
 

 

 

 

 

En diskursteoretisk analys av sju 
gymnasieelevers beskrivningar av att 

ha åtgärdsprogram 
”det är väl ingen speciell människa så” 

 

Kristina Sahlin 

 
 

 

 

 

 

 

Masteruppsats 30 hp Handledare 
Inom Specialpedagogik Mikael Segolsson 

 
Masterutbildningen Examinator 
Vårterminen 2015 Joel Hedegaard 
 



 

 

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 
KOMMUNIKATION (HLK) 
Högskolan i Jönköping 

Masteruppsats 30 hp 
inom Specialpedagogik 
Masterprogrammet 

Vårterminen 2015 

SAMMANFATTNING 

Kristina Sahlin 

En diskursteoretisk analys av sju gymnasieelevers beskrivningar av att ha åtgärdsprogram på hög-
skoleförberedande program 

Antal sidor: 55 

 

Syftet med studien är att ur ett diskursteoretiskt perspektiv beskriva rådande diskurs och inom diskursen 

tillgängliga subjektspositioner, då sju gymnasieelever beskriver sina åtgärdsprogram på högskoleförbered-

ande program. Resultatet visar att det råder samstämmighet bland eleverna kring att de har fått åtgärdspro-

gram upprättade eftersom de ligger efter i skolarbetet och att de ligger på betyget F i en eller flera kurser. 

Resultatet visar vidare att det inte råder samstämmighet bland eleverna kring hur det kommer sig att de lig-

ger efter och riskerar F, och att det heller inte råder samstämmighet kring hur åtgärdsprogrammet har bidra-

git till förbättrade resultat.  Resultatet visar att det i elevernas beskrivningar också framkommer att de har ett 

flertal subjektspositioner tillgängliga inom diskursen. Av dessa tillgängliga subjektspositioner intar samtliga 

elever i studien subjektspositionen elev som riskerar att få F. Likaså visar resultatet att samtliga elever intar 
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The aim of this study is to describe, from a discourse theoretical perspective, the prevailing dis-

course and the subject positions available within this discourse among sevens pupils attending 

higher education preparatory programmes at Upper Secondary Schools in Sweden. The discourse 

emerges in qualitative interviews where the pupils talk about their experiences of individual educa-

tional plans. The result shows that concordance prevails among the pupils about the fact that their 

individual educational plans have been drawn up because they have fallen behind in their school 

work, and because they run the risk of having grade F. Furthermore, the result shows that con-

cordance does not prevail among the pupils when it comes to why they have fallen behind in their 

school work or how the individual educational plan has helped to improve the results. The result 
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they all accept a subject position that signifies that he or she is not an unusual or special pupil.  
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1. Inledning  

”Du kan få intervjua mig också!” ropade en elev när jag satt utanför rektorns kontor på en av gymnasie-

skolorna som förekommer i denna studie. ”Gärna, men har du åtgärdsprogram?” blev mitt svar. ”Nä, det 

har jag ju inte. Men jag borde nog ha det!” svarade eleven glatt. 

Vad innebär det egentligen att vara en elev med ett åtgärdsprogram på gymnasieskolans högskoleförbered-

ande program? Det är en befogad fråga både utifrån elevens uttalande här ovanför och utifrån det faktum 

att skollagen inte ger någon exakt definition av begreppet särskilt stöd (Skolverket, 2013a), vari åtgärds-

program inryms. Skollagen definierar dock att om en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdspro-

gram upprättas, men hur vet elever och skolpersonal att någon är i behov av särskilt stöd? Vidare, och 

kanske viktigast, kan man fråga sig på viket sätt elever som själva har åtgärdsprogram upplever dem. Åt-

gärdsprogrammen finns för elevernas skull. Därför vill jag undersöka hur elever beskriver detta. 

Det finns inte någon omfattande forskning kring åtgärdsprogram i gymnasieskolan. Enligt Möllås (2009) 

har studier som handlar om gymnasieelevers svårigheter och möjligheter framförallt riktat sitt intresse mot 

det individuella programmet. Möllås poängterar att skolsituationen för gymnasieelever som är i behov av 

särskilt stöd på nationella program utgör ett ganska outforskat område. Föreliggande uppsats fokuserar på 

högskoleförberedande program och kan därför utgöra ett komplement till de studier som genomförts på 

gymnasieskolan och som främst har inriktats mot elever och verksamhet vid de yrkesförberedande pro-

grammen. De högskoleförberedande programmen är färre än de yrkesförberedande, men har antalsmäss-

igt fler antagna elever (Skolverket, 2013b). Inom gymnasieskolan finns det arton nationella program varav 

sex är högskoleförberedande. Dessa är naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, samhällsveten-

skapsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet och humanistiska programmet. Alla nat-

ionella program är treåriga (Skolverket, 2011). 

Således är det både intressant och relevant att genomföra en studie kring vad en grupp elever på gymnasie-

skolans högskoleförberedande program uttrycker då de ombeds beskriva sina åtgärdsprogram. Det finns 

studier och annan litteratur som pekar mot att elever som får specialpedagogiska insatser, den specialpe-

dagogiska organisationen och specialpedagogik i allmänhet lätt förknippas med avvikelse i dess negativa 

bemärkelse, och med icke-normalitet. Detta leder till att det blir individen som pekas ut som avvikande 

och som måste förhålla sig till detta (Groth, 2007; Emanuelsson & Persson, 2002; Hjörne & Säljö, 2004; 

Isaksson, 2009; Persson, 2007; Skrtic, 1991). Att undersöka hur några elever själva beskriver sin situation i 

skolan kan bidra till skolutveckling genom att personer som arbetar i skolan och med skolfrågor på så vis 

får inblick i elevernas perspektiv och vad åtgärdsprogrammen innebär för dem. 

Att jag har valt att undersöka högskoleförberedande program beror till viss del på att jag har min lärarerfa-

renhet från just dessa program. Det som framför allt har styrt undersökningens inriktning mot gymnasie-
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skolan är dock att denna skolform generellt är viktig eftersom den för eleverna antingen är en slutstation i 

form av den sista utbildningsnivån innan yrkeslivet tar vid - eller en genomgångspassage till vidare utbild-

ning. De högskoleförberedande programmen kan vara både och, även om de framför allt, som namnet 

antyder, är tänkta att leda vidare till högskolestudier. För övrigt förefaller det som om den svenska gymna-

sieskolans högskoleförberedande program och de specialpedagogiska insatser som görs på denna arena är 

förhållandevis lite undersökta. Vidare kan man konstatera att det råder en viss osäkerhet bland lärare och 

annan skolpersonal kring hur och när åtgärdsprogram ska upprättas, och även kring vem som ska göra det 

(Isaksson, 2009; Groth, 2007; Möllås, 2009). 

 

1.1 Syfte 

Undersökningens syfte är att ur ett diskursteoretiskt perspektiv beskriva rådande diskurs och inom diskur-

sen tillgängliga subjektspositioner, då sju gymnasieelever beskriver sina åtgärdsprogram på högskoleförbe-

redande program. Vidare kommer den rådande diskursen och de däri tillgängliga subjektspositionerna att 

diskuteras i förhållande till tidigare forskning och i förhållande till de närliggande diskurserna gymnasie-

skolans styrdokument och de specialpedagogiska perspektiven. 

1.2 Frågeställningar 

• Vilken diskurs framträder när gymnasieelever på högskoleförberedande program beskriver sina 

åtgärdsprogram? 

• Vilka subjektspositioner är tillgängliga för dessa gymnasieelever inom rådande diskurs? 
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2. Bakgrund 
 

Fokus i föreliggande uppsats ligger på åtgärdsprogram och därför inleds bakgrundskapitlet med en ge-

nomgång av hur arbetet med åtgärdsprogram har uppstått och utvecklats, och av vad de innebär utifrån de 

styrdokument som reglerar gymnasieskolans arbete med särskilt stöd. Därpå följer en kortfattad historik 

över gymnasieskolans utveckling i Sverige eftersom denna skolform utgör den verklighet som de delta-

gande eleverna utgår ifrån. Därefter görs en genomgång av tidigare forskning som bedömts relevant för 

föreliggande uppsats. Slutligen följer en genomgång av de perspektiv på specialpedagogik som formulerar 

olika möjliga tillvägagångssätt att närma sig det specialpedagogiska området. 

2.1 Åtgärdsprogram 

Kring förra sekelskiftet kretsade en diskussion kring den moraliska aspekten av att skilja ut vissa barn som 

man menade skulle kunna utgöra en belastning för de normala barnen. En diskussion som vi kan känna 

igen även nu, mer än hundra år senare (Persson, 2007). 1946 års skolkommission förordade individanpas-

sad undervisning inom ramen för den ordinarie undervisningen, dock förordade kommission även en 

satsning på hjälpklasser för de svaga eleverna, vilket är att betrakta som motsägelsefullt menar Persson 

(2007). 1957 förespråkade Skolberedningen att specialundervisningen skulle differentieras eftersom man 

ansåg att orsakerna till elevers skolsvårigheter återfanns hos eleverna själva. Från denna beredning och 

fram till 1980 års läroplan, oftast benämnd Lgr80, expanderade specialundervisningen, dock utan önskad 

effekt. Mellan åren 1992-1998 minskades resurserna för den specialpedagogiska verksamheten med cirka 

30 procent och hjälpen till elever i behov av särskilt stöd minskade därmed under 1990-talets senare hälft 

(Persson, 2007) 

Första gången begreppet åtgärdsprogram dyker upp i skolsammanhang är i SIA 1-utredningen (SOU, 

1974:53). Begreppet syftade då på att skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd behövde föränd-

ras. SIA-utredningen ifrågasatte specialundervisning i så kallade kliniker och menade att ”[d]en specialpe-

dagogiskt inriktade metodiken bör tvärtom prägla så stor del som möjligt av det samlade arbetet på samt-

liga undervisningstimmar” (SOU, 1974:53, s. 49). Likaså ifrågasatte utredningen den under 1970-talet allt 

vanligare undervisningen i särskilda grupper. Asp-Onsjö (2006) understryker att det skedde en förskjut-

ning från uppfattningen om att det var eleven som behövde åtgärdas till att det istället borde vara själva 

verksamheten. 1994 skrevs kravet på åtgärdsprogram in i grundskoleförordningen (SFS 1994:1194 5 kap. 

1§).  Sedan 2001 finns åtgärdsprogramskravet inom samtliga skolformer med undantag av förskoleklassen 

och vuxenutbildningen. Sedan 2011 är åtgärdsprogrammen möjliga för eleverna att överklaga. Ett överkla-

gande sker till den skola där åtgärdsprogrammet har upprättats.  

                                                      

1 SIA = Skolans Inre Arbete 
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Grundfunktionen med åtgärdsprogram i gymnasieskolan är framför allt att stödja och hjälpa till att ut-

forma en nedskriven plan för att hjälpa elever som riskerar att inte nå kunskapskraven för minst betyget E. 

Dokumentationspraktiken i skolans värld är relativt omfattande. Att vara elev innebär att bli dokumente-

rad på flera olika sätt, t.ex. i individuella studieplaner, i skriftliga omdömen, i skrivna underlag inför ut-

vecklingssamtal och, i förekommande fall, i åtgärdsprogram. Dokumentationen blir, enligt Asp-Onsjö 

(2012), styrande för vilka åtgärder som sätts in eftersom personliga förmågor och kompetenser som själv-

ständighet och samarbetsvilja lyfts fram i texterna. Detta innebär att texten som beskriver eleven inte 

stannar vid en nulägesbeskrivning av hur han eller hon är, utan övergår till att beskriva hur skolan anser att 

eleven borde vara. Dokumentationen i skolan kan alltså betraktas som en moralisk verksamhet vars syfte är 

att reglera elevernas beteenden utifrån det man anser vara eftersträvansvärt i den aktuella situationen (Asp-

Onsjö, 2012). 

Asp-Onsjö (2006) menar att arbete med åtgärdsprogram kan anses vara ett uttryck för ”en samtals- och 

dokumentationskultur som blivit vanlig genom att styrningen av svensk skola delvis överflyttats till lokal 

nivå genom decentralisering och målstyrning” (s. 193). Detta innebär i förlängningen att den som behärs-

kar språket således också kommer att få större möjligheter att diktera villkoren för samtalen (Asp-Onsjö, 

2006). Om det vanligtvis är de som behärskar åtgärdsprogramsspråket, vilket förmodligen är de som ingår 

i elevhälsoteamet och ämneslärarna, som definierar villkoren för samtalen kring åtgärdsprogram är det 

intressant och viktigt att studera den diskurs som råder bland elever som blir till föremål för resultaten av 

samtalen, alltså åtgärdsprogrammen. Det är också fullt möjligt att en gymnasieelev på ett teoretiskt pro-

gram är så skolvan och insatt i systemet att han eller hon själv behärskar språket, vilket då skulle innebära 

att eleven får större möjligheter att diktera villkoren för samtalen. 

På det mer praktiska planet ska åtgärdsprogrammen fungera som stöd vid planeringen och genomförandet 

av den pedagogiska verksamheten kring eleven (Skolverket, 2013a). Dagens skollag definierar inte vad be-

greppet särskilt stöd konkret innebär och det är, enligt Skolverket (a.a.) heller inte möjligt att i lagtext göra 

det. Skollagen fastslår dock att det är skolans uppdrag att ge varje elev ”den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling” (SFS 2010:800 3 kap. 2§). Vad som menas med sär-

skilt stöd är således en bedömning som skolan måste göra från fall till fall. En elev kan ha svårigheter i 

skolan som går att lösa genom insatser och stöd som görs inom ramen för den ledning och stimulans för 

lärande och utveckling som samtliga elever ska ges. I Skolverkets allmänna råd om arbetet med åtgärds-

program för elever i behov av särskilt stöd ges några exempel på sådana insatser: eleven kan få tillgång till 

skriftliga instruktioner eller få en viss placering i klassrummet som gynnar koncentrationsförmågan (Skol-

verket, 2013a). Det är när denna typ av stöd och insatser inte visar sig tillräckliga som skolan måste utreda 

elevens behov av särskilt stöd. Det är då en utredning inför åtgärdsprogram startas eftersom skollagen 

(SFS 2010:800 3 kap. 8§) reglerar att det ska ske en anmälan från ansvarig lärare till rektor om det fram-

kommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Rek-
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tors uppgift blir då att skyndsamt se till att en utredning kommer till stånd. Om utredningen visar att ele-

ven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. 

Ett åtgärdsprogram beslutas av rektor och ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd och det ska 

däri framgå vilka behoven är och hur de ska tillgodoses. Vidare ska det i åtgärdsprogrammet även framgå 

hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Skollagen föreskriver också att eleven och dess vårdnadsha-

vare ska få möjlighet att vara med då ett åtgärdsprogram utarbetas (SFS 2010:800 3 kap. 9§): 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom upp-
gifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt fram-
kommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, 
ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt ut-
reds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsitu-
ation. 
Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.  
(SFS 2010:800 3 kap §8) 
 
Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det 
framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 
Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.  
(SFS 2010:800 3 kap §9) 

 
Det är alltså detta som har skett för de elever som deltar i föreliggande studie och det är också dessa lagpa-

ragrafer som skolpersonal och elever på olika sätt måste förhålla sig till. Ingen av de i studien deltagande 

eleverna har dock använt formuleringar som antyder att de betraktar sina åtgärdsprogram som en effekt av 

skollagen. 

  

2.2 Gymnasieskolan – kort historik 

Den moderna gymnasieskolan skapades i och med öppnandet av den tredje, allmänna, linjen 1953 (Wallin, 

1997). Därmed bestod gymnasiet av tre olika linjer som i sin tur var uppdelade i olika grenar. Parallellt 

med detta linjeutformade gymnasium fanns även fackgymnasierna som bestod av handelsgymnasiet och 

det tekniska gymnasiet. Den allmänna linjen som skulle ha en social karaktär bör betraktas som ett steg 

mot den modernisering av gymnasiet som kom med 1960 års gymnasieutredning. Enligt Wallin (1997) 

ville man skapa en modern skola som passade för ett modernt och demokratiskt samhälle. Efterfrågan på 

utbildning utöver folkskolan hade dessutom ökat betydligt från andra världskrigets slut och framåt. Syftet 

med denna moderna gymnasieskola var sammantaget att förbereda för yrkesliv och för framtida studier, 

att förbereda för rollen som medborgare och för att ge möjlighet till personlig utveckling. Med denna re-

form försvann studentexamen som avslutning på studierna.  

Vid sidan av gymnasieskolan fanns det yrkesskolor och fackskolor vilket innebar att det fanns tre olika 

skolformer som kunde följa på grundskolan. Vid 1970-talets början integrerades de i en enda skolform i 

den gemensamma läroplanen för gymnasieskolan, Lgy70 (Skolöverstyrelsen 1971). I 1994 års läroplan för de 
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frivilliga skolformerna, Lpf94 (Skolverket, 1994), utvecklades de allmänna ämnena i Lgy70 till kärnämnen. 

Kärnämnena bestod av åtta ämnen som lästes av samtliga elever oavsett vilket program de hade valt. 

Dessa ämnen gav grundläggande högskolebehörighet. I och med 1994 års läroplan för de frivilliga skol-

formerna (Skolverket, 1994), förändrades gymnasieskolan från att ha varit linjeutformad till en kursutfor-

mad gymnasieskola eftersom tidigare skolsystem genom Lgy70 inte ansågs vara tillräckligt flexibelt när 

arbetslivet efterfrågade bättre och bredare baskunskaper hos yrkeseleverna. Lpf94s övergripande mål för 

alla program på gymnasieskolan var att ge var och en av ungdomarna, inom ramen för sin utbildningsväg, 

möjlighet till en harmonisk och allsidig utbildning. Ytterligare en nyhet i och med Lpf94 var att utbudet av 

kurser skulle styras av elevernas önskemål. Det blev främst tydligt genom de så kallade individuella valen 

som bestod av 300 av de 2500 poäng som utgjorde ett fullständigt gymnasieprogram. Styrningen av den 

svenska skolan decentraliserades och avreglerades för att ge företräde till mål- och resultatstyrning i början 

av 1990-talet. Samtidigt förändrades villkoren för de fristående skolorna som fick finansiering på ungefär 

samma villkor som de kommunla skolorna (Skolverket, 2011). 

I början av 1990-talet fanns i Sverige en tilltagande kritik mot bristen på valfrihet i skolan (SOU, 2013:56). 

Kritiken bestod av synpunkter om rätten att få välja alternativ pedagogik eller rätten att kunna välja en 

fristående skola utan att betala (höga) elevavgifter, vilket hittills var den vanligaste finansieringsformen för 

dessa skolor. Genom den så kallade friskolereformen, som inleddes 1992 och sedan förstärktes i och med 

Friskolekommitéens utredning 1995 (SOU, 2013:56.), ville regeringen stärka både rätten och den praktiska 

möjligheten att välja skola. Friskolereformen innebar att fristående skolor, som blev godkända av staten, 

kunde etablera sig på samma villkor som de kommunala skolorna. Det antogs att reformen skulle innebära 

en ökning av antalet skolor med särskild pedagogik, och det förelåg förhoppningar om större bredd och 

flexibilitet och att skolor med egna profiler skulle pröva nya och mer effektiva arbetsmetoder. För att en 

fristående skola skulle bli godkänd av staten infördes regeln att de skulle följa den värdegrund som gällde 

för utbildningen i det offentliga skolväsendet. Dessa skolor ska enligt skollagen också vara öppna för alla 

(SOU, 2013:56). 

Skolverket (2011) tar i sin tillbakablick över gymnasieskolans utveckling upp några tendenser som ledde 

fram till den reform som gymnasieskolan genomgick år 2011. Sedan början av 2000-talet har det visat sig 

att svenska elever inte längre går ut med lika goda kunskaper som tidigare. Det är många som avbryter sina 

gymnasiestudier, och dessutom har Sverige en hög ungdomsarbetslöshet jämfört med andra länder. Man 

menar också att det stora utbudet av utbildningar som lokala inriktningar, lokala kurser och specialutfor-

made program gjorde det svårt för elever, vårdnadshavare och avnämare att överblicka gymnasieskolan 

och att förstå vad olika utbildningar ledde till (Skolverket, 2011). Regeringens intentioner med 2011 års 

reform av gymnasieskolan kan sammanfattas i fyra punkter: Eleverna ska bli väl förberedda för yrkesverksam-

het eller fortsatta högskolestudier, alla ska nå målen, utbildningarna ska vara likvärdiga och nationellt kvalitets-

säkrade av Skolverket och studievägar och styrdokument ska vara tydliga. 
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Den nuvarande gymnasieskolan har en läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gym-

nasieskola 2011 (Skolverket, 2011), benämnd Lgy11, och ämnesplaner med tillhörande kunskapskrav. 

