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Förord 

Att skriva en C-uppsats har varit en resa på ny mark där vi har fått lära oss väldigt mycket nytt. 

Klivet från en B till en C-kurs är stort vilket vi nu har fått medfara. Skrivandet har flutit på bra 

men det har funnits tidpunkter då man har stannat upp och funderat på vad det egentligen är 

man skriver om. 

Nu kommer vi till den del där vi ska tacka folk och vi vill rikta ett stort tack till vår alldeles 

underbara handledare Rose-Marie Axelsson som har gett oss handledning under vårt 

uppsatsskrivande. Det har varit många stunder då vi har ryckt oss i håret och funderat hur vi 

ska gå vidare och då har Rose-Marie alltid förklarat för oss hur vi bör lägga upp skrivandet. 

Vi vill därför rikta ett stort tack till henne som på ett utomordentligt sätt har gett oss 

hanledning under uppsatsens gång. 

Ett stort tack till alla i vår omgivning likaså för att de har stått ut med våra högar av böcker på 

köksbordet, datorsladdar överallt och tomma kaffemuggar på var och varannan plats. 

Tack! 



Sammanfattning 

Denna uppsats är en kvalitativ intervjustudie med en tolkande ansats med inspiration av den 

hermeneutiska tolkningsläran. I vår intervjustudie har vi valt fokusera på att intervjua tre idag 

vuxna, personer kring deras upplevelser av sin skolgång under högstadietiden. Det 

gemensamma för dessa före detta elever är att de alla har upplevt någon slags problematik 

under sin skolgång. Uppsatsen fokuserar även på skolan och vilket ansvar skolan har i relation 

till elever i svårigheter. Vi valde även att intervjua två personer som idag arbetar som 

specialpedagoger på en högstadieskola för att få ett specialpedagogiskt perspektiv på arbetet i 

skolan gällande elever i svårigheter. 

Det som vi har upplevt som mest centralt i vårt resultat är att de tre idag vuxna före detta 

elevernas problem under skolgången bl.a. har berott på ett aktivt val av en livsstil eller 

koncentrationssvårigheter. Vad gäller de intervjuade specialpedagogernas utsagor har vi genom 

dem fått en bild av hur de arbetar kring och med elever i svårigheter. De förklarar att deras mål 

kretsar kring öppenhet, glädje, kompetens och mod och att de arbetar för att hjälpa elever i 

svårigheter. Deras huvudsakliga uppdrag består av att bistå elever som är i behov av särskilt 

stöd så att dessa elever får den hjälp och stöd som behövs för att nå kunskapsmålen. Efter att ha 

tagit del av de före detta elevernas utsagor lyfter specialpedagogerna fram de brister som de 

tycker finns, bl.a. en brist på en kontinuerlig dialog och kommunikation. 

Efter att ha tagit del av alla utsagor har vi upplevt att de tre vuxna före detta eleverna har saknat 

det specialpedagogiska arbetssätt som de intervjuade specialpedagogerna beskriver i sin utsaga. 

Efter att ha fått en inblick i hur de före detta eleverna har upplevt sin skolgång under 

högstadietiden samt en inblick i hur specialpedagogerna tänker har vi kommit fram till att en av 

de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande specialpedagogiskt arbete är ett brinnande 

engagemang från både eleverna och skolans sida. Eleverna bör vara öppna för den hjälp som de 

får för att på så sätt utveckla den egna skolgången. I dessa fall är det viktigt att skolan utreder 

vilket eller vilka behov eleverna har för att kunna erbjuda dem rätt hjälp. 
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1. Inledning 

Då vi skulle välja ett ämne att studera i denna uppsats insåg vi ganska snabbt att vi ville studera 

något som har med ungdomar i svårigheter att göra då det är ett ämne som vi båda brinner för. 

Genom vårt arbete med ungdomar har vi kommit underfund med att det finns alltför många 

ungdomar i svårigheter som inte får den hjälp som de behöver. Då vi har valt ett brett ämne 

upplevde vi att en avgränsning vore på sin plats. I denna uppsats har vi därför valt att studera 

tre idag vuxna före detta elever som alla har upplevt någon slags problematik med sin skolgång, 

detta för att få en bild av deras upplevelse av vad som har varit problematiskt samt hur de har 

upplevt sina egna insatser för skolan under högstadietiden. De tre vuxna före detta eleverna 

som vi har valt att intervjua är, en före detta elev som har haft en tuff skolgång och idag 

avtjänar ett fängelsestraff, en före detta elev som känt sig bortglömd under sin skolgång och en 

före detta elev vars skolgång också var tuff men som fick stöd och hjälp i skolan. 

Vi har även valt att intervjua två stycken idag verksamma specialpedagoger på en 

högstadieskola för att få en inblick i det specialpedagogiska arbetet i skolan samt deras tankar 

kring de före detta elevernas utsagor. Genom att intervjua specialpedagogerna kommer vi ta 

del av deras utsagor och utifrån och med hjälp av dessa kan vi försöka tolka och förstå de före 

detta elevernas utsagor på ett specialpedagogiskt sätt. 

I denna uppsats har vi upplevt en del svårigheter vid benämningen av de idag vuxna före detta 

eleverna. Vi upplevde denna benämning något lång och bestämde oss därför för att välja en 

mer koncentrerad benämning på dessa tre respondenter och valde därför att benämna dem 

med före detta elever (f.d. elever). 

1.1 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och analysera hur tre idag vuxna före detta elever 

i svårigheter själva beskriver sina upplevelser av skolgången samt att beskriva två 

specialpedagogers perspektiv på sitt arbete med elever i svårigheter och deras tankar kring de 

tre före detta elevernas utsagor. 



1.2 Frågeställningar 

Vi har utgått från fyra frågeställningar vid genomförandet av denna uppsats och dessa 

frågeställningar har vi burit med oss under arbetets gång. 

Hur upplever tre, idag vuxna, personer sina erfarenheter av den egna skolgången samt 

skolans insatser för dem under högstadiet? 

Vilka insatser upplever de före detta eleverna själva att de gjorde för att få sin skolgång att 

fungera så bra som möjligt under högstadiet? 

Hur beskriver specialpedagogerna sitt och skolans arbete med och för elever i svårigheter 

och vad anser de om de tre före detta elevernas utsagor? 

Hur ser de tre vuxna före detta elevernas liv ut idag? 

1.3 Avgränsning 

Vi har avgränsat oss genom att fokusera på att intervjua f.d. elever kring deras högstadietid 

och antalet f.d. elever har vi begränsat till tre stycken. Att vi valde just tre f.d. elever beror på 

att vi upplevde att tre olika utsagor skulle kunna komma att ligga som en bra grund att bygga 

vår uppsats på. 

Vad gäller antalet specialpedagoger som vi har valt att intervjua har vi begränsat det antalet 

till två stycken. Till en början hade vi tänkt intervjua en specialpedagog men vi kom ganska 

snart till instinkten att endast en specialpedagogs berättelse kan bli något tunn. Att intervjua 

fler än två stycken specialpedagoger var aldrig något alternativ för oss då vi upplevde att fler 

än två specialpedagogers utsagor kunder bli för stort och svårhanterligt. 

1.4 Bakgrund 

Det grundskolesystem som vi har idag är ett resultat av tre omfattande utredningar som 

genomfördes under 1900-talet. Den nya 9-åriga grundskolan blev obligatorisk och man 

strävade efter at ha en inkluderad skola för alla, oavsett bakgrund och eventuella svårigheter. I 

takt med att allt fler elever fick gå i skolan under längre tid ökade det specialpedagogiska 

arbetsområdets omfattning. 
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Allt fler elever behöver hjälp men det är inte alla som får den hjälp de behöver. På grund av 

ekonomiska neddragningar och minskade resurser händer det att elever i svårigheter inte får 

den hjälp som de har rätt till (Sanden 2000). Enligt skollagen ska barn och elever som går i 

skolan ges den ledning som de behöver för att nå en personlig utveckling. Skolan har ett 

ansvar att se till att alla elever når stimulans för att de på så sätt ska klara av de mål som 

utbildningen ställer. I Lpo94 läsa följande: 

Alla som arbetar i skolan ska hjälpa elever som behöver särskilt stöd (Lpo94, 1994:19-21). 

Det grundläggande syftet med hela skolutbildningen är att utveckla elevernas kunskaper och 

värden genom att främja en långsiktig utveckling och motivation till att inhämta ny kunskap. 

(SFS 2010:800). 

I skollagen finns följande att läsa om elever som behöver särskilt stöd: 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte 

annat följer av denna lag eller annan författning (SFS 2010:800 7§). 

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 9§). 

Det mest centrala i skollagen är vikten av att varje enskild elev får den hjälp som denne 

behöver utifrån sina behov. Det specialpedagogiska arbetet kräver ett noggrant förarbete då 

skolan ska utreda vilka behov den enskilda eleven har samt hur dessa behov ska tillgodoses. 

Genom att erbjuda alla elever den hjälp som de behöver bidrar skolan till att skapa en trygg 

plats där elevernas kan utvecklas och inhämta ny kunskap (SFS 2010:800). 

1.4.1 Specialpedagogik och elever i svårigheter 

Specialpedagogik anses vara ett ämnesområde eller en verksamhet som träder i kraft när 

skolan känner att den vanliga pedagogiken inte räcker till. Specialpedagoger har i sin 

yrkesroll en rad olika uppgifter och ansvarsområden. I yrkesrollen ingår det bl.a. att stötta 

lärare när det handlar om dokumentation, att vara till hjälp vid upprättning av åtgärdsprogram 

och att finnas där för elever i svårigheter. Specialpedagoger arbetar även med att skriva 
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handlingsplaner som gäller hela skolan. Man kan säga att de har ett slags övergripande 

uppdrag (Nilholm 2007). 

Inom det specialpedagogiska ämnesområdet kan man använda sig av en rad olika metoder för 

att hjälpa elever i svårigheter. Några av dessa metoder är upprättanden av särskilda 

åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Med åtgärdsprogram syftar man på den 

dokumenterade planeringen som genomförs för att hjälpa elever i svårigheter. Genom dessa 

åtgärdsprogram söker man efter elevernas svårigheter för att på så sätt kunna planera vad man 

bör hjälpa eleven med (Ibid). 

När det kommer till individuella utvecklingsplaner används dessa för alla elever i skolan och 

inte bara för elever i svårigheter. Enligt grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) ska alla 

elever ha en individuell utvecklingsplan. I den individuella utvecklingsplanen ska det föras en 

dokumentation på elevnivå parallellt med en dokumentation på en arbetslagsnivå. Den 

individuella utvecklingsplanen innebär att eleven har en plan att följa och att eleven själv samt 

föräldrarna får ta del av hur det går i skolan genom en regelbunden kontakt i form av t.ex. 

utvecklingssamtal. Åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner är dokumentationer av 

hur man ska hjälpa elever samt hur det går för eleven i skolan. Dessa handlingar är offentliga 

vilket sätter stor press på dem som upprättar dokumenten, det är viktigt att skriva dem på ett 

sådant sätt att eleven i sig inte kan komma till skada eller få problem senare i livet (Persson 

2007). 

1.5 Tidigare studier 

Vid sökandet efter tidigare studier har vi använt oss av en rad olika metoder. Vi har bl.a. sökt 

efter böcker, avhandlingar och vetenskapliga artiklar i bibliotekets katalog och i databaserna 

Libris och Worldcat. När vi har sökt litteratur har vi fokuserat på olika begrepp och sökord, 

bl.a. elever i svårigheter, elever i behov av särskilt stöd, koncentrationssvårigheter, 

specialpedagoger och dess yrkesroll, skolan som kategoriseringsarena, skolan och 

specialpedagogiskt ansvar och grupptänkande. Dessa sökbegrepp är det som har lett oss in på 

de teoretiska utgångspunkter och begrepp som vi har valt att använda oss av i diskussionen 

och analysen av vårt resultat. 
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(Special)pedagogik och social utslagning, perspektivisering- möjligheter och dilemman 

Ulf Sivertuns avhandling (2006) fokuserar på skolan och dess besvärliga situation som kan 

uppstå i skolan när "svagare" grupper träder fram. I avhandlingen tar man fram empirisk fakta 

som är baserad på intervjuer och textmaterial och får på så sätt fram en verklighetstrogen bild 

som speglar hur det faktiskt fungerar i skolor i dagens moderna samhälle. I avhandlingen 

diskuterar och analyserar författaren dagens skolmiljöer och hur man ska agera och arbeta för 

att undvika att det förekommer social utslagning. Genom att samarbeta med skolor på 

lokalnivå har författaren kommit skolarbetet nära inpå och därmed kunnat analysera hur 

skolundervisningen bedrivs och genom dessa kunna urskilja olika orsaker till att sociala och 

kulturella utslagningar förekommer. Sivertun skriver bl.a. om perspektivisering- och menar 

med detta kan ses som ett pedagogiskt alternativ för att vidga vyerna, detta för att kunna öka 

förståelsen för de problem som finns i dagens undervisningsmiljöer. Vidare skriver Sivertun 

om att samhället måste våga analysera skolproblemen, framförallt ur de "svagare" gruppernas 

perspektiv. Analysen av skolproblemen är en viktig förutsättning för att motverka 

klassamhällets olika sociala utslagningar. 

Att inte vilja vara problem — social organisering och utvärdering av elever i en särskild 

undervisningsgrupp 

Yvonne Karlsson (2007) har i sin avhandling fokuserat på en grupp elever som ingår i en 

särskild undervisningsgrupp. Syftet med att placera eleverna i denna särskilda 

undervisningsgrupp är för att kunna erbjuda dem den specialpedagogiska hjälp som de 

behöver så att eleverna sedan kan flyttas tillbaka till sina ursprungsklasser. Fokuset i denna 

avhandling ligger på beskrivningar av eleverna och vilka slags svårigheter de har. 

Dessa beskrivningar får vi ta del av genom pedagoger, eleverna själva, föräldrarna men även 

tidigare lärares utsagor. Anledningen till att Karlsson (2007) har valt att ta med dessa 

beskrivningar är för att hennes syfte är att ge läsaren en beskrivning av hur skolan fungerar 

inifrån, hur skolan arbetar och organiserar arbetet för att hjälpa elever i svårigheter. I sin 

avhandling kommer Karlsson fram till en del olika resultat. Hon kommer bl.a. fram till att den 

särskilda undervisningsgruppen blir marginaliserade i skolans verksamhet. Det blir en slags 

konflikt mellan eleverna och pedagogerna. Eleverna tillskrivs begrepp och pedagogerna 

fokuserar på att se elevernas svårigheter. Karlsson (2007) betonar i sin avhandling vikten av 

den sociala kompetensen i skolans vardagliga aktiviteter. 
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En skola för alla — visionen om det inkluderade problembarnet 

1 denna D-uppsats får vi följa Cecilia Axells studie kring den grupp som benämns som 

"problembarn". Hon gör en komparativ analys av diskurserna kring "problembarnen runt 

förra sekelskiftet och idag. Axell skriver om bl.a. individens ansvar, inkludering och 

segregering. Under 1970-talet utvecklades ett nytt välfärdssamhälle där individen fick allt 

större ansvar, vilket även syns i Lpo94 där man kan läsa följande: "läraren skall utgå från att 

eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan" 

(Lpo94, s.19). 

Vidare skriver Axell om läroplanen och att dess grund vilar på att alla elever ska kunna 

utvecklas individuellt utifrån de personliga egenskaperna och förutsättningarna. Trots det som 

står i läroplanen strävar kommunen efter att alla barn ska rymmas inom normalklassen för att 

lärarna på så sätt ska utöka sina kunskaper om barnens olika behov. Kommunerna vill 

undvika en segregering genom att inkludera alla elever i en och samma klass trots att detta 

kan få konsekvenser i form av att eleverna inte får den hjälp som de behöver. 

