppgiften. Det 
signalerar ett budskap som får en av aktörerna att dra slutsatsen: Hon är antagli-
gen inställd på att sluta så...  Vid en klasskonferens veckan efter sägs att handleda-
ren inte har klagat, utan beskrivit Gisela som trevlig och behaglig322. När eleven 
själv tillfrågas om den genomförda praktiken berättar hon att hon blev godkänd 
och att frånvaron uppgick till totalt tre dagar. Inte så farligt, kommenterar rektor, 
men klf skjuter snabbt in att: Du orkade ju inte med det individuella valet.323

Vid en EVK i slutet av tvåan tas beslutet om Giselas avhopp. Det är först vid 
detta tillfälle som en uppföljning tycks ske av hur det gått med de kurser som 
Gisela skulle läsa under det som blev hennes sista månader inom gymnasiesko-
lan324. När terminen är över ställs frågorna: Har det funkat? Har du gått på detta?  
Praktiksamordnaren svarar fortast på frågorna: Jaadå!  Gisela säger att hon hop-
pade tisdagsmornarna. Klf påpekar att det saknas flera inlämningsuppgifter som 
hon inte har lämnat in och därför meddelas att resultatet blir IG i båda kurserna. 
Gisela nickar accepterande. 

Tina

Tina beskriver själv sin upplevelse av att det talas om henne, särskilt i kontakten 
mellan förälder och skola. Samtalen ”backstage” avslöjas bland annat vid ett elev-
vårdsteamsmöte på våren i tvåan. Tinas mamma har kontaktat skolan och hon 
undrar om det någon idé att hon går här. Man hänvisar vidare till mamman som 
sägs beskriva flickan som omogen och hon uppger att Tina mår dåligt emellanåt. 
Tinas klf och SYV föreslår däremot att hon går kvar och får med sig sina poäng. En 
elevvårdspersonal föreslår att resonemanget styrs in mot internat. Tinas känsla av 
att samtal sker där hon själv inte är närvarande stärks av att det vid upprepade 

321  Jmf  tidigare, återkommande beskrivningar av Giselas hälsa.
322  Klf  hävdar dock att Gisela har visat bristande kunskaper i samband med praktikplatssam-
talet.
323  Under elevernas praktik pågår kurserna i deras individuella val som vanligt, dvs de bryter sin 
praktik, åker  in till skolan och deltar i dessa lektioner.
324  Tidigare har diskuterats uteblivandet av den nära kontakt som skulle hållas mellan Gisela 
och SYV. Se avsnittet om ”Stödåtgärder eller bara åtgärder”.
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tillfällen talas om telefonkontakten mellan skolans aktörer och hemmet, främst 
modern325. 

Hålrummen i kontaktnätet visar sig också då det framkommer att informa-
tion inte har nått mottagaren. Vid ett möte som sägs vara något annat än en riktig 
EVK326 meddelas att en skriftlig varning om indraget studiebidrag har skickats. 
Varken Tina eller mamma säger sig ha fått den. Vidare har inte föräldern delgett 
Tina den information som lämnats vid en telefonkontakt med skolan. 

Matematiken och Tinas arbete i Stugan utgör ett bland flera exempel, där 
motsägelsefulla synpunkter om elevers prestationer uttrycks i olika samman-
hang, vilket ger förvirrande budskap till eleven (och föräldrar). Åtgärdsprogram-
met på hösten i ettan signalerar svårigheter och eleven förutsätts inte klara kursen 
på mindre än tre år. Därefter följer omväxlande uttalanden om elevens förmåga. 
Ena stunden finns förutsättningarna att nå målen och vid andra tillfällen råder 
motsatsen, beroende på i vilken kontext och till vem informationen ges. Det sak-
nas åtgärder för att överbrygga hålrummen som uppstår mellan undervisnings-
tillfällen i olika kurser och mellan olika lärare (kärnämne och karaktär), vilket får 
konsekvenser för Tina, eftersom uppgifter som kräver matematiskt tänkande är 
en orsak till misslyckanden inom karaktärsämnena. 

Religionsläraren inger på liknande sätt förhoppningar, men förutsättningarna 
för att det ska lyckas är otillräckliga. I ett möte påpekar klf att: Religionen har du 
ju inte varit på alls. Tina lyfter fram sitt problem med att förstå instruktioner, 
men får ändå en kick att gå på lektionerna fortsättningsvis. I personalrummet en 
månad senare berömmer läraren henne i ett samtal med klf. Hon jobbar så bra! 
Tina själv beskriver senare att religionen var faktiskt rätt kul. Så jag var ju med 
nästan hela tiden på religionen sen (…) Alltså jag gjorde ju vissa arbeten å så´nt 
som jag har lämnat in å så´nt, men jag har ju bara inte gjort proven. Strax innan 
studenten vet hon inte hur det har gått och om hon får göra dem, eftersom hon 
varit sjuk under den sista delen av vårterminen327. Hon har inte haft någon kon-
takt med ansvarig lärare. Det är ingen som frågar efter mig eller nå´nting längre, 
konstaterar hon. Kursen underkänns.

325  I den individuella studieplanen står att klf  har kontinuerlig telefonkontakt med Tinas mamma (år 
3).
326  Föräldern tycker det är bra med det planerade samtalet, samtidigt som hon ger uttryck för 
att den avsatta tiden verkar kort (9.30-10.00). Hon blir sedan nervös för tiden, eftersom mötet inte 
kommer gång. Fördröjningen beror på att skolans aktörer sig emellan inte har gjort upp vem som 
ska ansvara för samtalet, vilket leder till missförstånd.
327  Hon har bl a på vårdats på sjukhus.
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Glenn

Glenns klassföreståndare (Rebecka) intar rollen av en förbindelselänk mellan 
olika kommunikativa kontexter. Kontakten och samtalen med eleven komplet-
teras med föräldrasamtal. Till detta knyts information som inhämtas från un-
dervisande lärare i arbetslaget och återkoppling sker vid efterföljande elevsamtal. 
På föräldrars önskan försöker klf ha koll så att Glenn kommer till skolan och 
efter önskemål om mer information och handledning inför arbetsuppgifter som 
”släpar”, görs en förnyad uppföljning hos samtliga berörda lärare. Det finns en 
tydlig ambition att ständigt söka efter hjälp och tänkbara stödinsatser, för att 
skapa bättre förutsättningar för eleven.  Som överbryggande länk ber klf att få 
kopior på uppgifter från andra lärare. Därigenom kan hon se vad som Glenn 
förväntas göra i olika kurser och ämnen. Samtidigt försöker hon låta honom själv 
alltmer ta över kontakten med sina respektive lärare. Inför loven ansvarar hon 
för att insamlade uppgifter och lärares ”brevhälsningar” till Glenn skickas hem.  
Föräldrarna påtar sig sedan uppgiften att hjälpa till med strukturering av arbetet. 
I klartext diskuteras hur man förhåller sig till det faktum att Glenn uppnår myn-
dighetsåldern. Själv menar han att det inte har någon betydelse och kontakten 
skola-hem fortsätter. 

Vid utvecklingssamtal sker återkoppling till klasskonferensprotokoll, mail 
och meddelanden från olika lärare. Vid rapportering på klasskonferenser ställer 
rektor vid något tillfälle en fråga om behovet av en eventuell elevvårdskonferens 
när det är så mycket. Klf redogör för sina täta kontakter och planerade utveck-
lingssamtal och hon bedömer att en EVK inte gör nytta i det här läget. Blanket-
ter och formulär intar vanligtvis ett stort utrymme bland föreslagna åtgärder. Re-
becka, tillsammans med sin kollega Rigmor, får upprepade gånger påminna om 
sina återkommande elevsamtal och föräldrakontakter, för att motivera besluten 
om att inte skicka brev hem, vilket annars är den gängse åtgärden för elever som 
har för hög frånvaro eller som ska ges IG-varningar. Mot bakgrund av att klass-
föreståndare på Granvik uppmanas upprätta åtgärdsprogram, ifrågasätter SYV 
på ett elevvårdsteamsmöte varför man inte gör likadant i Glenns fall. Varför gör 
vi skillnad? När det är G-minus ska det ju va åtgärdsprogram. Uttalanden av detta 
slag visar på förekomsten av hålrum mellan aktörers erfarenheter och förståelse 
av vad som försiggår i olika kontexter. Studieplaneringen som görs av Glenn och 
Rebecka får inte den dignitet som ett formellt åtgärdsprogram, oavsett vilken 
funktion och effekt de upprättade dokumenten har.

 Rektor följer ibland upp Glenn på elevvårdsteamsmöten, vilket oftast möts 
av tystnad eller någon kortare kommentar om att man sett honom. Det konsta-
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teras att klf sköter ju detta väldigt bra eller att dom [klf:arna] menar att han klarar 
det. Några samtal förs således inte om honom i dessa formella kontexter. 

Tommy

Rapporteringen på klasskonferensen i november år 3 inleds med följande: Så 
kommer problembarnet! Han har klarat svenska A i alla fall, för ett par veckor sedan, sä-
ger klf. I det fortsatta samtalet framkommer att bilden av Tommys situation är 
ofullständig och det avslöjas att aktörerna har olika föreställningar om hur det 
går för honom. Kurator undrar om det är många ämnen som släpar och hon får 
veta att han har IG-plus i svenska B, det är det enda. På frågan om hur det går med 
karaktärsämnena svarar klf  att hon vet inte, varpå hon tillägger att han har lagt 
ner vissa ämnen. Beskrivningen av Tommys skolsituation blir mörkare efter det att 
SYV konstaterat: Det går väl hyfsat för honom nu eller? Klf  tillkännager då att Tommy 
är den enda som inte fixar samhällskunskapen och det anses bero på frånvaron328. 
I en av det individuella valets kurser, som är en teoretisk karaktärsämneskurs, 
presterar han inget. Ytterligare en kurs vacklar och ligger på G-minus. Det sägs 
att Tommy behöver väldigt, väldigt mycket motivationssamtal. Den andra klassförestån-
daren menar att Tommy gör sig till martyr och en aktör inflikar att han sliter ut en 
i taget. Elevvårdspersonalen reagerar mot det sagda och försöker balansera upp 
samtalet genom att påminna om att han har mycket, vilket kollegan instämmer i. 
Klf  förtydligar sitt uttalande och förklarar att han nedvärderar sig själv. Elevvårds-
personalen undrar om han känner sig mobbad och man diskuterar vikten av att 
lärarna uppmärksammar honom, att man är tydlig och samtalar med honom. 
Vem som ska framföra detta till lärararbetslaget diskuteras emellertid inte. Ett 
par av aktörerna är överens om att Tommy mår bättre och därmed fastslås: Det 
är det viktigaste!

Genom att personalen representerar olika professioner får elever ibland veta 
att problemet som lyfts hör hemma på någon annans bord329. I samband med ett 
uppföljningssamtal på hösten i trean berättar Tommy öppet om den bakomlig-
gande orsaken till sin ökade frånvaro på måndagar, vilket följs av kommentaren: 
Ja, det där kan jag ju inte hjälpa dig så mycket med. SYV erbjuder sig att förmedla 
en kuratorskontakt, samtidigt som han uppmanas att själv uppsöka berörd per-
son. Det är jätteviktigt Tommy! Hon har mycket mer bakgrund om dig än vad jag 

328  När betygen är satta, har Tommy godkänt i sh, medan det finns exempel på andra elever 
som inte har fått godkänt betyg i kursen.
329  Jmf  Tinas försök att berätta om sin situation för klassföreståndaren. Se avsnittet ”Att bli 
lyssnad till, förstådd och respekterad.
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har vad det gäller det där. Det märks att Tommy reagerar på det sagda och han 
svarar utdraget och med en frågande ton: Jaahaa…? 

Gabriella 

Hålrum mellan kontexter förebyggs i Gabriellas fall på samma sätt som för Glenn 
och den överbryggande länken intas av klassföreståndaren (Rebecka). I lägen då 
Gabriella har det tufft pga händelser i privatlivet, samtidigt som hon hyser rädsla 
för att inte klara vissa prov eller känner sig nedslagen över att hon inte riktigt nått 
dit hon önskade, erbjuder sig klf att informera lärarna om att hon för tillfället 
inte orkar göra sitt bästa. På samma sätt fungerar Gabriellas handledare under 
praktiken. Klf har återkommande informella samtal med henne, men också kon-
tinuerlig mailkontakt med föräldern. Hon kollar upp med lärarna hur det går i 
olika ämnen och kan på så sätt dämpa obefogad oro. Under hela utbildningen 
upprätthålls kontakten skola-hem och klf bibehåller sin roll som spindeln i nätet, 
gentemot arbetslaget, eleven själv och övrig personal. 

Ovan har beskrivits hur bristande kontakter mellan olika kontexter får till 
följd att misstag görs i överföringen av information. Precis som för Gisela sker en 
återrapportering till Gabriellas grundskola efter första gymnasieåret. Hon blev 
överlämnad till följd av behovet av stöd i engelska, men SYV klargör att här har 
hon inte behövt stöd. Detta kommenteras, något fundersamt, av grundskolans 
personal som konstaterar: Det var ju lite intressant… I själva verket har stöd prö-
vats och Gabriellas resa genom engelskakursen har inte varit helt oproblematisk, 
vilket har exemplifierats ovan. Den har orsakat oro och känslor av att bli bedömd 
som sämre än andra. Engelska B blir sedermera också en av de två kurser som 
Gabriella inte får godkänt i under sin utbildning.

sammanfattnInG och slutsatser

Att ansvaret för åtgärder sprids ut på olika aktörer och att en elevs situation 
diskuteras parallellt i olika sammanhang utan samordning leder till att eleven 
riskerar att hamna i ”hålrummen” mellan olika kommunikativa kontexter. Brist 
på samordning leder till att eleven möts av otydliga och motsägelsefulla budskap. 
Hålrummen gör att åtgärder och uppföljningar uteblir, information försvinner 
eller förändras till sitt innehåll, tiden rinner iväg och det blir allt svårare för elev-
en att få kontroll över sin studiesituation. För vissa elever är bristen på förbindel-
selänkar mellan olika kontexter påtaglig, vilket får avgörande konsekvenser för 
hur deras skolsituation tar gestalt.
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Överlämningskonferenser syftar till att skapa bättre villkor för blivande gym-
nasieelever. Studiens resultat visar emellertid att för den studerade elevgruppen 
har överlämnandet haft ringa inverkan på gymnasieskolans hantering av elevernas 
skolsituation. Informationen har således inte inneburit att svårigheter upptäckts 
tidigare, med snabbare åtgärder som följd330, eller att en eventuell problematik 
förhindrats genom bättre förberedelse från mottagande skolan. En återrapporte-
ring till grundskolorna efter första året visar på hålrummen mellan olika kontex-
ter inom gymnasieskolan. Lämnad beskrivning stämmer inte särskilt väl överens 
med den situation som berörd elev befinner sig i efter det första studieåret.

Ibland uppstår irritation och frustration hos aktörer, främst klassföreståndare, 
vars mål är att få ett helhetsgrepp avseende ansvarselevernas skolsituation. De 
tvingas aktivt söka information om elevernas studieresultat i olika ämnen, dvs 
inblandade lärare lämnar inte alltid omdömen och/eller sköter inte närvarore-
gistreringen, vilket gör att en elevs mindre lyckade studieresultat eller frånvaro 
kommer som en överraskning för alla parter i slutet av en termin eller efter avslu-
tad kurs. Inte heller eleven själv görs delaktig genom att berörd lärare informerar 
henne eller honom om läget. 

Matte-läraren som vi har nu, han har inte ens sagt att jag har fått IG i betyget (…) då 
skulle vi börja läsa på matte B (…) då tog han i alla fall in oss i ett klassrum och så 
pekade han som ”Du, du och du väntar här!” och så gick han iväg. Det var jag och två 
till och så kom han tillbaka och så sa han ”Ni går till extra-matteläraren nu!” (…) Vi 
visste ju ingenting om vad vi skulle säga (…)Vi visste ju knappt varför vi gick dit (…) 
inte ens fått en IG-varning och då blev jag så sur för att hur ska jag då kunna veta, i 
och för sig sa jag att jag kunnat räkna ut med uteslutningsmetoden att jag kommer 
få IG, men jag har inte fått nå´n IG-varning hem eller han har inte sagt nå´nting. Han 
har inte ens kollat på våra förra prov. (Gerda)

Frustrationen över ett förlorat helhetsgrepp kan även ha sin orsak i att beslut fat-
tas i andra sammanhang, exempelvis av elevvårdspersonal, utan den ansvariges 
vetskap. Å andra sidan finns lärare som tvärtom uppskattar att någon annan tar 
över problemen som uppstår kring en elev. Vanligtvis anges bristande kompetens 
som ett legitimt skäl och därför anses ett sådant engagemang ligga utanför aktö-
rens uppdrag. Differentiering, till följd av olika yrkesprofessioner, leder således 
till ett förlorat helhetsperspektiv om det saknas länkar mellan olika kommunika-

330  Det är oklart om informationen möjligen har bidragit till att stöd i engelska erbjöds en elev 
under hösten i ettan (Gabriella), men orsaken kan också vara de kontroller av elevernas förkun-
skaper som gymnasieskolan själv gör vid mottagandet av en ny årskull. För två elever upprättas 
åtgärdsprogram i matematik under första terminen, men i det ena fallet har inte matematiken 
nämnts i samband med överlämning.
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tiva kontexter. Parallella samtal som förs med eleven (SYV, klf, övriga lärare, ex-
terna kontakter osv) utan större samverkan och samordning, leder till att eleven 
tröttas ut. Att ständigt behöva upprepa sin historia och kanske ändå inte få gehör 
för sina synpunkter och önskemål, gör att eleven till sist sluter sig, drar sig undan 
eller ger upp. Man lär sig att man inte är som andra, vilket får stora konsekvenser 
för självförtroende och den självbild som skapas331.

Sammanfattningsvis kan sägas att fungerande förbindelselänkar mellan olika 
kontexter spelar en väsentlig roll för att elever i komplicerade skol- och livssitua-
tioner ska lyckas med sin utbildning. Studien ger vidare exempel på hur aktörer 
kan fungera som överbryggande länkar utan att inkräkta på andras kompetens-
områden. Nyckeln för dem utgörs av elevens egen aktiva delaktighet och det 
finns en tydlig medvetenhet om att eleverna måste successivt tränas att överta 
rollen som överbryggande länkar, vilket utgör en stor utmaning för den elev som 
har svårt att skapa struktur för sig själv. Lösningen består i täta uppföljningar 
som bidrar till att missar upptäcks i någorlunda tid och att den ansvarige aktören 
(vanligtvis klassföreståndaren/mentorn) träder in på arenan när så behövs. Upp-
rätthållande av ett större helhetsgrepp leder till att antalet formella kontexter får 
allt mindre betydelse. Vissa av dem blir helt enkelt överflödiga.

VäntAn som skApAr följetonger

En berättelse som sträcker sig från det att eleven börjar gymnasieskolan till dess 
att hon/han avslutar sin utbildning ger en bild av processen; hur kommunika-
tionen förs över tid och vilka konsekvenser samspel och handlingar får under ett 
längre perspektiv. Vid en jämförelse med elevernas beskrivningar av sig själva, 
sina mål, förutsättningar, behov och önskemål i inledningsfasen av fältstudierna 
och vad som framkommer i slutet av utbildningen så kan konstateras att positiv 
utveckling har skett för flertalet elever på många områden. Trots det, kvarstår i 
många fall den problematik som lyftes då eleven började gymnasieskolan. Detta 
har bidragit till att eleven inte lyckats som hon/han förväntat sig och för de elever 
som inte fullföljer utbildningen blir resultatet än mera negativt. Studien pekar på 
att en bidragande orsak är en alltför lång väntan på insatser.

Gisela

Giselas problem med hälsan, idrotten och frånvaron blir återkommande diskus-
sionsämnen vid utvecklingssamtal och vid rapporteringar på konferenser. Anta-

331  Se vidare avsnittet ”Lärande som bryter ner”.
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let IG-varningar och G-minus varningar ökar successivt. Inledningsvis handlar 
det om idrott och naturkunskap, vilka senare följs av matte A och vissa karaktär-
sämneskurser. För varje gång man samtalar om Gisela visar frånvarostatistiken 
på stigande siffror. Beträffande idrotten noteras vid första utvecklingssamtalet 
att hon tar tag i detta. Byter om och deltar332. Enligt anteckningarna i den individuella 
studieplanen ska huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter åtgärdas ge-
nom besök på vårdcentralen. Stressen i skolan lyfts fram, men åtgärder för att 
minska den finns inte beskrivet. Vid den första klasskonferensen konstateras 
att idrotten återkommer som ett problem för flera elever i klassen. Giselas om-
döme ligger på IG och omdömet kvarstår. Vid vårens utvecklingssamtal noteras 
utöver betygsrapportering i olika kurser, att Gisela vägrar delta i idrotten. Vidare 
dokumenteras att hon har svårt att få in uppg. i tid, att hon ska planera och ta ansvar. 
Hennes huvudvärk uppges vara något bättre, men hon är fortfarande trött. 

En kort resumé av Tinas fortsatta skolgång pekar på att åtgärder låter vänta på 
sig. Vad som framkommit i ett vägledningssamtal i början av tvåan refereras vid 
en klasskonferens som äger rum drygt två månader senare. Det handlar bl a om 
hennes hälsa. Vid konferensen konstateras återigen att det är problem med när-
varon i idrotten för hela gruppen och man drar sig nu till minnes att så var fallet 
även under föregående år. Flera lärare i såväl kärnämnes- som karaktärsämnen 
har lämnat rapporter om att de är bekymrade över undervisningen av gruppen 
som helhet. Åtgärder på gruppnivå diskuteras inte, men konferensen resulterar 
i att 20 av 26 elever får brev hemskickade enligt gängse rutiner. Giselas frånvaro 
uppgår nu till 32% (i vissa ämnen är den högre) och hon rapporteras ha IG i tre 
olika kurser. Informationen om hennes trötthet och huvudvärk upprepas och nu 
bestäms att hon ska kallas av skolsköterskan. Vid efterföljande elevvårdsteams-
möte upprepas vad som sagts vid klasskonferensen och en EVK planeras att äga 
rum sex veckor senare. Gisela har skrivit upp sig på SYV:s samtalslista, men får 
veta att det kan ta flera veckor innan hon får kontakt där. Vid klasskonferensen 
före jul i tvåan har hon fortfarande inte kallats av skolhälsovården. Däremot 
refereras till ett SYV-samtal som skett cirka en månad tidigare.