Kunskapskrav har formulerats för betygsstegen E, C och A. Dessa styrdokument började gälla i samband 

med höstterminens start 2011. Samtidigt trädde även den nya skollagen (SFS 2010:800) och den nya gym-

nasieförordningen (SFS 2010:2039) i kraft. I skollagen regleras arbetet med särskilt stöd och åtgärdspro-

gram. 

2.1 Tidigare forskning 

Skolan är en arena som spelar en viktig roll för elevers uppfattning och utveckling av sina identiteter på 

många olika sätt och där specialpedagogiska insatser naturligtvis bara är en del av all den verksamhet som 

pågår i en skolbyggnad. Det är specialpedagogiska insatser i form av åtgärdsprogram som är fokus för 

denna uppsats och för att skapa en bakgrundsbild av tidigare forskning görs i detta avsnitt en genomgång 

av andra studier som på olika sätt och med olika infallsvinklar behandlar specialpedagogiska insatser.  

Grundskolan är den skolform som dominerar när det gäller specialpedagogisk forskning i Sverige. Det 

gäller även då frågeställningarna inte behöver betraktas som enbart grundskolefrågor (Emanuelsson, Pers-

son & Rosenqvist, 2001), till exempel frågor kring dokumentation, så som åtgärdsprogram och skriftliga 

omdömen, frågor som rör normalitet och avvikelse, och frågor som rör upplevelser av att ha fått särskilt 

stöd eller av att ha gått i mindre undervisningsgrupp. Att ringa in och definiera gruppen elever i behov av 

särskilt stöd är inte oproblematiskt eftersom själva begreppet elev i behov av särskilt stöd är en bred samlings-

beteckning för elever som av olika skäl och på olika sätt har eller anses ha någon form av svårighet i sko-

lan och i skolarbetet. Den vanligaste orsaken till behovet av särskilt stöd relateras till att eleven riskerar att 

inte nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen (Isaksson, 2009). Isaksson poängterar att de skrivningar som 

finns angående elever i behov av särskilt stöd i de olika styrdokumenten är allmänt hållna och att detta kan 

tolkas som att definitionsansvaret lämnas över till den ansvariga skolan och dess personal. Enligt Isaksson 

är det ett tämligen vanligt sätt att definiera gruppen av elever i behov av särskilt stöd genom att utgå från 

de som har fått ett åtgärdsprogram upprättat. 

Groths (2007) studie ger genom intervjuer med elever och speciallärare en beskrivning av dessa personers 

upplevelser av de stödinsatser som de deltagit i. Syftet med Groths avhandling är att beskriva och att för-

söka förstå hur en grupp elever och deras speciallärare uppfattar betydelsen av de specialpedagogiska in-

satserna med fokus på elevernas självbild, självvärdering och lärande. Resultatet i Groths studie pekar mot 

att det specialpedagogiska stödet påverkar elevernas självbild i en något negativ riktning vilket i sin tur 

överförs till självvärdet så att det också påverkas i mer eller mindre negativ bemärkelse. De elever som 

deltagit i studien fick sitt specialpedagogiska stöd i verksamheter som karaktäriserades av det traditionella 

perspektivet (se rubrik 2.3.1). Empirin har samlats in bland elever och speciallärare verksamma på grund-

skolans senare år. Resultatet av analysen kan ändå vara av intresse när specialpedagogiska insatser diskute-

ras på gymnasial nivå.  Samtliga elever som studerar ett nationellt gymnasieprogram har genomgått grund-



 

8 

 

skoleutbildningen och blivit godkända därifrån vilket innebär att det finns elever vid gymnasieskolan som 

har erfarenhet av specialpedagogiska insatser på grundskolan..  

Johansson (2009) har studerat hur ungdomar på gymnasieskolan utvecklar en identitet som elev och vilken 

roll utbildningsystemet spelar för denna utveckling. Avhandlingens syfte är att utveckla institutionellt iden-

titetsskapande som kunskapsområde. Detta kunskapsområde avser ungdomars utveckling av en identitet 

som elev inom institutionen gymnasieskola. Studien visar att utbildningssystemets differentiering av elever 

fortsätter och till och med förstärks i gymnasieskolan eftersom olika krav och förväntningar möter elever-

na beroende på vilket program de studerar. Johansson har även definierat några institutionella elevidentite-

ter på de gymnasieprogram (teknikprogrammet, omvårdnadsprogrammet och det individuella program-

met) hon studerat, nämligen de efterfrågade, de delvis tillhörande och de kanske lämpade. Man kan således, något 

beroende på vilka glasögon man väljer att läsa med, se Johanssons resultat som en sorts förlängning av de 

upplevelser som eleverna i Groths (2007) studie beskriver även om Johansson studie inte i lika hög grad är 

inriktad på att beskriva elevers uppfattningar.  

Intressant att notera för föreliggande uppsats är att Groths (2007) resultat tyder på att specialpedagogik 

tenderar att förknippas med negativ avvikelse, och att resultaten i Johanssons (2009) avhandling visar på 

att utbildningssystemet successivt förstärker differentiering av elever. Även Asp-Onsjö (2006) påpekar att 

elever med åtgärdsprogram är de elever som riskerar att marginaliseras av olika anledningar. Åtgärdspro-

grammen i grundskolan kan, enligt Isaksson (2009), ses som en fortsättning av en identifieringsprocess där 

elevernas skolsvårigheter dokumenteras och tillskrivs en social mening genom språket. Isaksson (2009) har 

studerat och analyserat spänningsförhållandet mellan normalitet och avvikelse som det kommer till uttryck 

i skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. Isaksson menar att åtgärdsprogrammen ger en bety-

delsefull fingervisning om de underliggande uppfattningarna om normalitet och avvikelse i skolan:  

Utifrån de tydligt individrelaterade beskrivningarna av både skolsvårigheter och åtgärder i åtgärdspro-
grammen är det därför angeläget att resa frågor kring vilka potentiella effekter detta kan få för eleven. 
(Isaksson 2009, sid. 73).  

Isaksson betonar vidare att behoven av särskilt stöd tydligt måste framhävas för att eleven ska kunna få ta 

del av insatser som ger ökade möjligheter att nå kunskapskraven i skolan, och att detta samtidigt innebär 

att stödinsatserna riskerar att leda till stigmatisering. Detta eftersom stödinsatserna talar om för individen 

och för skolan att denna elev skiljer sig från det normala då Isakssons (2009) resultat visar att det ofta är 

klassen som helhet som får representera det normala. 

Ytterligare en infallsvinkel på vad specialpedagogiska insatser kan innebära för elever ges i Asp-Onsjös 

(2006) avhandling. Denna avhandling är en källa till kunskap kring, och insyn i hur arbetet med åtgärds-

program kan se ut på några svenska högstadieskolor. Asp-Onsjös resultatredovisning pekar ut två centrala 

resultat. Dels att processen då åtgärdsprogram upprättas för olika elever skiljer sig åt i flera avseenden och 

dels att de samtal som äger rum under processerna är ofta dubbla samtal som begränsar föräldrars och ele-
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vers inflytande. Dessa dubbla samtal innebär att de möten som skolpersonalen har med elever och deras 

vårdnadshavare förbereds, och att personalen på förhand har kommit överens om ett gemensamt förhåll-

ningssätt. De har också en gemensam strategi för hur det förberedda förhållningssättet ska presenteras för 

elev och vårdnadshavare. Enligt Asp-Onsjö innebär detta att det är svårt för förälder eller elev att hävda 

en motsatt ståndpunkt om skolans personal anser att en elev är i behov av särskilt stöd. 

Asp-Onsjö (2006) menar att ett åtgärdsprogram inte bara är ett fysiskt dokument utan också en ideologisk 

handling och process, och att ett åtgärdsprogram därför har både en synlig och en osynlig funktion. Den 

synliga finns i själva dokumentet, i texten. Den osynliga bör vara den funktionen som gör avtryck i skolans 

praktik, alltså det arbete som i praktiken genomförs med och kring eleven. Asp-Onsjö konstaterar att de 

elever som har ett åtgärdsprogram ofta är elever som riskerar att marginaliseras och att arbete med åt-

gärdsprogram därmed får en ideologisk dimension. Eftersom det är en ståndpunkt som återkommer i 

andra studier om åtgärdsprogram och andra specialpedagogiska insatser (Andréasson & Asplund Carlsson, 

2009; Groth, 2007; Isaksson, 2009) förefaller det viktigt och relevant att fortsätta studera åtgärdsprogram i 

syfte att belysa vad gymnasieelever uttrycker då de ombeds beskriva sina åtgärdsprogram.. Att fokusera på 

elever på gymnasieskolan är relevant eftersom de flesta studier har gjorts på grundskolan. Det är även vik-

tigt att studera diskursen kring åtgärdsprogram ur elevernas perspektiv eftersom deras studieresultat och 

skolsituation är orsaken till att åtgärdsprogram upprättas.  Möllås (2009) understryker att elevens reella 

delaktighet är en förutsättning för att kommunikation om dennes lärandeprocess och skolsituation ska 

komma till stånd. Möllås påpekar vidare att begreppet delaktighet inbegriper mer än enbart närvaro när 

det handlar om kommunikation och att de professionella (lärare, elevhälsoteam, rektor) innehar kompe-

tens och förståelse för elevernas olika tillgång och behärskande av medierande verktyg, till exempel språ-

ket (a.a.).  

Hittills redovisade tidigare forskningsresultat visar på att det är viktigt att förhålla sig både till hur special-

pedagogiska insatser (och för denna uppsats särskilt åtgärdsprogram) kan verka stigmatiserande och mar-

ginaliserande för eleverna som är föremål för dem. Vidare är det viktigt att förhålla sig till hur eleverna 

hanterar kommunikation och processen kring utformandet och genomförandet av insatserna och till hur 

eleverna beskriver sina åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram och annan dokumentation i skolan betraktas och 

undersöks utifrån text- och diskursteorier av Andréasson och Asplund Carlsson (2009). Skolan är full av 

texter, och åtgärdsprogram är en av alla de texter som förekommer på samtliga stadier skolan.  Även uti-

från det diskursanalytiska sättet att studera elevdokumentation konstateras att ”ett barns tillvaro i skolan 

bedöms utifrån normalitetens mall” (a.a. sid. 87). Författarna framhåller att det i texterna är nödvändigt att 

lyfta fram elevernas positiva sidor eftersom de negativa omdömena annars skulle bli förödande, men det 

finns en baksida av detta positiva att-bli-sedd-begrepp i och med att det inbegriper skolans roll som kon-

troll- och disciplineringsinstans. Att bli sedd innebär således också att bli synad vilket enligt Andréasson 

och Asplund Carlsson (a.a.) kan leda till marginalisering och utanförskap. Enligt författarna är dessa texter 

som styr elevernas skolvardag därför viktiga att studera ur olika perspektiv. 
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Utifrån genomgången forskning är det alltså viktigt att fortsätta studera åtgärdsprogram. Dels för att det 

hittills inte har genomförts i större utsträckning på gymnasieskolan, och i synnerhet inte på högskoleförbe-

redande program. Och dels för att specialpedagogiska insatser tenderar att förknippas med avvikelse från 

det som anses vara normalt. 

2.3 Specialpedagogik – olika perspektiv 

Att definiera vad specialpedagogik generellt är, är inte en enkel sak. Persson (2007) ringar dock in special-

pedagogiken genom att konstatera att dess insatser är avsedda att sättas in då ”den vanliga pedagogiken 

bedöms som otillräcklig” (sid. 26). Persson konstaterar vidare att definitionen av specialpedagogiken är 

problematisk, dels eftersom den är tvärvetenskaplig och dels på grund av dess politiskt-normativa karaktär 

vilken innebär att den handlar om ”hur samhället och dess medlemmar uttrycker hur människor med av-

vikelser av olika slag ska ha det nu och i framtiden” (a.a., s. 26). Dessutom förväntas specialpedagogiken 

uppfylla en mängd, inte alltid klart formulerade, funktioner i skolan och i samhället. Det är dock tydligt, 

enligt Riddell (2007) att specialpedagogik och de som anses vara i behov av den, är växlande konstruktion-

er beroende på vilken forskningsutblick som anläggs eller vilka politiskt-ideologiska vindar som blåser. 

Likaså är det tydligt att åtgärdsprogram är att betrakta som en del av den specialpedagogiska verksamhet-

en. 

Specialpedagogik behandlar frågor som inkludering/exkludering, normalitet/avvikelse och delta-

gande/marginalisering. Frågor som är politiskt, etiskt och ideologiskt laddade och som det finns en mängd 

uppfattningar kring. De olika perspektiven på specialpedagogik har identifierats, och identifieras fortfa-

rande eftersom det ibland etableras nya då forskare vill bidra till utveckling och teoretisering av det speci-

alpedagogiska fältet (Ahlberg, 2013). 

Följande avsnitt syftar till att ge en överblick över de olika perspektiv, och de olika benämningar som 

dessa perspektiv har. 

2.3.1 Det traditionella perspektivet 
Synen på specialpedagogik dominerades under lång tid av det faktum att specialpedagogiken har sina röt-

ter i medicin och psykologi (Egelund, Haug & Persson, 2006). Ett medicinskt och individinriktat perspek-

tiv på specialpedagogik benämns ofta som det traditionella perspektivet, men det finns många olika benäm-

ningar på detta perspektiv - funktionalistiskt, individualistiskt, kompensatoriskt, medicinskt-psykologiskt, 

kategoriskt – beroende på vem som har definierat perspektivet. Det som emellertid är genomgående för 

samtliga benämningar är uppfattningen att det är eleverna som är bärarna av problemen. Övriga aspekter 

som utmärker det traditionella perspektivet är att forskningen har positivistiska utgångspunkter, att målet 

är att skapa undervisning som passar de diagnosticerade grupperna, att man rekommenderar segregerade 

undervisningsformer såsom liten grupp och att man kraftigt understryker att specialpedagogisk profession 

ska grunda sig på expertkunskap om det avvikande (Nilholm, 2005).  Att forskning utifrån detta individin-

riktade perspektiv har fått genomslag i svensk skola råder det enligt Ahlberg (2013) ingen tvekan kring. 
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Detta genomslag beror på att elevers svårigheter ofta förklaras genom den enskilde individens avvikelse 

från det som anses vara normalt. Denna förklaring görs eftersom psykologiska testmetoder och diagnosin-

strument i stor utsträckning används för att differentiera eleverna. Dessutom har det förekommit en ökad 

avskiljning av elever till små undervisningsgrupper och en överinskrivning till särskolan. Även Ainscow 

(1998) definierar detta perspektiv som vanligt förekommande inom det specialpedagogiska området. 

2.3.2 De alternativa perspektiven 
Det traditionella perspektivet kritiseras av företrädare för de så kallade alternativa perspektiven. Benämningen 

de alternativa perspektiven är ett samlingsnamn för de många olika variationer som förekommer: demo-

kratiskt deltagarperspektiv, relationellt perspektiv, curriculum-perspektiv, post-positivisktskt paradigm, 

samhällskritiskt perspektiv, interaktivt perspektiv. Ahlberg (2013) skiljer ut relationella perspektiv från de 

som Nilholm (2005) kallar de alternativa perspektiven. Ahlberg kallar i sin tur de nilholmska alternativa 

perspektiven för organisations- och systemperspektiv och samhälls- och strukturperspektiv. Dessa olika 

benämningar tolkar jag som talande för hur omdiskuterade och omskrivna dessa perspektiv är.  

De alternativa enas, trots namnvariationerna, i uppfattningen om att specialpedagogiska behov ska ses 

som sociala konstruktioner och inte som problem som individen själv bär med sig, vilket man kritiserar 

det traditionella perspektivet för att hävda (Nilholm, 2005).  Det som istället anges som orsaker till speci-

alpedagogiska behov inom de alternativa perspektiven är bland annat skolors misslyckanden och socio-

ekonomiska förutsättningar. Förklaringar till elevers svårigheter i skolan och behov av specialpedagogiska 

insatser söks alltså hos skolan som organisation (Ahlberg, 2013). Företrädare för de alternativa perspekti-

ven menar att forskning inte kan förhålla sig värderingsneutral och att man i sitt teoretiserande inom de 

alternativa perspektiven utgår från etiska och politiska ställningstaganden även om man inte explicit uttalar 

dem (Nilholm, 2006). Dessa organisationsteoretiska synsätt har utsatts för kritik, framför allt beroende på 

att kritikerna anser att alltför stort fokus ligger på retoriska och politiska aspekter av utbildningen. Forsk-

ningen som tar sin utgångspunkt i ett samhällsperspektiv har också utsatts för kritik som framhåller att 

detta perspektiv saknar förankring i skolans praktik och att den står för långt ifrån den dagliga undervis-

ningen och verksamheten i skolan (Ahlberg, 2013).  

Det relationella perspektiv som Ahlberg (2013) definierar har sitt ursprung i handikappforskningen och 

innebär att skolsvårigheter studeras med tyngdpunkten lagd på relationer och interaktion. Förklaringar till 

skolproblem och skolsvårigheter eftersöks i mötet mellan eleven och den omgivande miljön, alltså inte hos 

individen. Forskningsintresset riktas således mot skolans möte med elever i behov av särskilt stöd på flera 

olika nivåer och på relationer mellan nivåerna. Dessa nivåer är individ, grupp, skola och samhälle (a.a.). 

2.3.3 Ytterligare perspektiv 
Det finns ytterligare perspektiv på specialpedagogikens funktioner: tolkningsparadigmet, det interaktiva perspek-

tivet och dilemmaperspektivet. Tolkningsparadigmet har enligt Nilholm (2005) använts för att underförstått kriti-

sera institutioners och de professionellas arbete eftersom specialpedagogik rör områden som det kan vara 
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svårt att förhålla sig neutral till, till exempel avvikelse, normalitet, annorlundaskap och marginalisering. 

Den övergripande idén med tolkningsparadigmet är att det inte går att närma sig specialpedagogikens om-

råde på ett neuralt sätt. Nilholm (2005) menar att man inte behöver vara tydlig med sin egen ideologiska 

position utan tolkningsparadigmet anses göra det möjligt för forskaren att utgå från hur de som studeras 

uppfattar och skapar sin verklighet (Nilholm, 2005). 

Det interaktiva perspektivet bör enligt Nilholm (2005) förstås som en mellanposition, alltså ett perspektiv 

mellan det traditionella och de alternativa perspektiven. Då en skola anammar det interaktiva perspektivet 

kan insatser som görs för elever i behov av särskilt stöd bestå i till exempel förändrade undervisningsme-

toder i klassrummet, extra stödresurser och alternativa material för eleverna. Ibland betraktar man också 

dessa förändringar som fördelaktiga för samtliga elever och inte enbart för den eller de som har bedömts 

vara i behov av särskilt stöd (Ainscow, 1998). Nilholm (2005) menar att dilemmaperspektivet däremot inte 

intar en mellanposition utan argumenterar för att det innebär en ny teoretisk position inom vilken ideolo-

giska dilemman framför allt betraktas som valsituationer där det inte finns något entydigt svar på vilken 

som är den bästa lösningen. Nilholms poäng med att argumentera för ett dilemmaperspektiv är att foku-

sera på hur olika dilemman och deras komplexitet hanteras i konkreta utbildningssystem istället för att 

försöka ge förslag till lösningar på dem.  

Avslutningsvis kan konstateras att det är viktigt att betrakta de specialpedagogiska perspektiven utifrån 

vilken funktion man eftersträvar och vem det är som eftersträvar den: 

All have their stenghts and limitations, and may be used in different ways and for different purposes. 
Pragmatic approches [...] may be useful when the main object is to address the tricky question of what is 
to be done on Monday morning, whilst critical approches serve as helpful corrective to easy assumptions 
that the current organisation of the world is the only possibility. (Riddell, 2007, sid.44) 

Dessutom kan det förhålla sig på så vis att elevernas diskurs skriver in vissa specialpedagogiska insatser, 

som i föreliggande uppsats åtgärdsprogram, i en kontext som kan knytas till något av de här redovisade 

perspektiven. De specialpedagogiska perspektiven kommer att i diskussionskapitlet tas upp och diskuteras 

i förhållande till resultatet av analysen av den rådande diskursen bland de elever som deltagit i förelig-

gande uppsats. 
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3. Teori 
 

Analysen i föreliggande uppsats tar sin teoretiska utgångspunkt i antagandet om att verkligheten är socialt 

konstruerad som grund (Berger & Luckmann, 1979) och vidare i det diskursiva antagandet att världen bara 

är möjlig att förstå, förklara och förhålla sig till via språkliga kategoriseringar (Foucault, 1971; Laclau & 

Mouffe, 2014/1985). Dessa språkliga kategoriseringar är sociala. Om man ställer frågan vad en diskurs är 

eller försöker få svar på hur man gör en diskursanalys kommer man inte att finna några entydiga och sam-

stämmiga svar eftersom diskurs kan definieras på många sätt. Något som dock är dominerande är att man 

utgår från att det finns någon form av samband mellan språk och tanke, och att detta påverkar människors 

relation till omvärlden (Wreder, 2005). 