Axell skriver även om hemmets ansvar och faktorer runt omkring hemmet, t.ex. skilsmässor 

och kulturkrockar. Angående skilsmässor skriver hon att det inte är själva skilsmässan i sig 

som är problemet utan att problemet är att man inte alltid ser efter hur barnet mår i samband 

med skilsmässan. Vad gäller kulturkrockar kommer Axell fram till att samhället uppmuntrar 

olika kulturer och levnadssätt. Detta i sig kan bli ett problem då barn tvingas växa upp i en 

flerdimensionerad uppfostringskultur än tidigare, det som anses vara "normalt" i en kultur kan 

anses vara "onormalt" i en annan. Barnen kan alltså hamna i kläm om de har en annorlunda 

uppfostringskultur i hemmet än den uppfostringskultur som råder i skolan. 

Marianne Lundgren - Från barn till elev i riskzon, en analys av skolan som 

kategoriseringsarena 

Lundgrensutgångspunkt i denna avhandling är att ta reda på när en avvikelse uppstår för ett 

barn och när det blir ett problem, fokus ligger på skolan och vardagsrutinen. Vi får läsa om 

Sven Lundin som levde ett normalt liv fram till skolstarten. När han började skolan dök det 

upp egenskaper som han hade problem med och därför blev han tilldelad begreppet 

problembarn. Kan man påstå att ett barn som har svårt för vissa saker är ett problembarn och 

vem är det som bestämmer när, hur och varför man blir en "outsider"? (Lundgren 2006). 
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Lundgren har fördjupat sig i sin forskning för att få svar på ovannämnda frågor. Hon 

påbörjade sin första forskning under sin lärartid då hon fick ta del av en studie om en grupp 

flickor som av sin lärare blivit kallade för "tysta flickor". Dessa flickor ansågs vara ett 

problem för lärarna då skolan ansåg att de inte var lika sociala som resten av barnen på 

skolan. Efter att hon mött dessa flickor blev hon mer intresserad av detta "problem". 

Lundgren (2006) lyfter frågan kring vem det är som avgör hur mycket man ska prata för att 

inte hamna i samma kategori som dessa flickor som blir utpekade som "tysta flickor". Genom 

sin forskning kommer hon fram till att eleverna styrs mot gällande normer, de blir 

konstruerade av sina lärare utifrån samhällets normer. Trots att dessa flickor själva trivdes i 

skolan och inte hade några problem med studierna betraktade skolan dem och deras skolgång 

som problematisk. Lundgren skriver vidare om språkets och dess betydelse. Genom att 

använda oss av språket förmedlar vi information och den information som vi förmedlar kan ha 

stor inverkan. Att lärarna väljer att benämna en grupp av flickor som "tysta flickor" leder till 

att dessa flickor sätts in i en viss position som de själva inte har valt (Lundgren 2006). 

Polarna påverkar plugget 

1 denna artikel får vi läsa om kamrateffekter som en faktor som påverkar elevers prestationer i 

skolan. Artikeln är skriven av etnologen Göran Nygren och publicerades i UNT (Uppsala nya 

tidning) den 26 januari 2012. Artikeln är baserad på en forumrapport som Nygren skrev för 

Uppsala universitet 2007. 

Forumrapporten är baserad på ett fem veckor lång fältarbete i en framgångsrik skola där 

Nygren har följt 22 elever genom observationer, samtal och djupintervjuer (Nygren 2007). 

I sin artikel presenterar Nygren de resultat han har kommit fram till i sin forumrapport (2007) 

efter att ha följt tre olika klasser med goda studieresultat. Vi får även ta del av elevernas egna 

åsikter och tankar kring kamrateffekter. Nygren har i sin forumrapport (2007) kommit fram 

till att kamrateffekterna spelar en stor roll för eleverna när det handlar om deras skolmiljö och 

välmående och han vill samtidigt uppgradera kamrateffekterna och dess betydelse för 

studieresultat. Kamrateffekter kan handla om utbyte av erfarenheter, diskussioner kring 

kunskapsinhämtande och tankar kring ett framtida gymnasieval. 

Kamratskapet har en stor inverkan på eleverna och det är därför viktigt att kamratskapets 

inverkan tas på allvar när man vill förbättra en elevs studieresultat. Vad gäller kamrateffekter 

och dess positiva inverkan på elever menar Nygren (2007) att utbytet av tankar och 
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erfarenheter bör få större plats i dagens skolor. Rörande utbytet av tankar och erfarenheter 

skriver Nygren (2012) följande i artikeln: 

Det kan vara en elev som delar med sig av en konkret erfarenhet eller kunskap, vilket 

kommunicerar att den erfarenheten eller kunskapen är värdefull. De eleverna kallar jag för 

kunskapsstärkande och de kan bidra till ett gynnsamt lärandeklimat för hela klassen (Göran 

Nygren, UNT 2012). 

Vidare tar Nygren (2007) upp vikten av att diskutera kunskap i undervisningen. Han menar att 

eleverna kan lära sig mycket tillsammans och av varandra. De kan utbyta id&r och tankar 

kring exempelvis det bästa sättet att inhämta kunskap. Genom att eleverna ges utrymme för 

diskussion skapas ett slags flöde mellan eleverna där tankar och funderingar kan diskuteras 

gemensamt och där de även får en plats för utbyte. Eleverna själva känner även att ett ökat 

fokus på kamratteffekterna kan påverka dem. Lucas Rönquist som går i åttonde klass och 

ingick i Nygrens studie säger följande: 

Det kan vara negativt som om man testar att röka eller skolkar för att någon annan gör det. Men 

jag kan också påverkas positivt, om någon vill plugga kan ju den personen dra med en i något bra 

(Lucas Rönquist, UNT 2012). 

Sammanfattningsvis i artikeln drar Nygren (2012) slutsatsen att en viktig förutsättning för att 

förändra en klassmiljö är att man tar hänsyn till kamrateffekterna och vågar arbeta med dem 

och de ge utrymme i den egna skolmiljön. 

Särskilt stöd i grundskolan, en sammanställning av senare års forskning och utvärdering 

År 2008 sammanställde Skolverket (Skolverket 2008) en rad olika studier i denna 

kunskapsöversikt som ger läsaren en bild av det särskilda stödets omfattning i den svenska 

grundskolan. I denna kunskapsöversikt har man valt att fokusera på tre olika områden. Det 

särskilda stödets omfattning, hur skolorna arbetar med särskilt stöd och övriga faktorer i 

skolans verksamhet som har visat sig ha en stor betydelse för eleverna och deras skolarbete. 

Det första fokusområdet visar på att det skett en ökning av specialpedagogiska hjälpinsatser i 

den svenska grundskolan de senaste åren. Studien visar även på att det finns elever i de 

svenska grundskolorna som inte får den specialpedagogiska hjälp som de behöver trots 

skolornas ökade resurser. Dessa elever anses vara tysta, utagerande eller störande. Trots att 

dessa elever bedöms vara i behov av särskilt stöd får de aldrig någon hjälp vilket har sina 

konsekvenser. Många av eleverna som inte får den hjälp de behöver går ut skolan med 
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ofullständiga betyg. Skolornas ansvar för det specialpedagogiska stödet varierar beroende på 

vilken skola man vänder sig till (Skolverket 2008). 

Överlag kan två olika svårighetstyper urskiljas nämligen lärande- och beteendesvårigheter. 

Det är dessa två svårighetstyper som leder till att en elev får särskilt stöd i skolan. Efter att ha 

genomfört studierna konstaterades det att specialpedagogiskt stöd inte alltid har den positiva 

effekt som förväntas. Det specialpedagogiska stödet kan ha en positiv effekt men det är inte 

alltid som den positiva effekten är tillräckligt stark och effektiv för att kompensera de 

förutsättningar som eleven har det sämre ställt med. Genom dessa studier måste man titta 

närmare på varje enskild elev för att se vad just den eleven behöver hjälp med, oavsett om det 

handlar om större åtgärdsprogram eller mindre faktorer som förändrar lärandemilj ön och 

förutsättningen för eleven samt den feedback som varje elev behöver (Skolverket 2008). 

Övriga faktorer i skolan som kan påverka eleven och dennes skolarbete kan bl.a. vara vissa 

åtgärdsförslag som läggs fram. Baserat på vad eleven har svårigheter i kan olika förslag 

läggas fram, om en elev har beteendesvårigheter så kan skolan lägga fram träningsförslag på 

hur man "tränar" upp ett lämpligt beteende. I många fall kan eleven få olika hemuppgifter att 

arbeta med och i samband med detta läggs en del av ansvaret på föräldrarna till eleven (Ibid). 

Hur genomför eleven sina uppgifter, hjälper föräldrarna till och i vilken utsträckning hjälper 

föräldrarna till? I de flesta fall är det föräldrarna som ansvarar för att dessa hemuppgifter 

genomförs så att eleven på så sätt tar sig igenom hemuppgiften som en slags träning. De 

särskilda undervisningsgrupper som bedrivs i skolorna har dock blivit ifrågasatta vid ett antal 

olika tillfällen. Många är tveksamma till om de särskilda undervisningsgrupperna verkligen 

förbereder eleverna för en "comeback" i den ursprungliga klassen eller om den särskilda 

undervisningsgruppen leder till ett visst särskiljande. Många av eleverna uppfattar den 

specialpedagogiska hjälpen positivt men menar på att det s.k. särskiljandet leder till en viss 

distans till övriga klasser i skolan (Skolverket 2008). 

Elever som behöver stöd men får för lite — Myndigheten för skolutveckling 

Denna rapport som har titeln "Elever som behöver stöd men får för lite" (Myndigheten för 

skolutveckling (2005), är en kvalitativ studie baserad på tio olika skolors arbete. I rapporten 

far vi ta del av studier rörande elever som inte far det stöd som de behöver trots att skolorna 
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har gjort bedömningen att eleverna är i behov av särskilt stöd. Enligt skolorna är den främsta 

anledningen till det bristande stödet en fråga om resurser men även att det förekommer brister 

i skolans organisation och personalkompetens. Vid en jämförelse mellan olika skolor och 

deras resurser för särskilt stöd så finner rapportförfattaren många olikheter, dock förekommer 

en likhet mellan alla dessa skolor, de har lyckats urskilja en grupp elever som inte får stöd och 

som ofta blir nedprioriterade vid fördelningen av skolans resurser. Denna grupp av elever 

anses vara tysta och svaga och har samtidigt svårt att koncentrera sig, de utmärker sig inte och 

blir därför "bortglömda". Även de elever som anses vara "bråkiga" kan hamna i kläm 

(Myndigheten för skolutveckling 2005). 

I studien får vi ta del av intervjumaterial där "bråkiga" elever menar att de får fel sorts stöd. 

När en elev anses vara bråkig erbjuder skolan eleven stöd men det är inte alltid det blir rätt 

sorts stöd. Det är inte alltid möjligt för skolan att gå till botten med vad elevens ursprungliga 

problem är, den bråkiga fasaden täcker de bakomliggande problem som leder till att eleven är 

bråkig. Det är inte alltid skolan har tid, möjlighet eller resurser att sätta sig in i och analysera 

de bakomliggande problem som eleven har, man går istället direkt på den synliga svårigheten 

för att behandla den och detta leder till att eleven i många fall erbjuds ett stöd som blir helt 

fel. I dessa fall behövs en fördjupad kompetens i de vuxna i elevens närhet för att kunna möta 

och förstå eleven och dennes beteende och svårigheter. Denna rapport visar även på skolans 

roll som arena för eleven och hur viktigt det är att skolan har en fördjupad kompetens. Det 

kan handla om hur man talar om elever i svårigheter, hur man bemöter eleverna och 

kommunikationen mellan eleverna och de vuxna i elevens skolmiljö (Myndigheten för 

skolutveckling 2005). 
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2. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkter och begrepp som vi 

har valt att använda oss av i denna uppsats. Utifrån våra frågeställningar och vår datamaterial 

har vi läst och tagit del av en rad olika teoretiska utgångspunkter och begrepp. De kriterier 

som vi har gått efter när vi har valt teoretiska utgångspunkter och begrepp är att de ska ha en 

förankring i vårt datamaterial eller att de kan hjälpa oss att förstå och tolka vårt datamaterial. 

Resultatet av våra val presenteras nedan. 

2.1 Normbrytande beteende och dess riskfaktorer 

Ett begrepp som Andershed & Andershed (2005) tar upp är normbrytande beteende, vilket 

kan märkas hos barn som har det svårt i skolan och som inte klarar av att prestera lika bra som 

de andra barnen i klassen. Barn med normbrytande beteende är oftast de som har 

inlärningsproblem och det här innebär inte att den elev som har ett normbrytande beteende 

med inlärningsproblem har en lägre intelligens, det kan bero på deras negativa inställning till 

skolan, brist på intresset eller att de är omotiverade. Eleven behöver alltså inte vara 

ointelligent för att hamna i dessa svårigheter, de kan vara intelligenta men inte klara av att 

visa det med tanke på deras inställning till skolan. Normbrytande beteende kan under en 

senare period visa på en lägre utbildningsnivå för de eleverna. Normbrytande beteende visar 

sig i en tidigt kognitiv utveckling med hjälp av barnets språkutveckling, detta kan leda till 

bristande prestationer och inlärningssvårigheter. Utifrån bl.a. elevens arbete, prov och betyg 

så bestämmer man om eleven behöver bli omplacerad eller inte. 

Det finns olika slags riskfaktorer för ett normbrytande beteende, en faktor kan vara personens 

uppväxtmiljö. Andershed & Andershed (2005) pratar om familjestruktur som är en riskfaktor 

för normbrytande beteende. Detta begrepp handlar om barn som kan separeras från sina 

föräldrar. Det finns många olika orsaker till varför ett barn separeras från sina föräldrar, det 

kan t.ex. handla om skilsmässa, fängelse eller dödsfall. Att ett barn inte far växa upp med 

båda sina föräldrar kan påverka dennes uppväxt negativt och ju fler problem som barnet har 

haft innan föräldrarnas skilsmässa desto större kan de framtida problemen bli. En uppväxt 

med en ensamstående förälder kan medföra anpassningsproblem. Dock är det viktigt att 

poängtera att det inte alltid är skilsmässan i sig som leder till att barnet kan drabbas av dessa 

problem och svårigheter utan det kan finnas bakomliggande faktorer, exempelvis en 

infekterad relation mellan föräldrarna och inre konflikter. 
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Då man tittar på ensamstående föräldrar har det visat sig att ensamstående mödrar oftast har 

det svårare än ensamstående fäder. Mödrarna har oftast sämre ekonomi vilket kan leda till att 

de måste flytta med jämna mellanrum, mer psykiska problem som ångest och depression 

vilket kan leda till en stressfylld tillvaro med stämningen i hemmet kan bli väldigt påfrestande 

för de inblandade parterna. Hela denna spiral av faktorer kan påverka barnet att känna sig 

stressad och inte känner att han eller hon har någon fast punkt i sin tillvaro (Ibid). Även 

Garpelin (2003) skriver om riskerna som kan finnas då en person upplever en brist på 

relationer som inbringar trygghet och stabilitet. Avsaknaden av trygghetsingivande relationer, 

upplevelsen av att man inte räcker till eller känslan av social utslagning kan leda till att 

individerna förväntas bli försatta i en problematisk livssituation. 