Den första elevvårdskonferensen hålls när Gisela har avverkat hälften av sin 
treåriga utbildning. På den inledande frågan om hur hon ser på läget tar hon 
genast upp sitt stora sömnbehov och migränen. Jag orkar inte va´ här. Jag får hu-
vudvärk. Jag blir så trött, kan somna på lektionerna. Någon uppföljning av symp-
tomen har inte skett. En månad senare sker en övergång till anpassad studiegång, 
med praktik två dagar per vecka. Vid efterföljande klasskonferens bestäms att en 

332  Gisela berättar att hon motionerar regelbundet på fritiden, tre gånger i veckan.
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ny EVK ska hållas tio veckor senare, dvs strax före sommarlovet. Klassförestån-
daren får i uppdrag att prata individuellt med de elever som riskerar att inte nå 
målen och att skriva åtgärdsprogram. Någon sådan uppmaning ges inte beträf-
fande Gisela, utan åtgärden som föreslås blir ”brev hem”. 

Tina 

För Tina blir matte A, det individuella valet och frånvaron en följetong genom 
gymnasieåren. Som tidigare nämnts, är ibland utsagorna om Tinas förmåga att 
klara matten motstridande, vilket påverkar aktörernas handlande. Det tycks fin-
nas en tro att det ska lösa sig med tiden. Besked om svaga studieresultat i andra 
ämnen får problematiken att växa och ibland kommer överraskande beslut. Mot 
slutet av ettan, efter de nationella proven i engelska som Tina inte klarar, uttryck-
er läraren/klf en oro för henne. Hon kan inte börja B-kursen förrän A-kursen 
är avslutad. Tina rekommenderas att byta klass, men får gå kvar även om hon 
hoppar av den studieförberedande inriktningen333. 

I tvåan fortsätter hon att läsa eng A för en annan lärare, men upplever att 
det är för lätt. För det individuella valet, där hon haft spanska, ska andra val-
möjligheter undersökas. I mitten av terminen är det fortfarande inte klart med 
ersättningen av spanskan. Vid en senare klasskonferens sägs Tina ha problem i 
många ämnen, även svenskan, och hon ligger efter med prov. Kursen i spanskan 
som togs upp i början av hösten ska bytas till våren sägs det och man konstaterar 
att det överhuvudtaget är problem med undervisningen i berörd kurs334. Anja 
föreslår att man kanske ska ha en EVK till våren (Tinas fjärde termin), men SYV 
menar att är det ingen panik med betyget så… Här åsyftas slutbetyget. 

Efter tre terminer upprättas ett åtgärdsprogram av klf och skolans special-
pedagog. Målet är fortfarande att hon ska klara en fullständig utbildning335. 
Frånvaron ökar dock och efter cirka en månad kallas till EVK, där vare sig elev 
eller föräldrar är närvarande. Beslutet, som skiljer sig från åtgärdsprogrammets 
målbeskrivning, utgörs av en information till Tina och målsman om att ett 

333  Av tio avslutade kurser i ettan har hon uppnått VG i hälften (samtliga karaktärsämnen) och 
i resterande kurser har hon godkänt.
334  Paralleller till Tinas upplevelser av engelskan och även spanska-undervisningen finns på 
Granvik (jmf  med Gabriella). Klagomål framförs mot ansvarig lärare och på Tallåker råder det en 
mycket hög frånvaro på spanska-lektionerna.
335  Som åtgärder föreslås att hon hoppar av spanskan och istället väljer Stugan som individuellt 
val. Prov och arbetsuppgifter ska avverkas i ett ämne per gång, enligt dokumentationen. Åtgärds-
programmet ska följas upp efter cirka fyra månader, men har inte någon koppling till tidigare 
åtgärdsprogram i matematik.
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slutbetyg inte kommer uppnås. Tina kommer erhålla ett samlat betygsdoku-
ment336. Vid en telefonkontakt med hemmet enas man om att hon ska gå kvar 
under våren och eventuellt söka folkhögskola till hösten. Föräldrarna får ett 
brev där klf berättar att läraren i Stugan tycker att det fungerar mycket, mycket 
bra och att Tina jobbar fantastiskt. Hon följer en särskild studiegång där praktik 
varvas med kärnämnesstudier. Senare fattas beslutet att hon stannar kvar på 
Tallåker.

När Tina förs upp på klasskonferensen på hösten i trean benämns hon som 
vårt specialfall. Klf informerar om att man haft en EVK. (Den ägde rum sju må-
nader tidigare.) Arbetet i Stugan går sådär och enligt specialläraren får Tina inte 
så mycket gjort. På ett elevvårdsteamsmöte sägs att det får gå så gott det går. Idag 
kom hon, sitter där nere i Stugan nu… men det är ju som det är.  

Glenn

Vikten av att börja jobba direkt och inte skjuta upp arbetsuppgifter är något som 
flera elever får erfara, däribland Glenn. Samtidigt ger observationer av verksam-
heten vinkar om att även skolpersonalens insatser skjuts på framtiden eller helt 
enkelt uteblir. Under en mattelektion i den s k elitgruppen på hösten i ettan sit-
ter Glenn mitt i klassrummet och med avstånd till övriga elever. På bordet fram-
för honom ligger hans materiel, men under hela lektionen förblir boken liggande 
ihopslagen. Han tittar ner och sitter i princip orörlig under hela arbetspasset. 
Läraren cirkulerar ständigt runt hans plats men initierar aldrig någon kontakt. 
Inaktiviteten ifrågasätts inte heller och när lektionen är över reser sig Glenn, tar 
sina grejer och lämnar rummet. En av föräldrarna informerar klf i slutet av första 
läsåret att Glenn inte har pratat med matte-läraren om sitt arbete med motive-
ringen: Det är nog jobbigt att prata med honom. Vid ett utvecklingssamtal ett år 
senare undrar föräldern om läraren har sagt något om Glenns arbete i B-kursen. 
Inte! får hon till svar. Glenn vet inte om han är godkänd, men det finns inte 
någon IG-varning i klasskonferensprotokollet, konstaterar Rebecka (klf ). Vid 
upprepade tillfällen efterlyses rapporter från läraren om hur det går för eleverna 
i kursen, vilket tidigare har berörts. 

336  I protokollet står vidare: Ett samlat betygsdokument innebär att eleven inte kan söka vidare studier på 
Högskola eller Universitet samt att betyget gäller från student datum och 8 år framåt med dagens gällande regler. 
Eleven har rätt att tentera av kurser som inte är betygsatta och som ingått i elevens individuella studieplan. Eleven 
tar vid intresse kontakt med studievägledare för information.
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Tommy

För Tommy utgör teoretiska ämnen och frånvaron det stora bekymret. Tiden går 
och insatser låter vänta på sig. Tommy är frustrerad över att uppgifter skjuts på 
framtiden och att han inte får struktur i sitt arbete. I ettan kallas han till SYV 
för samtal efter den första klasskonferensen i november och en genomgång av 
frånvaron visar att han efter första terminen har varit borta cirka en fjärdedel av 
tiden337. Problemet består och i mars kallas till elevvårdskonferens. Åtgärderna 
handlar om att Tommy ska komma ifatt genom att arbeta i Stugan och på den 
gemensamma resurstiden. En uppföljning sker efter ett par veckor, men sedan 
dröjer det drygt ett halvår innan nästa anteckning förs in i Tommys studieplan. 
Längre fram på våren i år 1 visar dock statistiken att frånvaron ytterligare har 
stigit. Idrottsproblematiken tycks växa och samtal med idrottsläraren återkom-
mer som en åtgärd. 

Vid höstens klasskonferens i år 2 rapporteras att Tommy har fyra IG-kurser 
som hänger kvar sedan ettan, bl a svenska A. Han kommer att fixa den, menar 
ansvarig lärare/klf (Alice). För första gången hänvisas till överlämningen från 
grundskolan och kuratorn refererar från sina anteckningar om de åtgärder som 
man vidtagit under tidigare skolår.  

Tommy upplever att han har fått stöd av sin klassföreståndare som har hjälpt 
honom jättemycket. Problemet är alla löften, som sedan inte infrias. Det budskap 
han uppfattar är att: Ja men vi tar det senare. Det är inte så bråttom än. Det är 
ingen fara. Han försöker läsa på till ett prov och när han sedan vill skriva det, får 
han svaret att de ska skjuta på det, kanske ta det nästa vecka. Då har jag glömt 
det, säger han. Nästa vecka, då säger hon ingenting. Jag menar det blir förskjutet 
varje vecka, å det blir bara förskjutet, förskjutet, förskjutet… Ja, å nu sitter jag i 
skiten!  Tommy vill gärna klara av en karaktärsämneskurs som hänger kvar från 
första året. Jag fick en bok av Alice i början av tvåan338, å hon skulle ta reda på 
vilka sidor jag skulle läsa. Jag har fortfarande inte fått nå´ra sidor jag ska läsa, å jag 
har frågat henne flera gånger. Han säger sig få svaret: Ja, jag ska kolla det. För att 
kunna fixa det som återstår av gymnasieutbildningen funderar Tommy över vad 
som behövs. 

Att lärarna säger: Det här å det här gör du till den å den datumen! Å att det ligger 
mellanrum mellan varje prov. Inte att liksom på tisdag så gör jag det provet. Sen på 
torsdag gör jag det andra. Utan att dom säger: Det här, å det här pluggar du på, dom 

337  Frånvaron är betydligt högre i enskilda ämnen och idrotten ligger sämst till.  
338  I oktober har Alice gjort en notering i den individuella studieplanen om att Tommy ska få 
låna en bok av berörd lärare. (Intervjusamtalet med Tommy äger rum i juni året efter.)
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å dom sidorna läser du igenom. Å sen så tar vi provet den datumen.  För gör man 
så då blir jag klar, då måste jag, då måste jag göra det. Men säger dom hela tiden: Vi 
skjuter på det. Då blir det aldrig att man övar. 

Svenska A kursen är fortfarande inte klar efter två år. Dessutom ska svenska B 
hinnas med, men genom att den fortsätter in i trean så är det är inte hela världen 
(Tommy citerar läraren). Det som saknas är två prov och två bokredovisningar. 
Enligt Tommy har Alice lovat att de kan ta det muntligt sedan. 

När arbetslaget har en elevgenomgång av treorna i mitten av vårterminen 
räknas Tommys IG-kurser upp. Frånvaron ligger på 73% i en av dem och en ka-
raktärsämneslärare konstaterar: Han jobbar för mycket. Klf hänvisar till ett samtal 
som hon haft med Tommy och specialläraren under dagen. Jag tycker inte han 
vill något - en extra termin? Vad tycker församlingen? Han visar ingen geist! Spe-
cialläraren, som försöker förklara hans nuvarande situation339, säger att det är 
mycket runtomkring honom, men får mothugg av en lärare. Jamen vaddå? Han 
jobbar, köper bil… Verkar må jättebra!  Strax före studenten nämns Tommy på ett 
elevvårdsteamsmöte, vilket är den enda gången av sammanlagt tio observerade 
tillfällen under utbildningens tre sista terminer. 

Gabriella

Trots att problematiken kommuniceras under konferenser och i andra samman-
hang, har det ibland visat sig svårt att få till stånd ett konkret handlande. För 
Gabriella blir det tydligt i tre av hennes ämnen: engelska B, matematik B och 
spanskan.

På grund av brister i organiseringen av verksamheten minskas förutsättning-
arna för att spanskan ska bli det glädjeämne som Gabriella hoppats på. Eftersom 
programmets elever blev bortglömda vid schemaläggningen340 uppstår praktiska 
problem. Bristande relationer mellan läraren och elevgruppen, bidrar till att un-
dervisningen inte fungerar tillfredsställande och elevernas kunskaper från grund-
skolan bedöms vara otillräckliga. Vid rektors möte med elevrepresentanter från 
S-klassen341 framför eleverna att undervisningen inte fungerar, trots att det är 

339  Tommy har drabbats av en anhörigs bortgång.
340  För planering av språkundervisningen ansvarar en rektor på ett av gymnasieskolans studie-
förberedande program.
341  En av tjejerna berättar efter mötet att hon har försökt hjälpa till att lösa problemet med 
spanskan. Hon säger att hon hämtat berörd rektor och att hon drog ner honom och försökte lösa 
det med läraren. Det handlade alltså om att fixa schematid för spanskan och en sal för undervis-
ningen. Hon ställer sig frågande: Det ska väl inte jag som elev behöva göra?
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en liten grupp. Skaffa lärare som klarar uppgifterna! blir deras tydliga budskap. 
Upprörda hävdar de att de saknas på schemat och har inte heller någon sal utan 
läraren får springa runt och leta. De vill att kursen ska ligga på det individuella 
valets tid. När läsåret är över, precis före sommarlovet, berättar Gabriella att hon 
planerade att göra ett prov i spanska för att se om hon kunde höja betyget till 
ett VG. Datum var bestämt, men blev uppskjutet. Hon säger att det har strulat 
in i det sista med berörd lärare. Slutresultatet blir ett G i kursen och Gabriellas 
besvikelse över sitt sänkta betyg är påtaglig. 

Hur stödet i engelska har utformats för Gabriella har redan berörts, men i 
samband med ett utvecklingssamtal på våren i tvåan berättar hennes mamma att 
diskussionen om engelskan påbörjades redan i år 9 med dåvarande klassförestån-
dare. Nu har det gått ytterligare nästan två år. 

Det här med engelskan, att snart har det gått precis två år, å visst ska hon alltså ta 
ansvar för å försöka få hjälp på engelska. Men jag känner det också samtidigt… Hur 
mycket har hon [läraren] lagt ner för å hjälpa henne att få den hjälpen?  Jag tycker 
det känns lite fel å lägga allt ansvar på henne, å det är så jag känner det lite, att hon 
har gjort.

Klf konstaterar också att det liknar en dålig följetong. Gabriella tar illa vid sig när 
läraren kallar henne Granviks tröttaste tjej om hon råkar gäspa på lektionen och 
engelskan oroar henne. Det känns som hon redan satt IG på mig (…) Hon pratar 
så. Gabriellas upplevelse är att pratet om IG ständigt återkommer på lektionerna. 
Vid en återblick i slutet av utbildningen försöker hon skjuta undan misslyckan-
det, men blir lågmäld i rösten när hon säger: Jag har ju engelska A ändå.  Hon 
inser att hon hade behövt bättre förkunskaper för att klara B-kursen. Jag har ju 
ändå gått i den här stöd-engelskan då, men det har liksom inte gett nå´nting. Hon 
ger en eloge till IV-läraren som hon hade i tvåan, men tiden var för kort och den 
riktiga motivationen saknades eftersom arbetsbördan i övrigt var stor. 

Precis som engelskan blir matten en långdragen historia. Problematiken i 
matte B-kursen antas vara löst när en lärarresurs tillsätts och gruppen delas, 
men omdömen saknas för den tid som förflutit. När kursen är över i slutet av 
andra året offentliggörs resultatet av det nationella provet i den grupp som 
Gabriella tillhör. Hon sägs först vara godkänd, men berättar att det sedan 
upptäcks att provet inte är korrekt rättat. Hennes resultat sänks till mindre 
än en fjärdedel av den tidigare angivna andelen rätt, vilket innebär ett IG. 
Gabriella för en diskussion med ansvarig rektor, eftersom hon anser sig ha 
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klarat uppgifterna i boken och hemuppgifterna som man haft varje vecka342. 
Hon ber ytterligare en lärare att rätta provet, varvid resultatet stiger till det 
dubbla, men är fortfarande underkänt. 

Förlängning av kursen beviljas och underkända elever erbjuds stöd en 
gång i veckan, vilket Gabriella finner otillräckligt. Förlänga kursen hjälper 
inte, alltså det gör inte det. Det blir ytterligare ett lärarbyte och hon lyfter 
fram kommunikationen som ett hinder. Om man inte kan svenska hur ska 
man då lära ut den svåra matten på svenska?343 Gabriella upplever att betyg 
enbart sätts efter det nationella provet, som anses vara betydligt svårare än 
det läromedel som används vid Granvik344. Gabriella är nervös, särskilt vid 
ett nationellt prov, men hon säger att det aldrig är någon som efterfrågar hur 
hon mår i provsituationen. Ett nytt provtillfälle leder återigen till ett miss-
lyckande och matte B-kursen blir underkänd. Rebecka (klf ) uppmärksammar 
den förtvivlan som uppstår. Hon berättar om försöken att hjälpa Gabriella 
att bearbeta och få distans till det som hänt. Drömmen om högskoleutbild-
ningen har (tillfälligt) kraschat. Hon gör en prövning i kursen, men betraktar 
det mera som ett ”test”. Dagarna innan studenten har hon fortfarande inte 
fått besked om resultatet. Så nu har jag ju tänkt å typ börja om på KomVux i 
höst å läsa upp matte B där.  

Tim

Det dröjer länge (drygt ett års studier) innan den första dokumentationen görs i 
Tims individuella studieplan, trots att det första året innebär svårigheter av olika 
slag345. Noteringen är kortfattad: Matten svår ibland. Satsar på ett VG i idrott. Vid 
klasskonferensen ett par månader senare rapporteras att fem kurser från ettan 
inte är avklarade och omdömet i matte A är inte godkänt. Han sägs gå igenom 

342  Gabriella berättar att hon ringde upp berörd rektor och pratade med henne när hon fått sitt 
NP ändrat till IG. (Den aktuella skolledaren är inte ansvarig rektor för Gabriellas program.) I kon-
takten mellan klf  och föräldern, informerar Rebecka om att hon konsulterat specialpedagogen. 
Bedömningen är att Gabriella saknar mycket grunder som man måste kunna för att klara kursen.
343  Lärarna som satts in som extraresurser har utländsk bakgrund och vissa svårigheter uppstår 
i kommunikationen. Gabriella hävdar att läraren förstod inte vad vi menade ibland. Se vidare avsnittet 
”Att förstå och skapa sammanhang”. 
344  Enligt Gabriella förnekas det av berörd rektor, men samtidigt kan noteras att en ma-lärare 
(”mellan-gruppen” i A-kursen) kompletterar med egna uppgifter, just pga sin uppfattning om att 
läromedlet inte ger tillräcklig förberedelse inför kommande prov.
345  Utöver vad som händer i privatlivet, visar det sig tidigt att Tim har behov av tydlig struktur 
och hjälp med uppföljning av material, tider, prov etc.
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ett försenat sorgearbete och beskrivs som vilsen, slarvig och för lat. Det konstate-
ras att kurator behövs. Specialläraren berömmer honom och menar att han varit 
jätteduktig. Han har ringt till Stugan och kommer in på fredagar. I vissa ämnen 
är frånvaron hög och ett SYV-samtal planeras strax före jullovet. Halva utbild-
ningstiden har i detta läge passerats.

Vid nästa klasskonferens (termin fyra), upprepas vad som tidigare sagts om 
Tim och de IG-kurser som släpar från år 1. Klf noterar i den individuella stu-
dieplanen: Samtal efter klasskonf. Behöver hjälp för att få struktur på studierna, 
hemmiljön. Vad som konkret ska göras framgår inte. SYV ska åter kalla till samtal 
och skickar dessförinnan ut en förfrågan om läget till Tims lärare i arbetslaget. 
En dyster rapport kommer från ma/nk-lärare och en av karaktärsämneslärarna, 
medan klassföreståndaren (Alice) beskriver hans starka sidor och positiva för-
hoppningar om svenskan och engelskan. Genomgående är beskrivningarna av 
Tim relativt motsägelsefulla. 

Vid SYV-samtalet några veckor senare uttrycker Tim att det känns lite upp 
och ner. På frågan om han har haft utvecklingssamtal med sin klf, svarar han: Nä 
det tror jag inte. Genomgången resulterar i rekommendationer att gå till Stugan, 
där han sägs få hjälp snabbare än om han sitter i den ordinarie klassen. Det gäller 
ju bara å ta sig i kragen å gå till Stugan när det kör ihop sig, så man inte väntar. 
För när man börjar komma efter på dom här proven som du har gjort nu, då är det 
ju svårt å komma ifatt. Tim vill få matten avklarad och han berättar att han hade 
svårigheter med ämnet även under grundskolan. Ett annat bekymmer som lyfts 
av honom är en karaktärsämneskurs och naturkunskapen. SYV hittar inte note-
ringarna som lärarna i dessa båda kurser tidigare har lämnat på hennes begäran 
(se ovan). Så det verkar inte som att det är nå´n superpanik i alla fall, konstaterar 
hon346. Hon uppmanar honom att själv kontakta karaktärsämnesläraren och ta 
reda på om det är något han ligger efter i. Själv tror han sig ha fått en uppgift 
struken, vilket SYV ställer sig frågande inför och han säger sig också inte heller 
veta vilket material han ska använda. Jag vet inte vilken stencil det är jag ska kolla 
i. SYV konstaterar:

Jag känner att du har inte riktigt koll på allt. Å det har man inte när det börjar bli 
så här mycket, så vi måste göra nå´n typ av nå´t åtgärdsprogram eller nå´nting åt att 
du ser på papper. Vad är det jag ska göra? Å så får vi bocka för varenda sak du har 
gjort… så att det blir klart. Förstår du hur jag menar? Man skriver upp liksom så här: 
Det här ska du göra… Så sätter man datum på varje grej å sen kan du sätta en bock, 

346  SYV lovar dock att kolla med lärarna. Vid en jämförelse med de mail-svar som kommit 
från karaktärsämnesläraren och nk/ma-läraren vid tidigare förfrågan så är det mycket arbete som 
återstår för Tim, om betygen ska räddas. 
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för ”Det har jag gjort, det här har jag gjort, det här har jag gjort” -  å till slut har du 
kommit ända ner i slutet. 

Tim ställer sig positiv till förslaget, men realiserandet av åtgärden kommer inte 
till stånd och det andra utbildningsåret går mot sitt slut.

sammanfattnInG och slutsatser

En av orsakerna till att elever halkar efter eller hamnar vid sidan om utbildnings-
spåret är att problematiken inte uppmärksammas i tid, men framför allt beror 
det på att åtgärder låter vänta på sig. I värsta fall uteblir de. Som framkommit 
i beskrivna elevberättelser dröjer det veckor och månader, upp till halvår innan 
uppföljning sker eller innan beslut verkställs (jmf figur 7:2 och 7:3). Mot slutet 
av första höstterminen börjar rapporter om G-minus och IG-varningar i vissa 
ämnen strömma in. Tio av elva elever i fallstudiegruppen har efter första termi-
nen tagits upp på respektive klasskonferenser. För över hälften av dem rör det 
sig om svårigheter med kursen i matematik A och för ungefär lika många gäller 
det frånvaron. För övrigt är det kurserna i engelska A, naturkunskap A och idrott 
som förorsakar bekymmer. Det som visat sig som begynnande problem under 
första terminen, kommer för flera av eleverna att bli en lång följetong. Rappor-
terna om frånvaro och betygsvarningar upprepas gång efter annan på klasskonfe-
renser och elevvårdsteamsmöten. Trots en relativt tidig upptäckt, uppnås aldrig 
godkänt i dessa kurser. 