I föreliggande uppsats tas utgångspunkten för analysen framför allt i Laclaus och Mouffes (2014/1985) 

teoribygge, som Winther Jørgensen och Phillips (2000) kallar diskursteori. Avsnittet inleds med en redogö-

relse för strukturalismen, poststrukturalismen och socialkonstruktionismen. Därefter följer en genomgång 

av begreppet diskursanalys och hur det används. Avsnittet avslutas med att diskursteorin presenteras. Av-

sikten med denna disposition är att tydliggöra och att skapa en teoretisk röd tråd i förståelsen av Laclaus 

och Mouffes diskursteori, och att lägga en grund till metodkapitlet där det diskursanalytiska arbetssättet 

diskuteras.  

Strukturalismen, poststrukturalismen och socialkonstruktionismen är viktiga ingångar till diskursanalys. 

Diskursanalysen utgår från, och bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi, och därför 

inleds teoriavsnittet med en redogörelse för just strukturalismen och poststrukturalismen. Därpå följer en 

kort genomgång av socialkonstruktionismen eftersom den vilar på poststrukturalistisk grund i och med att 

den sociala interaktionen vilar på språket och dess teckensystem (Eliasson, 2005). Den socialkonstruktion-

istiska grundsynen att det som uppfattas som verkligt skapas genom social interaktion, återkommer sedan i 

sin tur till stor del i diskursanalysen. Efter dessa redogörelser presenteras diskursanalysen som alltså vilar 

mot de två föregående riktningarna. 

Slutligen följer en genomgång av den diskursteori som utgör utgångspunkten för föreliggande uppsats och 

som huvudsakligen grundar sig i Laclaus och Mouffes (2014/1985) teoribygge. 

3.1 Strukturalism och poststrukturalism 

Inom strukturalismen fokuseras medvetandet och dess strukturer. Strukturalismen är en kunskapstradition 

som försöker förklara hur mening och betydelse uppstår genom språket. Diskursteori och diskursanalys 

anses ha utvecklats ur strukturalismen och strukturalismen utgör därför en viktig utgångspunkt för dessa 

(Eliasson, 2005). 
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Frågor som strukturalismen behandlar är till exempel förhållandet mellan sociala och språkliga strukturer 

och hur sätten att mentalt organisera sin värld förhåller sig till den fysiska världen (Boglind, 2007). Mening 

i språket skapas genom att varje tecken, det vill säga varje ord och/eller mening har en bestämd och fast-

lagd position i förhållande till andra tecken. Det innebär att tecken skiljer sig från varandra genom sina 

fastlagda positioner. (Eliasson, 2005).   

Saussure (1995/1916) skiljer mellan parole och langue, där parole är det praktiska språket som används i var-

dagen och langue är språket som underliggande regelsystem och som enbart kan blottläggas med hjälp av 

vetenskaplig analys (Boglind, 2007). Strukturalister studerar språket som langue och betonar dess struktu-

rella aspekter. Olika språkliga element, såsom morfem och fonem, får sina språkliga betydelser genom sina 

positioner i systemet och inte på grund av några i elementen inneboende egenskaper. Det finns, enligt 

strukturalismens företrädare, inte något logiskt eller av naturen givet samband mellan ett ting och ordet 

man använder för att beteckna det (a.a.).  

Poststrukturalismen är en vidgning av strukturalismens idéer och vidareutvecklar Saussures (1995/1916) 

lingvistiskt inspirerade tes om att språket är ett strukturellt spel med tecken. Därmed anses texten bli fri 

utan förankring i subjektet, det vill säga den som producerat texten, eller i den yttre världen (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). En annan skillnad mellan strukturalism och poststrukturalism är att det poststruktura-

lisitiska synsättet betonar rörligheten som anses finnas i språket med strukturalismen betraktar det som 

stabilt och relativt oföränderligt (Palla, 2011). Enligt Jørgensen Winther och Phillips (2000) försöker post-

strukturalistiska forskare ”smälta samman de två nivåerna langue och parole, struktur och praktik, i en enda 

process” (s. 132). Detta betyder att innebörden i språket blir beroende av hur det används i specifika 

sammanhang, det vill säga i konkreta diskursiva praktiker, och att ett och samma tecken kan ha skilda be-

tydelser i olika sociala kontexter. De flesta diskursanalytiska inriktningar, är således mer eller mindre post-

strukturalistiska (Eliasson 2005). Detta innebär att studier med diskusanalytiskt angreppssätt ofta vilar på 

en poststrukturalistisk teoribildning, och att studier genomförs utifrån antagandet att språket spelar roll för 

hur t.ex. gymnasieelever konstituerar sin verklighet. 

3.2 Socialkonstruktionism 

Den socialkonstruktionistiska grundsynen är viktig för att förstå diskursanalysens utveckling. Social-

konstruktionismen vilar på en poststrukturalistisk grund eftersom den utgår från att det som uppfattas 

som verklighet skapas och får mening genom social interaktion. Denna sociala interaktion sker i stor 

utsträckning genom vårt språk och språket spelar en avsevärd roll när det gäller att skapa en verklighet 

(Eliasson, 2005). Burr (1995) ger fyra nyckelpremisser som man kan betrakta som ”’things you would 

absolutely have to believe in order to be a social contructionist’” (sid. 3) och dessa premisser är: att inta 

kritisk hållning gentemot förgivettagen kunskap, historisk och kulturell specifitet, att kunskap upprätthålls av sociala 

processer och att kunskap och social handling samspelar. 
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Berger och Luckmann (1979) ställer frågan: ”Hur är det möjligt att subjektiva betydelser blir objektiva 

fakticiteter?” (s. 28). Den är en central fråga för att förstå hur samhället konstrueras enligt socialkon-

struktionismen. De utgår från tanken att den samhälleliga verkligheten i grund och botten är en social 

konstruktion som bygger på det vardagskunnande som människor har om olika förhållanden i sam-

hället, och på de subjektiva betydelser som genom mänskligt handlande skapar en värld av ting. Det 

sociala livets grund, och således även konstruktionen av samhället, finns i den sociala interaktionen i 

vardagslivet.  Berger och Luckmann (1979) menar vidare att vardagslivets sociala verklighet uppfattas i 

ett kontinuum av typifieringar som blir mer och mer anonyma beroende på hur långt avståndet är mel-

lan typifieringarna och face-to-facesituationen. Face-to-facesituationer är enligt Berger och Luckmann 

prototypen för social interaktion och är därmed den viktigaste upplevelsen av andra människor, alltså 

den vi upplever då vi möts just ansikte mot ansikte, det vill säga i fysisk närhet. Vid ena änden av kon-

tinuumet av typifieringar finns den inre kretsen. Det vill säga dem man ofta interagerar i fysisk miljö 

tillsammans med. Vid den andra änden står abstraktioner som i hög grad är anonyma och som aldrig 

kan förekomma i face-to-facesituationer. 

Språket är enligt Berger och Luckmann (1979) det teckensystem som är allra viktigast för människan 

och för samhället eftersom i språket blir det mänskliga sociala livet möjligt att problematisera och att 

bearbeta. Beroende på hur förtrogen en person är med de omgivande förhållandena indelas de av det 

sociala kunskapsförrådet. Groth (2007) menar att detta innebär att den verksamhet som en person är 

mest involverad i, till exempel elevsituationen om man är en elev, lägger grunden för de typifierings-

scheman som individen strukturerar sitt sociala liv efter. 

3.3 Diskursanalys  

Diskursanalys är ett stort och vitt begrepp vars fokus är att studera kulturella och sociala gränser för hur 

ett fenomen konstrueras. Centralt är dock att i diskursanalytiska perspektiv förskjuts ståndpunkten från att 

förklara hur verkligheten är, till att beskriva hur verkligheten skapas i en social kontext (Assarson, 2007). 

Begreppet diskurs inbegriper, i diskursanalysen, all slags språkanvändning eller språkhandlingar. Det inne-

bär språk i både muntliga och skriftliga sociala kontexter. Det kan alltså handla såväl om samtal som om 

skrivna dokument, eller både och. I diskursanalytisk forskning antas att människor är inkonsistenta, vilket 

kan motsvara Burrs (1995) uppfattning om historiska och kulturella specificiteter. Denna inkonsistens in-

nebär att det är viktigt att förstå även till synes uppriktiga och korrekta utsagor utifrån det specifika sam-

manhang där de yttras (Alvesson & Sköldberg, 2008). Howarth (2007) uttrycker det så här: 

[…] ett av huvudmålen för diskursiv samhällsforskning är att upptäcka de historiskt specifika regler och 
konventioner som strukturerar skapandet av mening i en särskild social kontext. (s.20) 

Diskursanalysen karaktäriseras av att forskare som använder sig av den intar en icke-essentialistisk inställ-

ning, vilket innebär att förgivettaganden i så stor utsträckning som möjligt ska undvikas. Howarth (2007) 

påpekar att diskursteoretiker, som Laclau och Mouffe, anser att för varje enskilt sammanhang som besk-
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rivs och studeras ska forskaren anpassa och modifiera begrepp eftersom diskurs enligt detta synsätt enbart 

kan vara partiellt och temporärt fixerad. Förutsättningen för att kunna lyckas med detta sätt att forska är 

att den teoretiska ramen hålls tillräckligt olåst och flexibel så att den kan vidgas och omstruktureras i själva 

tillämpningsprocessen. Om man upprätthåller ett sådant förhållningssätt i undersökningen utesluts enligt 

Howarth (a.a) essentialistiska teorier och förgivettaganden. 

Med diskursanalys som verktyg studeras egenskaper, tillhörigheter, identiteter och världsbilder som diskur-

sivt formerade. De ses sålunda som språkligt burna och satta genom handling (Börjesson & Palmblad, 

2007). Diskursanalysen används för att komma åt perspektiv, förändringar och komplexitet. Howarth 

(2007) menar att det övergripande ändamålet för analys, till exempel social eller politisk, ur en diskursiv 

synvinkel är att beskriva, förstå, tolka och värdera undersökningsobjekt.  

Det finns egentligen ingen måttstock inom diskursanalysen som kan avgöra vilken undersökningsdesign 

som är den lämpligaste eller den rätta. Diskursanalys handlar enligt Börjesson och Palmblad (2007) om: 

[…] att tydliggöra vad som är forskarens och vad som är studieobjektens sammanhangsförståelse 
eller tolkningsram. Annorlunda uttryckt: På vilken nivå ligger diskursen – och vems är den? I vilket 
sammanhang infogas diskursen – och vems är det? Därefter kommer frågan om när analysen är 
slutförd. Svaret från diskursanalytiskt håll är: aldrig! Frånvaron av extern måttstock och avsaknaden 
av rationalistisk inställning till språket öppnar för ett ständigt välkomnande av nya förslag till hur 
man kan förstå det ena eller det andra. Ju fler kandidater desto bättre! (a.a, s. 18) 

Den typ av kunskap som kan nås genom den här metoden är alltså ett nytt sätt att syna, lyfta fram och 

tydliggöra det förgivettagna genom att ge nya infallsvinklar till och nya perspektiv på hur man kan förstå 

diskurser. Föreliggande uppsats fokuserar därför det som inte i så stor utsträckning har belysts hittills, 

nämligen vilken diskurs som framträder då gymnasieelever på högskoleförberedande beskriver sina åt-

gärdsprogram. Forkby (2007) lyfter fram att ambitionen med diskursanalys är att finna alternativa sätt att 

förstå och beskriva verkligheten. Meningen är inte att försöka skapa en sanning som är ännu mer sann än 

den som existerade innan analysen gjordes, vilket också är ambitionen i föreliggande uppsats. 

3.3.1 Diskursteori 

Den grundläggande och överordnade tanken i diskursteorin är att sociala fenomen aldrig är färdiga och att 

betydelse egentligen aldrig kan fixeras annat än temporärt och partiellt:  

The impossibility of an ultimate fixity of meaning implies that there have to be partial fixations – 
otherwise, the very flow of differences would be impossible. (Laclau & Mouffe, 2014, sid. 98).  

Denna grundläggande och överordnade tanke öppnar en väg för ständig social kamp om definitioner av 

samhälle och identitet, och denna kamp får sociala konsekvenser eftersom den handlar om definitioner av 

identitet och samhälle (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
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3.3.1.1 Foucaults diskursanalys och diskursteori 

Foucault anses vara en förgrundsgestalt inom diskursanalysen eftersom han både har utvecklat teori och 

begrepp samt genomfört ett antal empiriska undersökningar.  Traditionellt delar man in Foucaults förfat-

tarskap i en arkeologisk och en genealogisk fas (Lindgren, 2007). Den genealogiska fasen återfinns i de texter av 

Foucault där han intresserar sig för maktens former, relationer och verkningar. I en genealogi fokuseras 

fenomenens och dess diskursers släktskap, deras ursprung och deras omvandling. Ett sådant förhållnings-

sätt står i motsats till traditionell historia som ofta söker fenomenens början, identitet, orsak och utveckl-

ing (Lindgren, 2007). 

Foucaults arkeologi är en utfrågning, på diskursiv nivå, av det redan sagda. Den innebär med andra ord inte 

något sökande efter början eller upprinnelsen av det som redan har sagt, av ett subjekt eller av en förete-

else. Arkeologin innebär ett försök att definiera själva framställningarna i deras egenskaper av praktiker 

som är föremål för vissa historiskt och kulturellt givna regler. Dessa regler bestämmer vilka framställningar 

som produceras och hur det sker (Lindgren, 2007). Vidare innebär arkeologin att göra en differentierad 

analys av diskursernas modaliteter, det vill säga graden av trolighet hos utsagan (Foucault, 1989).  Foucault 

sammanfattar sin arkeologi med följande ord: 

It is nothing more than a rewriting: that is, in the preserved form of exteriority, a regulated trans-
formation of what has already been written. It is not a return to the innermost secret of the origin; 
it is the systematic description of a discourse-object. (s. 140) 

Foucaults diskursteori är en del av den arkeologiska fasen, och tilläggas bör att de arkeologiska redskapen 

används av honom även i andra sammanhang. Med hjälp av sin arkeologi vill Foucault (1989) kasta ljus 

över de regler som styr vilka utsagor som blir sanningar i en bestämd historisk epok (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).  Foucault (1989) menar att frågan om någon diskursiv fakta inte ska ställas såsom den alltid 

görs i språkanalys. Det vill säga att man inte ska efterfråga enligt vilka regler en viss utsaga har blivit kon-

struerad. Istället ska man fråga sig hur det kommer sig att en särskild utsaga uppstod framför en annan 

(Foucault, 1989). Enligt Winther Jørgensen och Philips (2000) följer Foucault den socialkonstruktionist-

iska utgångspunkten att kunskap inte enbart är en reflektion av vår verklighet och därför menar att san-

ningen är en diskursiv konstruktion. Större delen av dagens diskursanalytiska angreppssätt följer denna 

uppfattning om att diskurser är tämligen regelbundna och att det sätter gränser för vad det är som skapar 

mening. I dagens diskursanalytiska fält har Foucaults identifiering av endast en kunskapsregim för varje 

historisk epok ersatts av ett mer konfliktfyllt sceneri vari olika diskurser samexisterar och kämpar om rät-

ten att avgöra vad som är sant och vad som är falskt (a.a.). 

Foucault (1971) antar att skapandet av diskurser, i varje samhälle, är såväl kontrollerat och utvalt som or-

ganiserat och omfördelat genom ett antal procedurer. Dessa procedurers roll är att avstyra den kraft och 

de faror som diskursen kan innefatta - att behärska dess tillfällighet och att kringgå dess ödesdigra materi-

alitet. Foucault utgår från att utestängning (l’exclusion) är en grundläggande beståndsdel i dessa procedurer. 

Den mest bekanta av utestägningsprocedurerna är det förbjudna (l’interdit). Att alla vet att man inte kan eller 
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bör säga vad som helst när som helst till vem som helst, och denna vetskap fungerar alltså utestängande 

genom att det förbjudna skapar ett rutnät av diskurser. Ett rutnät som aldrig slutar att förändras och om-

formas. De mest framträdande områdena inom detta diskursiva rutnäts utestängningsprocedurer är sexua-

liteten och politiken. Foucault menar också att det finns ännu en utestängningsprocedur, som förvisso inte 

är förbjuden men som innebär uppdelning och förkastning, nämligen motsättningen mellan förnuft och 

vansinne (Foucault, 1971).  

Alla delar av diskursen är inte öppna på ett likvärdigt sätt för samtliga människor. Vissa diskurser är i stor 

utsträckning skyddade medan andra verkar vara nästan fullständigt öppna för varje talande subjekt (sujet 

parlant). Foucault (1971) menar att det finns diskurssamfund som har i uppgift att bevara eller att skapa 

diskurser, men enbart genom sträng kontroll och utan att diskursens ägare blir fråntagna sin makt över den.  

Således får diskurser bara cirkulera i slutna områden. Denna syn på makt över diskurser får konsekvenser 

fär Foucaults syn på sanning. Winther Jørgensen och Phillips (2000) sammanfattar Foucaults syn på san-

ning med att ”det är omöjligt att nå fram till Sanningen eftersom man aldrig kan tala utifrån en position 

utanför diskurserna” (s. 21). Eftersom man aldrig kan nå sanningen ska diskurser analyseras där de skapas. 

Foucault (1971) bildar även utgångspunkt för diskursanalysens uppfattning av subjekt i och med att han, 

menar att subjekt skapas i diskurser. Enligt Foucault är subjektet decentrerat, vilket innebär att det inte är 

sin egen grund. Man blir ett ideologiskt subjekt genom att genomgå en interpellationsprocess där diskur-

serna vädjar till individen som subjekt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Winther Jørgensen och 

Philipps ger följande belysande exempel: ett offentligt informationsmaterial om hälsa interpellerar läsaren 

som en konsument som personligen kan sköta sin kropp genom rätt livsstilsval. Genom att acceptera rol-

len som textens mottagare ansluter sig läsaren till den subjektsposition som interpelleringen har skapat. 

Vidare hävdar Winther Jørgensen och Phillips (2000) att Laclaus och Mouffes diskursteori utgår från 

Foucault och ser individen som förutbestämd av strukturerna i diskursen. 

3.3.1.2 Laclaus och Mouffes diskursteori 

Diskursteorin syftar till att det sociala ska förstås som diskursiv konstruktion (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Laclaus och Mouffes (2014/1985) diskursteori är först och främst teoretisk och innehåller 

därför inte några tydliga och handfasta instruktioner till hur man ska genomföra en diskursanalys. Dock 

kan dess begreppsapparat, genom viss modifiering, utvecklas till ett användbart metodredskap (Wreder, 

2007). Nedan följer en redogörelse för Laclaus och Mouffes (2014/1985) begreppsapparat eftersom den 

används som analysredskap i föreliggande uppsats: 

En diskurs är en fixering av en betydelse inom ett specifikt område och alla tecken, det vill säga ord 

och/eller meningar, i en diskurs är moment. Momentens betydelser fixeras i sin tur genom att de skiljer sig 

från varandra på specifika sätt. Det är dock inte nödvändigt att ett tecken är möjligt att fullt ut fixera till 

moment i en diskurs, vissa tecken fortsätter att vara mångtydiga och benämns då element. Artikulation är i 
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den diskursteoretiska begreppsapparaten det som händer då en praktik försöker omvandla ett element till 

ett moment - alltså försöker att entydigt bestämma tecknets betydelse för att det ska passa i just den prak-

tiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

En diskurs etableras med hjälp av vad Laclau och Mouffe (2014/1985) benämner nodalpunkter som är 

tecken med en särskild status och som alltså betraktas som synnerligen viktiga:  

Any discourse is constituted as an attempt to dominate the field of discursivity, to arrest the flow 
of differences, to construct a centre. We will call the privileged discursive points of this partial fixa-
tion, nodal points. (a.a., s. 98-99).  