Som vi har läst kan det finns en rad olika riskfaktorer som kan leda till ett normbrytande 

beteende. En av riskfaktorerna är hyperaktivitet vilket innebär ett beteende där individen är i 

ständig rörelse och har väldigt svårt att slå sig till ro. Hyperaktiviteten kännetecknas av 

koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem. Hyperaktiviteten kan även 

kännetecknas av att man är lättstörd och snabbt blir rastlös. Alla dessa faktorer som bidrar till 

hyperaktiviteten kan påverka inlärningen både på kort och lång sikt. Hyperaktiviteten kan 

alltså få konsekvenser för inlärningen i form av att personer som lider av detta går miste om 

enorma mängder kunskap och därmed missar en hel del (Andershed & Andershed 2005). 

2.2 Livsstil 

I boken "Ungdomsgrupper i teori och praktik" tar Lalander och Johansson (2007) upp 

begreppet livsstil som fungerar som ett verktyg för att studera bron som binder samman den 

konkreta sociala världen med den abstrakta kulturella sfären. I den sociala sfären använder 

ungdomar sig av olika delar av en livsstil för att på så sätt markera vilken grupp de tillhör och 

samtidigt visa på sin individualitet. Livsstilen spelar stor roll vid uppbyggandet av en 

individuell identitet då den är en av grundstenarna som läggs för att bygga upp en stabil 

identitet. Livsstilar påverkas av en rad olika faktorer, bl.a. media, tidningar, globalisering, 

andra kulturer, reklam, musik och böcker. I och med globaliseringens frammarsch i vårt 

samhälle så far man läsa, höra och se alla dessa olika livsstilar från olika delar av världen i 

exempelvis media. I takt med att globaliseringen får en allt mer större roll för det vardagliga 

livet introduceras det nya livsstilar för oss i vargdagen, både privat och på jobbet (Lalander & 

Johansson 2007). 
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I vissa fall märker inte vi individer av denna påverkan, den sänds ut till oss och leder till att vi 

anammar vissa specifika livsstilar utan att ibland vara medvetna om det. Även Berglund 

(1998) skriver i sin bok "Val av livsstil" om begreppet livsstil och vad det egentligen innebär. 

Berglund (1998) menar att en livsstil kan ses som ett slags verktyg som visar på vem man är 

och vilken grupp man tillhör. Genom att anamma en specifik livsstil menar Berglund (1998) 

att man kan ge uttryck för sina personliga uttryck och värderingar. 

Lalander & Johansson (2007) skriver att de olika livsstilarna som finns påverkar samhället 

genom att de leder till en ökad splittring bland människorna då alla individer i ett samhälle 

inte har samma möjligheter och resurser att välja den livsstilen man önskar sig. Livsstilar kan 

påverka en grupp genom att de enar gruppen och dess sammanhållning. Man kan t.ex. ha 

samma idol, klädstil, politiska tillhörighet, språk, symboler eller ritualer och på så sätt bilda 

en egen livsstil som är unik för just den gruppen. De gemensamma uppfattningarna om 

livsstilen leder till en gemenskap där livsstilen innehåller både yttre attribut och gemensamma 

värderingar. Sammanhållningen inom gemenskapen är baserad på livsstilen och det är genom 

livsstilen gemenskapen lever vidare. Så fort livsstilen blir splittrad och utvecklas eller 

förändras leder det till att den tidigare gemenskapen tappar "anhängare" och gemenskapen 

blir mindre (Berglund 1998). 

2.3 Frizon 

Med frizon menar Lalander och Johansson (2007) att när en individ befinner sig i sin grupp så 

känner hon/han sig avslappnad. Det är i den frizonen som du kan bjuda på dig själv utan att 

hålla tillbaka någonting, du känner dig fullkomlig säker och vågar vara dig själv. I den 

frizonen så befinner sig bara gruppmedlemmarna. Fördelen med den här frizonen är att man 

kan slappna av med varandra och på så sätt hjälper det individen vid utveckling av 

identitetskapandet där dem i den egna gruppen upphöjer sin egen grupp och talar mindre gott 

om dem andra grupperna, vilket förstärker deras position i den egna gruppen. När individen 

befinner sig utanför den frizonen som till exempel i skolan, hemma eller på träningen så 

känner den ett krav på att prestera bra ifrån sig. Han/hon förväntas att bete sig eller tala på ett 

visst sätt. Så fort individen kommer bort från sin frizon så ställs det automatiskt förväntningar 

på honom eller henne och detta leder till att individen känner en press och i vissa fall en 

missanpassning. När en individ befinner sig i exempelvis skolan, som inte är dennes frizon, så 

är han eller hon där som en elev som har vissa mål att leva upp till och vissa kriterier att 
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uppnå vilket kan leda till att individen känner sig besvärad och pressad. Pressen som läggs på 

eleven leder till att han eller hon helt och hållet kommer bort från sin tidigare frizon som 

inneburit en trygghet och avslappnad livssituation. I den frizonen experimenterar man även 

fram olika symboler som skapar en drömbild av hur man vill att gruppen ska vara vilket kan 

liknas vid en spegel där man bara ser den önskade bilden av gruppen (Lalander & Johansson 

2007). 

I frizonen kan man utvecklas på olika sätt som kan få både bra och dåliga konsekvenser för 

samhället. Det kan vara i form av att man i den egna gruppen slappnar av och drar rasistiska 

skämt som nervärderar andra människor men som uppfattas accepterande och normalt i den 

egna gruppen. På så sätt utvecklar gruppen en identitet som kan bryta ner samhället som till 

exempel nazistgrupperna. Å andra sidan kan det finnas grupper som stärker varandras 

självkänsla i den avslappnade atmosfären genom att låta individen i den egna gruppen vara 

flexibel och ha stort handlingsutrymme (Lalander & Johansson 2007). 

2.4 Grupptänkande 

Enligt Lalander och Johansson (2007) uppstår begreppet grupptänkande då individen i den 

egna gruppen inte bara tänker själv utan tänker tillsammans med gruppen. 

Gruppmedlemmarna upplever en så stark vi-känsla att dem inte ser de enskilda individerna 

utan ser sig själva mer som en grupp med en och samma inriktningar. Nackdelen med 

grupptänkande är att den enskilda individens egna tankar och åsikter inte har lika stor 

betydelse, det finns alltid en som är dominant i gruppen som har ledarrollen. De kan finnas 

någon i gruppen som inte har så bra självförtroende och inte vågar säga så mycket och då 

känner en trygghet i gruppen och det är en fördel då gruppen kanske peppar henne/honom till 

att våga säga mer. 

Även frilansjournalisten Annika Granstedt tar upp begreppet grupptänkande i en artikel som 

hon skrivit för tidningen Psykolog. Artikeln har titeln "Grupptänkande kan ge orimliga 

beslut" publicerades i tidningen Psykolog den 24 mars 2003. I artikeln skriver Granstedt 

(2003) om att ett grupptänkande beteende kan uppstå när en grupp upplever att det är 

väsentligt för dem att tillhöra en specifik grupp för att exempelvis klara av att hantera svåra 

situationer. Vidare skriver Granstedt (2003) att det är till den egna gruppen man vänder sig för 

att få det stöd som man behöver. Gruppen kan uppleva sig själva som överordnade och 

fokuserar på att behålla enigheten inom gruppen. 
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Med begreppet imaginär överordnande avser Lalander och Johansson (2007) att den egna 

gruppen ser sig själva som mäktigare och större än de verkligen är. För att illustrera detta kan 

vi ta ett exempel: vi säger att det finns två gruppindelningar i klassen. Den egna gruppen är 

lite stökigare och är inte lika aktiva och duktiga som den andra gruppen. Egenskaper som den 

egna gruppen tillskriver är oftast negativt laddade som t.ex. tråkiga, de har ingen egen frivilja 

utan att de måste följa ett schema som skolan har gjort medan de ser sig själva mer som 

modiga och att de gör vad de själva vill med sin tid. Individerna i en sådan grupp kan växa sig 

starka och se sig själva som något som de egentligen inte är. Individen kan stärka sin identitet 

på grund av att de i gruppen tror på de saker som de tillskriver sig själva (Lalander & 

Johansson 2007). 

2.5 Marginaliseringsprocesser 

Schjellerup Nielsen (2006) diskuterar begreppet marginaliseringsprocesser i sin bok. Då alla 

barn har olika sociala identiteter skapas det ett flertal olika roller där varje barn känner att de 

har en unik roll. De olika rollerna som barnen tar på sig leder till att en grupp med barn dras åt 

olika håll, det är många viljor som ska fram och det kan därmed uppstå sociala konflikter och 

utstötningar. Marginaliseringsprocesser kan uppstå då någon klassificerar denna grupp som 

"onormal" eller "udda" och lägger en innebörd i olikheterna. Att en utomstående tillskriver 

gruppen med begrepp som kan upplevas som negativa av den berörda parten kan leda till att 

marginaliseringsprocesser uppstår. För att finna sin sociala identitet är det viktigt att det finns 

en social kompetens och samvaro vilket innebär att förutsättningen för att ett barn ska kunna 

anpassa sig socialt är en social kompetens. Genom de sociala identiteterna skapas ett socialt 

samspel och det är i de sociala samspelen som marginaliseringsprocesserna oftast startar och 

vidareutvecklas. Marginaliseringsprocesserna kan se olika ut beroende på vilken situation 

man befinner sig men kan även variera beroende på hur miljön ser ut. I skolan kan 

marginaliseringsprocesser dyka upp i form av klassificeringar och kategoriseringar där man 

exempelvis på rasterna väljer att endast umgås med sina vänner och riskerar därmed att frysa 

ut någon klasskamrat som inte har någon vän att leka med. Då en grupp i klassen väljer att 

endast umgås med varandra skapas en kategorisering, vi och dem (Schjellerup Nielsen 2006). 

Schjellerup Nielsen (2006) tar upp en rad olika exempel på hur skolan bör arbeta och verka 

för att motverka uppkomsten av marginaliseringsprocesser, kategoriseringar och 

klassificeringar. En av de viktigaste grunderna för att motverka uppkomsten av 
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marginaliseringsprocesser och därmed utstötning är ett aktivt stöd från de lärare som finns på 

skolan. För att hinna ta tag i kategoriseringar och social utslagning är det viktigt att de "äldre" 

är på sin vakt och ser över de situationer som barnen befinner sig i och hur de agerar i det 

sociala samspelet med sina kamrater. Om elever väljer att försvara sitt beteende med 

ohållbara argument är det även viktigt att läraren går in och refererar till det ohållbara 

argumentet och förklarar varför det är ohållbart istället för att lösa situationen på snabbast 

möjligaste sätt. Lärarna får använda sig av pedagogiska strategier för att få igång den sociala 

integrationen där alla elever ska känna sig välkomna och inte riskera att bli socialt utslagna 

(Shjellerup Nielsen 2006). 
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3. Metod 

Vi har valt att basera vår uppsats på kvalitativa intervjuer med inspiration av hermeneutik där 

vi söker efter utsagor för att beskriva de upplevelser och erfarenheter som våra respondenter 

har av det område som vi har valt att studera, nämligen tre före detta elevers upplevelser av 

sin högstadietid. Vi har valt att komplettera detta med intervjuer med två specialpedagoger för 

att få ta del av deras utsagor kring sitt arbete men även deras tankar kring de f.d. elevernas 

utsagor. 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod och hermeneutik 

Kvalitativ respektive kvantitativ forskning kan ses som ett slags verktyg som man använder 

sig av vid forskning, valet av metod beror till störst del på vad det är man vill forska och 

studera (Kvale 1997). I kvalitativa studier söker författarna efter en beskrivning av den 

upplevda verkligheten genom t.ex. intervjuer, beskrivningar, utsagor eller sociala samspel. En 

av de viktigaste grundstenarna i en kvalitativ studie är att författaren strävar efter att förstå det 

som ska analyseras oavsett om det handlar om en intervju, en fältbeskrivning eller en 

observation av en rad händelser. Medan kvalitativ forskning baseras på att förstå det som 

analyseras så baserar kvantitativ forskning på att man ska förklara något. En forskare som 

använder sig av en kvalitativ metod söker en slags närhet till det som ska studeras och 

analyseras, detta då det underlättar att ha en närhet till det som ska tolkas (Fejes & Thornberg 

2009). 

Martyn Denscombe (2009) skriver att fördelen med kvalitativ data är att det finns en 

förankring i det empiriska materialet. Genom att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod 

kan man insamla data som är detaljerat och det finns en möjlighet att tolka den insamlade 

datan. Denscombe (2009) skriver också att det kan vara en klar fördel att använda en 

kvalitativ forskningsmetod då det finns utrymme för olika tolkningar av datan med tanke på 

att tolkningarna och analysen bygger på författarens erfarenheter och förförståelse. Valet av 

metod berodde till stor del på att vi hade en viss förförståelse för det område som vi har valt 

att studera då vi studerade ett liknande fenomen i vår B-uppsats. 

För att förklara hermeneutik kan man använda sig av den hermeneutiska cirkeln. Den 

hermeneutiska cirkeln pekar på sambandet mellan det vi ska tolka, förståelsen och det 

sammanhang som det måste tolkas i. Den hermeneutiska cirkeln betecknar det förhållande att 

all forskning består av ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och den 
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kontext som det vi tolkar finns i (Kvale 1997). Vid användandet av den hermeneutiska cirkeln 

ska vi alltså kunna tolka vårt intervjumaterial utifrån det sammanhang som vi presenterar det 

i. Det är viktigt att påpeka att den hermeneutiska cirkeln hänvisar till 

motiveringssammanhang. Den säger något om hur tolkningar av meningsfulla fenomen kan 

och bör motiveras. Om man ska kunna motivera tolkningar av vissa delar av ett material så 

måste man ha en tolkning av hela materialet och för att kunna motivera en viss tolkning av 

hela materialet måste man basera sig på tolkningar av de enskilda delarna. Trots att 

beteckningen syftar på en cirkel kan man snarare se på den hermeneutiska cirkeln som en 

slags spiral där erfarenheter och förförståelser förutsätter varandra. Genom att använda oss av 

den hermeneutiska cirkeln ökar vi förståelsen för det insamlade materialet, vi begriper 

materialet och tolkar det som en helhet utifrån det sammanhang som texten är skriven i. En 

viktig förutsättning för en fungerande hermeneutik är språket, vi måste fördjupa oss på det 

språkliga i de utsagor vi får ta del av för att på så sätt undvika eventuella språkliga 

missförstånd (Thomassen 2007). 

För att kunna använda oss av den hermeneutiska cirkeln har vi behövt sätta oss in i vårt 

insamlade intervjumaterial, både genom att lyssna igenom ljudinspelningarna för att utskilja 

de språkliga faktorerna och läst igenom intervjumaterialet i textform för att få en bild av 

helheten. Efter att ha lyssnat igenom ljudinspelningarna har vi upplevt att språket har stor 

betydelse. Respondenterna kan lägga betoning på ett speciellt ord vilket kan resultera i att 

materialet tolkas på ett helt annat sätt än om man endast läser igenom ett skrivet textmaterial. 

Med hjälp av vår tolkande ansats med inspiration av hermeneutik har vi lämnat utrymme för 

våra egna tolkningar vid dessa språkliga utsagor. Sammanfattningsvis kan man säga att 

hermeneutikens huvuduppgift är att förklara vad förståelse är samt hjälpa oss att förstå och 

tolka vårt intervjumaterial. När vi använder oss av hermeneutik så måste vi vara en del av det 

vi studerar. I och med vårt hermeneutiska perspektiv söker och strävar vi efter att tolka och 

förstå vårt resultat utifrån vår förförståelse samt det sammanhang som texten presenteras i 

(Fejes & Thornberg 2009). 