Vid flera tillfällen konstateras att vissa kurser producerar fler betygsvarningar 
än andra och frånvarostatistiken pekar ut en del ämnen som problematiska, vil-
ket diskuteras i olika kommunikativa kontexter347. Termin efter termin lämnas 
upprepade rapporter om att undervisningen fungerar mindre bra eller att lärare 
inte fullföljer sina skyldigheter. Medvetenheten resulterar mera sällan i åtgärder 
på grupp- eller organisationsnivå.  Med ironi, skratt eller andra reaktioner visar 
övrig personal sitt avståndstagande och sin irritation i konferenser. Man behöver 
inte vara ”dramaturgiskt disciplinerade” (Goffman 1959/2000) eftersom samta-
let om berörd kollega sker i frånvaro av honom själv. Resultatet blir emellertid 
att eleverna lämnas därhän. Det finns dock exempel på hur lärarbyten har skett 
i vissa kurser eller att en alternativ undervisningsform har fått ersätta den tradi-
tionella undervisningen, för att därigenom aktivera eleven i större utsträckning. 
I andra fall har en förlängning skett av tunga, teoretiska kurser för hela gruppen 

347  Utöver nämnda kärnämneskurser handlar det också om vissa teoretiska karaktärsämneskur-
ser på båda skolorna.
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(jmf tabell 7:1).
När individinriktade åtgärder föreslås och genomförs finns tendenser att ris-

ker tonas ner och att svårigheterna skjuts på framtiden. På Tallåker tillmäts Stu-
gan stor betydelse som problemlösare, inte minst i form av individuellt val under 
det andra och främst tredje året. I de fall åtgärder vidtas tidigt, t ex upprättande 
av ett ÅP i matematik under hösten i ettan, sägs läget inte vara överhängande, 
trots att det föreligger ett IG i omdömet348. På Granviks klasskonferenser upp-
märksammas inte en av fallstudieelevernas svårigheter i matematik förrän i mit-
ten av andra terminen, då hon får en G-minus varning. Den troliga bakgrunden 
är att hon inledningsvis genom test och efterföljande nivågruppering fogats in 
i den grupp som får sämst testresultat och därmed bedöms problemet vara åt-
gärdat349. När sedan det nationella provet inte klaras av, blir även det här fallet 
en släpande börda under kommande terminer. För en elev som själv tar initiativ 
och söker stöd i ett tidigt skede, resulterar lärarens avvisning i att ämnet/kursen 
får henne att må dåligt under en lång tid framöver, som hon själv uttrycker det. 
Därtill trappas bekymren upp när det nationella provet misslyckas350. Att hjälpen 
inte ges när eleven själv anser sig behöva den, gäller inte bara teoretiska kurser. 
Från den arbetsplatsförlagda utbildningen finns jämförbara exempel. Trots en 
tidig flaggning om att det inte fungerar, vidtas inte åtgärder i tid. När perioden 
är avslutad eller efter en lång tid när ett tillrättaläggande är totalt omöjligt351, 
tillkännages omdömet. För eleven blir det en oväntad överraskning och en bitter 
upplevelse. 

Andra elever är tvärtom delaktiga i processen genom kontinuerliga samtal 
med undervisande lärare och klassföreståndare/mentorer, vilket förebygger hän-
delser som ovan refererats. Flera elever som av olika skäl får svårigheter, tror 
att de skulle ha klarat sig bättre om någon ”tagit tag” i dem tidigare. Att skjuta 
upp problemen gör dem inte mindre. Successivt fylls det på med misslyckade 
kurser för större delen av den här elevgruppen och frånvaron blir ett tilltagande 

348  Åtgärdsprogrammet gäller Tilde. Hon klarar kursen med ”nöd och näppe” och har då läst 
matte-kursen som individuellt val. Veckan före studenten är det fortfarande oklart vilket betyg hon 
ska få (godkänt eller inte). 
349  Eleven är positiv till den undervisning hon får i den grupp hon placeras, men tiden räcker 
inte för att fylla hennes kunskapsluckor (Gisela).
350  Efter det misslyckade nationella provet följer stödtimmar. Eleven (Gerda) klarar matematik 
A, men väljer att reducera B-kursen för att slippa ett eventuellt IG i sitt slutbetyg.
351  Theo framför klagomål om praktiken till ansvarig lärare på hösten i år 3. Strax för studen-
ten, får han veta att han inte blev godkänd i praktikomdömet, vilket utgör ett hot mot betyget i 
den aktuella kursen. Läraren konstaterar, enligt eleven, att ingenting kan göras. Det är för sent. Se 
vidare avsnittet ”Motivation och meningsskapande”.
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bekymmer under längre eller kortare perioder. Förekomsten av uttalanden och 
handlingar som kan uppfattas som dubbla budskap gör situationen än mer för-
virrande352. 

Studien visar således att bristen på omedelbara åtgärder för att bryta negativa 
spiraler får konsekvenser för elevernas lärande och studieresultat, vilket i förläng-
ningen påverkar deras självbild och personliga utveckling i övrigt. 

lärAnde under gymnAsieåren

Att ingående studera vad som lärs eller hur lärandet sker ligger utanför studiens 
syfte. Däremot spelar elevernas beskrivning av hur de erfar sin egen lärandepro-
cess en central roll. Därutöver är också skolans bedömning, dvs den formella 
bekräftelsen på i vilken utsträckning målen nås av intresse samt hur prestatio-
nerna står i förhållande till (växlande) utbildningspolitiska intentioner. Elevernas 
berättelser ger en bild av ett lärande som har stor betydelse för dem i olika avse-
enden, men också ett lärande som, åtminstone i ett kortare tidsperspektiv, tycks 
få mindre positiva konsekvenser. 

lärAnde som bygger upp

När eleverna beskriver sitt lärande under gymnasieutbildningen kopplas det sam-
man med specifika kunskaper och färdigheter som de har erövrat i olika ämnen 
och kurser. Därtill talar de om ett lärande som berör den personliga utvecklingen 
och den förändringsprocess som de anser sig ha genomgått under den aktuella 
tidsperioden. Detta innebär att lärandet också kopplas till vad som sker utanför 
skolans väggar.

specIfIka kunskaper och färdIGheter

När eleverna talar om sitt lärande under gymnasieutbildningen handlar det om 
specifika kunskaper och färdigheter som de får genom karaktärsämneskurser och 
fördjupade kunskaper inom kärnämnena. Man lär sig mycket under en viss tid. 
Alltså dom här tre åren har jag lärt mig väldigt mycket (Thai). Ja, man lär sig ju 
typ allting, eller allt det man har gjort så har man ju lärt sig det. Man kunde ju 

352  I en kontext beskrivs matten som jättesvårt för eleven, i nästa kontext säger läraren att hon 
glömmer men har egentligen inte så svårt. Därefter beslutas om att testning ska göras med anledning av 
svårigheterna och något senare meddelas föräldrarna att det fungerar mycket, mycket bra under lek-
tionsarbetet, men till sist når eleven aldrig målen för godkänt.
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egentligen ingenting (Theo). Theo syftar på karaktärsämnena, men lyfter även för 
sin egen del fram betydelsen av psykologikursen, i likhet med Gisela. Däremot 
skiljer han sig från många andra elever i synen på naturkunskapsämnet. Eftersom 
han inte läste naturorienterande ämnen i grundskolan blir kursen något nytt för 
honom, vilket skapar ett intresse. För Tommy blir det tvärtom ett problem att 
han inte tidigare har läst ämnena i tillräcklig omfattning och därmed saknar nöd-
vändiga förkunskaper. Som tidigare berörts är det A-kurserna i naturkunskap, 
matematik, engelska samt idrott och hälsa som utgör de kärnämnen som har flest 
antal underkända betyg på de studerade programmen. Detta står, för gruppen av 
fallstudielever, i kontrast till estetisk verksamhet, som också tillhör kärnämnes-
kurserna. Kursen har varit uppskattad och gruppens (11) betyg fördelas på två 
MVG, sju VG och två G353.

Ett par elever lyfter särskilt fram en lärorik kurs inom karaktären under det 
första året och förvärvandet av kunskaperna antas ha sin grund i arbetssättet, så-
som eleverna beskriver det. Varje vecka gavs ett mindre läxprov och efter avslutat 
arbetspass förlagt till två heldagar, skrev och reflekterade eleverna regelbundet i 
sin loggbok, vilket kommenterades skriftligt av läraren. Om det beskrivna ar-
betssättet354 hade fortsatt tror bl a Tina att hon skulle ha lyckats bättre i sina 
efterföljande kurser. Alltså man lärde sig skitmycket då. 

Det har vart jättebra, istället för att ha ett enda stort prov, som man kanske övar 
till några dagar innan, så glömmer man bort det sen (…) man har fått in det i skal-
len, det som man ska kunna, man har haft läxförhör varje vecka. Varför man inte har 
det, det förstår jag inte i andra ämnen å kurser å så´nt, för det skulle va jättebra 
om man hade små läxförhör varje gång istället för ett stort prov. Eller så kan man 
ha små läxförhör och ett stort prov, så behöver man inte ens öva till det stora 
provet. (Therese)

Elevernas inställning till vissa ämnen förändras från grundskola till gymnasie-
skola. De känns enklare och den bakomliggande orsaken anses vara högre moti-
vation, tillgången till bra lärare, tydligare genomgångar, varierade arbetssätt och 
tydliga kriterier inför prov. Kurserna utgör även exempel på tillfällen där lärarna 
inledningsvis efterfrågat elevernas mål med kursen och övriga önskemål som 
man sedan försökt ta hänsyn till vid planeringen. Även enstaka, mindre moment 

353  Enligt det nya förslaget till reformering av gymnasieskolan (SOU 2008:27) ska estetiska 
ämnen inte längre tillhöra de gymnasiegemensamma ämnena (nuvarande kärnämnen), utan föreslås bli 
valbara inom ramen för det individuella valet av kurser.
354  Ett liknande arbetssätt, dvs att dela upp stoffet på mindre delar vid prov har även Gisela 
erfarenhet av. Det möts dock av stor skepticism hos hennes klassföreståndare. Se avsnittet ”Att 
förstå och skapa sammanhang”.
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som eleven får hjälp med att hantera kan för honom/henne framstå som något 
särskilt värdefullt. En elev känner hur hon utvecklas i sitt skrivande och detta 
leder till att betyget höjs.

Alltså bara en liten grej är det ju egentligen, fast man har ju lärt sig så mycket, att 
fylla ut raderna å stycke å så´nt, alltså det hade ju inte vi lärt oss på högstadiet (…) 
Då började det vända lite där på våren (…) Det kändes jättebra, å det är nog just 
svenskan tror jag. (Gabriella)

Lärandet handlar också om erfarenheter som eleverna fått under praktikperioder, 
kopplat till genomgångar och förberedelser som gjorts i skolan. Man har lärt sig 
mycket mer å, väldigt mycket mer nu när man har kommit ut (Gabriella). Praktik-
platssamtal där målen för den arbetsförlagda praktiken står i centrum och där 
aktörerna kommunicerar för att skapa en gemensam förståelse av innebörden 
av målen, specifika begrepp, teorier som rör fältet, praktiskt handhavande med 
mera, framstår som lärtillfällen för samtliga inblandade. Teori och praktik vävs 
ihop och lärandet kan föras upp på en metakognitiv nivå. Ett samtal, där läraren 
tar med sig skolkontexten ut till praktikplatsen kan däremot få motsatt effekt. En 
elev berättar om ett sådant tillfälle där hon blev testad på sina kunskaper inför sin 
handledare. Hennes känsla var att den besökande läraren satt å förhörde henne.

lärande om sIG själv

Lärandet handlar därtill om ökad självkännedom och tillägnande av redskap för 
att bättre klara samspelat med andra. Glenn förklarar att han har lärt känna sitt 
eget sätt att reagera och hur han lättare kan hantera situationer utan att bli ner-
vös. Han talar om en större tilltro till sig själv. Tina upplever också att hon blivit 
säkrare, att hon vågar prata och uttrycka vad hon själv vill. Jag kunde inte säga 
nej å så´nt heller. Jag tror jag har blivit bättre på det nu eller så… jag vågar säga 
ifrån (---) Innan var jag ju typ bara tyst å drog mig undan. Idag kan hon känna sig 
accepterad trots att hon inte går med på allt. Under sina år i gymnasieskolan har 
hon fått träna sig i att lösa konflikter, men hon tror att det till största delen är 
ett lärande som skett utanför skolan. Gerda berättar om en karaktärsämneskurs i 
trean som bidragit till att hennes rädslor och osäkerhet har försvunnit, men om 
kursen hade legat i år 1 tror hon inte den skulle ha påverkat henne så mycket. 

Jag tror hela jag har förändrats, alltså jag är inte rädd för å stå å prata inför folk till 
exempel. Jag presterar mycket bättre när jag skriver uppsatser eller ja, jag tar till mig 
grejer mycket, mycket bättre å jag, jag vet inte… Jag tror intresset har kommit till-
baka nu, alltså shit det här var ju kul! Varför läser jag inte mer då? (Gerda)
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Hon har tvingats bli mer utåtriktad och hon har fått mycket feedback och beröm 
av sina lärare för att hon vågar ta för sig mer. Det är också i hög grad händelser på 
det privata området under gymnasieperioden som påverkat henne, liksom den 
process som klassen genomgått när det gäller inbördes relationer. 

Även Thai talar om sin förvandling, att han blivit en helt annan person. Han 
menar att den största utvecklingen har att göra med samspelet och relationerna 
till kompisar. Han löser konflikter på annat sätt idag och han säger sig ha kom-
mit till en självinsikt. Vad är det jag håller på med alltså? Vad är det jag vill med 
mitt liv?  Den största förändringen som Theo ser hos sig själv har att göra med 
förmågan att ta ansvar. Han beskriver det som: mindre skita i allt. Att lära känna 
sig själv framhåller Tilde som den viktigaste kunskapen och det är i sina relatio-
ner till andra människor som det sker.

Jag tycker det är viktigare än alla andra kunskaper, för trivs man inte med sig själv så 
kan man inte trivas med nå´t annat. (---) Jag har hittat mig själv i min egen personlig-
het, att det här är jag. Jag behöver inte låtsas att jag är nå´n annan (…) så att jag vågar 
liksom tro mer på mig själv, än vad jag gjorde då. (Tilde)

lärAnde som bryter ner 

Lärandet föregår utveckling sett ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2005). 
Vanligtvis betraktas lärande som något positivt genom att individen tillgodogör 
sig kunskaper och färdigheter. Det finns emellertid lärande som har en motsatt 
effekt och som leder till något icke önskvärt i kollektivet eller hos den enskil-
de individen (Säljö, 2000). För eleverna i gymnasieskolan innebär de negativa 
konsekvenserna att osäkerheten och rädslan ökar. Självförtroendet som redan 
är svagt, blir allt sämre. Att bli definierad som en elev i ”den mindre gruppen”, 
”IG-gruppen” eller tillhörande något som inte är ”VG/MVG-grupp” eller ”elit-
grupp”, bidrar till att forma självbilden. Eleven lär sig vem han/hon är och läran-
det får en marginaliserande effekt.

dömd eller felbedömd

Elever känner sig ibland felbedömda eller i förväg dömda. För läraren kan det 
vara svårt att förändra den bild som inledningsvis har skapats. I studien finns 
exempel på lärare som undervisar i mer än ett ämne och elever som tror att 
sämre prestationer eller större frånvaro i en kurs påverkar bedömningen i den 
andra. Elevers erfarenheter från såväl grundskolan som gymnasieskolan vittnar 
om detta.
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Gabriella tar illa vid sig av kommentarer hon får av sin lärare355. Uppma-
ningar och påpekanden som görs inför hela klassen känns obehagliga och sägs 
drabba dom som har det svårt. För Tilde skapar matten problem och hon blir 
nervös i provsituationer. Hon lyfter fram en situation i ettan där hon blev kal-
lad dum i huv´et för att hon inte förstod så mycket matte som dom andra. Hon 
menar att de mindre duktiga skäms ju litegrann, vilket leder till att man inte vågar 
tala om att man inte förstår. Mindre positiva upplevelser som Theo bär med sig, 
är de kommentarer som lärare utanför hans eget program har fällt om honom 
till följd av hans yttre stil eller personliga fasad för att använda Goffmans uttryck 
(1959/2000). Bakom ryggen på honom, men fullt hörbart, säger han sig ha blivit 
kallad djävla dregel och gatubarn. 

särbehandlad

Lägre ställda krav kan uppfattas som särbehandlande, vilket redan har berörts 
i samband med lärares ”snällhet”. Som särbehandling förstås också den favori-
sering som merparten av eleverna talar om. Tims upplevelse av att inte vara en 
favoritelev och hur det påverkar hans lärande och betyg har tidigare nämnts. 
Therese känner att matteläraren inte tycker om henne och hon blir den som får 
tillsägelser, medan Thai känner sig som ”mitt emellan elev”, som reagerar över 
att en del elever får mera beröm och hjälp bara för att dom ska lära sig mer. Tina 
formulerar en liknande upplevelse. Hon nästan favoriserar dom som är lite bättre 
(…) ja dom som hon hör pratar väldigt mycket engelska då. Dom är hon ju hos då, 
så får resten nästan lida nästan lite. Det handlar om hur eleverna erfar och förstår 
lärarnas agerande på lektionstid, hur mycket uppmärksamhet olika elever ges, 
men också på vilka grunder betygssättning sker. 

Observationer av lektioner och sammanhang som eleverna hänvisar till un-
derstryker i stor utsträckning elevernas erfarenheter. En del elever blir förbised-
da. De kan sitta helt sysslolösa eller ägna sig åt något annat under en lektion 
och det görs inte några insatser för att aktivera dem eller hjälpa dem vidare. Vid 
redovisningar har uppmärksammats skillnader i den respons som ges till olika 
grupper och detsamma gäller lärares kommentarer till enskilda elevers svar. En 
del får mycket feedback och beröm, medan andras svar lämnas mer eller mindre 

355  Gabriellas relation till läraren får så småningom en annan vändning när läraren upptäcker 
den potential som finns hos henne i svenska. Men fram till dess, påverkas Gabriella av det som 
sägs till henne och den bedömning av sina arbeten som hon får, i såväl svenska som engelska. 
Antagandet att hon skulle ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi rotar sig hos henne och det är först 
när hon fått upprättelse som hon kan släppa händelsen.
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därhän. Om alla behandlades lika skulle det enligt Thai gå mycket lättare å man 
skulle lära sig mer dom första åren. 

Ett par elever ger exempel på hur läraren reviderat sin syn på deras utveckling 
och aktivt arbetat för att låta dem komplettera och därigenom säkerställa en 
relevant bedömning av prestationerna. Tack vare den kommunikation som förs 
mellan lärare och elev revideras även elevens syn på läraren och en förståelse för 
hennes agerande skapas356. Den öppnade relationen, raka kommunikationen och 
det stöd som läraren ger, bidrar till att eleverna presterar över förväntan i sina 
B-kurser. Det negativa förändras till något positivt som istället stärker och bygger 
upp självförtroendet. Vikten av att behandla elever lika innebär inte att alla ska 
betraktas som lika, vilket också påpekas. Ett råd som Theo skulle vilja ge lärare 
är att lära känna eleverna och inte dra alla över en kam. En bra lärare lär känna 
en och en, å inte bara tänker att alla elever är exakt likadana, å så behandlar alla 
på ett sätt. 

betyg och meritpoäng som måttstock för lärAnde 

Gymnasieskolans uppdrag innebär en strävan mot att alla elever ska få gymnasie-
kompetens och ett slutbetyg. Talet om uppnående av grundläggande behörighet 
till universitets- och högskolestudier har tonats ner357, men arbetslivet kräver i 
högre grad goda baskunskaper i allmänna ämnen (Skolverket, 2008a). 

Gisela, Tina och Therese lämnar gymnasieskolan med ett samlat betygsdo-
kument, som i dagsläget är giltigt under ett begränsat antal år (8år). Resterande 
elever inom fallstudiegruppen får ett slutbetyg, men Tommy och Glenn når inte 
grundläggande behörighet för vidare studier358. Inte heller Tim och Thais slutbe-
tyg kommer att omfatta högskolebehörighet, efter den skärpning av inträdeskra-
ven som träder ikraft vid årsskiftet (2010-01-01).

En jämförelse med ett nationellt genomsnittsvärde för den årskull som fall-
studiegruppen representerar visar att samtliga elever i gruppen ligger under den 
genomsnittliga poängen, som för läsåret 06/07 var 14,0 för nationella program 
vid landets kommunala gymnasieskolor359. Inom gruppen av fallstudieelever är 

356  Det motsatta förhållandet vittnar Tims berättelse om. Kontakten med läraren i matematik 
och naturkunskaps fryses. Tim når aldrig godkändnivån i något av dessa ämnen. 
357  Före det politiska regimskiftet 2006 fanns en uttalad målsättning om att hälften av alla gym-
nasieelever skulle ha påbörjat en högskoleutbildning före 25 års ålder.
358  Allmän behörighet innebär att minst 90% av det totala antalet gymnasiepoäng motsvarande 
ett fullständigt program (2500 p), ska vara godkända.
359   Skolverket, 2008a. För flickorna ligger poängen högre (14,7) än för pojkarna (13,4).
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högsta meritpoäng 14,0 (Gabriella) och det lägsta för elever som når allmän 
högskolebehörighet är 11,5 (Tim). 

Det föreliggande förslaget till reformering av gymnasieskolan (SOU 2008:27) 
innebär införande av yrkesexamen respektive högskoleförberedande examen. Med 
utgångspunkt i gruppen av fallstudieelever kan konstateras att om föreslagna 
formella krav skulle ha varit gällande för dem, hade inte någon av de elva elev-
erna nått fram till en högskoleförberedande examen. För fyra av dem (Gabri-
ella, Gerda, Theo och Tilde) hade en yrkesexamen blivit resultatet. De övriga 
som fått slutbetyg (Tim, Thai, Tommy och Glenn) har enligt dem själva lyckats 
förhållandevis bra, även om de inte nått fram till målen i den utsträckning de 
önskat. Utbildningen har på olika sätt varit värdefull och det är i de praktiska 
karaktärsämneskurserna som de utvecklats och presterat sina bästa resultat. Det 
skulle emellertid inte ha räckt, om den föreslagna reformen trätt i kraft. Enligt 
den skulle således sju av elva elever inom fallstudiegruppen ha fått ett studiebevis, 
innehållande betyg för avklarade kurser.

förVäntningAr som höll eller brAst 

Att bedöma lärandet och utbildningens betydelse är inte helt okomplicerat och 
att separera det institutionella lärandet från det som sker utanför skolans väggar 
låter sig inte göras, vilket bekräftas av elevernas refererande till händelser och 
upplevelser på fritiden och i familjen. I början av gymnasiestudierna står det 
kommande yrkeslivet ofta i fokus när eleverna reflekterar över sina förväntning-
ar. Efter genomgången utbildning riktas uppmärksamheten mot lärandet i stort 
(för både yrkes- och privatliv) och den personliga utvecklingen som studieåren 
har bidragit till. 