Denna särskilda status innebär att kring dessa nodalpunkter ordnas de övriga tecknen, som även får sin 

betydelse från en nodalpunkt. Det är inte ovanligt att tecken har alternativa betydelser i andra samman-

hang. Dock etableras diskursen som en totalitet genom att alla andra tänkbara betydelser ett tecken skulle 

kunna ha utesluts ur den. Då hamnar de alternativa betydelserna, som inte är aktuella i den etablerade dis-

kursens helhet, i det som benämns det diskursiva fältet: 

Det diskursiva fältet är en reservoar av betydelsetillskrivningar som tecken har haft eller har i andra 
diskurser, men som ignoreras i den specifika diskursen för att skapa entydighet (Winter Jørgensen 
& Phillips 2000, s. 34).   

Diskursen strävar ständigt mot att omvandla element till moment genom att definiera dem entydigt. Detta 

är dock en process som i princip är omöjlig att avsluta eftersom en diskurs aldrig kan fixeras fullständigt.  

Winther Jørgensen och Phillips (2000) ger ett illustrativt exempel på hur den entydiga diskursen aldrig kan 

fixeras så absolut att den inte kan undergrävas av det diskursiva fältets mångtydighet. Författarna exempli-

fierar med tecknet ”kroppen” i den medicinska diskursen. Inom den diskursen har man blivit tvungen att 

modifiera den traditionella synen på kroppen eftersom akupunkturen har dykt upp. Den traditionella me-

dicinska diskursen försöker reducera kroppen till ett moment genom att definiera den på ett entydigt vis. I 

och med akupunkturens inträde måste kroppen även inrymma ”energetiska förbindelsesystem” (a.a. s. 35), 

och därför är kroppen ett element eftersom det finns flera konkurrerande sätt att uppfatta den på. Inom 

den kristna diskursen finns en tredje version av kroppen, och därför konstaterar Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) att ”ordet ”kropp” säger därför inte så mycket i sig utan måste sättas i relation till andra 

tecken för att ge mening” (sid. 35). Denna mening ges genom artikulation, vilket alltså är ett försök att 

omvandla ett element till ett moment. 

Emellertid får man betrakta utkristalliserandet av nodalpunkten som den partiellt (och därmed avslutande) 

fixerade delen av en diskurs som det beskrivs av Laclau och Mouffe (2014/1985), för att kunna presentera 

ett kunskapstillskott med hjälp av diskursanalys. Om den partiella fixeringen inte medges skulle diskursa-

nalys var ogörlig vilket är ytterligare ett argument för hur viktig nodalpunkten är. Element som i stor ut-

sträckning visar sig vara öppna för att tillskrivas olika och mångtydiga betydelser, och på så sätt blir cen-

trala för diskursen, kallas flytande signifikanter. Olika diskurser kämpar om att ge innehåll åt flytande signifi-

kanter på sitt speciella vis 
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I följande figur visas hur en diskurs etableras i det diskursiva fältet genom att tecken fixeras till en särskild 

betydelse (bild 1) och sedan hur artikulationen försöker omvandla moment till element inom den rådande 

diskursen (bild 2). Vissa element har alltså flera, mångtydiga betydelser och är därmed flytande signifikan-

ter: 

= tecken   = flytande signifikant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Bild 1 

 

 

 

 

 

 
   = flytand 

 
       Bild 2 

Tydliggörande exempel på hur det är möjligt att använda sig av begreppen nodalpunkter och flytande sig-

nifikanter har jag funnit hos Wreder (2005). Hon analyserar diskurser om äldreomsorg i enkätsvar från 

äldreomsorgspersonal, och i dessa dikurser om äldre och omsorg framträder tre tecken som centrala och 

som författaren identifierade som nodalpunkter i diskurserna. Dessa tre tecken är: Vad är god äldre omsorg? 

Vilka ska utföra den? och Vilka är det som tar emot den? För varje sådan frågeställning identifierades följande 

tecken som centrala, men omtvistade i diskursen: omsorg, utbildning/lämplighet och de äldre/ålderdom. 

Dessa tecken blev således att betrakta som flytande signifikanter eftersom flytande signifikanter känne-
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tecknas av att de består av tecken som är omtvistade inom diskursen, men också av att de är centrala för 

diskursen eftersom de på olika sätt knyts till nodalpunkterna.  

Begreppet subjektsposition förklarar de många olika former genom vilka individer produceras som sociala 

aktörer. En viss social aktör kan beroende på subjektpositionernas tillgänglighet, betrakta sig som exem-

pelvis vit, elev, kvinna eller kristen. Detta är möjligt eftersom det finns en mängd olika subjektspositioner. 

Det som är avgörande för att subjektspositionernas tillgänglighet för de sociala aktörerna är en punkt 

kring vilka de kan artikuleras, och att det finns bestående praktiker (Howarth, 2007). Subjektet, eller indi-

viden finns inte i sig självt utan det bestäms utifrån diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Laclau och Mouffe (2014/1985) uttrycker det på följande vis: 

Subjects cannot, therefore, be the origin of social relations – not even in the limited sense of being 
endowed with powers that render an experience possible – as all “experience” depends on precise 
discursive conditions of possibility. […] As every subject position is a discursive position, it par-
takes of the open character of every discourse; consequently, the various positions cannot be total-
ly fixed in a closed system of differences. (a.a. s. 101-102) 

I föreliggande uppsats är subjektspositionerna tillgängliga för artikulation inom elevernas diskurs kring 

åtgärdsprogram i praktiken gymnasieskolans högskoleförberedande program.  

Det sociala genomsyras av konflikt och kamp ur ett diskursteoretiskt perspektiv. Diskursteorin har som 

utgångspunkt att det inte är möjligt att helt och totalt etablera en diskurs eftersom en diskurs ständigt be-

finner sig i någon typ av konflikt med andra diskurser inom det diskursiva fältet. De andra diskurserna 

definierar verkligheten på ett annorlunda sätt, därav konflikten. I och med existensen av de andra diskur-

serna finns det även andra riktlinjer för hur det sociala handlandet ska se ut och genomföras: 

Society never manages to be identical to itself, as every nodal point is constituted within an inter-
textuality that overflows it. The practice of articulation, therefore, consists in the construction of 
nodal points which partially fix meaning; and the partial character of this fixation proceeds from 
the openness of the social, a result, in its turn, of the constant overflowing of every discourse by 
the infinitude of the field of discursivity. (Laclau & Mouffe, 2014, s. 100) 

Antagonism och hegemoni är inom diskursteorin och i Laclaus och Mouffes (2014/1985) begreppsbildning 

viktiga begrepp vad avser konflikten om betydelsebildning, alltså konflikten om vilken diskurs som bör 

vara den gällande. Ingen diskurs kan etablera sig totalt utan befinner sig ständigt i konflikt med andra dis-

kurser. Dessa diskurser gör andra och annorlunda definitioner av verkligheten och av vad som är sanning. 

Därmed skapar de också andra riktlinjer för det sociala handlandet och detta leder till konflikt och kamp 

diskurserna emellan (a.a.). 

 Antagonism är begreppet för konflikt och uppstår då olika identiteter hindrar varandra (Winther Jørgensen 

& Philips, 2000). Även om en person har olika identiteter behöver de inte stå i antagonistiskt förhållande 

till varandra. Det är mycket möjligt att vara till exempel elitsimmare och gymnasieelev samtidigt. Det är 

när identiteterna blockerar varandra som förhållandet blir antagonistiskt. Om elitsimmaridentiteten för-

hindrar att personen fullgör sitt uppdrag som gymnasieelev genom att den upptar alltför mycket tid som 



 

22 

 

skulle behövas för gymnasiestudierna blockerar de två identiteterna varandra. Antagonism uppstår alltså 

eftersom individer/grupper/sociala aktörer inte klarar av att skaffa sig en identitet och därmed förverkliga 

sina intressen. Då konstruerar de en fiende som anses vara ansvarig för detta misslyckande vilket innebär 

att det uppstår en blockering. Diskursteoretikerns uppgift är då att beskriva hur identiteter blockeras och 

att kartlägga hur hindrena skapas och konstrueras i diskursen (Howarth, 2007; Laclau & Mouffe, 

2014/1985). Antagonism kan upplösas av hegemoniska interventioner vilket är en artikulation som återupprät-

tar entydighet och samstämmighet.  

Hegemoni liknar diskurs i och med att de båda innebär en fixering av element till moment. Den hegemoniska 

interventionen genomför denna fixering tvärs över de diskurser som har kolliderat. Diskurser som har kollide-

rat antagonistiskt blir istället underminerade utifrån av det diskursiva fältet där en annan diskurs reartikulerar 

elementen: 

Den hegemoniska interventionen har lyckats om en enda diskurs åter dominerar där det tidigare 
rådde konflikt, och antagonismen är därmed upplöst.(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 55).  

Artikulatoriska praktiker och social handling är endast möjliga tack vare tillfälligheten och öppenheten hos 

alla sociala relationer. Skillnaden mellan ett diskursivt fält av (över)bestämda identiteter å ena sida och 

strävan från olika (politiska) projekt att konstruera avgränsade diskurser å andra sidan är stommen för he-

gemoni (Howarth, 2007). Laclau och Mouffe (2014/1985) menar också att hegemoni enbart kan förverkli-

gas om det existerar antagonistiska krafter och om de (politiska) gränser som skiljer dem åt är instabila. I 

diskussionskapitlet i föreliggande uppsats kommer antagonism och hegemoni att tas upp genom att resul-

tatet diskuteras i förhållande till gymnasieskolans styrdokument och de specialpedagogiska perspektiven. 
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4 Metod 
 

Föreliggande uppsats är diskursteoretisk vilket innebär att jag utgår från antagandet att människor genom 

språket gör konstruktioner av den sociala världen. Jag antar att människors beskrivningar av något de upp-

lever, eller har upplevt och den diskurs som framträder i dessa beskrivningar inte kan studeras som sanna 

eller osanna utan måste betraktas som en temporär och partiell fixering. Det diskursteoretiska arbetssättet 

redovisas med anknytning till de teoretiska utgångspunkterna under rubrik 4.5.  

Datainsamlingsmetoden i denna uppsats bygger på en kvalitativ intervjuundersökning vilket, enligt Hart-

man (2004), innebär att den har människors livsvärld, och således den mening de knyter till sig själva och 

till sin situation, som undersökningsföremål. Hartman utgår från följande definition: ”Kvalitativa under-

sökningar karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp in-

divider.”(a.a. sid. 273).  Föreliggande uppsats datamaterial bygger alltså på kvalitativa intervjuer eftersom 

de har bedömts vara det mest lämpliga sättet att få gymnasieelever att berätta om sina åtgärdsprogram. 

I detta kapitel redovisas kvalitativa intervjuer, planerandet av intervjuerna, urvalet av respondenter, hur 

datainsamlingen har genomförts och uppsatsens etiska utgångspunkter,. Därefter redovisas hur jag har 

tolkat och använt Laclaus och Mouffes (2014/1985) diskursteoretiska begreppsapparat och hur det empi-

riska materialet har analyserats med hjälp av den. Vidare redovisas varför just denna analysmodell har 

valts.  

4.1 Kvalitativa intervjuer  

Medlet för datainsamlingen i denna undersökning kan liknas vid halvstrukturerade intervjuer. Denna typ 

av intervjuer kännetecknas av att de försöker få fatt i beskrivningar av respondenternas levda värld. De 

kännetecknas även av att respondenterna själva kan påverka vad som diskuteras (Hartman, 2004). Genom 

att använda denna typ av kvalitativ intervju framkommer, enligt Starrin och Renck (1996) relevant inform-

ation i förhållande till frågeställningarna eftersom den halvstrukturerade intervjun ger stort utrymme för 

respondenten att själv formulera sig. Vidare framkommer relevant information genom denna intervjutyp 

eftersom den i mångt och mycket genomförs som en vägledd konversation i vilken intervjuaren är med-

skapare till resultatet i och med interaktionen med deltagaren.  

Enligt Starrin och Rencks (1996) definition är kvalitativa intervjuer ”medel för den forskning som har som 

mål att upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder” (s.55). En forskningsintervju bygger på vardags-

livets samtal, men är ett professionellt samtal där kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren 

och respondenten. Forskningsintervjun är dock inte ett samtal mellan likställda parter eftersom situationen 

är definierad och kontrollerad av intervjuaren och därmed inte kan betraktas som en öppen och obunden 

dialog mellan jämlikar (Kvale & Brinkmann, 2009).  



 

24 

 

I föreliggande fall innebär de kvalitativa intervjuerna att jag har fått tillgång till några gymnasieelevers be-

skrivningar av hur det är att vara en elev som har åtgärdsprogram på ett högskoleförberedande program. 

Som intervjuare har jag, i egenskap av inomdiskursiv medskapare (Laclau & Mouffe, 2104/1985) haft möj-

lighet att styra samtalet och delta i interaktionen. Därmed har det också varit möjligt att säkerställa att in-

tervjuerna i så stor utsträckning som möjligt har handlat om elevernas beskrivningar av åtgärdsprogram. 

Samtidigt har eleverna varit fria att självständigt formulera sig eftersom intervjun styrts av öppna frågor. 

4.1.1 Planerandet av intervjuerna 
En intervjuguide (bilaga 1) har använts som under intervjun för att det ska vara så enkelt som möjligt att, 

vid eventuellt behov, leda tillbaka ett samtal till uppsatsens frågeställningar. Under intervjuguidens utfor-

mande har jag som intervjuare tänkt igenom mina egna erfarenheter, min personliga bakgrund som gym-

nasielärare, mina förutfattade meningar (biases) och mina värderingar. Detta har jag gjort eftersom jag som 

intervjuare inte själv vill påverka eller leda interaktion med deltagarna i studien på grund av dem (Creswell, 

2009). Vidare är det av största vikt att man som intervjuare förhåller sig så passiv som möjligt vad gäller de 

egna uppfattningarna och idéerna kring studieobjektet, för att så lite som möjligt styra över hur den inter-

vjuade svarar. Det görs enligt min uppfattning lättare om man har övervägt sina egna erfarenheter, värde-

ringar och förutfattade meningar i förväg.  Samtidigt är det mycket angeläget att försöka få en så uttöm-

mande och nyanserad bild som möjligt vilket kan innebära att respondenten förväntar sig någon form av 

respons från intervjuaren. Hela situationen handlar alltså om en balansgång där intervjuaren är ansvarig för 

att samtalet handlar om uppsatsens frågeställningar. 

I det faktiska planerandet av intervjuguiden användes den så kallade trattmodellen som utgångspunkt (Ky-

lén, 2004). Intervjuguiden delades in i tre huvuddelar: inledning, frågor och avslutning. I inledningsdelen besk-

rivs min roll, uppsatsens syfte och vad frågorna kommer att handla om på ett övergripande vis. Under 

denna del av intervjun informeras eleven också om de etiska utgångspunkterna. Den andra delen är upp-

delad i två – dels fri berättelse med öppna frågor vars syfte är att försöka uppmuntra eleverna att med egna 

ord beskriva åtgärdsprogram både generellt och specifikt. Dels en precisering där mer konkreta frågor om 

när åtgärdsprogrammet upprättades och när det utvärderas. Att ha med denna precisering är ett stöd för 

mig som intervjuare att hålla balansen i samtalet. Tredje och sista delen består av en avslutning där en kort 

sammanfattning av det som sagts görs. Även detta syftar till att försäkra sig om att alla frågeställningar nu 

är uttömda och även till att de har blivit rätt uppfattade. Intervjuerna dokumenterades genom inspelning 

på en smart mobiltelefon och transkriberades sedan ordagrant.  

4.1.2 Intervju som materialtyp 
Inom det diskursanalytiska forskningsfältet förekommer det en diskussion om skillnaden mellan material 

som är naturligt förekommande, alltså sådana samtal och texter som produceras oberoende av forskaren, 

och material som produceras av eller på uppdrag av forskaren (Eliasson, 2005; Börjesson & Palmblad, 

2007; Palla, 2011). Eftersom målet med diskursanalys inte är att generalisera är det viktigaste i val av 

materialtyp att den ska kunna ge en så rättvisande bild som möjligt av verkligheten. 
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Det finns inget som säger att naturligt förekommande material skulle vara bättre eller mer tillförlitligt än 

ett producerat material. Det kan naturligtvis ge ett annat perspektiv att använda naturligt förekommande 

tal istället för intervjuer (Blomberg, 2010). För föreliggande uppsats har dock intervjuer valts för insamling 

av datamaterial eftersom jag har gjort bedömningen att det är svårt att komma åt naturligt förekommande 

tal om hur det är ha ett åtgärdsprogram bland gymnasieelever på högskoleförberedande program, eller 

vilket program som helst för den delen. Trots min över 10-åriga erfarenhet av att arbeta inom gymnasie-

skolan kan jag inte komma på en enda typ av möte eller annan sammankomst där det förekommer natur-

ligt tal om att ha åtgärdsprogram. Den enda möjligheten skulle vara att följa med elever som har åtgärds-

program i deras skolvardag och hoppas på att de nämner något om sitt åtgärdsprogram i sina vardagssam-

tal. Det skulle vara alldeles för tidskrävande och därför har jag valt att producera samtal i form av inter-

vjuer eftersom det blir ett sätt att fånga in gymnasieelevers diskurs i en social kontext. Denna sociala kon-

text är intervjusituationen som är det utsnitt av verkligheten jag har gjort för att komma åt vad gymnasiee-

lever med åtgärdsprogram på högskoleförberedande program beskriver då de ombeds berätta om sina åt-

gärdsprogram. 

4.2 Urval 

För att få en så aktuell bild som möjligt är deltagarna elever med åtgärdsprogram som under studien går på 

ett högskoleförberedande program. Eftersom uppsatsen syfte är att försöka beskriva vilken diskurs som 

framträder i några elevers beskrivningar av att ha åtgärdsprogram är det viktigt att ha möjlighet att kunna 

fånga in deras tillbakablickande erfarenheter. Därför består urvalsgrupper av elever som har haft sitt åt-

gärdsprogram under minst ett år av gymnasietiden. Sju elever har intervjuats. Att urvalet blev just sju 

stycken beror på att det var just det antal elever som uppfyllde urvalskriterierna och som accepterade att 

bli intervjuade på de skolor jag har varit i kontakt med. 

Nedan formuleras i punktform de kriterier som utformats inför urvalet: 

• Åtgärdsprogrammet ska ha upprättats på elevens nuvarande gymnasieskola. 

• Eleverna går i årskurs 2 eller i avgångsårskursen. 

• Elever från minst två olika gymnasieskolor eftersom arbetet med åtgärdsprogram kan fungera olika på 

olika gymnasieskolor. 

4.3 Genomförande 

Första steget i genomförandet var att ta kontakt med rektorer för gymnasieskolor med högskoleförbered-

ande program och presentera uppsatsen syfte, frågeställningar och själva intervjuförfarandet. Redan den 

första rektor jag kontaktade var positivt inställd och vidtalade i sin tur studievägledare och specialpedagog 

vid de program som denne rektor ansvarade för på skolan. Studievägledaren och specialpedagogen gav i 

sin tur förslag på elever som skulle kunna vara aktuella och rektorn tillfrågade dem muntligen. Av sex till-
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frågade elever gav fyra klartecken till att ställa upp och låta sig bli intervjuade. Därefter gav rektorn mig 

förslag på tider som hade gjorts upp på skolan och som passade ihop med elevernas schema. De två första 

intervjuerna ägde rum på lektionstid eftersom undervisande lärare hade gjort bedömningen att eleverna 

kunde gå ifrån en stund därför att arbetet under perioden var självständigt. Vi fick låna ett grupprum i an-

slutning till klassrummet och där genomfördes intervjuerna. De resterande två intervjuerna som genom-

fördes på denna den första skolan var inplanerade till elevernas raster och vi möttes upp på rektorns kon-

tor. Jag hade blivit informerad om att jag inte skulle bli förvånad om eleverna inte skulle dyka upp, men 

båda två kom på sina utsatta tider. Den ena eleven framhöll till och med, efter ett skämtsamt påpekande 

från rektorn, att det är jätteviktigt att komma i tid när man ska bli intervjuad. Vi fick låna ett kontor i ad-

ministrationsavdelningen på skolan för att genomföra intervjuerna. 