3.2 Intervjuer som datainsamlingsmetod samt analysmetod 

Med tanke på det ämne som vi har valt att behandla i denna uppsats är en kvalitativ 

intervjustudie det mest aktuella tillvägagångssätt för att inhämta den empiri som vi vill 

studera och tolka. Genom att intervjua våra huvudpersoner i uppsatsen fick vi en 
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direktkontakt med dem samt en bild av de intervjuade personernas egna erfarenheter och 

upplevelser av sin skolgång samt vilka insatser skolan gör för elever i svårigheter. 

Våra kvalitativa intervjuer har vi byggt utifrån de tolv aspekterna som Steinar Kvale (1997) 

nämner Genom att börja med en inledande fråga om personernas bakgrund ger vi dem 

möjligheten att dela med sig av sin livsvärld. Våra intervjuer kretsar kring våra respondenter 

samt deras upplevelser av livsvärlden och deras relation till den. Efter att ha introducerats i 

respondenternas livsvärld har vi gått in på mening. Under denna fas av intervjun har vi strävat 

efter att tolka intervjusvaren utifrån de teman och frågeställningar som vi har använt oss av. 

För att hitta meningen i våra respondenters utsagor har vi varit tvungna att tolka och förstå 

innebörden av det våra respondenter säger. Genom att analysera de svar vi har tagit del av har 

vi samtidigt sökt att förstå det "underförstådda budskapet" som vissa frågor har lämnat efter 

sig. Vid dessa underförstådda budskap har vi tolkat svaret och sedan bollat svaret tillbaka till 

respondenten för att se om vår tolkning av deras budskap har varit korrekt eller inte. 

Efter denna inledande fas med livsvärld och mening kom vi in på andra faser av intervjun. Vi 

sökte det kvalitativa, det deskriptiva och det specifika i intervjun. Att fokusera på det 

kvalitativa i intervjun innebär att vi söker efter beskrivningar av kvalitativa aspekter och 

perspektiv på respondentens livsvärld. Det kvalitativa innebär i detta fall att vi söker efter ord 

och inte siffror, vi vill ta del av respondenternas utsagor (Kvale 1997). 

När vi använder oss av det deskriptiva perspektivet strävar vi efter att få ta del av 

respondenternas erfarenheter och upplevelser. Vi vill förstå anledningen till varför 

respondenterna upplever vissa omständigheter och faktorer på ett visst sätt och samtidigt 

varför de utför vissa handlingar. Då vi får ta del av respondenternas egna förklaringar tolkar 

vi svaren på ett annorlunda sätt, att vara en del av det man studerar underlättar och ger en mer 

rättvis tolkning av det undersökta objektet. När man talar om det specifika i en kvalitativ 

intervju syftar man på att man koncentrerar intervjufrågorna så att de rör respondenternas 

livsvärld. Man är inte på jakt efter några allmänna funderingar eller åsikter utan man vill 

komma åt respondentens uppfattning och beskrivning av sin livsvärld (Kvale 1997). 

Nästa aspekt som vi har tagit hänsyn till vid våra kvalitativa intervjuer är ett 

förutsättningsmedvetande. Inför intervjun hade vi ett antal klara intervjufrågor som vi utgick 
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ifrån men vi var aldrig bundna till dessa då ett förutsättningsmedvetande innebär att man ska 

vara öppen för nya frågor som kan dyka upp i samband med att de egna frågorna ställs. 

En av de viktigaste förutsättningarna för en god intervjumiljö är öppenhet gentemot 

respondenten samt mot våra egna förutsättningar. Trots att vi har fokuserat på ett antal 

intervjufrågor och övergripande frågeställningar har vi haft en slags öppenhet. Det gäller att 

aldrig vara helt bunden till sina frågor utan det handlar om att man ska kunna vara flexibel 

med sina frågor utifrån de övergripande frågeställningarna. Genom att anta en fokusering på 

de övergripande frågeställningarna ger man respondenten möjlighet att utveckla och fundera 

kring sina uppfattningar vid intervjusvaren (Kvale 1997). 

Under intervjuernas gång har vi märkt en viss mångtydighet. Då vi har utgått från ett 

hermeneutiskt perspektiv kan man tolka utsagorna på många olika sätt beroende på hur 

respondenten t.ex. har uttryckt sig eller betonat ett visst ord. Då vi har upplevt en viss 

mångtydighet i svaren har vi i vissa fall upprepat frågan och i andra fall frågat hur 

respondenten ifråga har upplevt vår fråga. Att vissa svar blir mångtydiga behöver inte alltid 

bero på att respondenten har uppfattat en fråga fel, det kan även handla om hur vi som 

respondenten ställer en fråga eller hur vi betonar ett visst ord i en intervjufråga. Denna 

mångtydighet kan även leda till en viss förändring. Om vi som intervjuar ställer om en fråga 

kan det leda till att respondenten får en helt ny uppfattning av frågan och ger oss ett svar som 

skiljer sig från det tidigare. Här är det viktigt att man ser helheten i sammanhanget samt de 

delar som bygger upp helheten (Kvale 1997). 

Genom att vara öppna under intervjuernas gång har vi sökt efter att anpassa oss till varje 

specifik situation som råder beroende på vem eller vilka det är vi intervjuar. Vissa av våra 

frågor har uppfattats som känsliga av vissa respondenter samtidigt som samma fråga inte har 

väckt några reaktioner hos andra respondenter. I dessa fall har vi alltså behövt "känna av" 

situationen och i vissa fall vinklat om frågorna så att de passar just den respondenten som vi 

intervjuar då (Kvale 1997). 

Slutligen kan man säga att intervjuer som datainsamlingsmetod är ett utbyte av synpunkter. Vi 

som intervjuar agerar i ett socialt samspel tillsammans med de personer som vi har valt att 

intervjua och tillsammans skapar vi en slags mellanmänsklig situation. En intervju kan leda 

till att ny kunskap inhämtas, att nya erfarenheter etableras eller att vissa konstateranden sker. 
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En intervju kan även väcka gamla känslor till liv, återuppta gamla minnen eller väcka nya 

intressen och frågor. Det är ett emotionellt utbyte och det är svårt att på förhand säga hur 

intervjun kommer att påverka de båda parterna. Om en intervju genomförs utifrån en 

kvalitativ metod kan detta leda till en positiv upplevelse för respondenten. Respondenten får 

delta i en intervju och tala om något som ligger dem nära, något som de har erfarenhet av och 

något som de kan förklara för oss genom sina utsagor. En god kvalitativ intervjustudie 

förutsätter en ömsesidig respekt mellan de inblandade parterna och en förståelse för motparten 

(Kvale 1997). 

3.3 Urvalsgrupp 

Vår första respondent Simon, som liksom de övriga respondenterna har fått ett fingerat namn, 

var vi bekanta med då vi intervjuade honom inför vår B-uppsats. Vad gäller valet av Patrik 

och Kevin valde vi ut dessa genom ett snöbollsurval. Vi talade med våra bekanta om ämnet 

som vi valt att skriva om i vår uppsats vilket resulterade i en s.k. snöbollseffekt. Våra bekanta 

gav oss Patrik och Kevins namn och vi kontaktade sedan dem. 

Vad gäller de intervjuade specialpedagogerna kom vi i kontakt med dessa genom ett s.k. 

bekvämlighetsurval. Med hjälp av kommunen fick vi ta del av en rad specialpedagogers 

kontaktuppgifter och kontaktade dem och presenterade vår i& kring uppsatsen. Det var ett 

antal specialpedagoger som var villiga att ställa upp men vi valde till slut två stycken, Emma 

och Maria, som hade möjlighet att träffa oss ganska omgående. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Våra respondenter fick ta del av våra intervjufrågor tre veckor innan intervjuerna 

genomfördes. Vi skickade intervjufrågorna till våra respondenter via e-post, undantaget var 

intervjufrågorna till Simon, med tanke på anstaltens säkerhetsregler, vi läste därför upp 

frågorna för honom vid det första intervjutillfället. Vi hade en diskussion kring utskicket av 

intervjufrågorna, huruvida det var en bra eller dålig i& att låta respondenterna få ta del av 

dem i förväg. Vi övervägde fördelar mot nackdelar och ansåg att det var en bra i& att låta de 

få ta del av intervjufrågorna, så att de var förberedda inför intervjuerna och kunde ge 

genomtänkta svar. Vi är medvetna om att det finns en risk med att låta respondenterna ta del 

av frågorna innan intervjun då de har tid på sig att tänka ut svaren innan intervjuerna äger 

rum, dock upplevde vi att det i vårt fall var ett bra alternativ då vi strävade efter att få ta del av 

genomtänkta svar. 
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Intervjuerna genomfördes på ganska snarlika sätt för Patrik, Kevin och specialpedagogerna. 

Vid intervjuerna använde vi oss av en ljudinspelare och har därefter transkriberat materialet 

och skickat det till våra respondenter för godkännande innan de bearbetades och skrevs ner i 

uppsatsen. Intervjun med Simon genomfördes under fem olika tillfällen med tanke på 

anstaltens säkerhetsregler, vid varje tillfälle hade vi ungefär en timme på oss att ställa frågor 

och få svar. Med tanke på anstaltens säkerhetsregler fick intervjun inte spelas in utan svaren 

skrevs ner på papper under intervjuns gång och har skickats till Simon för godkännande innan 

publicering i denna uppsats. Under intervjun med Simon var vi båda aktiva och ställde frågor 

och antecknade samtidigt som intervjun pågick. Intervjuerna med de övriga respondenterna 

har genomförts under avslappnade former. 

Vi intervjuade specialpedagogerna vid två tillfällen där de båda deltog. Under intervjuerna 

deltog vi båda och förde anteckningar samtidigt som intervjun spelades in för vidare 

transkribering. Det transkriberade intervjumaterialet skickades sedan till specialpedagogerna 

för godkännande innan svaren bearbetades och skrevs ner i uppsatsen. Vid det andra 

intervjutillfället fokuserade vi på de f.d. elevernas utsagor. Specialpedagogerna fick ta del av 

dessa en vecka innan intervjutillfället. 

3.5 Etiska aspekter 

När man bedriver forskning och som i vårt fall, en intervjustudie, är det av stort vikt att man 

tar hänsyn till de etiska aspekterna, framförallt i samband med intervjuer. Enligt 

vetenskapsrådet (2002) finns det fyra stycken allmänna huvudkrav på forskning. Dessa krav 

delas in i olika regelkategorier; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera respondenterna om deras roll 

samt vad deras deltagande innebär. Respondenterna ska även informeras om att deltagandet är 

frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan om de vill (Vetenskapsrådet 2002). Vi har 

inför våra intervjuer tagit hänsyn till informationskravet genom att ha ett förberedande samtal 

med våra respondenter. I och med detta samtal har vi lagt fram våra ideer och tankar kring 

vår uppsats samt gett våra respondenter tillfälle att ställa frågor. Under samtalet med våra 

respondenter har vi förklarat hur intervjuerna kommer att gå tillväga samt hur vi kommer att 

använda deras utsagor så att de på så sätt är väl medvetna om hur hela processen skulle 

komma att gå till och se ut. 
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Vetenskapsrådet andra regel, samtyckeskravet, behandlar frågan kring respondenternas 

samtycke. Respondenterna ska ha rätt att självständigt bestämma på vilka villkor de deltar i 

intervjun och de ska inte behöva uppleva påtryckningar eller påverkan kring eventuellt beslut 

eller svar. Om respondenterna är minderåriga eller om frågorna är av känsligare karaktär bör 

samtycke inhämtas från förälder eller vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002). 

Vad gäller samtyckeskravet har vi valt att intervju personer som över 18 år. Efter att 

intervjuerna har genomförts och transkriberats har intervjusvaren skickats till våra 

respondenter för samtycke innan de har använts i denna uppsats. I samtalen med våra 

respondenter har vi informerat dem om att de har all rätt att avbryta intervjun samt inflika 

med kommentarer eller synpunkter kring upplägg och tid. 

Konfidalitetskravet går ut på att respondenterna ska kunna lita på att deras identiteter inte 

avslöjas och att det råder total tystnadsplikt (Vetenskapsrådet 2002). Vi har valt att ge våra 

respondenter fingerade namn och i det inspelade materialet nämns inga av våra respondenters 

riktiga namn. I våra anteckningar har vi valt att endast använda oss av de fingerade namnen 

för att på så sätt göra det omöjligt att rubba respondenternas identitet. 

Slutligen skriver Vetenskapsrådet om nyttjandekravet. Nyttjandekravet går ut på att informera 

om att de insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamålet och inte 

överlåtas till en andra part (Vetenskapsrådet 2002). De uppgifter som vi har tagit del av under 

arbetets gång har endast använts i studiesyfte för denna uppsats. Alla stödanteckningar samt 

inspelningar har sparats och kommer att strimlas och raderas när uppsatsen är godkänd. 

3.6 Bearbetning och analys 

Då vi transkriberat och bearbetat texten kunde vi urskilja vissa mönster i utsagorna, det fanns 

många likheter men även många skillnader i våra respondenters utsagor. Utifrån dessa 

mönster i utsagorna formulerade vi våra frågeställningar och valde att dela upp vårt resultat i 

olika avsnitt baserat på våra frågeställningar. 

När vi skrev vårt resultat utgick vi från frågeställningarna och strävade efter att se helheten i 

empirin i relation till våra frågeställningar. Under bearbetningen och analysen av vårt 

datamaterial kunde vi urskilja de tolv aspekterna som Kvale (1997) skrev om. De tolv 

aspekterna som Kvale (1997) skrev om skapade ett bra underlag för våra intervjuer och 
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hjälpte oss att genomföra intervjuerna på ett strategiskt sätt. Genom att inleda intervjun med 

en fråga om respondenternas bakgrund öppnades intervjun upp och flöt på fint. Vi hade visat 

ett slags intresse för den intervjuade personens bakgrund vilket till en mer avslappnad 

intervjumiljö. Med hjälp av de tolv aspekterna genomgick vi olika faser av intervjun och 

under dessa olika faser har vi använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv (Fejes & Thornberg 

2009) för att tolka och förstå vårt datamaterial. Vid intervjun med Simon har vi fokuserat på 

att se helheten av intervjun utifrån de olika delarna som vi har tagit del. Detta med tanke på att 

intervjun med Simon var uppdelad på fem tillfällen. Vi har strävat efter att få en helhetsbild 

av de olika delarna vi har tagit del av genom att bearbeta materialet utifrån våra tolkningar 

och vår förförståelse (Ibid). 
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de resultat som vi har kommit fram till genom våra 

studier. Vi inleder resultatdelen med en bakgrundsbeskrivning av våra respondenter och 

kommer sedan att presentera vårt resultat i olika avsnitt utifrån våra frågeställningar. 

4.1 Bakgrundsbeskrivning av våra respondenter 

Vår första respondent, Simon är 25 år. Han kom till Sverige som sjuåring efter att ha flytt från 

sitt hemland där hans far kallblodigt mördades framför ögonen på den övriga familjen p.g.a. 

sina politiska åsikter och sitt engagemang i en politisk gerillarörelse. Han växte upp i Sverige 

tillsammans med sin moder och sina 4 syskon. Till en början trivdes Simon i skolan, dock fick 

han problem med svenskundervisningen, detta resulterade i bl.a. koncentrationssvårigheter. 

Han slutade helt och hållet att bry sig om skolan. Trots sin problematiska skolgång och sitt 

kriminella liv så har Simon haft olika jobb, han började med att arbeta som fritidsledare men 

bytte sedan jobb och arbetade inom hemtjänsten. 

Vår andra respondent, Patrik är 19 år. Patrik är född i Sverige och bor hemma tillsammans 

med sina föräldrar och fyra syskon. Han har en syster och tre bröder och han är mellanbarnet i 

familjen. Patrik har haft en problematisk skolgång vilket han menar har varit den bidragande 

orsaken till att han har hamnat snett i livet. Under skolgången hamnade Patrik ofta i problem 

och dömdes till ett års sluten ungdomsvård för en mordbrand han var inblandad i. Patrik 

menar att ungdomsvården ledde till att han hamnade efter i skolan och tappade lusten för 

studierna. 