Inte någon av eleverna når helt upp till sina på förhand uppställda mål. För 
Gisela, Tina och Therese kan påståendet knappast ifrågasättas, eftersom det for-
mella beviset på att man lyckats med sin utbildning har så stor tyngd och ett 
framtida värde vid ansökan till arbete eller fortsatta studier. Tanken på att skolan 
ska sluta i ett avhopp eller i en anpassad studiegång finns inte från början. Gisela 
är den elev som tydligast ger uttryck för sin osäkerhet i valet av program, men 
hon har ändå en tro på att det ska kunna utgöra en delsträcka av vägen fram till 
drömyrket. För Therese är programmet inte vad hon i första hand skulle ha velat 
välja, men intresset för de ämnen som karaktären inom programmet erbjuder 
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är emellertid stort och hon har stor kapacitet att klara de teoretiska ämnena360. 
Tina blir den elev som håller sig kvar fram till studenten, vilket till sist blir hen-
nes mål.

Tommy får betyg för kurser som motsvarar ett fullständigt program och han 
fullföljer den utbildning som var den enda tänkbara för honom361. Grundsko-
lan var problematisk och det avslöjas i dokumentationen att personalen saknade 
tilltro till att han skulle klara av det. Skolsituationen med alla teoretiska kurser 
blir tung för honom, men han lyckas bra med det praktiska utövandet inom 
karaktären. Utöver större närvaro, ser han åtgärder som kunde ha bidragit till att 
han lyckats bättre. Glenn är mycket positiv till sin utbildning, även om han inte 
når godkänt i den utsträckning han önskar. Hans mål förändras under resans 
gång, från att bestå i ”inte ett enda IG”, till att ”ta studenten” med ett slutbetyg. 
Utbildningen leder honom fram till en säkerhetskänsla vad gäller yrkesvalet och 
han säger sig ha fått kunskaper och redskap för att hantera olika livssituationer. 

De övriga eleverna har formellt sett lyckats men inom gruppen finns mer eller 
mindre uttalade besvikelser. Gabriella får den högsta meritpoängen men missar 
behörigheten till den högskoleutbildning som hon hade velat fortsätta med di-
rekt efter avslutade gymnasiestudier. Karaktärsämneskurserna har gett henne en 
god grund för yrkesområdet som hon målmedvetet kämpar mot och det gäller 
även Gerda. För hennes del har programmet uppfyllt förväntan om att det skulle 
leda fram till något hon vill syssla med i sitt yrkesliv och hon drar slutsatsen: 
Alltså det ju har vart jättepositivt362. Hon värdesätter specifika kunskaper som ut-
bildningen gett, i kombination med personlig utveckling till vilken såväl skolan 
som privatlivet har bidragit. Noteras ska dock att för en ambitiös elev, som ex-
empelvis Gerda, behöver inte steget till ett avhopp vara särskilt långt. Den höga 
arbetsbelastningen och såväl yttre som inre krav under sista terminen, föranleder 
dessa tankar hos henne. 

Även Thai, som är mycket målinriktad och beredd att kämpa, avslöjar att han 
funderade på att hoppa av under första året. Engelska A ställer till bekymmer och 

360  I vissa kurser som Therese genomför under sina tre första terminer ligger hon betygsmäs-
sigt högst inom gruppen från Tallåker och är, enligt sin lärare i engelska, den duktigaste eleven i 
gruppen.
361  När Tommy haft tankar på att hoppa av eller göra uppehåll har förälder och inte minst elev-
vårdspersonal och SYV försökt få honom att stanna kvar inom utbildningen. 
362  Matematik B blir stötestenen även för Gerda. I dagsläget har det inte någon betydelse för 
hennes yrkesval och utbildningen har gett henne kompetens för det arbete som hon önskar sig 
just nu. För att slippa ett IG i sitt betyg, väljer hon att reducera MaB-kursen, men kompenserar 
poängtalet med andra kurser och når därigenom ett fullständigt gymnasieprogram.
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trots ett intensivt arbete misslyckas han363. Enligt Thai är det mest positiva att 
han har förändrats som person och att han fått kunskaper som han kan använda 
inom sin bransch364. Tim har alltmer uppmärksammat yrkets baksidor under 
praktikperioderna, men det finns fortfarande inriktningar som är intressanta 
för honom. Han poängterar att i jämförelse med grundskolan har gymnasieut-
bildningen inneburit ett lyft där han har utvecklats som person, men samtidigt 
hänvisar han till hela sin livssituation. Det är mycket som har påverkat mitt liv. 
Utöver utveckling av sina egenskaper ser han framstegen utifrån det mått som 
betygen utgör365. Med rätt stöd och mera ork, hade det inte varit omöjligt att nå 
godkändnivån i alla kurser, enligt hans egen bedömning. Besvikelsen är störst 
vad gäller matte A.

För Tilde kom de teoretiska kurserna som en överraskning366. Hon ångrar 
inte sitt programval men hade troligen valt något annat idag. Arbete inom bran-
schen är inte aktuellt just nu. Hon säger sig ha fått praktiska kunskaper som hon 
kommer att ha nytta av privat och i yrkeslivet i stort. Hon anser sig ha skött sko-
lan till viss del, gjort det som varit nödvändigt men också slappat och frånvaron 
har periodvis varit hög367. När det gäller Theo var inte programmet hans första 
alternativ och han skulle kanske göra ett annat val om han fick börja om. Å andra 
sidan finns det en programinriktning som han har upplevt positivt. Det är inom 
den grenen och möjligen ytterligare en, som han kan tänka sig ett fortsatt arbete. 
Utbildningen har således inte varit bortkastad, men om han kunde justera något 
så skulle han vilja göra om det mesta, och syftar då på sin kapacitet att nå högre 
betyg. Han har flera gånger övervägt att hoppa av utbildningen och är därför 
förhållandevis nöjd med slutresultat.  

sAmmAnfAttning och slutsAtser

Åtta av elva elever inom fallstudiegruppen får ett slutbetyg efter avslutad utbild-
ning och sex av dem når grundläggande behörighet för vidare högskolestudier 

363  Genom utökning av programmet, får Thai dock minst godkänt i alla kurser motsvarande 
ett fullständigt program.
364  På sikt vill han starta ett eget företag, men är till dess inte heller främmande för att pröva 
något annat yrkesområde.
365  Tim som aldrig nådde upp till ett VG i grundskolan har i sitt slutbetyg tre MVG och fyra 
VG.
366  Detta uppger också Tim, Tina och Tommy.
367  Tilde är en av de elever som hävdar att hon behöver jobba för att klara den ekonomiska 
biten och hon berättar om de förväntningar som ställs på henne i familjen. Detta framförs även 
vid grundskolans överlämning, men någon återkoppling till den informationen görs inte.
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enligt nu gällande förordning. En grov indelning av eleverna kan göras utifrån 
deras upplevelser av utbildningens betydelse. Hänsyn har tagits till den beskrivna 
nyttan av förvärvade kunskaper och färdigheter i privat- och yrkesliv, personlig 
utveckling samt möjlighet till förverkligande av framtidsplaner.

* Elever som anser att utbildningen har haft betydelse för dem utifrån olika 
perspektiv och som framhåller värdet av sitt lärande. Programvalet har varit det 
rätta, även om det finns besvikelser och delar som inte lett till den framgång de 
önskat. (sex elever)
* Elever som inte framhäver utbildningens betydelse så starkt, även om det re-
sulterat i ett slutbetyg och att de lärt sig en del under resan. De anser sig inte ha 
satsat fullt ut och skulle troligen ha valt ett annat program idag. (två elever)
* Elever som har avbrutit sina studier på programmet eller som helt har hop-
pat av de gymnasiala studierna. Programvalet var eller blev till ett ”felval”. (tre 
elever)

En slutsats som kan dras utifrån ovanstående resonemang är att det inte enbart är 
det formella beviset i form av slutbetyg och uppnådd behörighet som framhålls 
i en utvärdering av studieåren eller som blir den avgörande faktorn för att man 
söker sig till det aktuella yrkesområdet. I sitt eget reflekterande lägger eleverna 
tyngden på en breddad bedömning som mer står i överensstämmelse med läro-
planens intentioner enligt citatet i det inledande kapitlet. Ett slutbetyg utan me-
ritpoängsberäkning säger inte heller så mycket om elevens framgångar, eftersom 
det i princip kan innehålla hur många IG:n som helst. Konstateras kan också att 
genom särskilda behörighetsregler kan ett enstaka ämnesbetyg sätta stopp för en 
elev, trots ett genuint intresse, motivation och fallenhet för yrkesområdet. Om 
elevens förvärvade kunskaper och färdigheter motsvarar högskolestudiernas eller 
arbetsmarknadens reella krav är emellertid en fråga som inte vare sig betyg eller 
meritpoäng ger något svar på.  

kort summering AV studiens resultAt

Med utgångspunkt i begreppen delaktighet, kommunikation och lärande har be-
rättelserna om eleverna i fallstudiegruppen analyserats för att kunna urskilja fak-
torer som har betydelse för inkluderings- respektive exkluderingsprocesser inom 
gymnasieskolan. Tyngdpunkten har framför allt legat på två av de sammanflä-
tade områdena, delaktighet och kommunikation, men elevernas erfarande av 
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sitt lärande och studieresultatet kopplat till utbildningspolitiska mål och egna 
uppställda förväntningar har också berörts. 

I floran av kommunikativa kontexter framstår vissa som särskilt betydelseful-
la för att eleven ska lyckas med sin utbildning. Det gäller främst de formella och 
informella sammanhang inom vilka samtalen sker i närvaro av eleven (”fronts-
tage”), men där elevens delaktighet blir till något mera än bara ett deltagande. 
Att vara delaktig i en kamratgemenskap och att vara reellt delaktig i sin egen 
lärandeprocess är avgörande. För det sistnämnda krävs ett fungerande samspel 
och kommunikation med undervisande lärare och inte minst klassföreståndare/
mentor. Att bli lyssnad till och att förstå är förutsättningen för en fungerande 
kommunikation, oavsett vilken kontext eleven befinner sig i. 

Större frihet med hänvisning till elevens eget ansvarstagande och krav som 
inte motsvarar individens eller gruppens förmåga reducerar elevernas möjlighet 
till delaktighet och lärande. Eleven saknar helt enkelt de verktyg som krävs för 
att kunna strukturera och organisera arbetet och det dagliga livet. Möjligheter 
till meningsskapande och upprätthållande av motivationen är grundläggande för 
elevens delaktighet. Exkluderingsprocesser underhålls av en alltför lång väntan 
på att åtgärder sätts in för att bryta negativa spiraler, när kurser börjar släpa efter, 
studieresultaten sjunker, frånvaron tilltar och eleven hamnar utanför gemenska-
pen. 

Åtgärder som tillämpas är främst individinriktade, men studien visar behov av 
att hänsyn tas till olika nivåer för att skapa bättre villkor och förutsättningar för 
delaktighet och lärande. Det handlar om en mängd relationer och kontextuella 
villkor i den konkreta situationen men också i ett vidare samhälleligt perspektiv. 
Analysen av samspel och handlingar som äger rum inom olika kommunikativa 
kontexter visar att det som sker i dessa sammanhang inte alltid gagnar eleven. 
Mycket av aktörers energi åtgår för att upprätthålla roller och en rad medierande 
verktyg blir inte alltid de hjälpmedel som de förväntas vara, utan kan tvärtom få 
en hindrande och segregerande effekt. Hit hör språket, dokument, tidsscheman, 
betyg, prov etc, men också själva organiseringen av verksamhetens olika delar 
och institutionella villkor kan begränsa aktörers handlande. Den sceniska inram-
ningen kommunicerar budskapet om skolans och deltagarnas historiska, struk-
turella och kulturella bakgrund, vilket får genomslagskraft i det dagliga arbetet 
och påverkar därmed hur elevens skolpraktik tar gestalt.

Studien ger även exempel på stödåtgärder som verkar i riktning mot inklude-
ring men där förutsättningen är elevens delaktighet, en fungerande kommunika-
tion och kontinuerlig uppföljning av genuint intresserade lärare/klassförestånda-
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re. En delegering av uppdrag till olika aktörer gör att eleven riskerar att hamna i 
”hålrummen” mellan olika kommunikativa kontexter och helhetsperspektivet på 
elevens skolsituation går förlorad när överbryggande förbindelselänkar saknas. 

I de samtal som förs med och om eleven i olika kommunikativa kontexter 
präglas innehållet i stor utsträckning av den roll som betygen spelar och därmed 
formella krav till följd av utbildningspolitiska mål. Det handlar om att eleverna 
ska få godkänt i kurser och framförallt att kurserna blir betygsatta så att elevens 
slutbetyg inte riskerar att gå förlorat. När eleverna själva talar om sin utbildning 
och sitt lärande sker det i termer av förvärvade kunskaper och färdigheter som de 
anser sig ha nytta av i privat- såväl som yrkesliv. De ger uttryck för att kunska-
perna ska komma till användning, inte bara under provet eller under den tid som 
kursen pågår. Eleverna beskriver ett lärande som får dem att växa som männis-
kor, men ger även exempel på lärande som får en motsatt effekt. Upplevelsen av 
särbehandling får konsekvenser för elevens självförtroende och den självbild som 
skapas. Återkommande aktualiseras behovet av att kommunikationen förs med 
eleven för att få kunskap om den situation han/hon befinner sig i och vilka möj-
ligheter och svårigheter som eleven erfar samt för tillvaratagande av individens 
egna förslag på vad som krävs för att han/hon ska lyckas med sin utbildning.

När kommunikationen om en elev övergår till att i större omfattning handla 
om kommunikation med eleven, tenderar behovet av mängden kommunikativa 
kontexter att minska. En del blir överflödiga, andra kommer till användning på 
ett effektivare sätt genom att olika yrkesprofessioners kompetenser bättre tillva-
ratas genom samordning och införlivas i ett större helhetstänkande kring eleven. 
Kort sagt, elevens egen delaktighet tycks spela en nyckelroll för fortsatt fram-
gång, lärande och utveckling. 
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9. AVslUtAnDe DIskUssIon

I den avslutande diskussionen kommer jag inledningsvis att diskutera valet av 
teoretiska och metodologiska utgångspunkter, vilket följs av några reflektioner 
kring det kommunikativa relationsinriktade perspektivets möjliga utveckling 
som en teoretisk modell. Därefter diskuteras studiens resultat och dess impli-
kationer för gymnasieskolans dagliga praktik. Vidare förs ett resonemang kring 
min forskarroll och etiska dilemman i den etnografiska studien. Avslutningsvis 
reflekterar jag över forskningen som berör fältet, den hittills gjorda men också 
det framtida behovet.

”to liVe in the middle”

”To live in the middle” är ett uttryck som myntats av Wertsch (1998) och till 
vilket han flera gånger återkommer. Resonemanget handlar om vikten av att 
hitta en balans för att inte utesluta eller reducera vare sig individ eller den socio-
kulturella miljö hon/han befinner sig i. På samma sätt riktar det kommunikativa 
relationsinriktade perspektivet (KoRP) sitt sökarljus mot både individ och verk-
samhetens organisering och institutionella villkor. ”To live in the middle” har i 
mitt avhandlingsarbete inneburit en strävan mot att belysa båda dessa aspekter, 
för att därigenom kunna ge en mera fullödig beskrivning och förståelse av gym-
nasieskolans sociala praktik och den komplexitet som den kännetecknas av. Som 
tidigare påpekats, har observationerna av kommunikativa kontexter och tillvara-
tagandet av personalens erfarenheter och upplevelser varit otillräckliga i sökandet 
efter kunskap om vilka sammanhang som får särskild betydelse för hur elevernas 
skolpraktik gestaltas. Att införliva elevernas egna erfarenheter har visat sig vara 
nödvändigt för att kunna bedöma graden av delaktighet och dess värde.

Eftersom delaktighetsbegreppet innehåller en upplevelsekomponent är det omöjligt 
att som utomstående observatör direkt skatta en människas delaktighet genom att 
observera hennes beteende i en viss situation. Endast personen själv kan rapportera 
upplevelsen av delaktighet. (Almqvist, Eriksson & Granlund, 2004, s 144 )

Om jag hade valt att begränsa studien till elevernas upplevelser och deras menings-
skapande, såsom det beskrivs av dem själva, skulle en rad frågor ha väckts till 
följd av att jag saknat nödvändig kunskap om verksamheten, den pågående kom-
munikationen och samspelet mellan olika aktörer. Utöver egna iakttagelser har 
jämförelser mellan elevers och andra skolaktörers berättelser på ett fruktbart sätt 
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visat på mångfalden av människors tolkning och förståelse av en given situation. 
Om jag hade valt att enbart göra en analys utifrån kommunens och skolornas 
lokala dokument, såsom handlingsplaner, mål- och kvalitetsredovisningar, in-
dividuella studieplaner och åtgärdsprogram skulle studiens resultat och därmed 
bilden av skolpraktiken för elever i svårigheter, sett annorlunda ut. Uppfattning-
en om att hänsyn måste tas till ett flertal faktorer på olika nivåer för att förstå hur 
elevers olikheter hanteras, bekräftas genom den genomförda studien368.

teoribildningAr och perspektiV för fördjupAd förståelse   

Det omfattande forskningsmaterialet har ställt krav på teoretiska analysredskap 
som har kompletterat varandra och därigenom berikat förståelsen av det empi-
riska materialets mångsidighet. Mina teoretiska utgångspunkter återfinns i teori-
bildningar och perspektiv som har förenande drag, däribland kommunikationen 
och samspelet som står som en gemensam nämnare. Den sociokulturella teori-
bildningen, inom vilken KoRP har sina rötter, har kompletterats med ett dra-
maturgiskt perspektiv och därigenom har analysen av handlingar förstärkts med 
analysen av de närvarandes agerande, för att därigenom nå en mera djupgående 
förståelse av vad det är som pågår inom den dagliga verksamheten.

Den sammanflätning som KoRP så starkt förespråkar, innebär att intresset 
inte endast riktas mot vad man säger utan också mot själva görandet. Den etno-
grafiska forskningsansatsen blir därmed ett fungerande angreppssätt när avsikten 
är att studera skeenden i den sociala praktiken. Processer handlar om en mängd 
relationer på och mellan olika nivåer där samspelet berör individer, kommunika-
tiva kontexter och rådande institutionella och samhälleliga villkor. Det handlar 
inte bara om enstaka situationer utan skeenden som pågår över tid. Därför kan 
inte heller det som händer inom gymnasieskolan avgränsas till en viss specifik 
tidpunkt. Samhället, skolan och individen befinner sig i ett historiskt, socialt och 
kulturellt format sammanhang. För den enskilde eleven innebär det att hon/han 
också står i relation till sina tidigare skolpraktiker. I samband med studieavbrott 
inom gymnasieskolan uttrycker Myklebust (2004, s 219) att ”dropout from edu-
cation is not so much an event as a process”. Inkludering respektive exkludering 
handlar om processer, vilka ofta har sin upprinnelse redan i grundskolan. Bland 
de elever som riskerar att hamna vid sidan om utbildningsspåret och gemenska-
pen finns både låg- och högpresterande (jmf Fischbein & Folkander, 2000), vil-

368  Se vidare Ahlberg, 2001, 2007c; Brodin & Lindstrand, 2004; Fischbein, 2007; Skid-
more, 2004.
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ket också exemplifieras genom min studie. Det centrala blir hur gymnasieskolan 
kan möta och hantera den olikhet som eleverna representerar och hur inklude-
ringssträvanden därmed också kan förhindra (påbörjade) exkluderingsprocesser.

korp – en möjlig teoretisk modell

När vi talar om specialpedagogiska perspektiv (jmf kap 4) handlar det företrädes-
vis om de försök som görs och gjorts för att identifiera övergripande inriktningar 
för den mångfald av teorier och perspektiv som återfinns inom forsknings- och 
kunskapsfältet. Vanligtvis presenteras detta som två ”huvudlinjer” (Björk-Åkes-
son & Nilholm, 2007, s 8) eller kontrasterande perspektiv, vilka inte sällan har 
framställts som en dikotomi. Utifrån varierande sätt att se på den problematik 
som uppstår i mötet mellan samhälleliga krav och individers olikheter förläggs 
bristerna på olika ställen. Individen eller alternativt den omgivande miljön utses 
som problembäraren. Successivt har det gjorts försök att etablera nya perspektiv, 
vilkas företrädare intar en mera kritisk hållning till den dikotomisering som upp-
stått. Hit hör det kommunikativa relationsinriktade perspektivet.

KoRP gör inte några teoretiska anspråk men skulle, enligt min mening, kun-
na beskrivas som en teoretisk modell. Perspektivets innehållsliga kärna utgörs av 
tre grundläggande aspekter på skolans praktik, dvs delaktighet, kommunikation 
och lärande, vilka betraktas som ett integrativt fält. De förutsätter varandra och 
blir därmed en sammantvinnad triad. Antagandet om de nämnda aspekternas 
interna relation bidrar med ett verktyg i sökandet efter en större förståelse för 
samspelets och kommunikationens betydelse för delaktighet och lärande i olika 
sammanhang. Jag ser också KoRP som en möjlig utgångspunkt för forskning 
som inte ”traditionellt” definieras som tillhörande det specialpedagogiska fältet. 

Utmejslandet av triaden, låt kalla den modellen, har skett genom en rad 
empiriska studier inom ramen för en praktiknära forskning. I mötet med mitt 
problemfält har KoRP tillhandahållit ett angreppssätt, tack vare dess centrala 
begrepp. Triaden har fungerat som ett raster eller som glasögon genom vilka jag 
har kunnat betrakta och orientera mig i den snårskog som den sociala praktiken 
utgör. Olika delar har fokuserats och därmed framträtt på ett tydligare sätt. Med 
ytterligare praktiska tillämpningar i forskningsstudier ser jag perspektivets möj-
ligheter att utveckla och nyansera den teoretiska begreppsapparaten. I mitt av-
handlingsarbete menar jag att KoRP har bekräftats som en möjlig bas för forsk-
ning och det innehåller även ett metodiskt redskap i form av kommunikationen 
som blir forskningens medierande verktyg.
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”dettA ideligA mötAnde” – på gott eller ont

”Detta ideliga mötande” är enligt en av gymnasieskolans lärare den stora skillna-
den mellan skolan och den bransch han representerar. Åsikten delas av andra kol-
legor som uppfattar att det har skett en förskjutning mot krav på deltagande i ett 
allt större antal samverkansgrupper och diverse konstellationer inom vilka lärare 
ska verka, utöver sin undervisning. Studiens resultat visar på förekomsten av en 
ansenlig mängd kommunikativa kontexter inom skolpraktiken och därmed ger 
citatet en vink om den situation som råder. För den negativa klangen i det fällda 
yttrandet ger studien sitt stöd, samtidigt som forskningsresultatet pekar på att 
det också finns ett ”mötande” som får positiva effekter och som bidrar till inklu-
deringsprocesser. Som tidigare redovisats handlar det främst om de sammanhang 
där eleven själv är delaktig och inte minst den ständigt återkommande dialogen 
mellan elev och lärare, där eleven blir reellt delaktig i sin lärandeprocess. 