Eftersom denna första gymnasieskola var en stor, kommunal skola valde jag att även kontakta två mindre, 

fristående skolor. Den ena av dessa skolor svarade överhuvudtaget inte på förfrågan, så den lades helt åt 

sidan när den andra tillfrågade fristående skolans rektor gav ett positivt svar på min förfrågan som fram-

ställdes på samma sätt som tidigare. Till skillnad från rektorn på den kommunala skolan bad den fristående 

skolans rektor att få se intervjuguiden.  Denna rektor hänvisade mig sedan till en lärare, och efter att jag 

talat med denne lärare och förklarat syfte, frågeställningar och intervjuernas genomförande vidtalades fyra 

elever varav tre gav klartecken för att bli intervjuade. Därefter fick jag kontaktuppgifter till dessa elever 

och vi bokade in tider för att träffas i skolans lokaler. Vi fick låna olika klassrum som råkade vara lediga 

och där genomfördes intervjuerna på tidpunkter som passade ihop med elevernas scheman. Det var end-

ast en elev som glömde bort den avtalade tiden, men kom så fort som möjligt efter det att jag hade ringt 

upp och påmint om intervjun. 

4.4 Etiska utgångspunkter 

Eleverna som deltagit i denna studie har, i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska princi-

per, informeras om undersökningens syfte och frågeställning dels muntligt av personal vid deras skola och 

dels muntligt av mig vid intervjutillfället. Eleverna har även informeras om att deras deltagande är frivilligt 

och att de när som helst kan avbryta. På så sätt har informationskravet tillgodosetts. 

Samtliga elever har gett sitt samtycke både då de informerades av sina mentorer, rektorer eller specialpe-

dagoger och vid intervjutillfället då de även informerades om att de när som helst kan avbryta sitt delta-

gande i studien, och därmed har även samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002) tagits hänsyn till. De har 

även vid båda informationstillfällena informerats om intervjuns syfte, om föreliggande uppsats syfte och 

min roll. Eleverna har också informerats om hur de kan kontakta mig om de skulle vilja göra det. Ingen 

har hittills gjort det. Eftersom alla elever var över sexton år har det inte varit nödvändigt att be om vård-

nadshavarnas samtycke (a.a.).  
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I enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) har information som kan innebära identifi-

kation av enskilda personer tagits bort. Eleverna benämns i förliggande uppsats med elev och ett nummer, 

exempelvis Elev 2. Det numret har inte med den ordning i vilken intervjuerna har genomförts att göra 

utan har slumpvis valt ut av mig då jag gick igenom datamaterialet. 

Det insamlade materialet kommer enbart att användas av mig för arbetet med föreliggande uppsats. Ingen 

annan kommer att få del av det, och därmed är även nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002) uppfyllt. 

4.5 Analysens utgångspunkter  

Det empiriska materialet består av sju intervjuer med gymnasieelever på de högskoleförberedande pro-

grammen Samhällsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap (tre elever), Samhällsprogrammet med 

inriktning juridik (två elever) och Ekonomiprogrammet (två elever). Intervjuerna är transkriberade och 

analysen har skett med utgångspunkt i dels uppsatsens frågeställningar och dels i Laclaus och Mouffes 

(2014/1985) diskursteoritiska begreppsapparat. I analysen har jag utgått från studiens frågeställningar för 

att kunna kategorisera materialet och på så vis finna nodalpunkten, de flytande signifikanterna och sub-

jektspositionerna och därmed också analysera den temporära fixeringen i diskursen (Laclau & Mouffe, 

2014/1985). 

Diskursanalysen framhåller att människor, genom språket, ägnar sig åt konstruktioner av den sociala värl-

den (Alvesson & Sköldberg, 2008) och gymnasieskolan inryms naturligtvis i den sociala världen. Diskursa-

nalysen betonar hur något beskrivs i språklig, meningsskapande kommunikation, alltså talet i det här fallet. 

I föreliggande uppsats genomförs analysen utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv eftersom jag hävdar att 

diskursanalysen, som inbegriper diskursteoretiska perspektiv, är användbar för att utmejsla den rådande 

diskursen då elever med åtgärdsprogram på gymnasieskolans högskoleförberedande program intervjuas 

om att ha ett. Analysen utgår från att finna den rådande diskurs med vilken eleverna beskriver, och där-

med skapar mening kring, hur det är att ha ett åtgärdsprogram, eftersom materialet synas utifrån vilken 

(gemensam) diskurs eleverna använder. 

4.5.1 Analysmodell 
Laclau och Mouffe (2014/1985) anger ingen metod för tillämpandet av diskursteorin. Detta kan naturligt-

vis uppfattas som problematiskt, men jag anser att det är en fördel eftersom man då själv är fri att utveckla 

en analysmodell med hjälp av deras begreppsapparat som svarar gentemot studien frågeställningar och 

genomförande.  

Jag har valt att skapa en analysmodell enligt följande: 

1. Transkription av de inspelade intervjuerna. 

2. Genomgång av materialet, intervju för intervju utifrån frågan: vad beskriver eleven? i syfte att foku-

sera en nodalpunkt. 
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3. Urskiljande av vilka tecken som har en priviligierad status och hur de definieras i förhållande till 

diskursens nodalpunkt – vilka är de flytande signifikanterna i rådande diskurs? 

4. Urskiljande av subjektspositioner som finns tillgängliga inom rådande diskurs utifrån nodalpunk-

ten och de flytande signifikanterna. 

Enligt denna modell har jag undersökt diskursen som framträder i elevernas beskrivningar om hur de be-

skriver att det är att ha ett åtgärdsprogram på gymnasieskolans högskoleförberedande program och vilka 

subjektspositioner som finns tillgängliga inom rådande diskurs. 

4.5.2 Analysen steg för steg 
Att diskursteoretiskt behandla resultaten från halvstrukturerade kvalitativa intervjuer innebär, som redovi-

sats i analysmodellen, flera analyssteg. Det första steget i analysen är transkriptionen. Att skriva ut intervjuer 

innebär en transformation i vilken en samtalsinteraktion mellan två personer lösgörs från sin ursprungliga 

form och således fixeras i form av text (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta kan enligt Kvale och Brink-

mann innebära att transkriptionen lätt blir huvudfokus i intervjuprojektet, därför har även pauser, skratt, 

och hostningar transkriberats, för att försöka bibehålla känslan av samtal i texten och för att undvika att 

betrakta materialet för mycket som text i den traditionella meningen av ordet. Det är frågor kring hur det 

är att ha ett åtgärdsprogram på gymnasieskolans högskoleförberedande program om har ställts under in-

tervjuerna, och då kan även det osagda, så som suckar, skratt och tankepauser, spela en viss roll. Suckar, 

hostningar och skratt har markerats inom parentes i transkriptionen och pauser har markerats med punk-

ter inom parentes.  

Jag är medveten om att det aldrig går att återskapa intervjusituationen precis som den var, eftersom bland 

annat kroppsspråk och ironi går mer eller mindre förlorade både i inspelningen och i transkriptionen 

(Kvale & Brinkmann 2009). Dessutom har det transkriberade materialet tolkats av mig, och har därför 

präglats av min utblickshorisiont som praktiserande gymnasielärare på högskoleförberedande program. 

Diskursteorins begreppsapparat hjälper mig att i analyseringsförfarandet förhålla mig till denna ut-

blickshorsisont eftersom nodalpunktens och flytande signifikanters fastställande inte ger utrymme för nå-

gon vidare tolkning utanför det som rent faktiskt har uttalats där och då, och därmed är temporärt fixerat. 

Denna fixering påverkas både av att samtalet har transkriberats till text och av att intervjusituationen är en 

avslutad social kontext. 

Det andra steget i analysen är att, efter transkriptionen, gå igenom intervju för intervju utifrån frågan: Vad 

beskriver eleven? för att skapa en första översikt av materialet. Det är elevernas egna beskrivningar och den 

diskurs som där framträder som är i fokus i föreliggande uppsats.  

Diskursteorin, indikerar att i analysen av materialet ska de konkreta uttrycken fokuseras i deras egenskap 

av artikulationer (Lacalu & Mouffe 2014/1985) vilket närmare bestämt innebär att jag har identifierat den 

konkreta diskursens nodalpunkt. Detta innebär också att jag betraktar elevernas svar på intervjufrågorna 
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som artikulationer.  Winther Jørgensen och Philips (2000) förslår följande frågor som en konkret ingång 

till att mejsla ut vilken diskurs, eller vilka diskurser, en artikulation bygger på och vilka diskurser som re-

producerar den: ”Vilka tecken har en priviligierad status, och hur definieras de i förhållande till diskursens 

andra tecken?” (a.a. s. 36).  

För att finna de tecken som har en priviligierad status har jag utgått från de frågor som ställts under inter-

vjun (se bilaga 1). Alla intervjuer har följt samma mönster och frågorna har ställts på nästintill ordagrant 

samma sätt och i samma ordning under samtliga intervjuer, vilket har underlättat analysen av materialet 

rent tidsmässigt.  

När nodalpunkten som elevernas beskrivningar är uppbyggda kring blivit fastställd har jag gått vidare till 

det tredje steget vilket innebär att urskilja vilka flytande signifikanter som bildar grupper i elevernas diskurs. 

Därefter har jag, utifrån Winther Jørgensen och Phillips (2000) fråga undersökt hur nodalpunkten får in-

nehåll: ”Vilka betydelser kämpar man om att definiera (flytande signifikanter), och vilka betydelser är rela-

tivt fixerade och oemotsagda (moment)?” (a.a. s.37). De som eleverna under intervjuerna berättar om på 

ett icke-samstämmigt sätt har jag alltså definierat som flytande signifikanter eftersom de därmed kämpar 

om att ge olika innehåll till nodalpunkten. 

Det fjärde steget innebär att identifiera de subjektspositioner som finns tillgängliga inom den rådande diskur-

sen för de gymnasieelever som har intervjuats. Eftersom subjektspositionerna finns angivna inom diskur-

ser (Laclau & Mouffe, 2014/1985) har jag valt att låta dem vänta till sist i analysen eftersom de lättast iden-

tifieras då nodalpunkt och flytande signifikanter har klarlagts. Eleverna har som subjekt intagit positioner i 

diskursen framför allt då de har försökt artikulera moment till element.  

4.6 Undersökningens användbarhet och generaliserbarhet 

Generaliseringsbarhet är inte målet för föreliggande uppsats. Sanningsökande är inte i fokus utan fokus 

ligger på, att genom diskursteorins begreppsapparat, ge en infallsvinkel på hur sju gymnasieelever på hög-

skoleförberedande program ser på sina åtgärdsprogram. Det är ändå fullt möjligt att de här elevernas rå-

dande diskurs kan vara värdefull att ta del av för många som arbetar med elever med åtgärdsprogram 

och/eller med specialpedagogiska insatser på gymnasieskolan.  

Eftersom Laclau och Mouffe (2014/1985) inte ger några anvisningar till hur analysen ska genomföras ges 

det frihet att själv utforma en analysmodell, samtidigt som det fortfarande finns en fast teoretisk ram att 

förhålla sig till. Att det sociala ska ses som en diskursiv konstruktion i och med att man utgår från att det 

finns en form av samband mellan språk och tanke, är centralt då det gäller diskursteori. Det innebär dock i 

förlängningen att en analys av en diskurs aldrig kan bli avslutad (Börjesson & Palmblad, 2007). Därför be-

traktas utkristalliserandet av nodalpunkten som en fixerad del av en diskurs och det är då möjligt att pre-

sentera ett kunskapstillskott genom den temporära fixeringen.  Det kan naturligtvis urskiljas både för- och 

nackdelar med det här tillvägagångssättet. Till nackdelarna hör att en diskursanalys inte kan betraktas som 
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något varaktigt utan enbart kan betraktas där diskursen har uppstått. Diskursanalys ska alltså inte användas 

om det är sanning som eftersökes.  

Vad gäller föreliggande uppsats användbarhet får man hålla två möjliga påverkansfaktorer i bakhuvudet. 

Dels uppfattar eleverna eventuellt mig som intervjuare som en representant för skolverksamheten och 

därför finns det en möjlighet att de tänker att jag vill höra att åtgärdsprogram är bra. Det finns dock inga 

tydliga indikationer på det i elevernas beskrivningar mer än att jag vid en intervju fick motfrågan: eller? då 

Elev 2 beskrev hur lärarna kanske har större överseende med att elever med åtgärdsprogram begår miss-

tag.  Dels är det möjligt att det enbart är elever som uppskattar sina åtgärdsprogram som ställer upp för 

intervjuer. De övervägandena kommer aldrig att bli klarlagda, men de är ändå viktiga att ta med i resone-

manget eftersom jag har varit en inomdiskursiv (Laclau & Mouffe, 2014/1985) medskapare hur mycket jag 

än har försökt att låta eleverna tala fritt.   
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas den diskurs som framträder i form av nodalpunkt och flytande signifikanter då 

gymnasieelever på högskoleförberedande program beskriver sina åtgärdsprogram. Vidare redovisas även 

de subjektspositioner som finns tillgängliga för eleverna inom rådande diskurs. 

Resultatkapitlet är disponerat genom att den nodalpunkt – att ligga efter och att ligga på F - som framkom i 

analysen av intervjuerna först redovisas utifrån de moment som i elevernas artikulationer är relativt fixe-

rade och oemotsagda. Under samma rubrik redovisas och diskuteras även nodalpunktens funktion som 

subjektsposition inom diskursen. Därefter följer diskussion av de grupper av flytande signifikanter som 

har identifierats i diskursen. De flytande signifikanterna ger nodalpunkten innehåll eftersom de är tecken 

med priviligierad status i diskursen i och med att de är omtvistade. Det är möjligt att finna den diskurs 

varmed eleverna beskriver, och därmed skapar mening, kring hur det är att ha ett åtgärdsprogram på gym-

nasieskolans högskoleförberedande program genom att utgå från att de är samstämmiga kring att ligga efter 

och att ligga på F. Vidare är det möjligt att finna diskursen genom att betrakta de ämnen som eleverna inte 

är samstämmiga kring: åtgärdsprogram och skolarbetesbeteende, åtgärdsprogram och skillnaden i skolarbetet, och åt-

gärdsprogram och resultaten. I resultatet av denna analys är subjektspositionerna tillgängliga för artikulation 

inom elevernas diskurs kring åtgärdsprogram i praktiken gymnasieskolans högskoleförberedande program. 

Subjektspositioner är endast tillgängliga inom en diskurs. Detta beror på att all erfarenhet är beroende av 

precisa diskursiva möjligheter, alltså sådana möjligheter som enbart kan uppstå inom diskursen. Eleverna 

har flera tillgängliga subjektspositioner inom diskursen om att vara en elev med åtgärdsprogram.  

Elevernas tillgängliga subjektspositioner framkommer löpande genom redovisningen av resultatet av ana-

lysen och diskuteras utifrån var de har uppstått inom rådande diskurs eftersom subjektet inte finns i sig 

självt utan bestäms utifrån diskursen. Föreliggande uppsats två forskningsfrågor besvaras således integrerat 

genom resultatkapitlet. 

Vid citat ur intervjuerna återges längre pauser med (…), kortare pauser med (..) och förkortanden av det 

som har sagts med [---]. Anledningarna till förkortning av citaten beror främst på att eleven upprepar sig 

eller att jag som intervjuar har sagt något, t.ex.  mm?. För läsbarhetens skull har jag valt att använda skrift-

former av ord som ”jag”, ”dig”, ”var”, ”är”, ”att”. Ordet ”och” transkriberas ”å” när det uttalet har an-

vänds av eleverna. Av etiska skäl har jag valt att skriva yrkestitel, t.ex mentor eller studievägledaren, i de 

citat där eleverna har namngett personer. 

5.1 Nodalpunkt och tillgängliga subjektspositioner: Att ligga efter och att 

ligga på F 

I den diskurs som framträder när gymnasieeleverna på högskoleförberedande program beskriver sina åt-

gärdsprogram utmärker sig följande moment som fixerat och oemotsagt: att ligga efter och att ligga på F. Ele-

verna beskriver alltså samstämmigt att både de själva, och förmodligen även andra som har åtgärdspro-
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gram, ligger efter och därmed riskerar att inte nå kunskapskraven för godkänt, det vill säga få betyget F. 

Detta moment definieras därför som nodalpunkt i elevernas rådande diskurs om att ha ett åtgärdsprogram 

på gymnasieskolans högskoleförberedande program. Att vara en elev som ligger efter och som riskerar att 

få betyget F i ett eller flera ämnen innebär också en tillgänglig subjektsposition inom rådande diskurs ef-

tersom den artikuleras kring nodalpunkten. Resultatet utgår från nodalpunkten och den diskurs som tem-

porärt fixeras i sökandet efter vad de här sju gymnasieeleverna beskriver och inom rådande diskurs tvistar 

om i form av flytande signifikanter i diskursen. Likaså utgår resultatet från nodalpunkten och de därtill 

knutna flytande signifikanterna då tillgängliga subjektspositioner identifieras. 

Rådande diskurs visar sig etablerad genom att åtgärdsprogram har upprättats eftersom eleven ligger efter i 

ett eller flera ämnen, och därmed riskerar att få betyget F. När eleverna ombeds beskriva vad ett åtgärds-

program är och hur deras eget ser ut svarar de med olika formuleringar, men det är ändå möjligt att se ett 

tydligt mönster i vad det är de beskriver genom deras i hög grad samstämmiga utsagor. Endast Elev 1 av-

viker i formulering, men att ”skriva upp vad eleven har för problem med” motsäger inte att man ligger 

efter och ligger på F. Detta tydliga mönster är alltså den identifierade nodalpunkten. Nedan följer några 

exempel på vad eleverna svarade då de ombads tala om vad ett åtgärdsprogram är. Dessa citat är alltså 

endast belysande exempel eftersom eleverna genom hela intervjuerna har återkommit till att de ligger efter 

och ligger på F: 

Asså det är när man ligger på F i ett ämne. [---] å så skriver man upp mål vad man ska göra tills 
nästa gång å hur man ska då (…) lösa problemet. (Elev 3) 

Det är något som man (…) skriver upp vad eleven har för problem med. (Elev 7) 

Om det går dåligt i skolan typ och om man ligger efter mycket. (Elev 1) 

Jo det beror väl på att man har svårt för ämnet och eller att man helt enkelt ligger efter liksom. 
(Elev 2) 

Man gör det ifall man ligger efter i något ämne. (Elev 6) 

Asså jag låg på typ E och F gränsen. (Elev 4) 

Vi har ju skrivit ned vad är (..) liksom som (..) man ligger efter med å liksom hur man ska gå till-
väga med allting. (Elev 5) 

Resultatet visar att att ligga efter och att ligga på F oomtvistat är nodalpunkten i den diskurs som framträder 

bland de intervjuade eleverna. Eleverna är i sina utsagor överens om detta och det förekommer inga som 

helst artikulationer som tyder på att de, inom diskursen, tvistar om det. I anknytning till nodalpunkten ar-

tikuleras en subjektsposition som samtliga elever intar. Först och främst är de här eleverna just elever, som 

av olika anledningar, riskerar att inte klara av att få godkänt betyg i en eller flera kurser. Enligt resultatet är 

de också elever som ligger efter vilket kan sägas vara huvudorsaken till att det föreligger en risk för att de inte 

kommer att få godkänt betyg i ett eller flera ämnen. Denna subjektsposition, att ligga efter, som är helt av-

hängig nodalpunkten är tillgänglig och även intagen av samtliga elever i och med att de samstämmigt art-

kulerar att de har åtgärdsprogram eftersom de ligger efter och ligger på F.  
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Dessa personliga subjektspositioner är sprungna ur det faktum att eleverna, enligt resultatet, har en i hög 

grad av icke-samstämmighet då de beskriver hur de beter sig då skolarbete ska göras och vilka bakomlig-

gande orsaker som kan finnas för att det har upprättats ett åtgärdsprogram. Jag återkommer till de bakom-

liggande orsakerna under rubrik 5.2.2. 

Resultatet visar att det, vid sidan om att ligga efter, finns ytterligare en subjektsposition som samtliga elever 

intar och som även är ett tecken i rådande diskurs som samstämmigt har omvandlats från element till 

moment. Detta tecken är direkt knutet till nodalpunkten genom att alla elever är överens om att de inne-

har denna subjektsposition. Nämligen subjektspositionen som innebär att inte vara ovanlig: 

Jag är ju inte stökig tycker jag inte [---] jag är (…) liksom (…) vanlig (…) vanlig elev.  
(Elev 1) 
 
Ja jag är väl en (…) ganska vanlig skolelev så men jag relativt (…) jag är relativt (…) ähh ambitiös 
skulle jag vilja säga [---] Jag är väl liksom inte överambitiös och jag är inte (…) jag ligger väl någon-
stans där emellan. (Elev 2) 

När eleverna talar om vad som är utmärkande för en elev med åtgärdsprogram beskrivs återigen det som 

har identifierats som rådande diskurs nodalpunkt, men ingen av eleverna identifierar sig själva som tillhö-

rande en särskild grupp av individer i egenskap av att ha ett åtgärdsprogram: 

 Man behöver lite extra hjälp. (Elev 4) 

Mer såna liksom (…) det är egentligen bara för att (…) få hjälp med att rätta till (…) hur man om 
man ja (…) rätta till skolan igen (Elev 5) 

Det finns det (…) nog [---] det är det byggt på samma sätt hela tiden man ska få man ska gå extra. 
(Elev 7) 

Mm att man ska plugga hemma. (Elev 6) 

Resultatet visar alltså att det inom rådande diskurs inte artikuleras att det finns någon särskild typ av elev 

som behöver extra hjälp för att rätta till skolan och plugga hemma. Eleverna är vanliga elever som har fått 

åtgärdsprogram. 