Vår tredje respondent, Kevin är 24 år. Vid 10 års ålder valde Kevins mamma att fly från 

hemlandet tillsammans med Kevin och hans yngre syster och yngre bror för att söka 

tryggheten i Sverige. Under hela sin uppväxt har Kevin brottats med 

koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörningar. Med tanke på att Kevin var den 

äldsta sonen i familjen antog han en slags fadersroll i familjen vilket ledde hans tankar till 

familjen och familjens bästa istället för att fokusera på skolan. Under skolgången råkade 

Kevin ut för problem och hade svårt att fokusera på skolan men detta uppmärksammades av 
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lärare, specialpedagoger och andra vuxna i Kevins närhet. Kevin fick därmed mycket stöd i 

form av bl.a. specialundervisning och extrahjälp. 

Vi har intervjuat två specialpedagoger, Emma och Maria. Emma och Maria arbetar som 

specialpedagoger på en högstadieskola i en mellanstor svensk stad och har gjort det de senaste 

sju åren. På den skola där Emma och Maria arbetar har man delat upp specialpedagogerna på 

olika klasser. Vissa av specialpedagogerna på skolan har hand om alla elever som går i 

årskurs sju medans andra specialpedagoger har hand om elever som går i årskurs åtta och så 

slutligtvist finns det specialpedagoger som har hand om elever som går i årskurs nio. I sin 

yrkesroll som specialpedagoger har Emma och Maria ett huvuduppdrag som de alltid arbetar 

efter. Deras huvuduppdrag är att hjälpa elever i behov av särskilt stöd och att arbeta för att 

eleverna får det stöd som de behöver för att nå sina kunskapsmål. 

4.2 De tre idag vuxna föra detta elevers upplevelse av sin skolgång under högstadiet 

Utifrån Simons berättelse kan vi urskilja att han har haft koncentrationssvårigheter. När det 

kom till hur lektionerna var upplagda blev det stora problem då Simon p.g.a. sina 

koncentrationssvårigheter inte kunde lyssna på vad läraren sa, han fokuserade på helt andra 

saker och drömde sig ofta bort till en plats långt bort från skolan. Han började i vissa fall prata 

med eleverna som satt bredvid honom vilket resulterade i att de övriga eleverna i klassen blev 

störda. Läraren fick många gånger avbryta undervisningen för att säga till Simon att 

koncentrera sig på lektionen istället för att störa sina klasskamrater. Till skillnad från Simon 

så upplevde Patrik aldrig att han hade några större svårigheter med att koncentrera sig. Patriks 

problem var att han hellre ville ut och umgås med sina vänner istället för att sitta i skolan. 

Patrik gick i en stökig klass där även många av hans närmaste vänner gick och det var dessa 

vänner som han umgicks med under sin fritid. I klassrummet blev det ofta så att vännerna höll 

ihop och började prata om annat istället för att koncentrera sig på undervisningen, de tyckte 

att det var roligare att prata och umgås än att studera och såg på skolan som en slags 

fritidsgård. 

Enligt Kevin så upplevde han sin skolgång som ofokuserad, han kunde inte fokusera på sina 

studier då det alltid fanns en massa andra tankar i hans huvud. Han tänkte mycket på sin 

mamma som var ensamstående och hade alla barn att ta hand om. Kevin har upplevt en rad 

svårigheter sedan fadern lämnade dem och han blev den i familjen som tog på sig 

fadersrollen. Eftersom modern inte klarade av det svenska språket så blev Kevin redan i tidig 

26 



ålder den som fick ringa alla viktiga samtal till exempelvis socialen och det blev även han 

som fick hjälpa sin moder med allt pappersarbete. Kevin säger själv: 

Mina tankar gick alltid åt familjen och alla de problem som vi har stött på. Jag kunde sitta och 

stirra i en mattebok i flera timmar utan att få någonting gjort. Det enda jag ville var att hjälpa min 

mamma, jag visste att hon inte kunde hantera det svenska språket så jag ville göra allt i min makt 

för att göra hennes liv lättare. 

Både Simon och Patrik berättar att de var medvetna om att det inte gick så bra i skolan men de 

insåg aldrig hur pass allvarlig situationen var. I Simons fall säger han att han aldrig fick några 

IG-varningar innan betygen sattes vilket resulterade i att han fick underkänt i många ämnen. 

Utifrån vår datamaterial tolkar vi att detta kom som en chock för honom och han säger själv 

att han kände sig sviken av lärarna. Simon berättar även att han kände sig lurad och övergiven 

och att de lärare som hade sagt att de skulle hjälpa honom bara han kom till skolan nu hade 

gett honom IG i flera ämnen utan någon förvarning. Han förklarar vidare att besvikelsen ledde 

till att han började hata skolan och lärarna, han ville inte längre gå kvar då han tappat all 

respekt för skolan och lärarna. 

Vid en julavslutning fick Patrik ta del av sina betyg och såg då att han fått underkänt i 

majoriteten av sina ämnen. Patrik var medveten om att han inte alltid gjorde sitt bästa och inte 

klarade av alla prov, trots det berättar han att lärarna sa till honom att han låg bra till och att 

han skulle klara av skolan. Detta ledde till att Patrik kopplade av och förlitade sig på lärarnas 

ord, han trodde att han skulle få någon hint om att det gick dåligt och att han riskerade att få 

underkänt. Den upplevelse och erfarenhet som Patrik hade av skolan var att det inte gick så 

bra men han insåg aldrig hur illa det var förrän han fick ta del av sina betyg. Patrik säger: 

Jag vet att jag inte var världens bästa pojke i skolan men jag förväntade mig faktiskt att någon tog 

tag i mig och fick mig att vakna upp. Jag levde i min egen värld, jag var ett barn, hur skulle jag 

förstå hur illa det gick för mig? 

Under mitten av högstadiet märkte Kevin att han inte mådde bra och detta påverkade hans 

betyg. Han fick IG-varningar i alla ämnen förutom i idrott, idrottslektionerna var de enda 

lektionerna där han kunde släppa alla tankar och bara ha roligt. När Kevin insåg att han skulle 

få ett MVG i idrott så tog han sig själv i kragen och pratade med sina lärare som kom med 

förslaget om ett skolbyte. I den nya skolan fick Kevin hjälp och hans problem 

uppmärksammades vilket ledde till att Kevin fick ett ökat intresse för skolan och ansträngde 
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sig för att klara av skolan. Kevins upplevelse av skolgången ledde till att han tog eget initiativ 

för att förbättra den. 

4.2.1 De före detta elevernas upplevelser och erfarenheter av skolans insatser under 

deras skolgång under högstadiet 

Simon och Patrik berättar att de har upplevt en viss passivitet från skolans sida. De båda 

kände att skolan inte agerade trots den rådande problematiken och de blev därför besvikna på 

de ansvariga i skolan. Både Simon och Patrik har förklarat att det blev väldigt många samtal 

hem till föräldrarna istället för att ta upp problemen med dem själva. Simon berättar att han 

upplevde att samtalen hem till hans mamma inte ledde någonvart, han fick en utskällning av 

sin mamma men sedan var det inget mer med det. 

Som vi har tolkat Simons utsaga beror utskällningarna från modern på att hon varit fullt 

upptagen med att sköta hemmet och inte hade tid för att sätta sig in i Simons skolgång. 

Även i Patriks fall ringde lärarna ofta hem till hans föräldrar istället för att lägga ner sin tid på 

att hjälpa honom. Patrik upplevde att de ansvariga i skolan aldrig förklarade för honom hur 

han låg till i de olika ämnena och detta ledde till en besvikelse när det gick upp för honom 

vilka betyg han fått. Han kände även att skolan borde göra en insats genom att hjälpa honom 

direkt istället för att enbart ringa hem till föräldrarna. Det som Patrik saknade mest var en 

direktkontakt mellan de ansvariga i skolan och honom själv och nu i efterhand känner han att 

han saknade någon som ryckte tag i honom och fick honom att vakna upp. Han saknade en 

äldre person som visade förståelse och engagemang för Patrik som hade problem, han 

upplevde även en viss saknad av en fungerande och regelbunden dialog mellan skolan och 

honom själv. Patrik säger själv: 

Jag vet inte om det är för mycket begärt, att jag som elev, ska ha någon slags mentor eller 

stödperson men jag känner nu att det nog skulle ha gjort en stor skillnad för min skolgång. 

Med hjälp av skolans personal lyckades Kevin bygga upp ett självförtroende och fick en 

chans att förändra sin skolgång och sin framtid. Kevins problem uppmärksammades ganska 

tidigt och i samband med det fick Kevin ett erbjudande om att byta skola. I den nya skolan 

fick Kevin börja om på nytt med en ny omgivning vilket ledde till att han fick extrahjälp med 

de ämnen som han hade problem med. Efter ett samtal med specialpedagogen på den nya 

skolan hade de ansvariga i skolan fått en bild av vilka problem och behov Kevin hade. Kevin 
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upplevde att skolans insats ökade hans självförtroende och fick honom att ta tag i sina 

svårigheter i skolan och börja om på nytt i den nya skolan som han bytte till. Kevin säger: 

Jag hade aldrig klarat mig igenom skolan utan specialpedagogerna och lärarnas förståelse och 

hjälp. De visade sitt intresse och vilja på att hjälpa mig och jag hade förtroende för dem vilket var 

extra viktigt för mig. De var närvarande under hela min "process" och hade alltid ett öga på mig 

genom en positiv synvinkel. Jag fick alltid beröm när jag gjorde bra ifrån mig vilket gjorde att jag 

började tro på mig själv. Innan hade jag även jättedåligt självförtroende men det lyckades de att 

ändra på med tiden. 

4.2.2 De före detta elevernas upplevelser om sin skolmiljö 

Simon menar att, trots hans svårigheter, kände han en kärlek för skolan. Han såg skolan som 

en del av livet, en av de viktigaste tillgångarna till ett bra jobb och en trygg framtid. Han 

trivdes i klassen som han gick i under högstadietiden men påpekade samtidigt att det fanns 

grupperingar som höll ihop. Dock var det aldrig någon i klassen som var själv och hamnade 

utanför utan eleverna höll alltid ihop och var goda kamrater. Problemet i Simons fall var att 

han kände ett hat mot sina lärare, han kände sig sviken. Han säger under intervjuns gång 

följande: "min kärlek till skolan var stor men mitt hat till lärarna var större." 

Patrik upplevde skolan som en bekväm miljö, han hade roligt och hade alla sina närmaste 

vänner runt omkring sig. Han uppfattade sina lärare som sociala och hade sina favoritlärare, 

dock upplevde han ibland att lärarna hellre antog en kompis-roll istället för att agera som just 

lärare. Patrik kände att han ibland saknade en lärare som styrde och ställde i klassrummet så 

att ungdomarna skulle veta vilka som var elever och vem som var läraren, det saknades ibland 

en tydlig gränsdragning. Klassen som Patrik gick i var en ganska stökig klass och det fanns 

ingen arbetsro, detta p.g.a. att lärarna inte alltid sa till utan helt enkelt valde att inte bry sig. 

Patrik berättar att skolan han gick i var väldigt fin och han kände att det var en skola som 

kommunen satsade mycket pengar på, lokalerna var i bra skick och det var en bra miljö. 

Till en början upplevde Kevin sin skolgång som problematiskt med tanke på hans svårigheter 

att fokusera, det var efter ett tag som han tog tag i problemen och bytte skola. I den nya skolan 

fick Kevin ny energi och försökte ta tag i sina problem. Han placerades i en lugn klass där han 

fick många nya vänner vilket ledde till att han stortrivdes. Kevin såg skolan som en trygg 

plats där hans problem uppmärksammades och han sågs som en enskild individ. Den nya och 

lugna skolmiljön gav Kevin ett inre lugn som hjälpte honom att fokusera på studierna istället 
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för att tänka på allt annat som kretsade runt i hans vardag. Genom att erbjuda Kevin en ny och 

lugn skolmiljö gav skolan honom en chans till att förändra sitt liv. 

4.3 De före detta elevernas upplevelser om sina insatser i skolan 

Våra tre före detta elever delar sina upplevelser och erfarenheter av skolan, de tyckte om 

skolan men hade vissa problem med det bristande engagemanget från de ansvariga i skolan. 

Simon menar att han är väl medveten om att han inte kan lägga all skuld på skolan för sitt eget 

misslyckande. Även Patrik menar att all skuld inte ligger på skolan, dock poängterar han hur 

besviken han blev över att hans problem inte uppmärksammades tidigare. I takt med att 

Simon fick allt mer problem med skolan ökade samtalen hem till hans mamma och det ledde 

till en infekterad stämning, både i skola och i hemmet. Samtalen hem till Simons mamma 

handlade inte alltid om hans egna problem utan mer om vilka han umgicks med. De ansvariga 

i skolan menade att Simon umgicks med personer som hade en negativ påverkan på honom 

och hans skolgång och detta ledde till en viss konflikt. Simon berättar att han tycker att skolan 

inte borde lägga sig i vilka han umgicks med på fritiden då han själv har valt sina vänner. 

Angående detta säger Simon följande: 

Jag försökte i skolan men jag kände att jag inte var tillräckligt duktigt. Jag är en tuffing, kanske lite 

för tuff för att be om hjälp kan jag känna nu i efterhand. Jag klarade helt enkelt inte av att be om 

hjälp dessutom kände jag mig sviken av lärarna, jag började avsky dem och skolan. Mitt 

misslyckande i skolan klandrade jag lärarna för. Jag hade inget att göra där, jag valde mitt gäng 

framför skolan. Mina bröder i gänget uppskattade mig för den jag är, jag fick den uppmärksamhet 

jag behövde. 

Han såg sig själv som en tuff kille och hade därför svårt att be om hjälp, han hoppades att 

lärarna skulle uppmärksamma hans problem istället och hjälpa honom att hantera de 

svårigheter som han upplevde. I Simons värld så räckte det med att dyka upp på lektionerna, 

det sågs som ett första steg till en insats för den egna skolgången. Besvikelsen över det som 

Simon upplevde som ett svek från lärarnas sida när de inte uppmärksammade hans problem, 

ledde till att han började arbeta emot skolan istället för att arbeta med den. Han berättar själv 

att glappet mellan honom som elev och skolan som undervisningsarena ökade och han valde 

därför att inte längre någon större energi på att göra några insatser för att få sin skolgång att 

fungera. Han la ner mer tid på sitt kriminella umgänge, det var i denna umgängeskrets som 

han kände trygghet och intelligens. 
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På samma sätt som Simon upplevde en slags besvikelse så gjorde även Patrik det. Han säger 

att bristen på den extrahjälp som han själv inte visste att han behövde ledde till att det gick 

utför i skolan. Vid julavslutningen i nian insåg han för första gången allvaret i sin skolgång 

efter att ha fått tagit del av sina betyg, han var underkänd i majoriteten av de ämnen han läste. 

När Patrik fick ta del av sina betyg insåg han att han inte hade något val, det krävdes en stor 

insats från hans sida om han ville höja sina betyg och komma in på gymnasiet. Innan han fick 

ta del av sina betyg så gjorde han inte mer i skolan än vad som behövdes, han ansträngde sig 

inte så mycket och struntade i många av läxorna de fick och smet även ifrån vissa lektioner. 

Till skillnad från Simon och Patrik så har Kevin tagit initiativ och försökt lösa sin 

problematiska skolsituation. Kevin hade aldrig några problem med att han kände sig för tuff 

för att be om hjälp utan hans problem var att hans fokus låg på familjen istället för på skolan. 