Lärare och även elevvårdspersonal ger uttryck för sin brist på tid och den 
frustration som det skapar, samtidigt som eleverna uttrycker önskemål om fler 
tillfällen där de tillsammans med sin lärare ges möjlighet till samtal och kontinu-
erlig uppföljning av studierna och sin situation i övrigt.

En del av dem upplever att de inte har haft så många utvecklingssamtal under 
sin utbildning.

Studien ger emellertid exempel på hur lärare lyckas skapa interaktionstillfäl-
len där elev-lärarrelationen redan fungerar på det sätt som båda parter önskar 
och har behov av. Ibland sker det dock genom ”civil olydnad”; lärarna väljer 
i vissa fall medvetet bort aktiviteter som de är ålagda att göra. För detta krävs 
trygghet i den egna lärarrollen, en övertygelse om att man besitter nödvändig 
kompetens att göra val som gagnar eleven och därtill ett visst mod, eftersom 
man riskerar att göra övertramp som leder till att man inte lever upp till andra 
skolaktörers förväntningar. Känslan av att tid för enskilda elevsamtal får ”stjälas” 
från t ex undervisningstid, kan leda till att den mest engagerade läraren kan bli 
utmattad, i synnerhet när antalet ansvarselever är stort. Därtill kan elevens skol- 
och livssituation i övrigt, periodvis kräva täta uppföljningar.

Frågan om vilka förändringar som behövs för att underlätta upprätthållandet 
av kontakter mellan elev och ansvarig lärare blir därmed en fråga på organisa-
tionsnivå, men också på individnivå. Hur används den tid som står till förfogan-
de inom verksamheten? Vad prioriterar den enskilde läraren inom den tid som 
hon/han själv disponerar? En verksamhet som bygger på tron om att det finns 
”eldsjälar” som i varje läge är beredda att vända ut och in på sig själva, är knap-
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past hållbar. Det resulterar i att elevernas möjlighet till delaktighet och lärande 
blir avhängigt vilka lärare man får och vilken grupp eller klass man kommer att 
tillhöra. Poängteras ska dock att tillgången på tid inte utgör det enda kriteriet 
för välfungerande elev-lärarrelationer, vilket jag återkommer till längre fram i 
texten.

Vad syftar kommunikationen till i alla förekommande, främst formella, kon-
texter? Hur uppnås syftet om aktörerna representerar motstridiga mål eller mo-
tiv? Vilka blir konsekvenser för elevernas delaktighet och lärande? Kan tid och 
kraft som läggs på ”mötandet” i olika sammanhang omfördelas så att tillgängliga 
resurser används på ett för eleven bättre sätt; ett sätt som bidrar till att eleven 
i högre utsträckning kan involveras i sin egen lärandeprocess och därigenom ta 
ytterligare steg i riktning mot målen? Studiens resultat pekar på att det förelig-
ger ett behov av självkritisk granskning där skolan nagelfar sin organisering av 
verksamheten. Den kvalitetsgranskning som skolor och förvaltningar är ålagda 
att göra, överensstämmer inte alltid med skolaktörernas erfarenheter och inte 
heller med vad som framkommer vid observationer369. Den ”frisering” som sko-
lor tvingas göra kan ha sin grund i hotet om att framstå som en mindre attraktiv 
skola i konkurrensen med andra. 

Att med bestämdhet hävda att vissa kontexter inte har betydelse för elever i 
behov av särskilt stöd låter sig inte göras, eftersom det komplicerade nätverket 
av relationer mellan nivåer omöjliggör sådana avgränsningar. I jämförelse med 
de fall där elever, trots en komplicerad skol- och livssituation, ändå lyckas för-
hållandevis väl med sin utbildning kan dock konstateras att en rad avgörande 
faktorer framträder, vilka i högre grad kan knytas till specifika kontexter. Hit hör 
interaktionen med kamrater, undervisningssituationer som skapar intresse och 
där innehåll och genomförande anpassas till elevens behov och förutsättningar, 
en fungerande arbetsplatsförlagd utbildning samt regelbundna uppföljningar 
tillsammans med mentor/klassföreståndare. 

I skolaktörers sökande efter en djupare förståelse av en elevs förmågor, intres-
sen och upplevelser av svårigheter, finns inga genvägar. Det kan endast blott-
läggas i en öppen kommunikation med den berörda eleven. Till detta kommer 
också ett gemensamt ansvarstagande, vilket också involverar vårdnadshavare. Att 
generellt hävda att alla elever vid gymnasiestarten ska vara mogna för att helt 

369  Som exempel kan nämnas kvalitetsredovisningen på en av skolorna där betydelsen av över-
lämningskonferenserna lovordas, liksom kontakten mellan hem och skola. Bra och informativa över-
lämningar från många grundskolor och god kontakt med målsman har underlättat lärarnas möjlighet att bättre 
förbereda undervisningen. (citat). Bland aktörerna på samma skola tar sig missbelåtenheten över kon-
ferensernas kvalitet sig starkast uttryck. 
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på egen hand ta ansvar för sina studier och sitt liv i övrigt, kan ibland snarare 
framträda som ett sätt för vuxenvärlden att frigöra sig ansvar. Uppnådd myndig-
hetsålder kan hanteras på ett alternativt sätt, så att inte relationerna sågas i det 
nätverk som vissa elever alltjämt är beroende av. 

kontexter – tänktA Att VArA stödjAnde och förebyggAnde 

I avhandlingsarbetet har fokus riktats mot tre av de formella kontexter som är 
tänkta att ha en stödjande och förebyggande funktion, dvs överlämningskon-
ferenser, elevvårdsteamsmöten och elevgenomgångar vid klasskonferenser. Jag 
väljer att låta en av dem illustrera vad kommunikationen kan leda fram till. 
Observationer av överlämningskonferenser under tre års tid (drygt 40 tillfällen) 
antyder att totalt läggs mycket tid och arbete ner på förberedelser och genom-
förande av dessa konferenser som årligen pågår under flera dagar på olika sko-
lor. Ett stort antal dokument produceras, om än med varierande kvalitet. Det 
praktiska genomförandet ska planeras och tid ska avsättas för alla aktörer som 
representerar grund- och gymnasieskolorna. Därefter följer vidare överföring av 
informationen (ibland i flera steg) på respektive skola, vilket riskerar att urholka 
innehållet. Hela arrangemanget faller platt och den goda tanken om överläm-
ningskonferensernas värde blir till intet, när fältobservationerna senare visar att 
den information som grundskolan lämnade inte innebar någon större förbere-
delse eller anpassning av skolpraktiken för den berörda eleven. Lärarna säger 
sig inte ha fått eller alternativt fått en mycket begränsad information. Vid ob-
servationer av klasskonferenser, elevvårdsteamsmöten eller enskilda samtal med 
berörda elever, har information från grundskolan nämnts vid ett enda tillfälle för 
en av fallstudieeleverna. Det inträffade efter cirka halva utbildningstiden. 

Gymnasieskolans kritik av grundskolans överlämningar som undermåliga 
kan i många fall understrykas, men tilläggas ska att inte heller gymnasieskolan 
har använt informationen på ett sätt som grundskolan troligen förväntat sig. Om 
man lyssnat på grundskolans mycket tydliga betoning ”Viktigt att han blir sedd!” 
så hade kanske en av elevernas komplicerade situation under gymnasietiden kun-
nat mildras eller till och med förhindras. Om insatser förberetts för att möta 
elevers svårigheter i matematik och engelska, hade kanske fler (alla?) inom fall-
studiegruppen kunnat nå målen i respektive A-kurs. Om grundskolans signaler 
om ett par elevers ekonomiska situation hade uppmärksammats, skulle kanske 
orsakerna till skolket (dvs jobb) ha uppdagats snabbare. Därmed hade problem 
med indraget studiestöd och irritation mellan hem och skola kunnat ersättas av 
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ett konstruktivt tänkande och åtgärder, som istället inneburit att skolan undslup-
pit att bli en faktor i familjeekonomin. 

Återigen kan poängteras att förutsättningar måste skapas på olika nivåer 
för att alla elever ska ges möjlighet att lyckas med sina studier. De murar som 
alltjämt tycks finnas mellan olika skolformer måste raseras och ersättas av ett 
framåtsyftande arbete för vilket grundskola såväl som gymnasieskola görs ansva-
riga. Tidigare forskning visar att uppföljning av elever i övergångsfasen är viktig 
(Tangen, 1998, 2004), men det problem som återkommande visar sig i mitt 
empiriska material är att åtgärder låter vänta på sig och omedelbara insatser efter 
bytet från den obligatoriska till den frivilliga skolformen uteblir. 

En kritisk inställning till antalet ”mötanden” i olika konstellationer innebär 
inte att samverkan är av ondo, tvärtom. Det är bristen på samverkan kring elev-
ens hela skolsituation som blir problemet i ett allt mer komplicerat nätverk av 
kommunikativa kontexter. Ökad arbetsfördelning, delegering av uppdrag utan 
sammanbindande eller överbryggande länkar, leder till att den ena handen inte 
alltid vet vad den andra gör. En lärare reflekterar över hur kommunikationen blir 
till hinder: 

(…) plus att många av dom här konstellationerna tar ut varandra. Då kan vi sitta i 
samverkan å besluta nå´t, å sen sitter man i en annan konstellation, arbetslagsledarna 
kanske har tid med rektor. Då bestämmer dom nå´t som går stick i stäv med det 
som beslutades på mötet. Man hinner inte ens ta till sig vad som sägs på olika möten. 
(Alexandra)

Långt ifrån alla kontexter har ingående studerats i avhandlingsarbetet och 
generella slutsatser kan därför inte dras. Däremot pekar resultatet på att de 
formella kommunikativa kontexter vars grundläggande funktion är att före-
bygga och hantera svårigheter som elever hamnar i, inte framträder som mest 
betydelsefulla då elevernas eget erfarande ställs i relation till gjorda observa-
tioner. Att olika aktörer återkommande samlas för att diskutera elevärenden 
leder sällan till samtal kring pedagogiska åtgärder som kan tänkas utveckla 
verksamheten. Mötena fylls av rapportering där främst elevers frånvaro och 
studieresultat mätt i betyg och omdömen upptar all tid, en rapportering som 
i sämsta fall kan påminna om en sliten grammofonskiva, innehållande värde-
rande uttryck om elever och ibland också anhöriga. Ärendena blir tidsmässigt 
utdragna och resultatet blir inte vad eleven och inte heller lärarna och andra 
aktörer har förväntat sig.
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frekVens eller formAlitet - ingen gArAnti 

Att öka mängden samtal med eleven eller att ge klassföreståndare/mentorer mer 
tid, utgör emellertid inte någon garanti för att en kommunikation med eleven 
om lärandeprocessen och skolsituationen i övrigt kommer till stånd. Som för-
ut flera gånger har påpekats, är elevens reella delaktighet en förutsättning och 
innebörden av begreppet innebär något annat än bara närvaro. Inom fallstudie-
gruppen finns ett flertal exempel på hur elever blivit förbigångna och framförda 
synpunkter har avfärdats, nonchalerats eller glömts bort när tiden löpt iväg. Att 
ge eleven mandat att föra sin egen talan, respektera honom eller henne som en 
fullvärdig samtalspartner och ta vara på de förslag som eleven själv har är en 
grundförutsättning. Tidigare forskning370 understryker vikten av att bli sedd och 
hörd, vilket också bekräftas av gruppen fallstudieelever som efterlyser lärare som 
lyssnar på dem och de förväntar sig också att bli förstådda. Detta ställer krav på 
ett professionellt förhållningssätt och bemötande, dvs vilja, engagemang och in-
tresse för elevernas hela skolsituation. Detta inkluderar kompetens och förståelse 
för elevers varierande tillgång på medierande verktyg, inte minst i form av språk, 
icke-verbalt såväl som verbalt, men även symbolspråk av andra slag (t ex inom 
matematiken). 

Att kvantitet inte säkerställer kvalitet visar skolorna exempel på. En av de 
studerade skolorna erbjuder en fysisk miljö med korta avstånd mellan arbets-
rum, personalrum och expeditioner, vilket underlättar direkta och personliga 
kontakter mellan olika yrkesgrupper371. Antalet informella kontakter utgör en 
betydelsefull del av samspelet och kommunikationen, vilket kan vara en tänkbar 
orsak till att formella möten i skiftande grupper känns överflödiga. Närheten 
upplevs positivt av skolans aktörer, men det tycks föreligga en risk när tyngd-
punkten i alltför hög grad ligger på det informella handlandet. Uppkomna ären-
den och frågor avhandlas allteftersom de dyker upp och meddelanden lämnas i 
förbifarten, men informationen når inte alltid fram till alla berörda och osäker-
het uppstår om vem som har ansvar. Helhetsperspektivet går därmed förlorat 
genom att aktörerna invaggas i tron på att man har ”koll på läget” och det upp-
står ett förgivettagande som gör att ärenden hamnar mellan stolarna, vilket får 
konsekvenser för den enskilda eleven/elevgruppen. Den familjära stämningen 
kan också vara förledande, eftersom den dramaturgiska lojaliteten (Goffman, 
1959/2000) gör att man framställer en gemensam bild av ett gott och okom-

370  Alin Åkerman 2001; Henriksson, 2004; Hugo, 2007; Stoughton, 2006; Tangen, 1998, 2004.
371  Varje enhet har förutom sin rektor, också ”egen” elevvårdspersonal och speciallärare som 
finns i direkt anslutning till lektionssalar och övriga elevutrymmen.
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plicerat samarbete. En längre tids observationer och enskilda samtal med olika 
aktörer avslöjar att det kan bubbla under ytan och att det i det ”gemensamma” 
synsättet kring elever, arbetssätt och organisering av verksamheten ryms motsä-
gelser och oliktänkande. 

Den andra skolan uppvisar i viss mån en motsatt bild. Rumsligt befinner sig 
elevvårdspersonalen längre från övriga aktörer och vissa kärnämneslärare har 
sin tillhörighet i andra arbetslag, vilket minskar antalet informella kontakter372. 
Ramarna för när och hur formella konferenser ska genomföras är tydliga och an-
talet är strikt reglerade. En korrekthet eftersträvas också genom den noggranna 
dokumentationskultur som råder; protokoll skrivs, distribueras och arkiveras. 
Den skriftliga informationen till hemmen är en viktig åtgärd. Trots en till synes 
välstrukturerad verksamhet uppstår ändå luckor som gör att elever riskerar att 
även här hamna i ”hålrummen”. Det tycks föreligga en risk för att anpassningen 
av åtgärder inte blir det primära373 och det leder till att andra tänkbara angrepps-
sätt för att lösa problemen försvåras eller utestängs. Spänningar, kontrollbehov 
och ett visst revirtänkande mellan olika professioner tar ibland aktörers kraft i 
anspråk och skapar osäkerhet i samspelet dem emellan. Det finns tydliga förplik-
telser och förväntningar på vad olika aktörer ska göra, men den dramaturgiska 
disciplinen lyckas man inte alltid upprätthålla (Goffman 1959/2000).

Kort sagt skulle man kunna säga att vad som behövs i relationen elev-lärare 
(undervisande lärare och klassföreståndare/mentor) är tid, reellt engagemang och 
kompetens dvs både kvantitet och kvalitet. Därmed handlar det om organisering 
av den praktiska verksamheten och lärares yrkeskompetens där ämnesteoretisk 
kunskap inte räcker för att läraren ska kunna leda eleverna i riktning mot upp-
ställda mål.

VilkA VägAr finns Att gå?

Läroplanen ger anvisningen att ”hänsyn skall tas till elevernas olika förutsätt-
ningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen” (Lpf 
94, s 4). Som tidigare nämnts lämnas däremot inte några riktlinjer för hur det 

372  Kontakterna mellan lärare och rektor underlättas dock genom att deras respektive arbets-
rum finns i anslutning till personalrummet. Eleverna vet också var de kan nå sina lärare och de 
tycks ha en närmare kontakt med sin rektor. Det sker genom att de personligen uppsöker henne, 
genom att rektor återkommande träffar klassernas elevrepresentanter eller genom att hon går in i 
klasser för samtal med hela elevgruppen.
373  Bl a återspeglas ett rättvisetänkande i samtalen kring elever i behov stöd, som innebär att 
samma åtgärd gäller för alla, oavsett om det bedöms vara det mest optimala för eleven eller inte.
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ska ske. Åsyftar skrivningen olika utbildningsvägar med varierande längd och 
utformning, organisering av verksamheten på den lokala skolan, varierande och 
anpassat innehåll i undervisningen, flexibla arbetssätt och/eller skiftande möj-
ligheter att redovisa kunskaper? Utifrån det kommunikativa relationsinriktade 
perspektivet (KoRP) måste insatser ske på olika nivåer för att skolan ska kunna 
möta hela den naturliga variationen av elevers olikheter och därigenom kunna 
skapa en inkluderande skolpraktik.

Beslutet att välja olika skolor för genomförande av datainsamlingen grunda-
des i en föreställning om att de med hänsyn till sin historiska, strukturella och 
kulturella bakgrund kan tänkas uppvisa varierande sätt att hantera elevers olik-
heter. Avsikten har således inte varit att jämföra skolorna för att framställa den 
ena som bättre än den andra. Tvärtom har fältarbetet visat att det inom en och 
samma skola, rektorsenhet, arbetslag och ner på individnivå finns skiftande sätt 
att gripa sig an den problematik som kan uppstå. Enskilda lärare och grupper 
arbetar idag målmedvetet för att motverka exkluderingsprocesser, ett arbete som 
inte alltid är enkelt eftersom skolpraktiken reser många hinder på olika nivåer. 
För att reducera elevers misslyckanden och skapa förutsättningar för ett ökat 
lärande och positiv utveckling inom olika områden och på olika nivåer måste en 
rad aspekter beaktas samtidigt (Ahlberg, 2001, 2007c). 

VerksAmhetens orgAnisering och institutionellA Villkor 

Som ovan diskuterats är den självkritiska granskningen av verksamhetens or-
ganisering nödvändig dvs vad tiden används till och hur samverkan sker inom 
och mellan kontexter. Den vane- eller rutinmässighet som till vissa delar kän-
netecknar den dagliga praktiken måste i större utsträckning blottläggas, för 
att arbetsinsatserna därigenom ska kunna värderas i förhållande till vad de 
genererar.

En mängd dokument används för att reglera den lokala verksamheten. Som 
exempel kan nämnas att antalet handlingsplaner för en enskild skola uppgick 
till ett tjugotal under en period av fältstudien. Det gedigna arbete som genom-
förs vid framtagandet av dessa riktlinjer och handlingsplaner, upprättande av 
måldokument, kvalitetsredovisningar, utvärderingar i form av olika enkäter 
etc, går inte att ta miste på.  Frågan blir i vad mån de får fungera som verktyg 
i det dagliga arbetet och hur skolaktörerna medvetandegörs om innehållet. 
Under fältobservationerna sker sällan eller aldrig någon återkoppling till dessa 
dokument. Diskrepansen mellan skrivningar och vad som visar sig i det dag-
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liga arbetet har redan berörts. Det finns å andra sidan skrivningar som påvisar 
behovet av förbättringar inom en del områden. Däremot förblir nästa steg mer 
eller mindre outtalat; hur ska det som sägs eller skrivs leda till ett ”görande”?  

Till organiseringen hör också den roll som den arbetsplatsförlagda utbild-
ningen (APU) tillskrivs. Blir praktiken enbart ett avbrott i gymnasiestudierna 
eller en verklig utbildning? Studiens resultat visar på att i de fall där det finns 
en medveten målsättning, planering och struktur för genomförande av APU:n 
och där den etablerade kontakten mellan skola och arbetsplats utmärks av en 
nära samverkan mellan berörda aktörer, inklusive eleven själv, blir den arbets-
platsförlagda utbildningen värdefull för elevernas tillägnande av kunskaper och 
som förberedelse för kommande yrkesliv. Studien visar att också här krävs sko-
lornas självkritiska granskning av den pågående verksamheten, dess utform-
ning, innehåll och uppföljning.

Tillvaratagande av olika yrkeskompetenser och ett ifrågasättande av be-
fintliga kompetensers matchning mot behov utgör ytterligare ett område som 
skolorna har att hantera. Som redan nämnts påverkas kommunikationen kring 
elevers behov och möjliga stödåtgärder av vem som agerar. Studien visar att i 
vissa kommunikativa kontexter där elevers mer eller mindre komplicerade och 
problematiska lärandesituation står i fokus, saknas (special)pedagogisk kom-
petens, vilket får konsekvenser för samtalets innehåll och därmed eventuella 
beslut om åtgärder. Ett stort ansvar påläggs andra aktörer inom elevvården och 
inte minst studie- och yrkesvägledare. Vid pedagogiskt stöd hänvisas eleven i 
stor utsträckning till andra kontexter, det vill säga till de sammanhang som 
ligger utanför den reguljära undervisningen i klassen. Eleverna inom fallstudie-
gruppen visar på skiftande upplevelser av sådant stöd, men ett genomgripande 
drag är att om sådana insatser krävs under en lång period blir elevers inställ-
ning mera tveksam. För några blir det till ett motstånd med tilltagande från-
varo som följd. Risker med specialundervisning som ligger utanför ordinarie 
undervisning diskuteras av bl a Brodin & Lindstrand (2004), som menar att 
för de elever som inte klarar att tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen 
läggs ansvaret över på den enskilde individen.

Ett resultat av detta förhållningssätt kan bli att en elev som känner att han/hon inte 
klarar av sin skolgång börjar skolka och därigenom hamnar allt längre utanför sam-
hällets normer och regler. Det kan vara så illa att en elev som stämplas som avvikare 
i själva verket endast skulle ha behövt en god pedagogik för att kunna tillgodogöra 
sig undervisningen och känna sig delaktig. Istället stämplas eleven som avvikare som 
är i behov av särskilt stöd, det vill säga specialpedagogik. (s 87)
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I Skolverkets kunskapssammanställning (2008b) konstateras att stöd inom gym-
nasieskolan ofta utformas som någon form av ”stuga”. Mot bakgrund av ytterli-
gare forskning finns anledning att också granska om den formen av stödverksam-
het passar alla elever. Dessutom är det främst svenska och matematik som lyfts 
i målbeskrivningen för den här typen av stödfunktion och eleverna har många 
gånger svårigheter i betydligt fler kurser. I kvalitetsredovisningar lyfts bekymret 
med att elever inte anammar den hjälp och det stöd de erbjuds. De ”sköter inte” 
studierna i stugan eller låter bli att gå till IV-personalen där de kan få hjälp. I en 
skolas kvalitetsredovisning under ett par år återkommer en formulering om att 
man ”borde vända på detta”. Ett konstaterande som inte följs av några följdfrå-
gor eller förändringsförslag. 