5.2 Flytande signifikanter och tillgängliga subjektspositioner: Åtgärdspro-

gram och skolarbetesbeteendet 

Då gymnasieeleverna med åtgärdsprogram ska beskriva hur de utför skolarbetet hamnar de i ett spretigt 

resonemang om hur detta arbete går till och vad det innebär att vara elev och om vilka de bakomliggande 

orsakerna till nodalpunkten kan vara. Detta bildar den grupp av flytande signifikanter och, de för eleverna 

tillgängliga subjektspositionerna som diskuteras i detta avsnitt. Att lyfta fram och analysera dessa flytande 

signifikanter och subjektspositioner ger en bild av hur rådande diskurs är konstruerad och därmed också 

av vad eleverna ser som viktigt att lyfta fram då de beskriver hur det är att ha ett åtgärdsprogram. 

5.2.1 Beteende då skolarbete ska utföras 
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Att vara elev innebär, inom rådande diskurs, att man kan vara stökig eller bekväm, vilket enligt resultatet av 

analysen också är subjektspositioner tillgängliga för artikulation inom rådande diskurs. Det man ska göra 

blir inte gjort fastän eleverna själva beskriver att de egentigen kan vara duktiga och att de kan utföra skol-

arbete: 

Asså det kunde hända vad som helst för jag kunde dampa när som helst (…) jag är jättestökig (…) 
jaaa jag kan vara duktig men så har jag koncentrationssvårigheter (…) så är jag som elev typ men 
jag sköter mig bättre nu.(Elev 6) 

Jag är ganska bekväm (…) lite lat (…) även fast jag kan så (…) gör jag det (…) helst inte eller asså 
(…) helst men inte i tid å det är lite segt så. (Elev 3) 

Vidare förekommer i denna grupp av flytande signifikanter beskrivningar av att vara elev och av att utföra 

skolarbetet som handlar om att vara tystlåten, lugn, lydig, ambitiös och koncentrerad. Även här artikuleras sub-

jektspositioner som är tillgängliga inom rådande diskurs och som är knutna till den här gruppen av fly-

tande signifikanter. Resultatet visar att vara tystlåten, lugn, lydig och koncentrerad står i kontrast till att vara 

stökig och till att vara bekväm. Denna kontrast definierar tecknen som omtvistade och inte möjliga att sam-

stämmigt omvandla från element till moment, alltså rör det sig om flytande signifikanter eftersom eleverna 

inbördes formulerar sig olika kring hur de beter sig då skolarbetet ska göras. Följande citat illustrerar kon-

trasten då de ställs mot de två ovanstående citaten: 

Jag är mer som en tystlåten elev som (…) som helst inte håller sig i centrum [---] Asså jag kan ju 
göra bättre ifrån mig men det ääh hur det ligger till nu så är jag nöjd med (…) hur det blir. (Elev 5) 

Jag är ganska lugn jag pratar inte för mycket med alla andra [---] å jag tycker att jag lyssnar väldigt 
bra på lektioner och är väldigt lydig (…) och får kanske lite mindre hjälp. (Elev 7) 

Att ha åtgärdsprogram och alltså ha svårt, ligga efter och riskera F innebär inte för eleverna att de inom 

rådande diskurs beskriver att de på något sätt skulle vara annorlunda eller särskilda från elever utan åt-

gärdsprogram. Detta trots att eleverna genom de tecken som identifieras som flytande signifikanter tvistar 

om vad det innebär att utföra sitt skolarbete och om hur man beter sig som elev. Det framkommer alltså, 

vilket de fyra citaten ovan illustrerar, ingen uppenbar samstämmighet i hur elementen artikuleras då de 

beskriver sitt arbete med skoluppgifter och på lektionerna. Beskrivningarna av hur de beter sig då skolar-

betet utförs förblir mångtydiga.  

Eleverna tilldelar alltså sig själva olika förklarande subjektspositioner utifrån vad de själva beskriver som 

orsaken till nodalpunkten. De subjektspositionerna, som är personliga för var och en av de sju eleverna 

förstärker mångtydigheten inom denna del av diskursen. Det finns alltså många skilda sätt att definiera sin 

egen roll och det beror på att eleverna inom rådande diskurs tvistar om orsakerna till att de ligger efter och 

ligger på F. De personliga subjektspositionerna beskriver hur de beter sig då skolarbete ska utföras och är 

elevens sätt att definiera sig själv som individ inom rådande diskurs eftersom alla subjektspositioner är 

diskursiva positioner. De subjektspositioner som eleverna artikulerar som sina personliga är: koncentrerad 

(Elev 1), relativt ambitiös (Elev 2), bekväm, fast jag kan (Elev 3), väldigt ambitiös/går in rätt mycket för skolan (Elev 
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4), tystlåten och kan göra bättre ifrån mig (Elev 5), jättestökig, fast kan vara duktig (Elev 6) och lugn och lydig (Elev 

7).  Att subjektspositionerna finns tillgängliga inom en bestående praktik tydliggörs av att tre av eleverna – 

elev 3, 5 och 6 - har ett tillägg om att de kan vara duktiga och att de kan utföra uppgifterna som de får i 

skolan, men att det trots allt inte blir av.  

Eleverna är alltså ovilliga att artikulera någon specifik subjektsposition för elever som har åtgärdsprogram. 

Jag tolkar det faktum att de inte öppnar upp för en subjektsposition som innebär att vara en särskild typ 

av person för att man har fått ett åtgärdsprogram, som att åtgärdsprogrammet inte utgör en viktig del av 

deras roll som elev i praktiken gymnasieskolans högskoleförberedande program. Vidare framkommer i 

elevernas svar att man som elev med åtgärdsprogram inte har ägnat någon tankeverksamhet på att fundera 

över vad som skulle kunna tänkas utmärka en elev med åtgärdsprogram. Det ska också tilläggas att detta är 

den fråga som eleverna har haft svårast att svara på och som har genererat flest motfrågor som ”Vad me-

nar du då?” 

Jag vet faktiskt inte [---] jag känner inte så många som har (…) eller jag har inte frågat. (Elev 1) 

Nää det tycker jag faktiskt inte (Elev 2) 

Det är väl ingen speciell människa så. (Elev 3) 

Att ha ett åtgärdsprogram innebär inte att de intervjuade eleverna tilldelar sig en subjektsposition som 

skulle särskilja dem från andra elever. De artikulerar istället subjektspositionen att inte vara ovanlig: Två av 

eleverna väljer till och med att använda ordet vanlig när de beskriver sig själva. Det är intressant eftersom 

det inom rådande diskurs då artikuleras, även om inte samtliga elever gör det, att åtgärdsprogrammet inte 

har någon påverkan på deras uppfattning av sig själva som elever som utför skolarbete: 

På lektionerna å så brukar jag vara väldigt koncentrerad asså äähh (…) jag tar ju piller liksom, 
ADHD-piller så jag kan ju koncentera mig bra i skolan ääääh annars så (…) jag är ju inte stökig 
tycker jag inte [---] jag är (…) liksom (…) vanlig (…) vanlig elev. (Elev 1) 

Ja jag är väl en (…) ganska vanlig skolelev så men jag relativt (…) jag är relativt (…) ähh ambitiös 
skulle jag vilja säga [---] Jag är väl liksom inte överambitiös och jag är inte (…) jag ligger väl någon-
stans där emellan. (Elev 2) 

Det är inte möjligt att skönja bland dessa elever att det förekommer någon utestängning (exclusion) i be-

skrivningarna av sig själva som elev som utför skolarbete. Inom diskursen finns dock som synes en hel 

mängd olika variationer, som alltså är flytande signifikanter och också tillgängliga subjektspositioner. Att 

ha åtgärdsprogram kan alltså inte sägas ha någon verkan för hur dessa elever uppfattar sitt skolarbete. När 

eleverna talar om ifall de eventuellt har ändrat sitt beteende vid skolarbete sedan de fick sina åtgärdspro-

gram svarar vissa att de har det i viss mån.  Andra menar att åtgärdsprogrammet inte har påverkat hur de 

är, alltså hur de uppför sig men att de ändå kan se att åtgärdsprogrammet och kanske framför allt det ar-

bete som utförs i samband med upprättande, verkställande och utvärderingar av dem, har haft en effekt 

för deras resultat i skolarbetet.  
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5.2.2 Bakomliggande orsaker  
Åtgärdsprogrammen beskrivs på varierande och inte helt samstämmiga sätt som en väg att förbättra resul-

taten i skolarbetet och som en väg att lösa de problem som anses vara den bakomliggande orsaken till att 

eleven ligger efter och riskerar att få F: 

Man gör det ifall man ligger efter i något ämne (…) så kan det hjälpa dig mer med (…) att hitta vad 
du ska göra (…) asså hitta rätta vägen för att få godkänt eller mer än det. (Elev 6) 

Vi har ju skrivit ned vad är (...) liksom som man ligger efter å liksom hur man ska gå tillväga med 
allting å såna saker (…) så det är ju liksom att (…) vi har ju skrivit upp vilka lärare jag ska gå och 
prata med å liksom (…) vad det är jag har kvar att göra. (Elev 5) 

Det står väl att jag behöver plugga upp min grammatik tror jag. (Elev 4) 

Elevernas beskrivningar av varför de ligger efter och riskerar F varierar, och betraktas därför som flytande 

signifikanter eftersom de inte artikuleras entydigt. Orsakerna till att skolarbetet inte fungerar som det ska 

beskrivs tvetydigt av eleverna och flera av dem anger också olika orsaker till varför man har åtgärdspro-

gram – både för sin egen del och då beskriver åtgärdsprogram i mer allmänna ordalag. Dock återkommer 

eleverna vid flera tillfällen under intervjuerna till orsakerna till att de har svårt för skolan och till att de lig-

ger efter och därmed riskerar F. De bakomliggande orsakerna har alltså stor relevans för hur eleverna väl-

jer att beskriva sina erfarenheter av att ha åtgärdsprogram på högskoleförberedande gymnasieprogram. 

Resultatet visar att de finns många olika bakomliggande orsaker till att en elev ligger efter och ligger på F. 

Dessa flytande signifikanter artikuleras även som subjektspositioner tillgängliga för eleverna inom rådande 

diskurs. 

De bakomliggande orsakerna är alltså inte entydiga hos eleverna. Förutom de specifikt personliga sub-

jektspositionerna, som redogjordes för under rubrik 5.2.1, förekommer subjektspositioner vars syfte är att 

vidareutveckla förklaringen till varför elever har åtgärdsprogram. Det kan handla om en ADHD- eller 

dyslexidiagnos. Det kan handla om en kombination av dyslexi och en benägenhet att lägga ned när det blir 

tufft. Det kan också röra sig om lathet eller om en allmän och obestämd upplevelse av att skolarbetet är 

svårt. Fyra av eleverna beskriver att de ligger efter på grund sina diagnoser vilket också utgör en subjekts-

position – att vara elev med diagnos: 

 I mitt fall är det nog att jag har ADHD. (Elev 1) 

Ja asså när jag kom till skolan var det mer att jag gick med en hel klass (...) och jag hade det jät-
tesvårt (...) för jag har ADHD. (Elev 6) 

Jag är ju dyslektiker så jag behöver mycket mer tid. (Elev 7) 

En av dessa fyra elever ger en beskrivning som anger diagnosen som huvudskälet till att svårigheterna med 

skolarbetet existerar, men låter också indikera att diagnosen kan vara orsaken till att han ”lägger ner”. Med 

andra ord samspelar de bakomliggande orsakerna med varandra och ger resultatet att det inom diskursen 
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inte går att enas om vad det beror på att en elev ligger efter. Diskursen kan således inte ge ett generellt svar 

på vad det beror på att en del elever får åtgärdsprogram: 

Det är väl folk som har (..) lite som har (..) som har svårt med skolan eller (..) som struntar i skolan 
så att säga.[---] Jag själv har dyslexi (..) så det blir ganska tufft för mig å då när jag känner att det 
börjar (..) ta emot och liksom bli svårt så lägger jag helst gärna ner. (Elev 5) 

En annan elev (Elev 2), i likhet med Elev 5, beskriver också att många andra kanske har åtgärdsprogram 

för att de struntar i skolan. Den här eleven säger sig faktiskt försöka, men känner trots detta att skolarbetet 

är svårt. Det ges dock ingen förklaring till varför eleven känner så, vilket är ännu en indikation på att orsa-

kerna är omtvistade i diskursen och på att det inte går att få ett samstämmigt svar på varför elever har åt-

gärdsprogram. 

I följande citat tydliggörs att orsakerna är flytande signifikanter i diskursen eftersom anledningen till att 

man ligger efter kan vara vitt skilda. I vissa fall handlar det om att man struntar i skolan och i andra att 

man anser att ett ämne, i det här fallet matematik, är svårt utan att ha någon konkret anledning, till exem-

pel i form av en diagnos som andra elever beskriver, och trots att man försöker.  

Många har väl kanske åtgärdsprogram om de är väldigt lata och [---] inte är så inställda till skolan. [-
--] Sen finns det väl vissa då som exempel jag i matte. Jag känner att matte C är ju ganska svårt.[---] 
Även om jag gör lite matte så behöver jag ändå lite extra hjälp så. (Elev 2) 

Även följande citat stärker resultatet att orsakerna är mångtydiga. Eleven anger ingen klar orsak alls till 

varför svårigheterna finns. De bara finns: 

Jag ser det väl mer på att ifall man inte klarar av proven riktigt så eller att man kanske har svårt att 
hänga med på lektionerna.(Elev 4) 

Ren lathet beskrivs också den som en orsak. Denna elev går inte alls in på hur det kan vara för andra ele-

ver, men anger ju den anledning som två andra elever har nämnt som en orsak för andra elever att ha åt-

gärdsprogram: 

I mitt fall är det väl mest lathet. (Elev 3) 

Resultatet visar att eleverna särskiljer sig inom diskursen ur gruppen av elever med åtgärdsprogram genom 

att ange mer eller mindre specifika skäl till just sitt eget. Detta syns även i att det finns subjektspositioner 

tillgängliga som är knutna till dessa skäl. Att de subjektspositioner som har redogjorts för här ovan – att 

vara elev med diagnos och att vara elev som är lat och inte gör vad den ska – finns tillgängliga inom rådande dis-

kurs tolkar jag som en fingervisning mot att det kan finnas en uppfattning om att elever som ligger efter 

och som riskerar att få F betraktas som lata, om det inte föreligger en konkret anledning såsom en dia-

gnos. Vidare tolkar jag det som eleverna inte vill betraktas om ovanlig utifrån att de har fått ett åtgärdpro-

gram upprättat. 
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5.3 Flytande signifikanter och tillgängliga subjektspositioner: Åtgärdspro-

gram och förändring i skolarbetet 

Nästa grupp av flytande signifikanter är de som framträder inom rådande diskurs då eleverna ombeds be-

skriva om de upplever någon skillnad vad gäller hur mycket som eleven ligger efter med eller vad gäller 

arbetssätt i skolarbetet sedan de fick ett åtgärdsprogram upprättat. De flytande signifikanter som diskute-

ras i detta avsnitt av resultatredovisningen handlar om åtgärdsprogrammet och eleven själv. De handlar 

också om åtgärdsprogrammet, eleven och skolpersonalen, i förhållande till det faktum att eleverna ligger 

efter och riskerar att få betyget F. Inom rådande diskurs tvistas det om ifall det är själva åtgärdsprogram-

met som sådant som gör att det blir skillnad vad gäller skolarbetet eller om det är andra faktorer, som i 

och för sig har indirekta kopplingar till åtgärdsprogrammen, som påverkar.  

5.3.1 Elevens egen roll 
För att klarlägga hur eleverna inom rådande diskurs ser på skillnaderna i skolarbetet och deras egen insats 

är det viktigt att belysa ett oomtvistat moment. Först konstateras att det framkommer i elevernas rådande 

diskurs att de uttrycker att ett åtgärdsprogram har upprättats som gör nytta, vilket artikuleras samstämmigt 

och därmed utgör ett moment: 

Det hjälper mig liksom å komma på banan igen (…) liksom att då vet jag vad det är jag har (…) 
kvar att göra å då måste jag ju göra det. (Elev 5) 

Så då kände jag att ja jag låg lite efter (…) så för mig var det bra. (Elev 4) 

Dom kan ge dig olika (…) arbete så du kan jobba hemma sen när du har provet så det inte blir lika 
svårt som du hade innan. (Elev 3) 

Matte är ju ett av dom ämnena som drar ner mitt snittbetyg då eftersom jag har ett E där (skratt) [-
--] Men ja det tycker jag absolut att det har hjälpt (…) det här åtgärdsprogrammet.(Elev 2) 

Den stora vinsten för elever med åtgärdsprogram som uttrycks inom rådande diskurs är att de kan få hjälp 

”att komma upp på banan” och ”hitta rätta vägen” för att nå målen som är formulerade i kunskapskraven. 

Vidare består vinsten i att de, på olika sätt som uttrycks med olika formuleringar, blir tvingade att genom 

mer eller mindre regelbundna möten med ämneslärare, mentorer, studievägledare, specialpedagog och rek-

tor i olika konstellationer, gå igenom vad de behöver göra, vad de ligger efter med och hur de ska gå till-

väga: 

 Och så fick jag ju snacka med min mentor. (Elev 1) 

 Exempel matten nu i trean gick jag ju till (..) asså där (..) specialpedagogen. (Elev 4) 

 Så har vi ju suttit ned med rektor och med mina lärare (..) å vår specialpedagog. (Elev 5) 

Då vet man ju att läraren och [---] studievägledaren å så att dom har mer koll på en.  
(Elev 3) 
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Jag har ju träffat både min mentor då och (…) matteläraren och så har vi pratat om hur det går och 
checkat av om jag liksom har gjort dom uppgifter jag fått [---] och om det har blivit bra liksom. 
(Elev 2) 

Intervjufrågan som tar upp ifall åtgärdsprogrammet på något sätt har påverkat hur eleverna är som skole-

lever har besvarats olika av eleverna. Resultatet visar att eleverna inte är överens om på vilket sätt åtgärds-

programmen är och har varit något bra, även om eleverna i grund och botten genomgående uttrycker att 

åtgärdsprogrammen har hjälpt genom att de har gjort att skolarbetet har känts mer positivt eller att resulta-

ten i skolarbetet har förbättras Det faktum att åtgärdsprogrammet har upprättats och att det ges ett särskilt 

stöd gör att eleverna artikulerar att det går bättre att motivera sig: 

Så då känns det ju bättre och bättre och då blir man ändå (…) lite mer sugen på att (…) prestera i 
matten så att man klarar det liksom å att det blir undanstökat. [---] Så ja, lite grann. (Elev 2) 

När jag asså när jag var där så läste jag ju mycket engelska texter (…) som jag skulle översätta då till 
svenska eller till engelska ääh (…) och (…) det gjorde ju att jag förbättrade mig (…) väldigt myck-
et. (Elev 4) 

Och ja så har det blivit skillnad (…) å det är enklare då med att se vad man måste göra eftersom 
man går igenom det. Asså det hjälp det hjälper mig liksom å komma på banan igen (…) liksom att 
då vet jag vad det är jag har (…) att göra å då måste jag ju göra det.  
(Elev 5) 
 

Dock behöver inte upplevelsen av att åtgärdsprogrammet är och har varit bra innebära att eleverna beskriver att 

det är själva åtgärdsprogrammet som har haft betydelse som sådant: 

Jag tycker det är mer på rektorn (…) om jag ska vara ärlig [---] Det är mer på rektorn att jag har 
förändrade mig asså.(Elev 6) 

En elev uttrycker, med en kortfattad formulering, att åtgärdsprogrammet är svårt att följa men att det trots det är 

bra och att det inte har ändrat elevens inställning till skolarbete. Detta citat visar att eleverna, både sinsemellan 

och gentemot sig själva har en omtvistad uppfattning kring hur åtgärdsprogrammet fungerar: 

 [---] det är rätt svårt att följa också asså (…) att ha ett åtgärdsprogram det är svårt att följa också 
för mig [---] Asså det, jag tycker att det är bra (…) och så men det har inte ändrat liksom (…) hur 
jag är (Elev 1) 

Ett undantag är en elev som menar att åtgärdsprogrammet har påverkat hur eleven är som skolarbetande 

elev, men som inte på något sätt förklarar hur utan glider in på en lång berättelse om relationerna i klassen. 