När det gick upp för Kevin hur allvarlig hans skolsituation var tog han modet till sig och 

vågade prata med de ansvariga på skolan. Han insåg att det krävdes en förändring för att han 

skulle få sin skolgång att fungera och han bokade därför in ett möte med rektorn på den 

dåvarande skolan. Han berättar att rektorn kom med ett förslag om att Kevin skulle byta skola 

och detta gick han med på. På den nya skolan hade Kevin ett möte med de ansvariga i skolans 

ledning om sina problem och de kom tillsammans fram till att båda parterna ska engagera sig 

för att få det hela att fungera. I den nya skolan lyckades Kevin lära sig att fokusera på skolan 

istället för att låta tankarna gå åt familjen och detta hjälpte honom att fokusera på sin framtid. 

Kevin berättar att han själv la ner mycket tid på skolan, framförallt efter skolbytet, då han var 

så pass bestämd på att förändra sitt liv. Angående skolans engagemang säger Kevin följande: 

Skolans hjälp och förstålelse har haft en stor positiv påverkan på mig. De har tankat "bilen" men 

sen är det fortfarande man själv som hållit i ratten och kört. Självklart har det varit mycket lättare 

att köra när man har känt deras stöd i ryggen. Jag missade mycket när jag var yngre men det var 

det värt. Det var bara att hålla sig fokuserad, måla upp en mental bild av önskat läge och sedan 

bara att kriga sig fram till mål. 

4.4 Två specialpedagogers berättelse om arbetet med elever i svårigheter i högstadiet 

I detta avsnitt av vår uppsats kommer vi att presentera vår tolkning av det intervjumaterial 

som vi har tagit del av genom att intervjua två stycken specialpedagoger, Emma och Maria. 

Vi kommer att presentera deras sätt att arbeta med elever i svårigheter samt deras tankar kring 

de f.d. elevernas utsagor. När vi talar om specialpedagoger i detta avsnitt syftar vi på de två 

specialpedagoger som vi har intervjuat, alltså Emma och Maria. 
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4.4.1 Specialpedagogernas utsagor om deras arbete med elever i svårigheter 

Specialpedagoger berättar att de arbetar tillsammans med lärarna för att hjälpa de elever som 

är i behov av särskilt stöd att uppnå sina kunskapsmål. De arbetar även för att nå andra mål, 

exempelvis att eleverna ska känna sig trygga på skolan, att alla ska respektera sin omgivning, 

att det råder ett bra klimat och att eleverna ska bli sedda för vilka de är. De jobbar även för att 

hjälpa och stötta lärarna. Många gånger kan ens egna misslyckanden projiceras på andra och 

därför finns specialpedagogerna där som ett stöd för hela skolverksamheten. Angående frågan 

om skolans mål säger Maria följande: 

Skolans mål är öppenhet, glädje, kompetens och mod och det är något som specialpedagogerna 

hela tiden bär med sig under arbetets gång. Genom ord och handlingar jobbar vi för att nå de mål 

som vi och skolan har satt upp. 

Eleverna får hjälp beroende på vilket behov de har, det finns inga speciella kriterier som man 

går efter utan man erbjuder eleverna hjälp utifrån de behov de har. Det är därför väldigt 

viktigt att specialpedagogerna hittar elevens behov för att kunna erbjuda dem rätt hjälp. 

Specialpedagogerna lägger stor vikt och tid på att hålla möten med eleverna för att utreda 

vilket eller vilka behov de har. Det är oerhört viktigt att eleven själv får en chans att lägga 

fram sin ståndpunkt och vad den känner att den behöver hjälp med. 

Många elever uppsöker specialpedagogerna självmant men många kommer via lärarna. Det 

kan vara så att lärarna behöver hjälp med att hitta svårigheterna och göra en eventuell 

kartläggning. Detta sker då lärarna märker att det inte går så bra för en elev. 

Specialpedagogerna träder då in och frågar vad lärarna har gjort för att försöka ringa in vilka 

situationer det är som är svåra. När specialpedagogerna träder in kan en djupare analys göras 

för att fånga in de aktuella problemen och svårigheterna. Det kan även vara så att eleverna 

kommer till specialpedagogerna via en s.k. överlämning Om eleverna har haft problem på 

mellanstadiet så lämnas de över till specialpedagoger som arbetar med högstadieelever. Vid 

överlämningar kan det följa med dokument om hur man tidigare har jobbat med den berörda 

eleven. I dessa fall går man in och tittar på hur de har jobbat tidigare och undersöker om detta 

är något som ska fortsätta eller om man ska lägga om arbetssättet kring den berörda eleven. 

Det kan även hända att föräldrarna kontaktar specialpedagogerna då det inte är alla elever 

själva som vågar ta kontakt med dem. Man behöver ingen diagnos för att få hjälp från 
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specialpedagogerna, det står i skollagen att om man är i behov av särskilt stöd så ska man få 

det. De flesta elever som kommer till specialpedagogerna är tillmötesgående då de uppsöker 

dem för att få hjälp. Det som är viktigt är att både specialpedagogerna och eleverna är 

tillmötesgående och möts halvvägs. Ibland kan det vara så att det är skolformen som inte 

passar eleven och då måste specialpedagogerna träda in och hitta en skolform och ett 

undervisningssätt som passar just den eleven. Alla elever har en potential, det gäller bara för 

specialpedagogerna att undersöka vilket stöd som eleven har behov av. 

När specialpedagoger arbetar med elever i svårigheter så händer det i många fall att man 

upprättar s.k. åtgärdsprogram. Innan ett åtgärdsprogram upprättas ska en kartläggning vara 

gjord och det som specialpedagogerna bevakar är uppföljningen. De kan då gå in och se vilka 

delar som fungerar bra och vilka delar som fungerar mindre bra. Eleven ska även själv bli 

tillfrågad kring hur åtgärdsprogrammet har fungerat och fungerar. Om det visar sig att det är 

många delar som inte fungerar så får man tänka om och hitta ett nytt sätt att arbeta på för att 

eleven ska känna att han eller hon får den hjälp som behövs. Åtgärdsprogrammen ska alltid 

följas upp och man sätter alltid upp datum för när uppföljningen ska ske. Barnen får hjälp så 

länge som de känner att de behöver det, det finns ingenting som säger att specialpedagogerna 

endast hjälper eleven under en begränsad tidsperiod och sedan är det slut. Angående detta 

säger Emma följande: 

Vi specialpedagogerna hjälper alltid till så länge eleven känner att den behöver det. Många elever 

känner att det går dåligt i skolan p.g.a. dåligt självförtroende och vi vill att alla elever ska må bra 

och gå hem och känna sig nöjda efter en skoldag. När självförtroendet ökar så går det också oftast 

bättre i skolan. Vi är trots allt här för att göra det lättare för våra elever. Ingen elev ska känna sig 

tvungen att komma till oss, de ska vara bekväma i det de gör. 

Om eleverna behöver specialpedagogisk hjälp så kan specialpedagogerna arbeta ganska fritt 

men vårdnadshavarna ska alltid erbjudas att vara med, framförallt när det handlar om 

åtgärdsprogram. Ingen förälder behöver godkänna att specialpedagogerna hjälper en elev då 

det ingår i deras uppdrag, de ska arbeta för att få eleverna att må bra och klara av sin skolgång 

och nå målen. Om det inte går bra för eleven kan man ta in föräldrarna för att se vad de har 

för tankar och hur man kan hjälpa till, man kan på så sätt utbyta id&r. Emma och Maria säger 

följande tillsammans: 

Vi kan aldrig ge upp, så länge eleven går på skolan så ska vi se till att den lyckas. 
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4.4.2 Specialpedagogernas beskrivningar av elever i svårigheter. 

Som vi har tolkat specialpedagogernas utsagor finns det många olika anledningar till att 

eleverna hamnar i svårigheter. Många elever har det svårt hemma, andra tycker att skolan är 

en otrygg plats att vistas i, många har neuropsykologiska sjukdomar och vissa lider av sociala 

fobier. Vissa elever har relativt dålig självkänsla vilket leder till en bristande motivation till 

skolarbete. Det finns även vissa elever som kräver att skolan går in med alla medel och 

kompetenser, t.ex. vid svåra familjesituationer. I dessa fall kan skolan behöva gå in med både 

specialpedagoger, kuratorer och psykologer Det viktiga här är att specialpedagogerna ser det 

som att eleverna är i svårigheter och inte som elever med svårigheter. Emma och Maria 

förklarar att många elever blir sedda som en elev med svårigheter vilket kan leda till en viss 

marginalisering. Eleverna tillskrivs ett begrepp som kan upplevas negativt och risken med att 

benämna eleverna som elever med svårigheter är att man urskiljer en olikhet som inte ska 

behöva urskiljas. Specialpedagogerna förklarar vidare att alla elever har rätt till en individuell 

utvecklingsplan och de ska ses om enskilda individer, specialpedagogerna ska arbeta för att 

alla elever ska få den hjälp de behöver. 

4.4.3 Specialpedagogernas tankar kring de före detta elevernas utsagor 

Specialpedagogerna menar att de, efter att ha tagit del av de f.d. elevernas utsagor, har försökt 

sätta sig in i det som eleverna har upplevt för att på så sätt kunna urskilja vad som har gått bra 

men även vad som har gått mindre bra. Vad gäller de före detta elevernas utsagor anser 

specialpedagogerna att det finns en del brister i skolans hantering och agerande men de lyfter 

även fram några positiva tankar kring utsagorna vilket vi kommer att skriva om längre fram i 

detta avsnitt. 

Specialpedagogerna berättar att det som de har uppfattat som mest centralt i de f.d. elevernas 

utsagor är hur pass olika de är som individer. De tycker att det finns en slags mogenhet och ett 

ansvarstagande hos Kevin som inte syns på samma sätt i Simon och Patriks utsagor. De 

förklarar vidare hur pass viktigt det är med en dialog då man arbetar med elever i svårigheter, 

dialogen är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande specialpedagogiskt arbete. 

Utifrån framförallt Simon och Patriks utsagor menar de att det finns en avsaknad på en tydlig 

dialog mellan specialpedagogerna, skolan och eleverna själva. De menar att man kan urskilja 

bristen på dialog i Simon och Patriks utsagor ganska tydligt då de både bl.a. berättar att de 

inte har fått några "varningar" när det har legat risigt till med betygen. De anser att skolan 

borde agera på ett likartat sätt som skolan gjorde för Kevin. De menar att skolan borde ha trätt 
34 



in mycket tidigare i Simon och Patriks fall och arbeta på ett annorlunda sätt. Istället för att 

fokusera på att ringa hem till deras föräldrar, som eleverna själva upplevde som störande, 

anser specialpedagogerna att det borde ha förts en dialog mellan eleverna och de ansvariga på 

skolan för att utreda vad orsakerna till elevernas svårigheter egentligen beror på. Vidare anser 

de att skolan borde ha tagit sitt ansvar vid ett tidigare skede vad gäller Simons 

koncentrationssvårigheter. De borde ha utrett de bakomliggande orsakerna till Simons 

problem för att på så sätt kunna erbjuda honom den hjälp som han egentligen behövde, 

framförallt med tanke på att han själv ansåg sig vara för tuff för att be om hjälp. 

Vad gäller Patriks utsaga berättar specialpedagogerna att de anar att det har funnits en viss 

passivitet från skolans sida, de tycker att lärarna inte tagit det ansvar som har förväntats av 

dem. Patrik säger att lärarna mer fungerade som kompisar istället för som lärare och enligt 

specialpedagogerna kan detta leda till konsekvenser för eleverna. Patrik insåg inte allvaret i 

hans svårigheter och detta menar specialpedagogerna kan vara en av konsekvenserna av 

lärarnas passivitet, de förklarade aldrig för Patrik vad som förväntades av honom som elev 

utan de menade att det räckte med att han dök upp på lektionerna. Både i Simon och Patriks 

fall anser specialpedagogerna att skolan borde ha begärt hjälp av skolans specialpedagoger 

vid ett tidigare skede. De upplever att skolan inte har gett eleverna den hjälp som de behöver 

och framförallt, den hjälp som de har rätt till. Vidare förklarar de att det är viktigt att lärarna 

måste inse att de endast är lärare och inte specialpedagoger, det är därför viktigt att lärare tar 

hjälp av specialpedagoger som har erfarenhet av att arbete med elever i svårigheter och 

kunskap kring detta. 

Specialpedagogerna menar att man i Simon och Patriks fall borde ha arbetat som man gjorde 

med Kevin. Kevin fick den hjälp som han behövde, dock efter att han själv insett hur det låg 

till för honom. Specialpedagogerna anser att det är viktigt att skolan tillgodoser alla elever och 

ser till att alla elever får den hjälp som de behöver och att eleverna själva är medvetna om den 

aktuella skolgången. I Kevins fall gick det upp för honom då han fick ta del av sina betyg, det 

var då han tog tag i problemet och skolan hjälpte honom till förändring. Specialpedagogerna 

förklarar att skolan måste ligga steget före eleverna och erbjuda dem hjälp utifrån elevens 

särskilda behov då det inte är alla elever som har samma ansvarstagande som Kevin och själv 

till stor del bidrog till förändringen. Genom att ha ett möte med de ansvariga på den skolan 

beslutade Kevin och de ansvariga om att båda parterna ska engagera sig för att få det hela att 

fungera vilket visade sig vara en bra lösning som gav ett gott resultat. 
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Överlag menar specialpedagogerna att skolan måste våga träda in tidigare för att förhindra att 

elevernas svårigheter utvecklas, ju längre tid det går desto svårare blir det att bearbeta 

eleverna och deras svårigheter. Utifrån de f.d. elevernas utsagor drar specialpedagogerna 

slutsatsen att bristen på specialpedagogik tydligt syns i Simon och Patriks fall, till en viss del 

även i Kevins fall. Däremot lyckades Kevin få hjälp efter att ha tagit eget initiativ och stämt 

möte med skolans rektor. De menar att skolan måste våga se problemen som finns och våga 

be om hjälp för att klara av att hantera dem, i vissa fall krävs det specialpedagogisk hjälp och 

därför måste skolan våga be om det. 

4.5 Hur ser de tre idag vuxna före detta elevernas liv ut idag? 

I dagsläget lever våra tre f.d. elever olika liv. Simon valde att ansluta sig till ett kriminellt 

gäng och påbörjade aldrig någon gymnasieutbildning. Tillsammans med några av de andra 

gängmedlemmarna utförde de ett rån mot en guldsmedsbutik för två år sedan som de senare 

blev dömda för. Simon dömdes till ett fyraårigt fängelsestraff som han idag avtjänar på Kumla 

anstalt. I dagsläget har Simon cirka två år kvar att avtjäna av sitt straff. Han har påbörjat en 

gymnasieutbildning på anstalten och hade vid intervjuns tillfälle fått besked om att han hade 

fått MVG i samhällskunskap A och historia A. På frågan om Simon trodde att hans liv hade 

sett annorlunda ut om han hade fått mer hjälp i skolan svarar han: 

Det är svårt att svara på den frågan men jag vet i alla fall att jag inte hade hoppat av skolan och 

fortsatt gå på gymnasiet och tagit studenten tillsammans med de andra om jag hade fått det stöd 

som jag behövde från skolan. 

Vad gäller Patrik så valde han att hoppa av gymnasiet. När Patrik gick i första ring blev han 

dömd för grov misshandel och fick spendera ett år på ett ungdomshem. När han väl kom 

tillbaka till gymnasiet efter sitt år på ungdomshemmet var han tvungen att gå om första ring. 