De studerade skolorna uppskattar att en respektive tre procent av personalen 
har specialpedagogisk kompetens. För att kunna möta hela variationen av elever i 
alla gymnasieskolans kurser (kärn- såväl som karaktärsämnen) pekar studien och 
tidigare forskning på att en omfattande kompetenshöjning inom området krävs, 
för att kunna anpassa arbetssätt och innehåll oavsett ämne. För att inte elever 
ska betraktas som avvikare måste adekvat stöd kunna ges inom ramen för den 
ordinarie undervisningen. Därmed inte sagt att särskilt stöd i form av ”stugor” 
saknar sin funktion. Det handlar även här om ett ”både-och” för att en större 
andel elever ska lyckas med sin skolgång (jmf Myklebust, 2002). På nytt handlar 
det om att göra eleven delaktig och lyssna till, försöka förstå och respektera hans/
hennes egen beskrivning av sitt hjälpbehov.  

Gymnasieskolans bakomliggande historia avslöjar framväxten av två spår 
dvs ett teoretiskt och ett praktiskt; en dikotomi som alltjämt upprätthålls trots 
gymnasiereformers försök att utjämna statusskillnader. Samhället återspeglas i 
skolan, men det handlar också om skolsystemets tendens att reproducera sig 
själv (Madsén, 1988). Distinktionen mellan teori och praktik har inte släppt sitt 
grepp och i det dagliga skolarbetet sker ständiga uttalanden och värderingar av 
olika gymnasieprogram, dess elever och elevers prestationer (jmf Korp, 2006; 
Sivertun, 2002). På motsvarande sätt rangordnas lärare beroende på var man har 
sin tjänst och vilka ämnen man undervisar i. I det praktiska organiserandet av 
verksamheten visar studien att program eller inriktningar som står längre ner på 
den hierarkiska skalan inte prioriteras i första hand374. Detta påverkar samverkan 
kring elever och en del av skolaktörers energi tas i anspråk av själva rollspelet; 
energi som skulle kunna läggas på en gemensam strävan att åstadkomma de 

374  Studien visar t ex hur program/klasser har blivit ”bortglömda” vid schemaläggning av vissa 
kurser som sker i samverkan med andra program, vilket resulterat i mindre undervisningstid.
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bästa förutsättningarna för elever, oavsett om det gäller högskole- eller arbets-
livsförberedelse. Kanske utgör detta det största hindret för utvecklingen mot en 
gymnasieskola för alla. Att konstatera att så har alltid varit fallet bidrar inte till en 
förändring, utan här behövs kraftfulla åtgärder inom varje skolas organisation för 
att medvetandegöra skolaktörer om vilka konsekvenserna blir för eleverna och 
hur det sätter käppar i hjulet för den samverkan som är ett ofrånkomligt måste 
i strävan att skapa ett helhetsperspektiv på elevers skolpraktik och lärande. En 
förändring av attityder och värderingar måste ske inifrån, vilket givetvis kan hin-
dras eller främjas av ideologiska riktningar som färgar den utbildningspolitiska 
styrningen av skolan.

underVisningens innehåll och utformning

Organiseringen av praktiken, från schemaläggning till övergripande visioner och 
mål, skapar villkor och förutsättningar för vad som sker på gruppnivå. De status-
skillnader som hittills diskuterats får återverkningar ända in i klassrummet och 
ner på individnivå. Studien uppvisar märkbara skillnader i skolaktörers bemö-
tande av olika grupper och därmed ställs skiftande krav och förväntningar. Elever 
faller in i rollgestalter och förväntningarna påverkar deras resultat (jmf Korp, 
2006). Elevernas ålder och eget ansvar framhävs ofta som ett starkt argument för 
att gruppen ska klara planering och genomförande av arbetsuppgifter. Detta sker 
oavsett om individerna som ingår i klassen/gruppen har tillägnat sig nödvändiga 
verktyg eller inte. 

Undervisningens utformning och innehåll har en avgörande betydelse för 
skapande och bibehållande av elevers motivation och förmåga att skapa sam-
manhang. Varierande arbetssätt, konkretisering av abstrakt innehåll och anknyt-
ning till elevernas erfarenhetsvärld bör leda till att eleverna förses med nya verk-
tyg och att de successivt tränas att självständigt göra sina val för att nå uppställda 
mål. Lärarprofessionen innebär betydligt fler kompetenser än ämnesteoretiska 
kunskaper, vilket för övrigt eleverna sällan eller aldrig klagar på. Problemet ligger 
oftast i bristande förmåga att kommunicera innehållet och anpassa kommuni-
kationen dvs förstå och hitta rätt bland elevers varierande tillgångar på verktyg 
(Säljö, 2000, 2005; Vygotsky, 1978; Wertsch, 1998). Det verbala språkets roll 
går inte att bortse från, men ett tillvaratagande av andra icke-språkliga uttrycks-
former skulle troligen öka elevers förmåga att förstå375. En större medvetenhet 
krävs om lärarnas egna tillgångar på medierande verktyg i relation till elevernas. 

375  Jmf  fallstudieelevernas estetiska uttrycksförmåga som beskrivs längre fram i texten.
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Detta förutsätter utbildning och kompetensutveckling för lärare som motsvarar 
behov av detta slag. Reflektioner kring den undervisning som bedrivs (istället 
för enkla rapporteringar av elevprestationer) skulle förmodligen bidra till pe-
dagogiska diskussioner i högre grad, vilket också efterlyses av lärare och andra 
skolaktörer.

indiViduellA förutsättningAr och behoV

I samtalet om elever fokuseras i stor utsträckning individen som enbart inneha-
vare av elevrollen, isolerad från allt annat. Han/hon förväntas prestera, ha kon-
troll och sköta sitt skolarbete oavsett livssituationen i övrigt. Elevgenomgångar 
antyder att många har en tung last i sin ryggsäck; socialt genom att de t ex bär 
ett stort ansvar för ekonomi, skötsel av hem, oro och bekymmer för anhöriga 
(föräldrar och syskon) eller medicinskt genom att de under kortare eller längre 
tid själva drabbas av sjukdomar. Møller Sørensen (2004) framhåller att för att 
förstå det som sker eller inte sker i skolan ”er det viktig å anerkjenne at det er 
hele mennesker som sitter på skolebenken. Det er unge personligheter i utvik-
ling. Det er subjekter som lærer seg selv noe, og ikke objekter som læreren skal 
manipulere” (s 457). 

Att nå en total jämlikhet framstår som en utopi och troligen kommer skolan 
också i fortsättningen ha att hantera elever vars bakgrund kännetecknas av so-
cial otrygghet och familjeförhållanden som reducerar deras möjlighet att få stöd 
hemifrån. Studier visar emellertid, i likhet med mina egna resultat, att det finns 
vägar att gå också för den här gruppen elever. Utöver de åtgärder som redan dis-
kuterats, behöver skolans aktörer tränas i att öppna upp kommunikationen med 
föräldrar som inte förfogar över det kapital som skolan vanligtvis förutsätter (jmf 
Connell, 2004; Stoughton, 2006). Samverkan med föräldrar är enligt studiens 
resultat en viktig komponent och mot bakgrund av detta bör det uppmärksam-
mas att skolans initiativtagande sjunker med elevernas ålder. 

relAtioner inom och mellAn kontexter och niVåer

Relationer, i en mängd olika avseenden, ligger till grund för det samspel som 
konstituerar gymnasieelevers dagliga praktik och därmed för hur exkluderings- 
respektive inkluderingsprocesser tar sig uttryck. Det handlar om institutionella 
villkor, verksamhetens organisering, undervisningens innehåll och utformning 
samt individens förutsättningar och behov. I all kommunikation och övriga 
handlingar på olika nivåer och i skiftande sammanhang är bakomliggande motiv, 
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innehåll, medierande verktyg, aktörer och den sociokulturella miljön relaterade 
till varandra. 

Inte minst framstår relationer mellan individer som fundamentala i gestaltan-
det av elevers skolpraktik. Ovan har konsekvenserna av välfungerande kontakter 
mellan elev och lärare redan diskuterats. Därutöver visar studiens resultat på 
betydelsen av elevers delaktighet i en kompisgemenskap. För att förhindra upp-
levelser av utanförskap, som inte sällan leder till ökad frånvaro med åtföljande 
negativa konsekvenser för studieresultat, krävs ett aktivt arbete inom grund- och 
gymnasieskola. Förebyggande åtgärder med syfte att skapa en gruppsammanhåll-
ning som innebär att alla individer känner en tillhörighet borde vara en självklar 
uppgift för skolan. Att överlämna ansvaret till eleven själv att söka kontakter kan 
innebära att sten läggs på den börda som hon/han redan har att bära, i synnerhet 
om stämpeln som avvikare redan finns vid ankomsten till gymnasieskolan. Mot 
bakgrund av skrivningar i styrdokument (Lpf94), kan skolan inte frånsäga sitt 
ansvar med motiveringen att eleven är vuxen nog att klara det själv.

sAmmAnfAttAnde reflektioner öVer studiens resultAt

I mitt resonemang har jag utgått från olika nivåer med start i organiseringen av 
verksamheten kopplat till samhälleliga villkor, över åtgärder på gruppnivå ner 
till den enskilde individen. Den slutsats jag drar är att individinriktade insatser 
är nödvändiga, men inte tillräckliga. Behovet av specifikt individuella åtgärder 
för många elever kan antas minska om förändringar samtidigt sker i skolornas 
sätt att organisera verksamheten, undervisningens innehåll och genomförande 
och om eleverna befinner sig i en gemenskap där de känner tillhörighet och del-
aktighet. Antagandet stärks av att avhandlingsarbetets resultat pekar på en rad 
faktorer (se kap 8), som visar sig ha en avgörande betydelse för hur inkluderings- 
respektive exkluderingsprocesser tar sig uttryck i skolpraktiken. 

På motsvarande sätt minskar behovet av mängden kommunikativa kontexter 
om eleven görs reellt delaktig i sin lärandeprocess genom kontinuerlig interak-
tion med en ansvarig lärare, vanligtvis klassföreståndare/mentor (jmf Nordevall, 
2009). Av vikt är också att kommunikationen upprätthålls mellan elev och varje 
enskild undervisande lärare i olika ämnen och kurser. 

Elevens egen delaktighet blir även nyckeln för samverkan mellan olika yr-
kesprofessioner. Detta medför att hinder som uppkommer till följd av särskilda 
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avgränsade ansvarsområden för olika aktörer, får mindre genomslagskraft376. 
Ansvarig lärare blir den överbryggande länken som successivt låter eleven tränas 
i att själv bli bryggan mellan olika kommunikativa kontexter och därmed överta 
ansvaret för sin studiesituation. 

forskningsprocessen och forskArrollen

Att bedriva forskning i praktiken är ett stimulerande, spännande, tröttande och 
ibland också ett frustrerande uppdrag. Den tid som ställts till mitt förfogande 
för det utsträckta fältarbetet utgör ett stort privilegium och jag har fått en unik 
möjlighet att följa en grupp elever från början till slutet av deras gymnasiala ut-
bildning. Det har inneburit många besök på skolorna och kontakterna har under 
vissa perioder varit frekventa. Skolans verksamhet är på grund av sin komplexi-
tet omöjlig att i detalj beskriva och trots ett långvarigt fältarbete finns mer att 
upptäcka. Datainsamlandet blir längre eller kortare nedslag i skolvardagen och 
reservationer måste därför göras för allt som har gått mig förbi. 

Min ontologiska utgångspunkt är att världen inte existerar som en objektiv 
företeelse som oberoende tid och rum kan betraktas, beskrivas och förklaras på 
ett enhetligt sätt oavsett vem som är betraktaren. Avsaknaden av en allenarådande 
universell sanning utesluter enligt min uppfattning inte att det finns varierande 
”sanningar” eller som Kvale (1997, s 209) uttrycker ”specifika lokala, personliga 
och samhälleliga former av sanning, med tonvikten lagd på vardagsliv och lokala 
berättelser”. Detta har en avgörande betydelse för hur jag som forskare tolkar och 
förstår mitt datamaterial. De enskilda aktörernas handlingar och kommunice-
rande kan beskrivas, tolkas och förstås mot bakgrund av den förståelse jag själv är 
bärare av. Samtidigt har det under arbetet funnits en strävan att försöka betrakta 
och förstå det som sker och sägs, med utgångspunkt i aktörernas beskrivningar, 
utifrån deras egna positioner. Observationer i en undervisningssituation i ett 
klassrum med agerande lärare och elever har ibland åtföljts av intervjusamtal 
eller informella samtal med deltagarna. Olika bilder av samma situation, eller 
åtminstone bilder med skiftande nyanser och detaljer har därmed målats men 
där ingen, vare sig de inblandade aktörerna eller jag själv som forskare, kan göra 
anspråk på att äga den ”rätta” bilden eller sanningen. 

Verksamheten är inte heller statisk, vilket innebär att det under studiens gång 

376  Studien visar att när eleven själv är delaktig, så öppnar det upp för en bättre samverkan mel-
lan personal med olika professioner, t ex lärare, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska 
etc.



243  Avslutande diskussion 

har skett förändringar och det som har varit aktuellt för fallstudiegruppen kanske 
inte gäller för dagens elever på de studerade skolorna. I vissa fall har jag kom-
menterat sådana förändringar i texten. Jag bedömer dock att studiens resultat 
inte har påverkats. Däremot har skrivprocessen påverkats genom flertalet om-
skrivningar till följd av att gymnasieskolan alltjämt ligger i ”stöpsleven”, för att 
använda Wallins (1997) uttryck. Utredningar, remissförfarande, lagrådsförslag, 
propositioner, ändringar i förordnings- och lagtexter har duggat tätt under arbe-
tets gång. In i sista stund har texten uppdaterats med nya steg i riktning mot en 
gymnasiereform, nytt betygssystem och ny skollag. Troligen hinner flera beslut 
att tas innan den tryckta avhandlingen hamnar i läsarens händer. 

Akuta situationer som kräver omedelbara insatser uppstår i vardagsarbetet, 
men även i de lägen då överenskommelser funnits har plötsliga byten skett. För-
ändringar med kort varsel har ibland ställt till bekymmer även för mig som fors-
kare. Inställda möten eller träffar som redan ägt rum har gjort att observationer 
av viktiga sammanhang har uteblivit377. Mängden data varierar därför mellan 
skolor och fallelever, vilket också till viss del kan kopplas till eleverna. För några 
av dem som har svårt att hålla koll och komma till avtalade tider, har inte träf-
farna med mig blivit något undantag. Deras vilja har det däremot inte gått att 
ta miste på. Periodvis har också hänsyn tagits till att eleverna haft fullspäckade 
scheman, som vissa dagar knappt rymt lunchtid eller att eleven varit stressad av 
andra orsaker.

Ett långt fältarbete där man som forskare blir en naturlig del av samman-
hanget erbjuder en rad fördelar, men också stora risker. Att bli hemmablind och 
eller överinvolverad i den pågående verksamheten utgör faror och för att hålla 
distansen krävs en ständigt reflexiv hållning med funderingar över vad man gör 
och varför.  

There is a sense of schizophrenia that the disengaged/engaged ethnographer may 
suffer. But this feeling, and equivalent feelings, should be managed for what they are. 
Such feelings are not necessarily something to be avoided, or to be replaced by 
more congenial sensations of comfort. The comfortable sense of being ‘at home’ is a 
danger signal. (Hammersley & Atkinson, 1995, s 114-115)

Bibehållandet av den kritiska och analytiska hållningen har därför ställt krav på 
återkommande reflektioner kring forskarrollen. För vem görs detta arbete? Vad 
är min önskan att det ska leda till och på vilket sätt kan det vara ett bidrag till 
kunskapsutvecklingen kring gymnasieskolan? Dessa frågor har fått vara vägle-

377  Jag har försökt förbereda och hjälpa främst klassföreståndare genom noggrann info om 
telenummer och mailadress, färdigproducerade meddelandelappar och påskrivna kuvert.
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dande i de stunder då jag våndats över att berätta sådant som skulle kunna upp-
fattas som en mindre fördelaktig bild av verksamheten eller av enskilda aktörers 
handlande. Aktörer som samtidigt har erbjudit mig en enastående möjlighet att 
se in bakom kulisserna. 

reflektioner kring etiskA dilemmAn

Många timmar har ägnats åt funderingar och diskussioner kring etiska problem. 
Lärare och annan personal har sin historiska, kulturella och sociala bakgrund. 
Mot det måste också deras agerande i olika sammanhang förstås och respekte-
ras. Samtidigt rymmer yrkesrollen en maktställning i förhållande till elever, inte 
minst tilldelas lärare en sådan genom sin betygssättande funktion som innebär 
ett myndighetsutövande. 

Trots att datamaterialet rymmer en mängd situationer och uttalanden som 
jag valt att inte berätta med hänsyn till inblandade aktörer, kan den gjorda fram-
ställningen i vissa stycken verka avslöjande. I tveksamma fall och efter mycket 
konfererande med mig själv och andra, har jag valt att utgå från elevernas posi-
tion och hur de kan påverkas av vad som sägs eller görs, vilket också varit studiens 
syfte. Den relativt omfattande diskussionen om forskningsetiken i metodkapitlet 
är ett resultat av att jag låtit reflektioner kring eventuella konsekvenser få ett 
stort utrymme under arbetets gång. Att utelämna vilka gymnasieprogram jag har 
studerat har i många fall krånglat till skrivandet. Karaktärsämnen har exempelvis 
blivit ett otympligt ord, när mer specifika angivelser hade varit bättre och därtill 
skapat en djupare förståelse av innehållet. Även detta övervägande har gjorts med 
hänsyn till deltagarna i forskningsprojektet.

fortsAtt forskning

Min förhoppning är att all den kunskap som under de senaste åren har pro-
ducerats kring gymnasieskolan kommer att tillvaratas och att den, tillsam-
mans med kommande forskningsresultat, får bidra till en kumulativ kun-
skapsutveckling som får ligga till grund för de beslut som kommer att fattas 
rörande den svenska gymnasieskolan. Förändringar sker inte per automatik 
genom nya reformer, bestämmelser och förordningar. Mina forskningsre-
sultat exemplifierar hur lång ”eftersläpningen” ibland kan vara. (Jämför 
bristen på utredningar/kartläggningar av elevers behov, åtgärdsprogram 
och i viss mån utvecklingssamtal.) 
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Det är i den nära kontakten med skolans aktörer (elever, lärare, elev-
vårdspersonal, skolledare m fl) som möjligheterna visar sig, det vill säga 
potentialen för att skapa en inkluderande skola. En fortsatt praktiknära 
forskning behövs som underlag för utvecklingsprocesser och ett lärande 
som inkluderar alla verksamma, elever såväl som skolans aktörer i övrigt. 
För att inte forskningsresultat bara ska bli en skrivbordsprodukt utan få 
större genomslagskraft i praktiken, ser jag aktionsforskning som en fram-
komlig väg för att i högre grad involvera skolaktörer på skilda nivåer.  

Inledningsvis fanns hos mig en ambition att studera materialet med 
hänsyn till eventuella skillnader och likheter mellan flickor och pojkar. 
Det intresset kvarstår, även om det visade sig att elevunderlaget var för litet 
för att dra slutsatser kring genusaspekten. Detsamma gäller koppling till 
etnicitet och elevers sociokulturella bakgrund i övrigt. 

Analysen och tolkningen av det empiriska materialet har gett upphov 
till en mängd nya frågor, allt ifrån den muntliga och skriftliga styrningens 
implikationer för den dagliga verksamheten till betydelsen av konkreta åt-
gärder på grupp- och individnivå.  Som ett exempel kan nämnas variatio-
nen av betyg mellan olika kurser. Studien visar att vissa ämnen i högre grad 
producerar underkända betyg, däribland matematik378. Enligt Svensson 
(2008) finns det inget som tyder på att elevers möjligheter att tillgodogöra 
sig matematikundervisning har sjunkit. Han lyfter däremot fram att för-
sämrade förutsättningar kan ”snarare vara knutna till sådana faktorer som 
undervisningsmetodik, läromedel och lärarkompetens” (s 274). Samtidigt 
väcks nyfikenheten över att det inom samma fallstudiegrupp finns en kärn-
ämneskurs med motsatt resultat, dvs flertalet elever får högre betyg än god-
känt379. Kan det förhållande som råder mellan studieresultaten i matema-
tik och estetisk verksamhet inom fallstudiegruppen påvisas inom ett större 
elevunderlag? En angelägen fråga blir då hur den estetiska kompetensen 
tillvaratas och vilka konsekvenserna blir för utformandet av undervisning 
i andra ämnen?380 

378  Inom fallstudiegruppen blir knappt hälften (fem elever) inte godkända i matematik A. Övri-
ga når upp till godkänt, även om det för ett par av dessa elever sker med knapp marginal. Samtliga 
var behöriga i matematik vid gymnasieutbildningens start.
379  I kursen estetisk verksamhet når två elever MVG, sju VG och resterande två elever får 
godkänt.
380  Noteras ska också att kärnämneskursen i estetisk verksamhet föreslås bli borttagen i det 
föreliggande förslaget till gymnasiereform (SOU2008:27).
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slutord

När skrivandet av avhandlingstexten löper mot sitt slut går tankarna allt oftare 
till den tänkta läsaren. Min förhoppning är att presumtiva läsare kommer att 
representera skolaktörer på olika nivåer, även de som hanterar och fattar beslut 
rörande skolfrågor. Gymnasieskolan står inför en ny reformering och i avhand-
lingens resumé av dess historia, har ett flertal omstruktureringar nämnts. Att 
hävda att gåtan om gymnasieskolan skulle kunna lösas genom övergripande or-
ganisatoriska förändringar med bl a nya tillträdesregler och examenskrav, fram-
står något anmärkningsvärt mot bakgrund av vad som tidigare följt i spåren 
av genomförda reformer. Det framstår också overkligt mot bakgrund av den 
här avhandlingens resultat, som pekar på en rad faktorer vilka bidrar till inklu-
derings- och exkluderingsprocesser. Dessa faktorer handlar om vad som sker i 
mötet mellan människor i den dagliga skolpraktiken under en tidsperiod som 
sträcker sig ”från tillträde till examen”.

Mot bakgrund av min yrkeserfarenhet gör jag bedömningen att de slutsatser 
som dras utifrån den genomförda studien, i skiftande grad också kännetecknar 
förhållanden inom det obligatoriska skolväsendet. Att vara delaktig i sin egen 
lärandeprocess och delaktig i en gemenskap där man kan interagera med andra, 
framstår som en nödvändighet oavsett vilka mål man strävar emot. 