Detta citat kan läsas som att åtgärdsprogrammet inte är bra, men det uttrycks aldrig något konkret om 

varken bra eller dåligt eller svårt att följa. Det enda som uttrycks är att det inte går att grupparbeta. Citatet 

styrker dock resultatet att eleverna inte är samstämmiga kring hur åtgärdsprogrammen förändrar deras 

skolarbete: 

Mm, det tycker jag faktiskt [---] om vi ska till exempel grupparbete. Det går ju knappt eftersom att 
(…) jag kommer inte överens med någon i min klass, eller det är rättare sagt att dom kommer inte 
överens med mig. (Elev 7) 
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Enligt eleven står det heller inget om detta i åtgärdsprogrammet, och vill heller inte att det ska vara inskri-

vet där eftersom det inte skulle kännas bra om klasskamraterna ”ska tänka: amen X är ensam”, vilket 

också är en artikulation av en subjektspositions som eleven inte vill inta. Denna subjektsposition som 

härmed artikuleras som tillgänglig av Elev 7 – att vara ensam, nämns överhuvudtaget inte av någon av de 

övriga sex eleverna och det tolkar jag som att den är mycket oåtråvärd inom rådande diskurs.  

5.3.2 Eleven och skolpersonalen 
Enligt resultatet finns det få indikationer i elevernas beskrivningar på att de själva är den aktiva parten i 

arbetet med åtgärdsprogrammen – upprättandet, verkställandet och utvärderingarna. Rådande diskurs 

formulerar att det finns någon eller några ur skolans personal som försöker ha överblick över elevernas 

studier och som har ”koll på en”. Det här rör sig om många olika personer i elevernas skolvärld  - mentor, 

ämneslärare, specialpedagog, rektor, studievägledare - som inom rådande diskurs innehar ställning som 

flytande signifikant. Det framkommer inte i elevernas beskrivningar någon enhetlig bild av vad denna 

grupp har för funktion. Resultatet ger dock vid handen att de i samtliga fall spelar en viktig roll, och där-

med är ett omtvistat men betydelsefullt tecken, för elevernas diskurs kring hur det är att ha ett åtgärdspro-

gram på ett högskoleförberedande program. Det finns flera olika tecken länkade till olika personalgrupper 

på skolan, men de artikuleras inte samstämmigt. Dock står det klart att de är betydelsefulla för elevernas 

upplevelser av sina åtgärdsprogram. I intervjuerna har jag inte frågat specifikt efter några personer, men 

alla eleverna har ändå vid åtminstone ett tillfälle och i det flesta fall vid flera, nämnt åtminstone någon ur 

skolpersonalen. Ibland förekommer skolpersonalen även i ett ”vi” där eleven själv har en mer aktiv posit-

ion, till exempel: ”Vi har haft väldigt många möten om jag ska byta linje.” (Elev 7) 

Skolans olika personalgrupper är alltså, i egenskap av flytande signifikanter, knutna till nodalpunkten att 

ligga efter och att ligga på F eftersom de är de tecken i diskursen som kan hjälpa till att lösa problemet och 

även på sätt och vis är de aktörer som styr verksamheten. Skolans personal dyker inte upp som svar på en 

viss fråga som ställts under intervjun utan de är ständigt närvarande och nämndes alltså i olika samman-

hang. Lärarna kommer ofta på tal, likaså mentorerna och på de här två gymnasieskolorna är mentorer även 

ämneslärare som undervisar eleven de är ansvarig för i ett eller flera ämnen. Ämneslärarna har som sagt en 

viktig roll och nämns ofta i diskursen som framträder, och det är kanske inte särskilt anmärkningsvärt med 

tanke på att det är lärarna som sätter betygen. Dock framträder de som flytande signifikanter i diskursen 

eftersom de i elevernas beskrivningar framställs på olika sätt. De kan vara någon som ska bli nöjd, eller 

någon som kan ha lite överseende med misstag, eller någon som kan ge extrauppgifter om det behövs eller 

någon som sitter inne på information om hur betyget E ska nås: 

Så har kanske lärarna lite översikt också då när man gör ett sånt åt-åtgärdsprogram när man gör 
misstag och sånt. (Elev 2) 

Jag har ju träffat både min mentor då och (…) matteläraren [---] och sen så får jag lämna in dem 
(extrauppgifterna - min anm.) och sen så pratar vi lite liksom (…) hållt dialog då och kollar hur det 
går för mig och så kan han ge en lite mer extrauppgifter om han tycker det behövs. (Elev 2) 



 

41 

 

Vi gick igenom typ ett papper (..) å (..) typ sa så här: ”men aa de här har gått bra liksom”. Att lärarn 
var nöjd eller så eller ja vet inte (skratt). (Elev 4) 

Vi har skrivit upp vilka lärare jag ska gå å prata med å liksom (…) å va det är jag har kvar å göra. 
(Elev 5) 

Å man ska gå till någon extra lärare å få stöd där. (Elev 7) 

En annan elev menar att det var bra att tack vare åtgärdsprogrammet få en annan lärare: 

Så det var lättare genom att jag fick en annan lärare som kunde förklara varenda ord. (Elev 6) 

Att en annan lärare beskrivs som positivt är dock inte en samstämmig uppgift bland eleverna. Följande 

citat, i kombination med det här ovanför, tydliggör resultatet att personalen inte beskrivs enhetligt inom 

diskursen: 

Men den läraren var inte så bra (…) som jag trodde [---] så då slutade jag där. (Elev 4) 

Lärarna nämns också i samma sammanhang som andra yrkeskategorier på skolan vilket tolkas som att lä-

rarna (och mentorerna) är de personer på skolan som eleverna först och främst kommer att tänka på när 

de beskriver åtgärdsprogram och arbetet kring det. De övriga personalgrupper som är med i beskrivning-

arna är specialpedagog, studievägledare och rektor: 

Liksom då vet man ju att läraren och (…)studievägledaren å så att dom har mer koll på en. (Elev 3) 

Jag har känt skillnaden på engelskan jag fått hjälp (..) av en lärare (---) jag fick gå till han på mån-
dagar. Och det hade dom skrivit in i åtgärs-åtgärdsprogrammet. (Elev 7) 

Du vet alla mina lärare jag gillar inte dom (…) så om alla mina lärare (…) asså om min rektor å 
specialpedagogen å syven inte fanns hade jag hoppat av skolan för längesen. (Elev 6) 

Eleverna uttrycker en vilja att få godkända betyg – det är ju det hela skolan går ut på och det är därför åt-

gärdsprogrammen finns i de allra flesta fall och då blir åtgärdsprogrammet med skolans personal i spetsen 

symbolen för makten. Elevernas rådande diskurs infogas alltså i ett sammanhang som i mångt och mycket 

ligger utanför deras egen kontroll eftersom detta sammanhang styrs av de personer som arbetar på gymna-

sieskolan. Det är skolpersonalen som kallar till möten och verkar bestämma formen för dessa möten:  

Och så fick jag ju snacka med min mentor. (Elev 1) 

Så har vi ju suttit ned med rektor och med mina lärare (..) å vår specialpedagog. (Elev 5) 

Då har vi gått igenom ifall liksom jag har gjort (…) det som står (…) i och sen ifall jag inte har gjort det då 
liksom vad jag ska göra till nästa gång å bestämmer ny utvärdering. (Elev 3) 

Vi gick igenom typ ett papper. (Elev 4) 

Det är också skolpersonalen som beskrivs ha huvudansvaret för själva åtgärdsprogrammet. Eleverna själva 

har ganska vaga uppfattningar om vad som står på det faktiska dokumentet: 

Ja jag fick skriva på en lapp så här med lite sånt där allt möjligt ähh (skratt) att man ska (…) att man 
godkänner det här och så vidare. (Elev 2) 
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Asså det jag har skrivit i så är det samhällskunskap ähh [---] jag vet inte jag har inte koll på dom (åt-
gärdsprogrammen – min anm.) (…) men jag har säkert många. (Elev 6) 

Vi har utvärderat det [---] då har vi tittat över det å liksom se va det är som har gjorts å (…) å så typ 
uppdaterar vi det. (Elev 5) 

Det var lite det är ganska längesen nu men (…) det var att (…) måste tänka (…) mmmm ähh (…) 
nämen vi sa väl bara liksom (…) ähh nä jag vet inte (…) nä jag kommer inte ihåg det. (Elev 1) 

Det är det som faktiskt har skett rent konkret - som att läraren i matematik har gett särskilda uppgifter, en 

extralärare i engelska har dykt upp eller att eleven har fått intrycket av att lärarna har mer överseende med 

de misstag som en elev med åtgärdsprogram eventuellt begår - som eleverna berättade om när de talar om 

förändringar i skolarbetet. 

5.4 Flytande signifikanter och tillgängliga subjektspositioner: Åtgärdspro-

gram och resultaten  

Den tredje och sista gruppen av flytande signifikanter i rådande diskurs framträder i samband med att ele-

verna beskriver resultaten i skolarbetet kopplat till åtgärdsprogrammen. Även om eleverna är relativt sam-

stämmiga kring nyttan av att ett åtgärdsprogram har upprättats och det arbete som görs i form av möten, 

extralektioner, uppföljningar och utvärderingar, framträder beskrivningarna av positiva förändringar i skol-

resultaten som flytande signifikanter.  

Rådande diskurs kretsar i elevernas beskrivningar kring den identifierade nodalpunkten likaledes då de 

beskriver hur deras skolprestationer ser ut. Då de ombeds beskriva om det har blivit någon skillnad i deras 

resultat utifrån det faktum att de har fått ett åtgärdsprogram, artikuleras tecknen fortfarande i samman-

hanget att ligga efter och att ligga på F. Eleverna är relativt samstämmiga i att åtgärdsprogrammen innebär en 

skillnad i skolprestationen. Denna skillnad ligger framför allt i att vara elev med åtgärdsprogram innebär 

att det går bättre och att det är möjligt att slippa få ett F i betyg. I följande tre citat artikuleras det genom 

att eleverna uttryckligen säger att F-betygen försvinner: 

De har ju blivit det blir ju bättre resultat liksom av att (…) man får bort det som som liksom som 
om man säger inte (…) att man har F å såna saker (…) att det blir godkänt å liksom då försvinner 
ju dom F:en å såna saker. (Elev 5) 

(Suck) Ja det har väl blivit det(skillnad – min anmärkning) matte är ju ett av dom ämnena som jag 
dom drar ju ner mitt snittbetyg då eftersom jag har ett E där [---] men ja ett E är ju bättre än ett F. 
[---] Man hade väl inte så stora förhoppningar på matten ett tag där och sen så då (…) när man ja 
(..) tog tag i det här åtgärdsprogrammet kände man ja men det löser sig ändå förmodligen. (Elev 2) 

I början skrev vi många åtgärdsprogram (…) asså jag vet inte asså jo dom har säkert hjälpt mig [---] 
asså det är säkert nåt bra man vet ju ändå vart man ligger. För om man inte har det så fortsätter 
man till slut så är man bara : ja F. (Elev 6) 

Nästa tre citat uttrycker att det har blivit bättre, men är inte riktigt lika tydliga i uttrycket kring betyg även 

om ett bättre resultat på det nationella provet och en lärares uppfattning om elevens skolprestationer pe-

kar i riktning mot godkända betyg. Denna otydlighet i kontrast till den tydlighet som framträder i de tre 

citaten ovan gör att tecknen om skolresultaten i förhållande till nodalpunkten betraktas som en grupp fly-
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tande signifikanter eftersom dessa tecken är mångtydiga. De är viktiga inom rådande diskurs, men de är 

inte entydigt knutna till nodalpunkten: 

Asså när man väl får åtgärdsprogrammet då ser man ju hur mycket man ligger efter i och det kan ju 
va lite jobbigt liksom (…) men annars så tycker jag att det har gått bättre egentligen. (Elev 1) 

Vilken svår fråga (skratt) men asså eftersom jag läste så mycket texter (…) så blev det ju att jag 
kanske (…) asså jag utvecklade mig väldigt mycket på de [--- ] det blev ju bättre på nationella pro-
vet då liksom. (Elev 4) 

Men läraren som jag har nu har sagt det han bara: du är inte dålig på engelska du är bra på eng-
elska. (Elev 7) 

Resultatet visar också att eleverna inte är genomgående positiva till åtgärdsprogrammen och arbetet kring 

dem, även om de har som funktion att se till att man inte blir underkänd i några ämnen. I denna grupp av 

flytande signifikanter framträder även uttryck för att det är onödigt och arbetskrävande att ha ett åtgärds-

program trots att eleverna vet att åtgärdsprogrammen kan hjälpa dem till bättre resultat: 

Ibland kan det vara lite mycket att man ska skriva kommentarer till allt å vad man ska göra bättre å 
[---] det är väldigt mycket sånt som man tycker kunde kvitta. (Elev 3) 

Så jag tyckte det var jätteonödigt att gå på det här (…) extra [---] men ändå värt det.  
(Elev 7) 
 

Det är endast en elev som säger sig frivilligt har uppsökt specialpedagogen och bett att få hjälp. Eleven 

hade i årskurs ett fått ett åtgärdsprogram i engelska eftersom ”jag låg på typ E och F gränsen” och med 

hjälp av åtgärdsprogrammet och specialpedagogen hade eleven klarat kursen och dessutom höjt betyget i 

årskurs två. Därför upplevde denna elev att samma sak borde hjälpa när det började gå sämre i matten i 

årskurs tre och kontaktade därför specialpedagogen för att få stöd.  I övriga sex fall kommer initiativet till 

åtgärdsprogrammen från skolpersonalens håll.  

Endast en av eleverna har en något avvikande uppfattning om åtgärdsprogrammet har påverkat skolresul-

taten vilket, tillsammans med att det är onödigt att ”gå på det här extra”, förstärker bilden av tecknen som 

omtvistade eftersom resultatet visar att det inte finns total samstämmighet kring ifall åtgärdsprogrammet 

hjälper till att förbättra resultaten: 

När jag har fått de här programmen då så har jag väl (…) nästan varje gång gjort det jag skulle (…) 
å sen men det har inte påverkat i längden skulle jag nog inte säga det har inte ändrat min (…) asså 
jag har gjort det liksom för att jag måste (…) uppgifterna då men sen har det väl blivit samma visa 
igen (skratt) så det inte i längden har det inte påverkat.  
(Elev 3) 
 

Vissa skillnader i om eleverna uppfattar att det är positiva förändringar som har uppstått har således ut-

mejslats och identifierats som tecken med priviligierad status, det vill säga flytande signifikanter, i deras 

diskurs. Resultatet visar att eleverna i stor utsträckning verkar ana att det förväntas från skolans personal 

att det ska bli bättre, det vill säga godkända betyg, av att åtgärdsprogrammen har upprättats. Eleverna har, 

trots sina mångtydiga artikulationer av hur och om resultaten blir bättre, en medvetenhet om att de som 
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symboliserar makten förväntar sig att de ska ta ifatt det de ligger efter med och att de ska försöka få E i 

sina kurser. Det uttrycks tydligast av Elev 3: ” jag har gjort det för att jag måste.” 
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6. Avslutande diskussion 

Den här uppsatsens syfte har varit att ur ett diskursteoretiskt perspektiv beskriva rådande diskurs och 

inom diskursen tillgängliga subjektspositioner, då sju gymnasieelever beskriver sina åtgärdsprogram på 

högskoleförberedande program.. Vidare syfte har varit att undersöka vilka subjektspositioner som fanns 

tillgängliga för artikulation inom rådande diskurs. Jag anser att uppsatsen ger en värdefull inblick i hur 

gymnasielever resonerar kring sina åtgärdsprogram om man betraktar resultatet för vad det är. Resultatet 

är en diskursteoretisk analys av en del av gymnasieskolan som inte blivit belyst i någon större omfattning 

tidigare. Det är också ett försök att beskriva, tolka och förstå vad det innebär att ha ett åtgärdsprogram för 

en grupp elever på gymnasieskolans högskoleförberedande program.  

Ambitionen med diskursanalys är att finna alternativa sätt att förstå och beskriva verkligheten (Forkby, 

2007), och föreliggande uppsats utgör en infallsvinkel på hur gymnasieelever uttrycker att det är att ha åt-

gärdsprogram. Målet har därför inte varit att försöka skapa en sanning om hur det är för gymnasieelever 

att ha åtgärdsprogram på högskoleförberedande program, utan att ge en infallsvinkel på hur de beskriver 

sig själva och sina åtgärdsprogram. Således kan den temporära fixering av diskursen som här har analyse-

rats utgöra en grund för vidare diskussion kring hur det är att vara en elev som har åtgärdsprogram på 

gymnasieskolan och kring vad det finns för yttre faktorer som påverkar deras beskrivningar. Det är också 

intressant att diskutera elevernas rådande diskurs i förhållande till den tidigare redovisade forskningen. 

Detta avsnitt är uppdelat enligt följande: inledningsvis förs en diskussion om elevernas rådande diskurs 

och deras subjektspositioner inom diskursen, alltså det som beskrivs i resultatdelen, i förhållande till den 

tidigare forsning som redovisas under rubrik 2.1. Därefter följer en diskussion, med utgångspunkt i de 

diskursteoretiska begreppen antagonism och hegemoni (Laclau & Mouffe, 2014/1985), om hur elevernas rå-

dande diskurs förhåller sig till andra diskurser. De andra diskurser som diskuteras är styrdokumentens och 

de specialpedagogiska perspektivens.  

6.1 Elevernas rådande diskurs och tidigare forskning 

Utifrån den tidigare forskning som jag har gått igenom är det mycket som pekar mot att elever som är fö-

remål för specialpedagogiska insatser riskerar att marginaliseras och differentieras, att hamna i utanförskap 

och uppfattas som avvikande på ett eller annat sätt (Isaksson, 2009; Groth, 2007; Asp-Onsjö, 2006; Johan-

son, 2009; Andréasson & Asplund Carlsson 2009). 

Det är tänkbart att de elever som deltagit i denna studie uppfattas som avvikande och marginaliserade av 

sig själva och av personer runt omkring dem i olika sammanhang som inte har berörts i intervjuerna. Det 

har i analysen av deras rådande diskurs och de inom den tillgängliga subjektspositionerna inte kunnat fast-

ställas att eleverna förknippar att ha åtgärdsprogram med någon form av negativ avvikelse. Det är endast 

en elev som berör den möjligheten genom att beskriva att det är svårt att komma överens med klasskam-

raterna. Dock menar inte eleven att det beror på sitt eget uppträdande och beteende. Det är, enligt eleven 
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själv, de andra som inte kommer överens med denna elev vid till exempel grupparbeten. Av detta följer att 

det blir svårt att utföra visst skolarbete. Då jag frågade eleven om det står något om detta i åtgärdspro-

grammet blev svaret att det inte gör det, och att eleven heller inte vill det.  Eleven säger sig inte tycka så 

bra om sina klasskamrater och eftersom eleven inte vill bli betraktad som en ensam person finns detta inte 

med i åtgärdsprogrammet. Jag tolkar detta som att eleven tror sig kanske uppfattas som avvikande, men 

inte vill det, och att eleven tror att åtgärdsprogrammet skulle kunna förstärka den bilden. Dock fram-

kommer aldrig varför klasskamraterna inte kommer överens med eleven, så det kan med andra ord bero 

på precis vad som helst. 

Naturligtvis är det troligt att svaren på intervjufrågan om vad som är typiskt för en elev med åtgärdspro-

gam hade varit annorlunda om den hade ställts annorlunda. Det är ändock viktigt att notera att det inom 

elevernas diskurs och i den temporära fixering som har uppstått inte finns några tydligt uttalade tecken 

som tyder på att marginalisering och avvikelse är något som eleverna förknippar med åtgärdsprogram. De 

mest tydliga indikationerna på det återfinns i att en elev hade svårt att komma på något som skulle kunna 

vara typiskt för en elev med åtgärdsprogram eftersom eleven inte tror sig känna någon annan med åt-

gärdsprogram. Denna elev tillägger också att tanken på att andra elever skulle kunna ha åtgärdsprogram 

inte har föresvävat. En annan elev säger rent ut säger att det ”inte är en speciell människa” som har åt-

gärdsprogram.  