Patrik upplevde en känsla av ensamhet och kände att han inte passade in i den nya klassen, 

han saknade alla sina vänner som nu gick andra året på gymnasiet. Han valde att hoppa av 

gymnasiet och är i dagsläget arbetslös. Under sin lediga tid umgås hans mest med sina vänner, 

han menar att hans kompisgäng är hans livsstil. Vi ställde samma fråga till Patrik som vi 

ställde till Simon rörande om han trodde att hans liv hade sett annorlunda ut idag om han hade 

fått mer hjälp i skolan och fick följande svar från Patrik: 

Ja, mycket. Jag tror att jag hade haft ett helt annat liv idag om jag verkligen hade fått den hjälp 

som jag behövde från skolan. Jag skulle ha sluppit alla problem och kanske hade läst klart 
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gymnasiet. Vem vet var jag skulle stå idag om jag hade läst klart gymnasiet? Jag tror defmitivt att 

mitt liv hade sett helt annorlunda ut i alla fall. 

Till skillnad från Simon och Patrik valde Kevin att fullfölja sin gymnasieutbildning. Den nya 

skolan fick en positiv effekt på Kevins skolgång. Han gick från att ha underkänt i majoriteten 

av sina ämnen till att ha toppbetyg i de flesta. Efter gymnasiet valde Kevin att studera på 

marknadsföring på universitetet. Efter sin examen gav han sig ut på arbetsmarknaden och han 

fick ganska snart ett jobb som personalrekryterare på ett stort bemanningsföretag. Idag arbetar 

Kevin kvar på bemanningsföretaget men har fått en ny tjänst som personalansvarig. Hans 

uppgifter där består av att förmedla kompetens, coacha personalen samt att marknadsföra 

företaget och göra arbetsplatsen effektiv och eftertraktad. 

Efter att ha tagit del av de före detta elevernas utsagor kan vi se att de står på helt olika 

platser idag. Simon valde det kriminella livet, ett val som kan ha varit en bidragande 

orsak till att han idag avtjänar ett fängelsestraff på en anstalt. Patrik valde att hoppa av 

skolan, han halkade efter och upplevde att han aldrig riktigt passade in. För Kevin gick 

det däremot bättre. Med hjälp av skolan och framförallt den egna motivationen lyckades 

han ta tag i sig själv och göra något bättre av den rådande problematiska situation som 

han var i. Vi vill avsluta resultatdelen genom att dela med oss av Kevins avslutande ord 

under intervjun: 

Livet handlar om att ge och ta. Nu är det min tur att ge tillbaks till samhället det som jag fick av 

skolan. Samhällsnytta med andra ord. 
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5. Diskussion 

Under detta avsnitt av uppsatsen kommer vi att diskutera det resultat som vi har kommit fram 

till genom våra intervjuer med de f.d. eleverna samt specialpedagogerna. Vi kommer att 

diskutera resultatet utifrån de olika teorier och studier som vi har fördjupat oss i. Vissa av våra 

teorier och begrepp kommer att diskuteras mer än andra, likaså de tidigare studierna, då vissa 

av de har större förankring i vårt resultat. 

5.1 Normbrytande beteende 

Att diskutera normbrytande beteende innebär att man bör fokusera på de riskfaktorer som 

finns för normbrytande beteende. Vi har valt att diskutera de riskfaktorer som vi har upplevt 

finns utifrån våra f.d. elevers utsagor. Tittar man på samhället och dess normer så upplever vi 

att det helt klart är en fördel om man klarar av sin skolgång, fullföljer sin gymnasieutbildning 

samt tar studenten med bra betyg för att kunna studera vidare eller skaffa sig ett bra jobb. 

Utifrån utsagorna från våra f.d. elever kan vi konstatera att Kevin är den som det har gått bäst 

för under och efter skolan. Både Simon och Patrik har haft det väldigt problematiskt i skolan 

och ingen av dem fullföljde gymnasiet. 

När vi tidigare skrev om normbrytande beteende (Andershed & Andershed 2005) nämnde vi 

familjestrukturen som en riskfaktor. Både Simon och Kevin har växt upp utan någon fader 

och utifrån deras utsagor har vi upplevt en avsaknad av en manlig förebild. En viktig 

fundering som vi har stött på i Kevin och Simons fall är hur deras liv skulle ha sett ut om de 

hade fatt växa upp med sin far i familjen. Det är omöjligt att förutspå framtiden men 

personligen upplever vi att en manlig förebild skulle kunna ha påverkat både Simon och 

Kevin. Garpelin (2003) skriver att avsaknaden av trygghetsingivande relationer kan leda till 

att individerna förväntas bli försatta i en problematisk livssituation. Detta betyder inte att alla 

individer som saknar trygghetsingivande relation hamnar i problem utan det finns de personer 

som klarar av att hantera problemen på egen hand, t.ex. Kevin. Han lyckades göra en 

helomvändning vad gäller skolan, han tog tag i sitt liv och valde att satsade för att fa skolan 

att fungera . Vår tolkning är att detta beror på att han var motiverad, han ville få skolan att 

fungera. I Simons fall kan man dra associationer till det Garpelin (2003) skrev om 

trygghetsingivande relationer. Simon säger själv att han var för tuff för att be om hjälp och 

eventuellt skulle en manlig förebild ha kunnat påverka honom till at våga be om hjälp. 

38 



Efter att ha tagit del av Simon och Kevins utsagor om sina familjeförhållanden, samt teorierna 

om familjestruktur (Andershed & Andershed 2005, Garpelin 2003) kan vi se att en av 

orsakerna till att de har hamnat i problem under skolgången kan vara avsaknaden av en 

manlig förebild. Även i Patriks fall kanske en manlig förebild skulle ha påverkat honom eller 

ha fått honom att förstå hur pass viktig skolan är för det framtida livet. 

I Simons fall kan man dra associationer till en av de riskfaktorer som kan leda till ett 

normbrytande nämligen hyperaktivitet (Andershed & Andershed 2005). Vi har upplevt att 

han hade svårt att koncentrera sig och inte kunde hålla sig fokuserad och vara uppmärksam på 

den undervisning som bedrevs i klassrummet. Hyperaktivitet kännetecknas av att personen i 

fråga har svårt att slå sig till ro och upplever svårigheter med att koncentrera sig. 

Hyperaktivitet kan leda till att inlärningen blir påverkad, vilket vi kan se i Simons fall. Han 

var hyperaktiv och hade svårt att koncentrera sig, istället för att vara uppmärksam på det som 

sades under lektionerna valde han att tänka på annat och prata med sina skolkamrater. Vi har 

upplevt att han tappade fokus och det resulterade i bristande motivation som på längre sikt 

ledde till att hans betyg sjönk. 

Så som vi har tolkat de utsagor vi har fått tagit del av upplevde vi framförallt att Simon och 

Patrik hade en viss distans till skolan, de trivdes aldrig där och för dem var det viktigare att 

umgås med sina vänner istället för att gå till skolan. Vad är då orsaken till att just dessa två 

upplevde en viss distans till skolan? För Kevin handlade det aldrig om någon distans till 

skolan utan det handlade om att hans fokus låg på sin mamma, han ville hjälpa henne och det 

är därför svår att säga att han hade ett normbrytande beteende. 

5.2 Livsstil och frizon 

Utifrån de utsagor som vi har tagit del av har vi upplevt att teorierna kring livsstil och frizon 

(Berglund 1998, Lalander & Johansson 2007) hänger ihop. Som vi tidigare skrev så är en 

livsstil ett slags verktyg som vi använder oss av för att markera vilken grupp vi tillhör. Vid 

valet av livsstil väljer man en grupp som man trivs i, en grupp där man känner sig trygg och 

där ens intelligens får det utrymme den behöver (Berglund 1998). Denna grupp kan ses som 

en slags frizon (Lalander & Johansson 2007), en frizon där vi individer kan koppla av och 

bara vara sig själva. 
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Simon har valt en livsstil, ett kriminellt umgänge och Patrik har sin frizon där han umgås med 

sina vänner. Frågan är då vad som är grunden till att det har blivit så problematiskt just för 

dessa två. Vid tidig ålder mördades Simons far framför ögonen på honom och den övriga 

familjen, Detta kan ha bidragit till att Simon upplevt en instabil tillvaro, han kände sig aldrig 

trygg i skolan dock kände han sig trygg i sin umgängeskrets, det blev hans frizon där han 

kände sig avslappnad. Efter att ha levt på flykt är det naturligt att man som individ söker sig 

efter en plats där man kan slappna av och bara vara sig själv, en s.k. frizon (Lalander & 

Johansson 2007). En frizon kan vara allt ifrån det egna hemmet, skolan eller ett kriminellt 

gäng. För att ungdomar inte ska hamna snett i livet är det viktigt att man eftersträvar att göra 

skolan till den frizon som ungdomarna ska trivas i. I Simons fall har skolan snarare blivit en 

plats där han kände hat och inte blev uppmärksammad. Vid några tillfällen försökte de 

ansvariga i skolan att tala med Simon kring de vänner han umgicks med då de ansåg att dessa 

vänner påverkade honom negativt. Resultatet av detta blev en konflikt mellan Simon och de 

ansvariga då han upplevde att skolan inte borde lägga sig i vilka han umgicks med på fritiden. 

Kan konflikten mellan Simon och skolan vara baserad på en bristfällig social kompetens? 

Karlsson (2007) betonar in sin avhandling vikten av den sociala kompetensen i skolans 

vardagliga aktiviteter. Om en särskild undervisningsgrupp eller en elev blir marginaliserad 

kan detta leda till en konflikt. Så som vi har tolkat Simons utsaga har han upplevt en viss brist 

på kommunikation från skolans sida men vi har upplevt att konflikten i detta fall beror på att 

diskussionen togs upp alldeles för sent. Simon hade redan blivit så pass etablerad i sin 

umgängeskrets, han hade sin frizon och såg inga anledningar till att bryta upp den frizon som 

han trivdes så bra i. 

Simons val av livsstil och frizon hänger alltså ihop, vår tolkning är att hans val av livsstil och 

frizon har ett nära samband. Han valde en livsstil där han fick den uppmärksamhet han 

behövde, vilket ledde till att han trivdes, hans val av livsstil resulterade alltså i en trygg frizon. 

De gemensamma upplevelserna som Simon delar med de övriga individerna i 

umgängeskretsen ledde till en lojal sammanhållning (Berglund 1998) och sammanhållningen 

syns genom bl.a. yttre attribut exempelvis i form av likadana tröjor. Simon trivdes i sin 

umgängeskrets då han fick den uppmärksamhet som han behövde där, hans intelligens syntes 

och det var i umgängeskretsen han kände trygghet, det var hans frizon. 
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Även Patrik upplevde en brist på kommunikation under sin skolgång, han saknade en 

direktkontakt mellan honom och lärarna. För Patrik var vännerna allt, det var dem han ville 

umgås med. Nygren (2007/2012) skrev i sin artikel om kamrateffekter och hur de påverkar 

eleverna. Utifrån Patriks utsaga har vi upplevt att diskussionen kring kamrateffekter (Nygren 

2007) inte har fått den plats som har behövts i skolan. Med tanke på hur mycket vännerna har 

betytt för Patrik anser vi att diskussionen kring detta begrepp borde ha fått större utrymme 

Patrik gick i samma klass som hans närmaste vänner och han säger själv att han såg på skolan 

som en slags fritidsgård, dit han gick för att träffa sina vänner. Vi anser att skolan i detta fall 

bör reda ut huruvida dessa kamrateffekter påverkat Patrik positivt eller negativt. 

Efter att ha tagit del av de f.d. elevernas utsagor upplever vi att diskussionen kring 

kamrateffekter inte far den plats den behöver i skolan, det är ett problem som måste lyftas upp 

i ett tidigare skede. I Patriks fall var skolan medveten om att hans närmaste vänner gick i 

samma klass som honom, trots det gjorde man ingenting utan lät Patrik tro att det gick bra för 

honom i skolan. Patrik såg ingen anledning att ändra sitt beteende då hans frizon var hans 

vänner, det var med dem han trivdes och där kunde han vara sig själv. 

5.3 Grupptänkande 

Teorin om grupptänkande hänger mycket ihop med vad Nygren (2012) skrev om i sin artikel 

angående hur kamrateffekter påverkar eleverna. Lalander och Johansson (2007) menar att en 

individ som ingår i en grupp inte tänker själv utan tänker istället tillsammans med gruppen. 

Nygren menar i sin artikel att kamrateffekter påverkar elever, i vissa fall positivt och i vissa 

fall negativt. 

Utifrån de utsagor som vi har fått tagit del av upplever vi att våra f.d. elever har hamnat i en 

slags sits där de inte trivdes i skolan. Kan detta vara ett resultat av ett grupptänkande? I 

Kevins fall far vi förklarat för oss att han inte kunde fokusera under sin skolgång. Han fick 

sedan byta skola och upplevde en stor förändring. Skolan blev helt plötsligt en plats där han 

trivdes, han fick nya vänner och ett slags inre lugn och i hans all gav grupptänkandet en 

positiv effekt. Då man går i en klass där de flesta av eleverna satsar fullt på skolan är det 

mycket enklare att dras med och bli peppad för att själv satsa på studierna. I Simon och 

Patriks fall gick många av de egna vännerna i samma klass och vår tolkning är att detta kan ha 

bidragit till att grupptänkandet gett en negativ effekt. 
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Granstedt (2003) skriver att man vänder sig till den egna guppen för att få det stöd som man 

behöver och utifrån vår tolkning av Simon och Patriks utsagor har vi upplevt att de har vänt 

sig till den egna gruppen just för att det är i gruppen som de känner sig trygga och 

uppmärksammade. 

Som vi kan se i resultatet var Patriks skolsituation problematisk då han ville umgås med sina 

vänner istället för att tillbringa sin tid i skolan. Han hade egentligen inga svårigheter med att 

koncentrera sig under lektionerna utan det handlade mer om att han ville ut och umgås med 

sina vänner. Många av hans närmsta vänner gick i samma klass som Patrik själv vilket 

resulterade i att lektionerna ofta spårade ur och vännerna började prata om annat istället. För 

Patrik hade vännerna en väldigt stor betydelse och i och med detta kan vi dra paralleller till 

teorin om grupptänkande som Lalander och Johansson (2007) och Granstedt (2003) tar upp. 

Sett utifrån litteraturen kan man se Patrik och hans vänner som en grupp av individer som inte 

tar skolan på allvar utan de ser på skolan som en slags fritidsgård där de kan umgås och prata 

om massa annat. 

Frågan är då om teorin kring grupptänkande kan kopplas ihop med teorin om livsstil? Att 

välja en livsstil innebär att man ansluter sig till en grupp av människor som har gemensamma 

värderingar. Att ansluta sig till gruppen resulterar alltså i att man som enskild individ tillskrivs 

en rad olika förväntningar samt värderingar (Lalander & Johansson 2007). Kan då ett 

grupptänkande ses som ett resultat av ett aktivt val av en specifik livsstil? Vi upplever att 

detta hänger ihop. Vi kan se på Simons fall som exempel. Han hade problem i skolan, valde 

att ansluta sig till ett kriminellt gäng för att det var där han kände sig trygg och 

uppmärksammad. Om det kriminella gänget ansåg att skolan var viktig och att det var viktigt 

med utbildning skulle det leda till ett grupptänkande inom gänget om att man ska värdesätta 

skolan. I Simons fall finns det inget uttalat om vad hans gäng hade för värderingar kring 

skolan men efter att ha valt att ansluta sig till det kriminella gänget förvärrades problemen 

med Simons skolgång. Det är inte förrän idag som han sitter på anstalt som han har 

återupptagit studierna. Vi upplever att anledningen till att han har återupptagit studierna är att 

han just sitter på anstalt, avskärmad från allt som har med gäng och grupptänkande att göra. 
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5.4 Skolans uppdrag i relation till elever i svårigheter 

Så som vi har tolkat skollagen har vi förstått att alla elever som går i skolan ska ges den 

ledning som är nödvändig för att nå en personlig utveckling. Vi har även förstått att skolan har 

ett ansvar för att se till att alla elever når stimulans för att kunna klara av de mål som 

utbildningen ställer. Vad gäller elever i svårigheter så ska de ges den hjälp som behövs för att 

utveckla den befintliga kunskapen. Skolan ska utreda vilken slags hjälp eleven behöver utifrån 

sina särskilda behov, detta för att kunna erbjuda eleven rätt hjälp (SFS 2010:800). Alla som 

arbetar i skolan ska hjälpa eleverna som behöver särskilt stöd (Lpo 94, 1994:19-21). 