Teori och empiri utgör vetenskapens helhet. I mitt fall har det insamlade 
och producerade datamaterialet möjliggjorts tack vare det tillträde jag fått på 
Granviksskolan och Tallåkerskolan. Den öppenhet som visats mig och den insyn 
i verksamheten som jag har fått, får nog betecknas som något över det vanliga. 
Mycket sällan har aktörerna visat att de genom min närvaro blivit utsatta för 
”olägliga intrång”, för att använda Goffmans uttryck. De studerade skolorna (el-
ler snarare delar av dem) har varit beredda att visa sin verksamhets både starkare 
och svagare sidor. En inte helt ovanlig reaktion är att försöka hitta orsaker till 
brister utanför sig själv och sitt eget tänkande, men studien vittnar också om 
aktörer som självkritiskt granskar och reflekterar över sin egen roll och sitt hand-
lande, utan att för den skull känna ett hot mot sin egen person.

Gruppen av fallstudieelever har visat ett stort engagemang och vilja att bidra 
till en kunskapsutveckling rörande gymnasieskolan. De har på frivillig basis av-
satt sin tid, trots att de periodvis har haft det tufft av olika skäl. De har delgett 
upplevelser som lyft och inspirerat dem, men också erfarenheter som smärtat. 
Vid det avslutande intervjusamtalet ställdes de inför frågan om de trodde att 
själva medverkan i forskningsstudien på något sätt inverkat på skolsituationen i 
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en eller annan riktning. Av dem som deltog i detta samtal strax före studenten 
var det en elev som ansåg att det inte hade haft någon betydelse, varken positivt 
eller negativt. Övriga menade att det varit till fördel för dem genom att de fått 
reflektera och uttrycka sina tankar och känslor. 

Det har vart bra å prata för då har man fått utlopp för det man har känt. Du har 
lyssnat å det är jättebra. Du är så neutral med. Du ställer dig inte på nå´ns sida eller 
så, om man har pratat om lärare till exempel då å om man säger att nå´nting är dåligt, 
då sätter ju inte du dig emot det (…) håller samtidigt inte med heller. (Gerda)

Någon nämner också att det kan ha varit en liten sporre till bättre prestationer.

Det har faktiskt hjälpt mig tror jag.. väldigt… Nä i början så tänkte jag.. det är väl bara 
onödigt,  tänkte man ju i början men sen så var det bara positivt. Nä men liksom, 
man har ju pratat om ämnena å så. Det är väl.. det har vart taggande på nå´t vis…
att man har.. ja, jag vet inte.. men nå´t.. (skrattar) Man har velat förbättra sig till nästa 
gång. Nä men lite så. (Tim)

Om det är så att ett högst begränsat antal intervjusamtal kan ha en effekt som gör 
att eleven motiveras att jobba vidare och ”förbättra sig”, då kan man bara speku-
lera i vilka positiva resultat som skulle kunna åstadkommas om varje elev hade 
en lärarkontakt med kontinuerlig uppföljning. En person som med intresse och 
engagemang regelbundet strävade efter att möta eleven och involvera henne/ho-
nom i den egna lärandeprocessen! Att påstå att detta är lösningen på detektivens 
gåta om gymnasieskolan vore att återigen hamna i fallgropen för enkla orsaks-
sammanhang. Som studien visat behövs därtill förändringar på olika nivåer för 
att skapa villkor och förutsättningar för upprätthållandet av det viktiga samspelet 
mellan elev och lärare och mellan elever sinsemellan. Den önskade kommunika-
tionen framstår emellertid som ett effektfullt medel för att hitta svaga punkter 
och stödja i situationer som kan vara avgörande för huruvida eleven kommer att 
lyckas eller inte. Återigen flätas delaktighet, kommunikation och lärande sam-
man och delaktigheten tycks utgöra själva huvudnyckeln till elevens framgång!
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sUMMAry

introduction And bAckground

This dissertation is the outcome of an ethnographic study carried out in the 
framework of the Swedish upper secondary school; it is a part of a project called 
Participation, Communication and Learning in Upper Secondary School – Condi-
tions and Requirements381.

For some fifteen years now the Swedish upper secondary school has been the 
object of a number of investigations and change processes. During the first half 
of the 1990s all upper secondary school programmes changed into three-year 
programmes, and with a common set of core subjects all programmes came to 
provide basic eligibility for further studies on a university level. In addition to 
individual and specially designed programmes there are at present 17 different 
national programmes comprising, besides eight core subjects, various program-
me-specific subjects giving each separate programme its special character. Admis-
sion for the school-leavers of the compulsory school to a national programme 
requires a passing grade in mathematics, English and Swedish/Swedish as a se-
cond language.

The non-compulsory school system is still in the process of transformation. 
The report of the Upper Secondary School Inquiry, denominated Path to the 
future – a reformed upper secondary school382 is now, in a somewhat edited version, 
waiting for a parliamentary resolution383, and a remodelling is expected to come 
into effect in 2011. Briefly, the reform involves a content change of the upper 
secondary school programmes; six of them are proposed to lead to an exam 
qualifying for access to higher education. The other 12 programmes will result 
in a vocationally oriented diploma qualifying for direct employment. This quali-
fication can be acquired through in-school vocational training or through upper 
secondary school apprenticeship training. Admission requirements for upper se-
condary school education as well as higher education studies will be made more 
stringent. In addition to a number of other proposals, for instance for teacher 

381  The project was funded by the Swedish Research Council and was carried out at the Univer-
sity of  Gothenburg with Professor Ann Ahlberg as project leader.
382  SOU (The Swedish Government Official Reports) 2008:27.
383  Government Bill 2008/09:199.
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training and a new education act, the introduction of a new grading system384 for 
the compulsory and non-compulsory school is also under way.

Reports on present-day upper secondary school illustrate inadequate goal 
fulfilment, even if study achievements have become better in the last few years. 
Far too many upper secondary school students do not succeed in getting the 
school-leaving certificate and basic eligibility for higher studies. Students change 
programmes or drop out of the education system. A knowledge review from 
the National Agency for Education (Skolverket, 2008b) shows that research and 
development work regarding special support in upper secondary school has been 
neglected. There is no knowledge about the reasons for the unsatisfactory results 
and no knowledge about what support is successful.

Almost all the young nowadays (ca. 99 %) start upper secondary school stu-
dies after compulsory school. This brings upper secondary school face to face 
with a partially new and different task compared with the time when the school 
system was a selection school. After the end of the Second World War, barely 8 
% of the 17-year age group went to upper secondary school (Hultqvist, 2001); 
in the early 1970s the corresponding share was around 70 %. What admission 
requirements and what qualification requirements shall be set for the upper se-
condary school? What education shall precede the upper secondary school and 
what shall the education lead on to? Upper secondary school as an independent 
type of education has attained an exceptional position which it still today re-
tains between on the one hand the compulsory school system and on the other 
hand higher education and post-secondary vocational education. Furthermore, 
the role of working life and social life as customers of upper secondary school 
has been reinforced over time. The task as formulated in the curriculum now in 
force implies a balance between the main tasks of preparing for working life and 
further studies and providing general education.

The upper secondary school shall, taking the compulsory school as its foundation, 
deepen and develop the knowledge of pupils as preparation for working life or stu-
dies at university and university college etc., and also as preparation for adult life as 
a member of society taking responsibility for one’s own life. (Lpf 94, p. 8)

How the balance between the components shall be achieved is a recurrent issue, 
but to society it is important that the upper secondary school works as a school 
system for all young people, which in the present situation must be seen as a 
formidable and challenging task.

384  Government Bill 2008/09:66.
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the Aim of the study

The dissertation has its point of departure in the communicative relational per-
spective (KoRP)385, which centres on studies of communicative contexts. In 
these linguistic and social contexts, various participants interact, talk and act in 
their daily work. The concept is consequently a comprehensive term for all those 
varied contexts, formal as well as informal, in which conversations are held with 
and about students. Among formal contexts are, for instance, lessons/pedagogical 
settings, personal development dialogues and meetings of various kinds. Above 
this, there are a number of spontaneous, informal encounters between students, 
teachers and other persons involved in the daily work. Participants vary, as does 
the physical setting of the interaction, in classrooms, corridors, staff rooms, etc. 
School as an institution is, like its separate stakeholders, a bearer of its history, 
culture and traditions, and this affects communication and action patterns.

The aim of the dissertation is to describe, analyse and interpret communica-
tion, interaction and actions in various communicative contexts in which con-
versations are held with and about students in the daily work of upper secondary 
school. The interest focuses on students who for various reasons have been jud-
ged to need special support. The study is expected to add to knowledge creation 
regarding how communication and interaction constitute daily practice and how 
this ultimately can be manifested in inclusion and exclusion processes during the 
upper secondary school education of young people.

Actual questions forming the basis for this work were formulated in the fol-
lowing way:

What communicative contexts concern students in need of  special •	
support and which of  them may appear particularly significant in 
their school practice?
What are the consequences of  interaction and actions in various •	
formal and informal contexts for how the student’s school practice 
takes form and for how potential support will be organised?
How does the student experience and understand his/her partici-•	
pation in the practice of  the school, communication in various con-
texts and his/her own learning?

385  Ahlberg, 2001, 2007c, 2009; Ahlberg, Klasson & Nordevall, 2002; Ahlberg, Målqvist & 
Welin, 2005; Jakobsson, 2002; Simeonsdotter Svensson, 2009.
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theoreticAl points of depArture

The foundation for the communicative relational perspective (KoRP) is socio-
cultural theory formation. Social practices and actions in the form of thinking, 
communication and physical actions constitute each other, which is a funda-
mental unit of analysis in the socio-cultural tradition (Säljö, 2000). The core 
is the quest for understanding of human actions and interaction in relation to 
contexts and various contextual conditions. Communication and interaction be-
come central and learning appears as situated interaction processes.

KoRP has grown from a number of empirical studies; it represents an interac-
tive approach in the knowledge area of special needs education. The proponents 
of the perspective aim at knowledge formation emanating from man and the 
various contexts of which he is an integral part. Emerging problems cannot be 
placed on a certain level, i.e., as a shortcoming of the individual or in the sur-
rounding environment, and one of the principal characteristics of KoRP is its 
emphasis on concurrence. In the study of daily school practice, interest is focused 
simultaneously on the social mission of school, the management of the work and 
the education and the individual’s qualifications for learning. Consequently, this 
is a matter of a number of relations on and between different levels, creating con-
ditions and opportunities for participation, communication and learning. These 
three aspects of human social practice are seen as an integrative field, implying 
that they have an internal relationship and interact in mutual influence386.

mediAted Action As A unit of AnAlysis

Departing from the fundamental idea of the socio-cultural perspective about 
mediation (Säljö, 2000, 2005; Wertsch, 1991, 1998), communication and 
other actions have been analysed and interpreted. An outcome of the effect 
of mediational means387 on how we perceive, understand and manage the 
world around us is also their becoming a prerequisite for the interaction and 
the actions taking place in daily school practice. Ultimately this will also 
have consequences for students’ learning and participation. Language is the 
principal means (Vygotsky, 1978, 1997), and its social function is reflected 
in the production of conversations and texts. The latter can be exemplified by 

386  Ahlberg, 2007b, 2007c, 2009; Ahlberg et al., 2002.
387  Examples of  mediational means are our knowledge, experiences, the various forms of  lin-
guistic expressions, images, symbols, schedules and practical aids of  all sorts, from the simplest 
tool to advanced technological equipment.



252  Summary 

documents in which students are portrayed and assessed. There are a number 
of similarities as well as differences between and within schools regarding 
the cultural toolbox at the disposal of every unit. This is something that also 
applies to the individual student. Particularly the varying linguistic expres-
sion ability of students, parents and school staff may promote or prevent 
interaction and the creation of meaning.

In the Findings section of the study, attention is directed at a selection of 
mediational means388 that in repeated field studies have affected the content 
of communication and other actions to a great extent. This will subsequently 
have repercussions for those students who for various reasons run the risk of 
not achieving the learning objectives.

role plAy in communicAtiVe contexts

In order to further deepen the understanding of participants’ interaction 
in various communicative contexts and its significance for how students’ 
school scenario develops, Goffman’s (1959/2000, 1967, 1970) dramatur-
gical metaphor has also proved to be fruitful. When introducing themsel-
ves, actors control the impressions on stage (for instance at a conference) 
in order for the game to function, and what Goffman calls team collusion, 
i.e., secret communication, appears among them. Sometimes, however, 
disturbances occur in the role representation, which is managed in dif-
ferent ways, and on such occasions the actors take defensive measures in 
the form of dramaturgical loyalty, discipline and circumspection. Above 
that, moves from the audience are sometimes needed to save the show in 
progress.

Differences occur depending on whether the actors talk and act in the 
presence or absence of the person dealt with (student, parents, colleagues, 
etc.), and the situations are defined as front stage or back stage. In the upper 
secondary school, conversations are held in which the student him-/herself 
participates, e.g., personal development dialogues and student welfare meet-
ings. On such occasions, he/she can assume the role of audience or actor. On 
the other hand, at class meetings, student welfare team meetings and similar, 
the student is absent and the conversation is held behind the scenes, to again 
use Goffman’s expression.

388  Language, the grading scale, merit rating, certain documents and time schedules.
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methodology And implementAtion

An ethnographic approach turned out to comprise the methodological assump-
tions needed to create a bridge between theory and method in the present study. 
Unlike conventional ethnography primarily aiming at describing what something 
is, proponents of critical ethnography focus their interest on what something 
might be. The research aims at achieving change (Thomas, 1993), and thus has a 
political/ideological purpose. A significant number of students in each age group 
in upper secondary school experience failure, do not achieve stipulated learning 
objectives, are referred to alternative education or choose to terminate their edu-
cation. School is governed by ideological and political standpoints, and official 
policy documents indicate the direction of the work taking the equality of all 
humans for granted. All students shall have influence on their situation, be given 
responsibility and participate in the community. Consequently, we cannot disre-
gard the normative approach.

The conditions for existence within a particular context are not as they could be for 
specific subjects; as a result, the researcher feels a moral obligation to make a con-
tribution toward changing those conditions toward greater freedom and equity. The 
critical ethnographer also takes us beneath surface appearances, disrupts the status 
quo, and unsettles both neutrality and taken-for-granted assumptions by bringing to 
light underlying and obscure operations of power and control. Therefore, the critical 
ethnographer resists domestication and moves from “what is” to “what could be”.  
(Madison, 2005, p. 5)

The experience and learning of individuals are fundamental for knowledge crea-
tion about how exclusion and inclusion processes manifest themselves. Students’ 
narratives facilitate reflections about what has happened before in their lives, 
what is going on in current situations, experiences affecting their actions, and 
their understanding and experience of inter- and intra-personal participation.389 
Narratives cannot, however, be “found”; interviews and spontaneous conversa-
tions occur in a context in which also the researcher is a co-creator of the nar-
rative (Mattson & Stage, 2003; Riessman, 2008).

Interviewer and interviewee are in partnership and dialogue as they construct memo-
ry, meaning, and experience together. (---) The beauty of this method of interviewing is 
in the complex realms of individual subjectivity, memory, yearnings, polemics, and hope 
that are unveiled and inseparable from shared and inherited expressions of communal 
strivings, social history, and political possibility. (Madison, 2005, pp. 25-26)

389  See, among others, Ahlberg (2001, 2007c); Ahlberg et al. (2002); Molin (2004); Björk-Åkes-
son & Granlund (2004); Tangen (2004).
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dAtA collection And production

The field work was begun at so-called transition conferences390. Among students 
discussed at the conferences, eleven students were selected for a case study gro-
up. The group happened to represent two national programmes at two different 
schools in one and the same municipality. The programmes are work-oriented, 
but each also prepares for further studies.

The field work extended over a period of 163 days, but the length of the visits 
varied according to the daily content. A large number of observations and formal 
conversations have generated extensive field notes that have been typed out, clas-
sified and filed in several ways. In addition, planned interviews with case study 
students have recurred during the whole school period. Class teachers/mentors, 
remedial teachers/special needs teachers, pupil social welfare staff, study and vo-
cational guides and school heads concerned were also interviewed. Besides this 
data production, a collection of documents was also carried out. Individual study 
plans, action plans, minutes of pupil welfare meetings, class meetings and docu-
ments for transition between compulsory school and upper secondary school are 
examples of such texts. In addition there are educational policy documents on 
the administrative level for individual schools, school management areas, specific 
upper secondary school programmes or individual teams.

AnAlysis

With the start of the field work, a long analysis and interpretation process began 
which I have chosen to describe in terms of different phases. The triad mentioned 
– participation, communication and learning constituted a grid for the collection 
and processing of data. Since the research work illustrates the management of 
the work as well as the students’ own experiences and learning, the analysis was 
carried out in parallel steps with different methods in each phase.

In the analysis of the mediated action, the content was categorised (indivi-
dual, group and organisational level). Relations between actors and mediational 
means was analysed from mainly five out of ten characteristics of mediated ac-
tions formulated by Wertsch (1998): An Irreducible Tension: Agent and Medi-
ational Means, The Multiple Goals of Action, Constraint and Affordances, Transfor-
mations of Mediated Action and Power and Authority. The relation between actor 
and stage and the latter’s significance for the action was analysed with a narrower 
approach (the physical room) as well as a wider one (a social perspective). For a 

390  Compulsory school staff  brief  upper secondary school staff  on students’ supposed needs.
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deeper understanding of the communication and interaction between the actors, 
the analytical tool was drawn from Goffman’s dramaturgical perspective, briefly 
mentioned above.

Concentration of meaning and narrative structuring (Kvale, 1997) were used 
as analytical methods in the creation of chronological student narratives in which 
students’ accounts were interlaced with observations made and the content of 
documents studied. The extensive material was recreated in subsequent steps in 
the light of the natural units of meaning of the text that were uncovered (Kvale, 
1997). In order to distinguish factors of importance for inclusion and exclusion 
processes in the upper secondary school, the concepts of participation, commu-
nication and learning were again used in the final stage to analyse the resulting 
material, which produced eight themes391.

findings

The descriptive mapping of upper secondary school communicative contexts af-
fecting students in need of special support points at a great variety of connec-
tions in which school actors meet, talk and act. The question of which contexts 
have a specific significance for students’ school practice cannot be answered until 
the students’ own experiences are linked to observations made at work. In the 
findings chapter, a selection of contexts are described, which are or are expected 
to be of significance for how a student’s school situation takes form and for 
how potential support will be organised. This includes, among other things, 
transition conferences, class meetings, student welfare team meetings, work pla-
cement talks and personal development dialogues. The content of the actions is 
affected by interaction, which is influenced not only by relations between actors 
but also to a great extent actors’ collaboration with mediational means and the 
stage setting, which communicates the message about the historical, structural 
and cultural background of the school and the participants. The perception of 
underlying aims and institutional conditions establishes prerequisites for or, al-
ternatively, limits the capacity of actors.

The role of language does not only create opportunities but can to a great 
extent constitute an obstacle. The choice of words and expressions limits actors’ 

391  Participation in a community of  friends; Freedom limiting or promoting learning; Motiva-
tion and the creation of  meaning; Being heard, understood and respected; Understanding and cre-
ating connections; Remedial measures or just measures; Voids between communicative contexts; 
Wait generating serial stories.
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thinking, which in turn results in categorisation and labelling of students, a clas-
sification that is often made before they have started upper secondary school. 
This leads to stereotypical thinking concerning the organisation of support. Sin-
ce the student appears as the bearer of the problem, the attention is not drawn 
to the school’s opportunities to change the teaching. The concepts also become 
tools for the students in their presentation of themselves or the group (e.g., “the 
Fail group”, “the elite group”). In this way, language contributes to and main-
tains exclusion processes by its constituting function.

In addition to language, there are a number of other mediational means with 
greater or smaller impact. In the hands of the actors, the use of such means 
in the form of records of non-attendance, grading scales, merit-rating systems, 
documents, national and local tests, etc., can have far-reaching consequences 
and decisive importance for the organisation of support measures. More often 
than not, they have a dominant role in the communication held with and about 
students. There are risks to pay attention to when the means and the actions 
are given priority and are used without consideration for the student’s needs 
and without a common understanding of the underlying cause. On the other 
hand, the study shows that also the opposite will not contribute to a beneficial 
development. The findings of the study indicate a certain discrepancy between 
what has been formulated in the guidelines392 regulating school work and what is 
implemented in practice. Differences are manifest in, for instance, varying ways 
of using the individual study plan, in a failure to develop action plans or in the 
lack of personal development dialogues.

Collaboration between actors in different communicative contexts is neces-
sary, and when communication works, there is balance between the actors. Pla-
cement talks and some personal development dialogues illustrate how “one-man 
teams” (Goffman 1959/2000) can work during conversation and what the con-
sequences are when student and mentor/teacher share the conversation space. 
The content of the communication is in focus, and so less energy is required 
to maintain and protect roles. The study illustrates several situations in which 
the opposite is the case. In the words of Goffman’s metaphorical concept, it can 
be observed that disturbances in the game, i.e., in the participants’ interaction, 
do not benefit students in need of special support, irrespective of whether they 
are present or absent. Further, the conclusion is that the historical, social and 
cultural background of the school and of individual actors plays an important 

392  Regulations through national (The Swedish Code of  Statutes, SFS 1992:394) and local pol-
icy documents.
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role in the management of differences between students representing different 
outlooks, experiences, traditions and routines. This generates variations in the 
actors’ ways of looking at students’ skills and of assessing knowledge and skills 
which are judged to be more or less theoretical or practical.

pArticipAtion, communicAtion And leArning on the journey 
through upper secondAry school

All students in the case study group directly or indirectly stress the importance 
of having friends; participation in a community is one of the prerequisites for 
succeeding in education. Students who come up against difficulties, who termi-
nate their studies or have an adapted study route periodically find themselves 
outsiders in the upper secondary school, have a history of being bullied in the 
compulsory school and/or are in a school class in which relations between stu-
dents are strained due to strong grouping. Particularly in classes preparing for 
further studies, there is an apparent segregation between overachievers and those 
who have difficulties achieving higher grades. The same is true for students with 
different social and economic backgrounds.

In sum, crucial for a student’s education are the opportunity for participation 
in a community of friends and the opportunity for real participation in one’s 
own learning process. For the latter, a number of factors are essential; the core is 
a functioning interaction and communication with one’s teachers, particularly 
class teacher/mentor. To be heard and to understand is fundamental for a func-
tioning communication, regardless of in what context the student is.
Greater freedom in reference to a student’s own responsibility and demands that 
do not correspond to the abilities of an individual or a group will reduce the 
opportunities for participation and learning. Students simply lack the means to 
structure their work and their daily life. Too small demands, on the other hand, 
send a message that what the student is expected to achieve is not that important, 
which may result in negative feelings of special treatment. Opportunities for 
creation of meaning and maintaining motivation are fundamental prerequisites 
for students’ participation.