Inom rådande diskurs framstår åtgärdsprogrammen först och främst som något som upprättas på grund 

av nodalpunkten att ligga efter och ligga på F. Följande intervjusvar är också svar på frågan om det finns något 

som är typiskt för en elev som har åtgärdsprogram. Som jag tidigare nämnt i resultatkapitlet är det denna 

fråga som har genererat mest motfrågor i stil med ”hur menar du nu?”. Eleverna menar att det inte finns 

något typiskt som utmärker en elev som har åtgärdsprogram utan att man har åtgärdsprogram för att få 

hjälp att ”rätta till skolan igen” (Elev 5), för att ”helt enkelt klara kursen” (Elev 2) och för att man ska 

komma igång med att ”plugga hemma” (Elev 6).  

 

Mitt resultat stämmer alltså inte helt överens med tidigare forskning. De här sju elevernas rådande diskurs 

pekar inte på att de på grund av sina åtgärdsprogram, känner sig marginaliserade, differentierade eller att 

de upplever att de uppfattas som avvikande. Naturligtvis är det fullt möjligt att andra, som inte har deltagit 

i denna diskurs, betraktar de här eleverna som avvikare. Dock konstaterar jag att mitt resultat visar att åt-

gärdsprogram på gymnasieskolans högskoleförberedande program inte bidrar till att eleverna själva ut-

trycker att de är annorlunda. De är i mångt och mycket positiva till sina åtgärdsprogram och till det arbete 

som utförs i samband med åtgärderna. Att eleverna i föreliggande uppsats går på högskoleförberedande 

program är intressant. Det är inte omöjligt att det råder en annan diskurs om åtgärdsprogram bland elever 

på yrkesförberedande program eller på introduktionsprogrammen. Elever på ett högskoleförberedande 

program har ju trots allt valt en gymnasieutbildning som är anpassad att leda till vidare studier och då är 

det möjligt att föreställa sig att både elever och personal vid en sådan utbildning anser att studieresultaten 
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är viktiga. Johansson (2009) definierar elevidentiteteten de efterfrågade för gymnasielever vid teknikpro-

grammet. Det är en indikation på att elever vid högskoleförberedande utbildningar har hög status, och vid 

en sådan utbildning är det kanske inte stigmatiserande och marginaliserande att få ett åtgärdsprogram upp-

rättat. Det är tänkbart att dessa elever känner sig trygga i sin identitet som bildbara gymnasieelever på 

grund av att de läser ett högskoleförberedande program, och att åtgärdsprogrammet därmed inte utgör 

någon viktig faktor för hur de uppfattar sig själva som elever. 

6.2 Det diskursiva fältet, antagonism och hegemoni  

I detta avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till de närliggande diskurserna, gymnasieskolans styrdoku-

ment och de specialpedagogiska perspektiven, utifrån de dikursteoretiska begreppen det diskursiva fältet, ant-

agonism och hegemoni. 

Den intertextualitet och de andra diskurser som strömmar över och kring nodalpunkten att ligga efter och att 

ligga på F i dessa sju gymnasieelevers beskrivningar av att ha åtgärdsprogram på högskoleförberedande pro-

gram betraktas i denna diskussion utifrån styrdokumenten och utifrån de specialpedagogiska perspektiven 

(se rubrik 2.3). Dessa två punkter är närliggande diskurser i det oändliga diskursiva fältet och har även be-

dömts vara viktiga för förståelsen av den rådande diskursen som framkommit bland eleverna i denna studie.  

6.2.1 Elevernas rådande diskurs och styrdokumenten 
Gymnasieskolans styrs av en rad styrdokument – skollag, gymnasieförordning, läroplan, examensmål, äm-

nesplaner och kunskapskrav. Dessa styrdokument utgör därför ramvereket för hur det sociala handlandet 

ska se ut på gymnasieskolorna. Alla elever och all personal i gymnasieskolan är således ålagda att handla på 

ett visst sätt utifrån dessa styrdokument. Elever som har åtgärdsprogram är alltså bundna av dessa styrdo-

kument i och med att åtgärdsprogrammen är lagstadgade och att skolan har en skyldighet att upprätta åt-

gärdsprogram för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven: 

Det finns paragrafer i skollagen som reglerar hur arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogram ska bedri-

vas i gymnasieskolan (se rubrik 2.1). Att åtgärdsprogram har utarbetas för gymnasieeleverna i föreliggande 

uppsats eftersom det kan befaras att de inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, står 

klart i elevernas rådande diskurs. Dock använder eleverna under intervjuerna aldrig varken begreppen ut-

redning eller särskilt stöd vilket antyder att skollagen formellt styr verksamheten, men inte rymmer det 

vokabulär som man använder i praktiken. Eleverna använder heller inte ordet kunskapskrav, men att de är 

bakomliggande faktorer som styr diskursen står klart i och med uttryck som ”det är när man ligger på F i 

ett ämne” och ”om det går dåligt i skolan typ och om man ligger efter mycket”. En annan diskurs, det vill 

säga styrdokumentens, har alltså redan bestämt vilka övergripande kriterier som gäller för att åtgärdspro-

gram ska upprättas och för vem.  

 

Eleverna intar personliga subjektspositioner inom sin diskurs eftersom det finns många orsaker till att man 

riskerar F och till att man ligger efter. Dessa orsaker, som eleverna anger vara till exempel en diagnos, all-
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männa svårigheter eller lathet, finns dock inte reglerade i styrdokumenten utan de har uppkommit i de 

olika praktikerna, det vill säga gymnasieskolorna. Styrdokumenten talar inte om vilka orsaker som kan 

ligga bakom det faktum att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Alltså be-

höver inte en diagnos som dyslexi automatiskt innebära att ett åtgärdsprogram ska upprättas, i alla fall inte 

teoretiskt. Det är heller inte omöjligt att det är skollagens icke-preciserande av vad särskilt stöd innebär om 

gör att det i elevernas beskrivningar inte är möjligt att skönja någon enhetlighet kring vad som eventuellt 

skulle kunna utmärka en gymnasielev som har fått ett åtgärdsprogram upprättat. Här är det också viktigt 

att notera att Winther Jørgensen och Phillips (2000) kritiserar Laclau och Mouffe (2014/1985) för att de 

förbiser att alla individer och grupper inte har samma möjligheter att artikulera element på samma sätt. 

Om eleverna hade blivit tillfrågade vad de anser eller tror utmärker en elev med åtgärdsprogram på hög-

skoleförberedande gymnasieprogram utifrån vad skollagen föreskriver är det möjligt att de inte skulle ha 

svarat på frågan på samma sätt som de har gjort i denna undersökning. 

 

Jag utgår från att skolornas personal – mentorer, ämneslärare, studievägledare, specialpedagoger och rek-

torer – är förtrogna med vad skollagen föreskriver och med Skolverkets skrift om arbetet med åtgärdspro-

gram (Skolverket, 2013a) och att de organiserar arbetet utifrån dem. Därför är dessa skrifter ett intertextu-

ellt och närliggande diskursivt fält till elevernas diskurs som indirekt påverkar diskursen, men som inte 

hjälper dessa elever i artikulationen av element. Det finns enligt Laclau och Mouffe (2014/1985) ingen 

social identitet som är helt och fullt skyddad från ett diskursivt yttre som deformerar den och som hindrar 

den från att bli sammanfogad fullt ut. Och detta kan märkas i elevernas beskrivningar då de ställs mot det 

här närliggande diskursiva fältet som gör att eleverna själva inte har full kontroll över vad det är som styr 

deras diskurs, alltså hur de artikulerar elementen. De är så att säga i händerna på styrdokumenten och på 

skolans personal vilket i analysen har framkommit genom att eleverna har beskrivit att ämneslärarna, men-

torerna, specialpedagogerna, studievägledarna och rektorerna i olika konstellationer och i olika samman-

hang har spelat en viktig roll i upprättandet, verkställandet och utvärderandet av åtgärdprogrammen. 

 

Trots att det inte ges en entydig bild till vilka orsaker som ligger bakom ett åtgärdsprogram av eleverna, 

märks det i och med de personliga subjektspositionerna att det är viktigt att det finns olika anledningar till 

att ett åtgärdsprogram har upprättats. Detta tycker jag är intressant eftersom skolans verksamhet enligt 

skollagen (SFS 2010:800), en närliggande diskurs, ska ta hänsyn till varje elevs individuella förutsättningar. 

Att dessa gymnasieelever skulle kunna sägas vara i händerna på styrdokumenten och skolpersonalen be-

höver dock inte tolkas som något negativt utan, med Laclaus och Mouffes (2014/1985) terminologi, som 

hegemoni. Den hegemoniska diskursen kan också betraktas utifrån att elevernas subjektspositioner inte 

befinner sig i någon tydlig konflikt med andra positioner - som i föreliggande fall är vad styrdokumenten 

föreskriver. Diskursen att åtgärdsprogram har och även ska upprättats utifrån nodalpunkten att ligga efter 

och att ligga på  F framstår därmed som sann eftersom de subjektspositioner som eleverna artikulerar inom 
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praktiken gymnasieskolans högskoleförberedande program inte motsäger vad skollagen (SFS 2010:800) 

definierar. 

 

Dock är sanning inte möjlig utanför diskursen eftersom det är ”omöjligt att nå fram till Sanningen ef-

tersom man aldrig kan tala utifrån en position utanför diskurserna” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

21). Eftersom diskursanalysen syftar till att beskriva verkligheten så som den skapas i en social kontext 

(Assarsson, 2007) framstår diskursen som sann just i denna kontext. Elevernas beskrivningar och därmed 

deras rådande diskurs är samstämmig med en annan diskurs, styrdokumentens, som bekräftar den. Om, 

och när, elevernas rådande diskurs stöter ihop med andra diskursiva fält kommer beskrivningarna kunna te 

sig annorlunda. Till exempel kan man föreställa sig att de kan komma att ändras efter det att eleverna tagit 

studenten och fått sina slutgiltiga betyg. 

 

6.2.2 Elevernas rådande diskurs och de specialpedagogiska perspektiven 
Specialpedagogiken förväntas fylla en lång rad, inte alltid klart formulerade, funktioner i skolan och i sam-

hället (Persson, 2007). Vidare är specialpedagogik och de som anses vara i behov av den växlande kon-

struktioner beroende på forskningsutblick och politiskt-ideoligiska faktorer (Ridell, 2007). De specialpeda-

gogiska perspektiven artikuleras i ett diskursivt fält utanför de specifika gymnasieskolorna. Dock kan detta 

fält kopplas till gymnasielevernas rådande diskurs på en övergripande nivå eftersom de har en intertextuell 

koppling till arbetet med åtgärdsprogram på gymnasiekolan vari elevernas diskurs artikuleras i och med att 

de behandlar samma ämnesområde. Detta gör att jag anser att det är relevant att diskutera de specialpeda-

gogiska perspektiven utifrån vad som framkommit i resultatet. Åtgärdsprogrammen, och i förlängingen 

diskurserna kring dem, är en del av specialpedagogiken som bedrivs i den svenska skolan. 

Det traditionella perspektivet är det som framför allt återfinns i vad eleverna talar om under intervjuerna. 

Detta perspektiv är ett av de vanligaste och har många olika benämningar beroende på vem som har defi-

nierat det. Jag väljer att kalla det för det traditionella perspektivet eftersom det dels har funnits länge och 

dels inrymmer ordet traditionell flera aspekter av det som de övriga namnen på perspektivet eftersom det 

är ett traditionellt sätt att betrakta särskilt stöd och specialpedagogiska insatser. Eleverna i föreliggande 

uppsats beskriver att det är de själva som bär på problemet – inte skolan eller den omgivande miljön. De 

menar att de ligger efter och att de ligger på F, vilket har definierats som nodalpunkten i rådande diskurs, 

på grund av orsaker som ligger hos dem själva som individer. Det kan till exempel handla om en diagnos 

eller svårigheter att motivera sig och komma igång med skolarbetet, eller också om ren lathet. Alltså fram-

träder i elevernas diskurs ett traditionellt perspektiv på vad det innebär för dem att ha åtgärdsprogram på 

högskoleförberedande gymnasieprogram. Det traditionella perspektivet framträder  i och med att eleverna 

med hjälp av olika flytande signifikanter och personliga subjektspositioner, lägger en stor del av den 

bakomliggande orsaken till åtgärdsprogrammen hos sig själva. Därmed kan även konstateras att de speci-
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alpedagogiska perspektiven befinner sig i ett diskursivt fält i närheten av den diskurs som används av ele-

verna i föreliggande uppsats.  

Dock går det inte på samma sätt som med styrdokumentens diskursiva fält att urskilja hegemoni, trots att 

det traditionella perspektivet gör en hegemonisk intervention i elevernas rådande diskurs, eftersom de spe-

cialpedagogiska perspektiven sinsemellan kämpar om att definiera vilken som är den riktiga vägen att följa 

då specialpedagogiska insatser och arbete med särskilt stöd studeras. Snarare uppstår det som Laclau och 

Mouffe (1985/2014) benämner antagonism vilket är diskursteorins term för konflikt (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). 

Att resultatet inte landar i något av de alternativa perspektiven är kanske inte så överraskande om man 

betänker att dessa perspektiv ligger på en politisk-ideologisk och organisationsteoretisk nivå som inte så 

ofta når ut i den dagliga, praktiska verksamheten (Riddell, 2007; Ahlberg, 2013; Nilholm, 2006). Det är 

även här som antagonismen i så fall står att finna eftersom det i elevernas svar lyser igenom en ambition 

från skolpersonalens sida att arbeta i enlighet med de relationella och organisatoriska perspektiven. Till 

exempel Elev 6 uttalande om att rektorn kanske går efter åtgärdsprogrammet, men inte visar det för ele-

ven. 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att den rådande diskursen bland de sju deltagande gymnasieeleverna 

slår fast att elever som får åtgärdsprogram upprättade på högskoleförberedande program får det eftersom 

det ligger efter och ligger på F. Jag kan också konstatera att inom den rådande diskursen finns det sub-

jektspositioner tillgängliga och dessa subjektspositioner intas av eleverna i olika stor utsträckning. Viktigast 

att konstatera anser jag dock vara att de här elevernas rådande diskurs inte uttrycker att eleverna känner sig 

marginaliserade eller uppfattade som avvikare på grund av att de har åtgärdsprogram. 

6.3 Metoddiskussion och förslag på vidare forskning 

Laclaus och Mouffes (2014/1985) diskursteoretiska begreppsapparat har gett ett användbart verktyg för 

att analysera den diskurs som råder bland sju gymnasieungdomar som går på högskoleförberedande pro-

gram och som av olika anledningar har fått ett åtgärdsprogram. Likaledes har begreppsapparaten också 

varit användbar för att mejsla ut de subjektspositioner som finns tillgängliga inom den rådande diskursen. 

Eftersom Laclau och Mouffe inte ger några anvisningar för hur analysen ska genomföras har det gett fri-

het att utforma en diskursteoretisk analysmodell som har passat för en intervjustudie samtidigt som det 

har funnits en fast teoretiska ram att förhålla sig till.  

Det kan urskiljas både för- och nackdelar med tillvägagångssättet att använda sig av en flexibel anlysmo-

dell. Fördelarna består för föreliggande uppsats i att ramen för analysmodellen har kunnat hållas olåst och 

sedan anpassats efter det antal elever som visade sig bara villiga att ställa upp för intervju. När jag kontak-

tade gymnasieskolor visste jag inte hur många elever där som hade åtgärdsprogram. Vidare har det varit en 

fördel med en olåst ram för analysmodellen i och med att det har varit möjligt att anpassa kategorisering-
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arna av elevernas utsagor utifrån urvalet. Då analysmodellen har varit flexibel innan materialet var insamlat 

och analysen hade påbörjats gav det större möjligheter att skapa en så rättvisande bild som möjligt av den 

verklighet som sedan artikuleras i elevernas rådande diskurs i praktiken högskoleförberedande gymnasie-

skola. Det är omöjligt att veta vad eleverna kommer att säga innan intervjuerna är genomförda, och en 

flexibel analysmodell har kunnat hjälpa till att minska risken för att jag som praktiserade gymnasielärare 

påverkar eleverna under själva intervjutillfället genom mina förutfattade meningar och värderingar. Då 

analysmodellen till slut var fastslagen innebar den tillsammans med Laclaus och Mouffes begreppsapparat 

en tydlig struktur att följa och ett tydligt verktyg att använda vid analysarbetet. 

Till nackdelarna med det här arbetssättet hör osäkerhetsfaktorn.  Det hade kunnat visa sig att urvalet av 

elever inte hade varit tillräckligt en bit in i analysen, eller att elevernas utsagor hade varit för otillräckliga 

för att kunna ge ett resultat. Vidare innebär ett diskursteoretiskt analysarbete att resultatet inte kan betrak-

tas som något varaktigt. Det är enbart möjligt att betrakta diskursen där den har uppstått, och om elever-

nas utsagor hade visat sig vara otillräckliga hade jag inte kunnat återvända till eleverna för att göra nya in-

tervjuer eftersom det då skulle ha uppstått en ny diskurs. Dock har inte sanningsökande varit fokus för 

föreliggande studie utan utgångspunkten har varit att ge en infallsvinkel på hur några gymnasieelever be-

skriver hur det är att ha åtgärdsprogram på högskoleförberedande program. Det går alltså inte att dra 

några generella slutsatser av denna studie, utan diskursen som har framträtt bland de intervjuade eleverna 

måste betraktas där den har uppstått. Detta hindrar dock inte att den kan vara intressant att ta del av för 

personer som arbetar med gymnasieskolans högskoleförberedande program. 

Föreliggande uppsats hade kanske fått ett annat resultat om intervjufrågorna ställts annorlunda eller om 

även skolpersonalens utsagor om elever med åtgärdsprogram hade studerats. För att fördjupa bilden av 

åtgärdsprogram på gymnasieskolans högskoleförberedande program behövs ytterligare studier. En infalls-

vinkel skulle således kunna vara att göra en studie där även diskursen om elever med åtgärdsprogram 

bland skolpersonalen analyseras. Det skulle också vara intressant att göra komparativa studier om elevers 

diskurs om åtgärdsprogram på olika program, till exempel genom att jämföra diskursen bland elever som 

går högskoleförberedande program med elevers på yrkesförberedande och introduktionsprogram. Ytterli-

gare en infallsvinkel är att studera åtgärdsprogram och specialpedagogiska insatser på gymnasieskolan uti-

från skolans organisation för att belysa vilken roll ett åtgärdsprogram kan ha för en gymnasieelevers hela 

skolsituation. Vidare vore det intressant att studera om och i så fall hur åtgärdsprogram, och annan doku-

mentation såsom gymnasieskolans individuella studieplaner, tillsammans med det arbete, de samtal och 

möten som hålls i samband med upprättandet av dessa påverkar elevers studiesituation, självuppfattning 

och identitetsskapande. 
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8.Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

Inledning 

Jag är student på Högskolan för lärande och kommunikation och jag ska skriva en masteruppsats där jag 

undersöker hur elever som går NA/SA/EK (osv) beskriver sina åtgärdsprogram. Det handlar alltså om att 

jag vill veta hur du själv känner och vad du själv har att berätta om ditt åtgärdsprogram. Sen är jag också 

intresserad av att få veta hur du tycker att det går för dig i skolan nu när du har ett åtgärdsprogram. Jag 

kommer att spela in intervjun på min telefon. Det är helt frivilligt för dig att vara med på intervjun och du 

får avbryta om du vill.  

Jag får, och kommer heller inte, använda ditt namn, namnet på skolan eller på kommunen i uppsatsen ef-

tersom det finns etiska regler som man måste följa när man skriver uppsatser. 

Har du några frågor om detta? 

Frågor  

Fri berättelse: Vad är ett åtgärdsprogram egentligen?/Beskriv ditt åtgärdsprogram för mig. 

Vad är typiskt för en elev som har åtgärdsprogram? Tycker du att det stämmer det på dig? 

Hur skulle du vilja beskriva dig själv, om du tänker på hur du är som elev? Har åtgärdsprogrammet påverkat 

hur du är som elev? 

Hur går det för dig i skolan? Är du nöjd med dina resultat på prov och sånt? Har det blivit någon skillnad 

sedan du fick åtgärdsprogrammet? 

Precisering: När upprättades ditt åtgärdsprogram? När utvärderades det? Vad sade ni då? Tycker du att nå-

got har förändrats i dina skolprestationer – hur du ser på din egen förmåga, hur din självbild ser ut? (Vad?) 

Avslutning 

 

Kort sammanfattning. 
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