Remedial measures applied are primarily aimed at the individual, but the 
study indicates a need for adaptations and changes on different levels (individu-
al, group, organisational and social) to create better prerequisites and conditions 
for learning. Support efforts facilitating inclusion are distinguished by student 
participation, working communication and continuous follow-up by genuinely 
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interested teachers/class teachers. Exclusion processes are nurtured by a too long 
wait for measures to be implemented in order to break a downward spiral when 
students are lagging behind in coursework, results are deteriorating, absence is 
increasing and the student is outside the community. Delegating tasks to diffe-
rent actors involves a risk that the student will fall into the space between various 
communicative contexts, and the comprehensive view of the student’s situation 
is lost when connecting links are missing.

The search for contexts which are including or excluding reveals that the 
student’s participation and consequently the communication with the student is 
crucial. This applies to both formal and informal contexts. Regular conversations 
with the student provide knowledge about the situation he/she is in, what oppor-
tunities and difficulties the student encounters and the student’s own suggestions 
regarding what is required for him/her to succeed at school. When communica-
tion about a student turns into communication with the student to a greater ex-
tent, the need for a number of communicative contexts tends to decrease. Some 
will be redundant, others will be used more efficiently when the proficiency of 
various professions is better utilised through coordination and inclusion in a 
more holistic view of the student. In brief, a student’s own participation seems to 
play a key role for continuous success, learning and development.

In conversations held with and about a student, the content is characterised 
to a great extent by the role of grades, i.e., formal requirements as a consequence 
of education policy objectives. The aim is for students to pass courses and, above 
all, for courses to be graded so as not to jeopardise the student’s school-leaving 
certificate. When students themselves discuss their education and their learning, 
this is done in terms of acquired knowledge and skills which they consider to be 
of use to them in both their private and their professional life. They argue that 
knowledge must be used, not only during a test or a course. Students depict lear-
ning that lets them grow as human beings, but they also point at learning that 
has the opposite effect, such as classification and special treatment, which affects 
their self-confidence and their self-image.

Eight out of eleven students in the case study group achieved a school-leaving 
certificate, and six of them attained basic eligibility for further higher education 
studies in accordance with regulations in force. It is not only formal evidence in 
the form of a school-leaving certificate and eligibility attained that is emphasised 
in an evaluation of the study years or considered the decisive factor for selecting 
one’s occupational branch. The widened assessment of students is in agreement 
with the intentions of the curriculum according to the quotation above (Lpf94, 
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p 8). A school-leaving certificate without merit ranking does not reveal much 
about the student’s progress, since it in theory can include any number of failed 
grades. In spite of genuine interest, aptitude for one’s chosen occupational field 
and otherwise good grades, special rules of eligibility for further studies can re-
sult in one single subject grade putting a stop for a student until the grade has 
been raised in upper secondary school for adults. Whether the student’s acquired 
knowledge and skills correspond to the real requirements of university studies or 
the labour market is, however, a question answered by neither grades nor merit 
ranking.

finAl obserVAtions

With “these constant meetings”, one school representative expresses his expe-
rience of participating in an ever greater number of collaboration groups and va-
rious constellations in which teachers are to work over and above their teaching 
duties. The findings of the study corroborate the quotation in terms of numbers 
and the negative ring; at the same time the research result indicates that there is 
a kind of “meeting” that has far-reaching beneficial consequences for students 
in need of support. Conversations with teachers and continuous follow-ups by 
mentors/class teachers are demanded and highly valued by the students. Teachers 
who attach great importance to planning together with their students and who 
see other opportunities for support find that time is short, and they may some-
times be forced into “civil disobedience”. This may apply to measures deemed 
to be more effective than efforts prevalent in local decisions, traditions and rou-
tines.

The findings of the study suggest that in several respects there is a need for 
schools to carry out a self-critical scrutiny of the management of their own work. 
Formal contexts that shall have a preventive and supportive function are not 
very important for the students in the case study group. On the contrary, the 
situation may be aggravated by procrastination and a lack of coordination of 
parallel processes in which actors’ motives may be directly contradictory. There 
is thus reason to consider the effect in relation to the time and effort spent. How 
can work be organised to create the opportunities for interaction that students 
demand and that, according to the findings of this study, lead to a reduction of 
the number of formal contexts needed? When there are functioning connecting 
links (often in the form of a dedicated mentor), the distance between contexts 
can be reduced, and measures are implemented sooner. The opposite, also exem-
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plified in the case study group, has negative consequences for the students con-
cerned. Letting a student’s school situation be dependent on which single teacher 
is specially responsible can hardly be acceptable in the light of the wording of 
the policy documents about all students’ right to all-round development according 
to their own potential. With individuals in focus, efforts are needed that affect 
education (particularly teaching, special needs education and didactics), group 
relations and especially the organisation of the work on different levels. Social 
influence and political/ideological attitudes and regulations cannot be ignored. 
What will be the consequences for tomorrow’s upper secondary school when 
new reforms come into force? What conditions and opportunities will be crea-
ted to help students by greater participation and profitable communication to 
achieve learning that meets the needs and wishes of society, working life, higher 
education and the individual?
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     040000

Hej………………!

Jag heter Gunvie Möllås och arbetar med forskning i gymnasieskolan. På upprops-
dagen den här terminen var jag med och presenterade mig på ett par gymnasieskolor 
i X-stad. Kanske var också du med vid det tillfället. Jag berättade kort om att jag ska 
följa ett antal elever som börjar i gymnasieskolans år 1 vid ett par olika program. 
Helst av allt skulle jag vilja ha kontakt med alla, men tyvärr måste jag begränsa mig 
till ett mindre antal killar och tjejer.

Mitt arbete går ut på att studera och beskriva hur gymnasieskolan möter dig som 
elev, hur man anpassar till dina behov och önskemål, om du får det stöd som du vill 
ha/behöver osv. Det handlar alltså om hur man lyssnar till varandra och hur du som 
elev blir delaktig. Jag är alltså mycket intresserad av vad eleven vill, tycker, tänker och 
känner. Jag kommer att prata med elever, med personalen, finnas med i det dagliga 
skolarbetet ibland och på möten av skilda slag. Detta är bara några exempel. 

Nu har jag suttit med intagningslistor från augusti månad och det kanske har hänt 
förändringar. Men jag har valt ut ett antal tjejer och killar, får vi se om dessa finns 
kvar på programmet. Jag skriver det här brevet till dig för att du ska vara lite beredd 
på att jag ringer upp dig om några dagar. Då kommer jag att berätta lite mer och fråga 
dig om det är ok för dig att ingå i mitt arbete. Du kommer att vara helt anonym, dvs 
ingen får veta ditt namn eller varifrån du kommer. Dessutom har du möjlighet att 
när som helst bryta. Jag kommer inte att ”hänga efter” dig eller visa inför klassen att 
jag pratar med dig. Det blir inte heller något extra arbete för dig mer än att vi kanske 
träffas ett par gånger per termin för samtal. 

Jag hoppas att det är ok om jag ringer upp dig så småningom, men jag ville gärna ge 
dig lite tid att fundera så att du inte blir helt överrumplad. Om du undrar över något 
får du gärna höra av dig på min mailadress (gunvie.mollas@hlk.hj.se) eller telefonen 
073-000 00 00 (bostad 0000-11111) Det kan vara lite svårt att få tag på mig eftersom 
jag arbetar halvtid i grundskolan i en annan kommun och halvtid på Högskolan för 
Lärande och Kommunikation. Men du kan alltid lämna meddelanden på mobilen 
eller maila.

På återhörande och ha´ en bra vecka…
hälsar
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Överenskommelse och godkännande 
(information till berörd klassföreståndare/mentor, elevvårdspersonal och rek-
tor)

Jag tillåter att Gunvie Möllås får ta del av och kopiera den individuella studie-
planen och övrig information som finns dokumenterad i min elevakt/elevmapp 
inom gymnasieskolan. Materialet får bara användas inom forskningsprojektet 
och ska förvaras på ett sådant sätt att det inte kan spridas till obehöriga. 

Alla uppgifter (namn, personnummer, adress) som kan avslöja min identitet får 
inte användas vid rapportering av forskningsresultaten. 

X-stad den__________________

______________________________

______________________________

_____________________________
Gunvie Möllås

Bitr. forskare vid Göteborgs Universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik
Doktorand vid Högskolan för Lärande och Kommunikation
Högskolan i Jönköping

Tel. 073-000 00 00
E-post: gunvie.mollas@hlk.hj.se      
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UTDRAG FRÅN LOGGBOK ht 04, vt 05 och vt 07

v. 44 Fältstudier måndag – torsdag (lektioner, raster m.m.) Tallåker
 041025  mail till rektor GV med bifogat brev (daterat 041024)
   lektionsbesök/karaktärsämnen, resurs, klf-tid
   informella samtal personal/elever
 041026  utvecklingssamtal TS/TÅ (klf, pappa, TS)
   lektionsbesök TÅ/karaktärsämnen
   informella samtal personal/elever
 041027  lektionsbesök TÅ/ma och eng
   informella samtal personal/elever
   inledande samtal TC/TÅ ljudfil DS330003
 041028  lektionsbesök TÅ/ sv (2 klasser) och matte
   informella samtal personal/elever

v. 46 Fältstudier  måndag-fredag (lektioner, raster m.m.) Granvik
 041108  samtal med rektor, specialpedagog och tre lärare/GV
 041109  lektionsbesök sv x 2, nk, eng
   informella samtal med elever och lärare
 041110  lektionsbesök nk, psykologi, estetisk verksamhet
   informella samtal med elever, lärare 
 041111  lektionsbesök – resursdag – tre föreläsningar i två   
   klasser
   informella samtal i samband med detta
 041112  lektionsbesök eng, matte
   informella samtal med lärare 
   fortsatt samtal GK/GV, ANT (Inspelning    
   fungerade ej).
_____________________________________________________________

v. 16 050418  mail från klf A/TÅ
 050420   telesamtal med förälder TP/TÅ
   telesamtal med elev TC/TÅ, bokat tid för träff (21/4)
 050421  inf samtal med SYV TÅ  ERK050421
   lektionsbesök/TÅ matte inkl inf samtal
   intervjusamtal med elev TL/TÅ ljudfil DSS330012
   intervjusamtal med elev TC/TÅ ljudfil DSS330013
 050422  lektionsbesök/TÅ karaktärsämne



 
v. 17 050425  planerat u-samtal elev TL/TÅ har redan ägt rum när  
   jag kommer till den bestämda tiden 14.00 
 050426  besök TÅ  ERK050426
   inf samtal med klf A/TÅ , klf A-M/TÅ 
    rektor /TÅ
           elev TC/TÅ , elev TP/TÅ, elev TL/TÅ
           karaktärsämneslärare/TÅ 
   lektionsbesök/TÅ karaktärsämneskurser
   planerat utvecklingssamtal TA/TÅ inställt pga   
   sjukdom
_____________________________________________________________ 

v. 4 070122  samtal elev GÖ och klf R/GV
 070124  klasskonferens S 3/GV 
    informellt samtal med klf R/GV
 070126  klasskonferens Y 3/GV
   elevvårdsteamsmöte/GV
   inf. samtal exp.assistent GV, samt rektor
   
v. 5   brev med elevvårdsteamslistor från exp.assistent/GV

v. 6 070205  elevvårdsteamsmöte/TÅ – inställt på morgonen.
   samtal kurator/TÅ, SYV/TÅ och klf/elever i entréhall
   SMS till elev TL.
   inf. samtal elev TL/nära anhörig/klf
   EVK TL
 070207  lektionsbesök re/TÅ (S-klassen)
   inf. samtal i personalrum
   inf. samtal förälder/elev TA i korridoren
   samtal mellan kurator, klf, förälder och elev TA
   samtal mellan elev TA, klf, re-lärare, spec.lärare
   samtal mellan elev-kamrater i korridor
   samtal med TA

Bilaga 2



Elevsamtal februari 2006

Hur är nuläget? Hur upplever du skolarbetet/skolsituationen just nu?

Studieresultat, noterat i samlat betygsdokument/avslutade kurser•	
Pågående kurser/ev. förlängda kurser/ev. reducerade kurser•	
Vad fungerar bra/mindre bra? /innehåll, uppläggning, samarbete elev-•	
elev, samt elev-lärare...
Stöd? I så fall hur? Spec.lärare/spec.ped.?•	
Praktik•	

U-samtal (Hur ofta? Vilka deltar? Åtgärder?)•	
Övriga klf-samtal, samtal med annan personal (lärare/elevvårdsperso-•	
nal/SYV/skolledare, exp. personal/vaktmästare etc.)
Kontakt elev-hem-skola för övrigt/ skriftlig info, tele, mail osv.•	
EVK? Andra former av träffar? Åtgärder?•	
Individuella studieplanen? ÅP?•	

Återblickar, framtidstankar och jämförelse…
Jämförelse grundskola – gymnasieskola (trivsel, studieresultat, elevens •	
delaktighet, kommunikationen i elevens nätverk etc)
Dina tankar för 1,5 år sedan – tankar om hur det ser ut om ytterligare •	
1,5 år…

Vad leder till framgång/misslyckande i gymnasiestudierna?

Bilaga 3a



Manual – intervjusamtal   klf/mentorer

Inledning •	 (bakgrund/utbildning, yrkeserfarenhet, antal program/klasser/elever/
ansvarig chef  etc.)

Arbetsuppgifter/uppdrag•	
Beskriv dina arbetsuppgifter/ditt uppdrag.
Förväntningar? Möjligheter?/Svårigheter?/Förändringar? Jmf  styrdokumentens mål 
och intentioner.

Klf-uppdraget. Beskriv arbetet med en ny klass. Stödfunktioner?
Kontakt elev/vårdnadshavare. Elevsamtal? Utvecklingssamtal? 
Dokumentation?

”Elever i svårigheter”•	
”En gymnasieskola för alla elever” – Hur tänker du kring detta?
Vilka svårigheter/problem? När uppstår dessa? 
Kontakt grundskolan/överlämningskonferenser
Beskriv skolans rutiner/arbetsgång då ett elevvårdsärende väcks
Åtgärder/Stöd? 
Uppföljning/Utvärdering?
Klasskonferenser/elevvårdskonferenser
Externa stödfunktioner

Hinder/möjligheter? Behov av förändring/utveckling?

Skolans aktörer•	
Beskriv ditt samarbete med övriga pedagoger (lärarkollegor – kärn- resp.  karaktärsäm-
neslärare, spec.lärare/spec.pedagog)

elevvårdspersonal
rektorer/gy-chef
övrig personal 

Hinder/möjligheter?
Behov av förändring/utveckling?

Specifika frågor utifrån gjorda fältobservationer och de enskilda elever som •	
utgör fallstudier i forskningsprojektet

      Insamling av elevdokument. 
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Manual – intervjusamtal   elevvårdspersonal

Inledning •	 (bakgrund/utbildning, nuv. tjänst, antal år, omfattning, ansvarig chef  etc.)

Arbetsuppgifter/uppdrag•	
Beskriv dina arbetsuppgifter/ditt uppdrag. Hur kan en ”vanlig” arbetsvecka se ut för dig?
Mest centralt/angeläget?/Mindre viktigt?
Möjligheter?/Svårigheter?/Förändringar?

Skolans rutiner vid elevvårdsärenden•	
Beskriv skolans rutiner/arbetsgång då ett elevvårdsärende väcks.
Hur får du dina uppdrag (elevvårdsärenden)?
Utredningar? (dyslexi? dyskalkyli? etc.)

Kontakter med grundskolan•	
Hur används materialet (t.ex. överlämningsdokument) från grundskolan? Kontakter 
med avlämnande skola?
Dokumentation?

Kommunikativa kontexter inom gymnasieskolan•	
Deltagande i olika kommunikativa kontexter – vilka? -överlämningskonferenser  
      -klasskonferenser
      -elevvårdsteamsmöten
      -EVK
      -utvecklingssamtal   
      -elevsamtal
      -föräldrasamtal-träffar för elev- 
      vårdspersonal
      -övrigt
Hinder/möjligheter?
Behov av förändring/utveckling?

Skolans aktörer•	
Beskriv ditt samarbete med övrig elevvårdspersonal 
                                             lärare/speciallärare/-pedagoger
     rektorer/gy-chef

Hinder/möjligheter?
Behov av förändring/utveckling?

Kontakter utanför skolan•	
Beskriv ev. externa kontakter  (soc., BUP, hab., ungdomsmottagningar etc.)

Hinder/möjligheter?
Behov av förändring/utveckling?

Specifika frågor utifrån gjorda fältobservationer och de enskilda elever som •	
utgör fallstudier i forskningsprojektet
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kommunnivå         
Den kommunala skolplanen                
Kvalitetsredovisning Gymnasienämnden               
Dagordning/minnesanteckningar från rektorsmöten              
Riktlinjer för övergång mellan grundskola och gymnasieskola från olika år                       
Information och stödmaterial för olika områden: 
sommarskola, skolutveckling, kvalitetsredovisning, feriepraktik etc                     
Nätbaserad information                                       
Övrigt (mtrl rörande personal m m)

skol- grupp- och individnivå - grAnVIk 
Lokala arbetsplanen 
Handlingsplaner              
Årlig kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse           
Material inför överlämningskonferens    
Överlämningsdokument avseende enskilda elever (157 från grundskolan)
Övrigt material i samband med överlämningskonferens (anteckningar från spec.ped. m m)        
Information till elever i samband med läsårets start      
Blanketter och formulär för olika ändamål (ett stort antal)
Klassrådsprotokoll (52)           
Protokoll från samtal mellan rektor och elevrepresentanter från resp. klass  (12)        
Klasskonferensprotokoll (24)            
Material (sammanställningar) inför elevvårdsteamsmöten (56 sidor)
Material i samband med introduktion av åtgärdsprogram
Information inför studenten (nätbaserat)
Betygskataloger                                       
Slutbetyg/betygsdokument
Beskrivningar av lokala kurser (18)                                      
Tilldelade stipendier (kopior)               
Nätbaserad information 
Övrigt (material kopplat till undervisningen m m)

Dokument för respektive fallstudieelev 

               

skol- grupp- och individnivå - tAllåker 
Lokala arbetsplanen
Handlingsplaner 
Årlig kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse
Slutbetyg/betygsdokument
Material inför överlämningskonferens    
Överlämningsdokument avseende enskilda elever (120 från grundskolan)
Övrigt material rörande överlämningskonferenser (anteckningar från SYV, skrivelser m m)        
Information till elever i samband med läsårets start      
Blanketter och formulär för olika ändamål
Information inför studenten
Slutbetyg/betygsdokument                                    
Nätbaserad information 
Övrigt (material kopplat till undervisningen m m)

Dokument för respektive fallstudieelev 
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tina – tallåkerskolan klass s

Överlämningskonferens vt 2004      v 23 (juni)

år 1 2004-2005
Skolstarten ht 2004      v 34 (aug)
Utvecklingssamtal      v 39 (sep)
Tinas erfarenheter – intervjusamtal   v 40 (sep)
Åtgärdsprogram      v 40 (sep)
Undervisning - Observationer     v 44 (okt)
Klasskonferens      v 48 (nov) 
Undervisning - Observationer     v 48 (nov)
Klasskonferens      v 8 (feb)
Undervisning – Observationer    v 11 (mars)
Klf-anteckningar om Tinas skolsituation (klasskonferens vt 05?)
Undervisning - Observationer     v 14 (april)
Tinas erfarenheter – intervjusamtal    v 15 (april)
Utvecklingssamtal-inställt/Informellt samtal klf   v 17 (april)
Utvecklingssamtal      v 18 (maj)
Samtal med klf Anja     v 23 (juni)
Dokument – frånvarorapportering    v 24 (juni)

år 2 2005-2006
Utvecklingssamtal/Individuella studieplanen    v 38 (sep)
Dokument/SYV anteckningar 
Samtal elev/SYV/klf/kurator     v 43 (okt)
Klasskonferens      v 48 (nov) 
Anteckningar förda av SYV vid klasskonferensen
Åtgärdsprogram upprättas     v 50 (dec)
Enkät till undervisande lärare ang ÅP        (jan)
Genomgång av ÅP med elev och förälder (pappa)    (jan)
Individuella studieplanen – telefonsamtal med hemmet
Klasskonferens/SYV anteckningar     v 8 (feb)
SYV telefonsamtal med förälder (mamma)     v 8 (feb)
Elevvårdskonferens med klf, kurator och 
vik rektor       v 8 (feb)
Elevvårdsteamsmöte     v 9 (feb) 
Brev till föräldrar      feb? mars?
Tinas erfarenheter – intervjusamtal   v 9 (mars)
Undervisning/utvecklingssamtal – observationer   v 12 (mars)
Elevvårdsteamsmöte      v 13 (mars)
EVK med elev, förälder, kurator, vik rektor      v 14 (april)
Praktik fr o m v 16      v 16 (april)
SYV-mail till undervisande lärare     v 16 (april)
Samtal ? SYV och elev     v 17 (april)
Telefon samtal SYVoch mamma, samtal SYV och
 praktikhandledare      v 17 (april)
SYV-anteckningar/Klasskonferens    v 19 (maj)
Dokument – brev till handledare på praktikplats, närvaro-
rapporteringar från praktik    v 16-23
Informellt samtal med SYV    v 18 (maj)
Intervjusamtal klf      v 19 (maj)
Informellt samtal med SYV     v 22 (maj)
Dokument ”IG eller ej avslutad kurs”    v 24 (juni)
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år 3 2006-2007
Samtal - kontaktperson, elev, klf      v 33 (aug)
Dokument – närvarorapportering     v 34-43
Informellt samtal med klf      v 38 (sep) 
Samtal elev, kl (utvecklingssamtal)     v 40 (okt)
Klasskonferens       v 45 (nov)
Tinas erfarenheter (besök på praktikarbetsplats)    v 46 (nov)
Elevvårdsteamsmöte       v 46 (nov)
Undervisning – Observationer     v 46 (nov)
Samlat betygsdokument  v 50 (dec)
Elevvårdsteamsmöte       v 51 (dec)
Individuella studieplanen – telefonsamtal med hemmet  (jan-feb)
Dokument – frånvarorapport     (aug-feb) 
Elevvårdsteamsmöte inställt/Informellt samtal kurator, SYV v 6 (feb)
Undervisning - Observationer     v 6 (feb)
Samtal/elev, klf, kurator och förälder    v 6 (feb)
Individuella studieplanen    v 6 (feb)
Samtal/elev, re-lärare, klf, kamrater    v 6 (feb)
Tinas erfarenheter – intervjusamtal    v 6 (feb)
Samtal med kompisar i korridoren    v 6 (feb)
Tinas erfarenheter/samtal med klf    v 6 (feb)
Tinas erfarenheter      v 6 (feb)
Elevvårdsteamsmöte     v 9 (feb)
Informellt samtal klf och re-lärare    v 10 (mars)
Elevgenomgång i arbetslaget     v 10 (mars) 
Observationer       v 10 (mars)
Elevvårdsteamsmöte      v 22 (maj)
Tinas erfarenheter - det avslutande intervjusamtalet   v 22 (juni)
Studentdagen     v 23 (juni)
Samlat betygsdokument     v 25 (juni)
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