Genom att ställa våra f.d. elevers utsagor mot bakgrunden samt specialpedagogernas utsaga 

har en del tankar och funderingar väckts. Det första som slog oss var att de f.d. elevernas 

utsagor genomsyrades av en slags konflikt mellan eleverna och skolan, de f.d. eleverna 

saknade en kontinuerlig direktkontakt och var aldrig insatta i hur den egna skolgången 

fungerade. Även specialpedagogerna upplevde en viss passivitet från skolans sida och menade 

att dialogen mellan eleverna och lärarna saknades. Vems ansvar är det då egentligen att se till 

att eleverna är medvetna om hur de ligger till? Skollagen (2010:800) säger att eleverna ska 

ges ledning för att nås personlig utveckling men trots det har vi upplevt en rad brister efter att 

ha tagit del av alla respondenters utsagor. Myndigheten för skolutveckling (2005) skriver att 

skolorna i landet menar att det bristande stödet är en fråga om resurser och att det råder en 

resursbrist på skolorna men att det även förekommer brister i skolans organisation och 

personalkompetens. Ska skolans bristande resurser få vara en giltig anledning till att eleverna 

inte får det stöd som de har rätt till? Vid sådana fall strider skolans verksamhet, eller snarare 

brist på verksamhet, mot skolagen (2010:880). Trots att specialpedagogerna har upplevt en 

rad brister i hanteringen av de f.d. eleverna så finns problemet fortfarande kvar. Utifrån de f.d. 

elevernas utsagor och specialpedagogernas utsagor var vi en del funderingar kring hur det kan 

se så olika ut beroende på vilken skola eleven går i. Varför får inte alla elever den hjälp som 

de behöver, den hjälp som specialpedagogerna berättar om under vår intervju med dem? Med 

tanke på att alla skolor har samma lag att utgå ifrån så borde inte det aktuella problemet inte 

finnas, alla elever ska trots allt få den hjälp som de behöver. Emma sa följande under 

intervjuns gång: 

Det finns absolut brister i hanteringen av dessa elever, lite ledsamt att läsa och få ta del av hur 

skolan kan brista i sin hantering. Vi måste våga ta hjälp av varandra, vi specialpedagoger är 

experter inom området. Samarbetet mellan berörda parter måste öka. 
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Efter att ha tagit del av utsagorna har specialpedagogerna kunnat urskilja brister i skolan och 

ett bristande intresse och engagemang från de f.d. eleverna i vissa fall. Vi kan se på våra tre 

f.d. elever och jämföra dem. Kevin insåg att det gick dåligt för honom i skolan och tog då tag 

i problemet, han gjorde ett aktivt val till att byta skola och lyckades göra en helförändring av 

sitt liv och sin skolgång. I Simon och Patriks fall anser specialpedagogerna att det saknades 

ett bristande intresse för den egna skolgången, de förlitade sig på lärarnas ord om att det gick 

bra för de i skolan. Vi har en viss förståelse för att de "slappnade" av i skolan, enligt dem 

själva fick lärarna dem att tro att de låg bra till. Det är därför det är viktigt med feedback i 

skolorna, varje elev behöver feedback, oavsett om den är positiv eller negativ, för att kunna 

sätta sig in i sin egen skolgång och hur det egentligen går (Skolverket 2008). Detta lyfter även 

specialpedagogerna upp efter att ha fått tagit del av de f.d. elevernas utsagor då de förklarade 

hur viktigt det är att lärarna måste våga be om hjälp, från exempelvis specialpedagogerna, för 

att hjälpa elever i svårigheter. Genom att be om hjälp i ett tidigare skede skulle dessa elever 

eventuellt kunna ha erbjudits den hjälp som de har rätt till. Simon skulle kunnat ha fått 

annorlunda hjälp än den han fick med tanke på sina koncentrationssvårigheter om de 

ansvariga i skolan hade vågat be om hjälp från specialpedagogerna. Specialpedagogerna 

nämner att skolan borde ha tagit sig tid för att utreda vad de bakomliggande orsakerna till 

problemen är för att på så sätt kunna skapa sig en helhetsbild av eleven och de svårigheter 

som eleven befinner sig i. 

Kan det ha varit så att Simon och Patrik upplevde en viss marginalisering i skolan? De både 

har uttryckt en viss kritik mot skolan, Simon säger att han hatade lärarna och Patrik var mest 

intresserad av att umgås med sina vänner. Schjellerup Nielsen (2006) skriver om hur skolan 

bör arbeta för att motverka uppkomsten av marginaliseringsprocesser. Den viktigaste grunden 

för att motverka marginaliseringsprocesser är ett aktivt stöd från de lärare som finns på 

skolan, det är viktigt att de ansvariga i skolan ser över eleverna och hur de agerar i det sociala 

samspelet samt hur deras skolgång ser ut. Om en elev har en problematisk skolgång p.g.a. att 

han eller hon vill umgås med sina vänner är det viktigt att de ansvariga i skolan i detta fall 

träder in och diskuterar elevens beteende och värderingar tillsammans med eleverna själv. Om 

ett argument är ohållbart bör läraren kunna träda in och förklara varför elevens argument är 

ohållbart. Karlsson (2007) skrev i sin avhandling om att särskilda undervisningsgrupper blir 

marginaliserade i skolans verksamhet då eleverna tillskrivs begrepp och pedagogerna 

fokuserar på att se elevernas svårigheter. Heimes fokus i avhandling ligger på vikten av 
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skolans sociala kompetens i vardagliga aktiviteter. Axell (2008) skriver däremot att det finns 

en fara med att inkludera alla elever i samma klass, det kan leda till en inre segregering som 

gör att alla elever inte får den hjälp som de behöver. Detta kanske borde få skolorna att satsa 

resurser på att öka den sociala kompetensen så att lärarna ska kunna ge varje enskild elev den 

ledning som just denne behöver, precis som det står i skollagen (SFS 2010:800). 

Specialpedagogerna betonar vid ett antal tillfällen under intervjun hur pass viktigt det är att 

man ser på eleverna som elever i svårigheter, de ska inte klandras eller marginaliserar för att 

de lever i svårigheter. Svårigheterna kan bero på en rad olika orsaker vilket skolan och de 

ansvariga bör ha respekt och förståelse för. Axell (2008) skriver att kulturkrockar kan leda till 

att barn växer upp i en flerdimensionerad värld där det är svårt att veta vad som är rätt och fel 

i de olika världarna. Med tanke på våra f.d. elevers bakgrund borde skolan ha lagt ner tid på 

att utreda huruvida en eventuell kulturkrock låg bakom svårigheterna som eleverna upplevde 

under sin högstadietid. 

Skolan är en aktör och undervisningsarena som har ansvar för att eleverna ska nå 

kunskapsmålen som ställs och för att kunna göra detta krävs mycket, inte bara från lärarna 

utan även från skolledning. I studien som Skolverket (2008) sammanställde kom man fram till 

att de specialpedagogiska insatserna har ökat de senaste åren men att det fortfarande finns 

elever som inte får den hjälp som de behöver. Det handlar då oftast om elever som anses vara 

tysta, stökiga eller bråkiga, dessa faller tyvärr mellan stolarna. Även Lundgren (2006) skriver 

om dessa elever, de tillskrivs begrepp som leder till att de sätts in i en position eller ett fack 

som de själva inte har valt. Vi måste vara medvetna om att det inte är alla elever som själva 

vågar be om hjälp, detta kan vi se i Simons fall. Han ansåg sig vara för tuff för att be om hjälp 

vilket ledde till att hans skolgång aldrig förbättrades och han upplevde ett hat mot lärarna. Hur 

ska skolan då agera för dessa elever? Specialpedagogerna nämner ordet dialog vid ett antal 

tillfällen, alla elever ska bli sedda för de de egentligen är, oavsett om de är tysta, bråkiga eller 

stökiga i klassrummet. Då alla lärare inte har den sociala kompetens som arbetet med elever i 

svårigheter kräver är det därför viktigt att lärarna vågar be om hjälp från specialpedagogerna. 

Specialpedagogerna nämner att lärarna i skolan måste våga be om hjälp vid ett tidigare skede 

och detta instämmer vi i. Genom att ligga steget före och arbeta för att tillgodose alla elevers 

olika behov så kan man skapa en trygg och trivsam miljö i skolan för alla elever. 
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Skolans uppdrag i relation till elever i svårigheter kan handla om att upprätta ett antal 

åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner (SFS 2010:800) men vad gör de för nytta 

om man inte utreder vad elevens egentliga problem är? Återigen kommer vi till begreppet 

kring engagemang, det gäller att sätta sig in i varje enskild elevs särskilda behov för att på så 

sätt förstå vad det är som leder till att eleven lever i svårigheter. Detta kräver givetvis tid och 

resurser men som vi har upplevt det anser vi att detta är nödvändigt för att kunna följa 

skollagen. Givetvis kräver detta att det finns ett engagemang även för elevernas sida, de måste 

vara mottagliga för den hjälp som skolan erbjuder dem. 

Som avslutning på vår diskussion vill vi ta med ett citat som en av specialpedagogerna, 

Emma, avslutade vår intervju med: 

Jag arbetar som specialpedagog men jag är inte mer än människa. Jag har valt detta yrke eftersom 

jag verkligen brinner för det jag gör, jag vill verkligen hjälpa alla. Jag är medveten om att jag inte 

kan hjälpa exakt alla elever men de elever som behöver hjälp försöker jag verkligen hjälpa så gott 

det går. Jag har gjort misstag i mitt yrke, absolut, men jag har lärt mig av mina misstag. Jag tror att 

det viktigaste är att inse att vi alla är människor och vi är lika mycket värda oavsett vilket behov vi 

har. Ingen ska behöva ses ner på för att den har behov av särskilt stöd. 

46 



6. Slutsatser och avslutande tankar 

Vad gäller våra första frågeställningar kring de före detta elevernas erfarenheter kring den 

egna skolgången samt deras egna insatser har vi fått ta del av tre utsagor som har haft en rad 

likheter men även en rad skillnader. Överlag är vår tolkning att de före detta eleverna i varje 

fall har saknat ett brinnande engagemang från skolans sida någon gång under sin högstadietid. 

Vad gäller de egna insatserna har vi upplevt att Kevin är den enda av de före detta eleverna 

som har haft motivation nog att klara av att genomföra en förändring av sin problematiska 

skolgång. Med hjälp av skolans insatser lyckades han förändra sitt liv och få sin skolgång att 

fungera. Hans upplevelse är att skolan har hjälpt honom att bli den han är idag medan Simon 

och Patrik har upplevt ett slags förakt mot skolan är lärarna. På grund av distansen mellan 

dem och skolan som undervisningsarena har vi tolkat att de har blundat för många av de 

hjälpinsatser som erbjudits dem. Det har funnits en sorts nonchalans, de har trott att det 

"räcker" med att dyka upp på lektionerna för att få bra betyg. Vi anser inte att det enbart är de 

f.d. elevernas fel utan vi vill även påpeka att skolan har brustit i sin kommunikation i dessa 

fall. Det blev många samtal hem till Simon och Patriks föräldrar men så som vi har upplevt 

och tolkat deras utsagor har vi kunnat urskilja en brist på dialog mellan skolan och eleverna 

själva. 

Efter att ha intervjuat de före detta eleverna fick vi chansen att intervju två specialpedagoger 

och efter att ha tagit del av deras utsaga fick vi en inblick i den specialpedagogiska 

verksamheten för att få svar på vår frågeställning. Vi fick ett specialpedagogiskt perspektiv 

efter att ha tagit del av deras beskrivningar av hur skolan arbetar med och kring elever i 

svårigheter samt deras tankar kring de f.d. elevernas utsagor. Specialpedagogerna talade 

mycket om att finnas där och hjälpa till och i t.ex. Kevins fall har vi upplevt att skolans insats 

för honom ledde honom till en förändring av sitt liv. Specialpedagogerna upplevde, precis 

som oss, en rad brister i skolans hantering av elever som är i svårigheter och slutsatsen som vi 

kan dra utifrån detta är att skolan bör arbeta kring den sociala kompetensen men även se över 

vilka resurser som finns att tillgå. 

Vår sista frågeställning rör frågan vad våra före detta elever gör idag och på denna fråga fick 

vi en del olika svar. Detta var en frågeställning som vi valde att lyfta fram då vi ansåg det vara 

intressant för uppsatsen att få information kring vad de före detta eleverna gör idag. Både 

Simon och Patrik hoppade av skolan och Kevin fullföljde gymnasiet med utmärkta betyg och 

lever idag ett stabilt liv med god ekonomi och goda möjligheter till fortsatt utbildning. 
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Sammanfattningsvis upplever vi att skolorna måste lägga ner tid på att utreda vilket behov 

eleven har, hur jobbigt det än må vara, det är skolans ansvar att eleverna, når de kunskapsmål 

som ställs. Lärarna är inte mer än människor men det är viktigt att man som lärare brinner för 

det man arbetar med. Det är under högstadiet som många elever utvecklas och försöker skapa 

sin sociala identitet, där är därför viktigt att skolan finns där som stöd för skolgången och 

strävar efter att hjälpa alla elever oavsett vilket behov denne har. 

Vi upplever att vi har undersökt det område som vi har velat, vårt syfte var att beskriva och 

analysera hur tre idag vuxna före detta elever själva beskriver sina upplevelser av skolgången 

samt att beskriva två specialpedagogers perspektiv på sitt arbete och deras tankar om de f.d. 

elevernas utsagor. Genom intervjuerna har vi fått ta del av dessa olika utsagor och har på så 

sätt fått svar på våra frågeställningar. Dock har vi upplevt att vi vill forska vidare i en rad 

olika teorier och studieområden som kan relateras till vår uppsats men med tanke på vår 

avgränsning kunde dessa inte ges utrymme i just denna uppsats. Förslag på vidare forskning 

är studier kring hur mycket ansvar skolan egentligen har och hur mycket ansvar ska eller bör 

ligga på eleven själv? Kan detta kopplas ihop med några teorier om motivation och hur ska 

man i så fall få "omöjliga" elever att bli motiverade? Detta är som sagt något som vi själva 

anser vara intressant att forska vidare i efter att ha genomfört denna uppsats. Vi har även stött 

på frågor kring normbrytande beteende som skulle vara intressanta att forska vidare kring. 

Kan det anses vara ett normbrytande beteende att aktivt ta avstånd från skolan? Vem avgör 

egentligen vad som är ett normbrytande beteende? Är inte en norm en oskriven regel eller 

förväntning på hur vi individer ska bete oss? Om det är så, vem har då rätten att uttala sig 

kring vad som är ett normbrytande beteende? 
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Bilagor 

Intervjufrågor till de tre idag vuxna före detta elever: 

1. Hur gammal är du? Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 

2. Vad har varit problematiskt med din skolgång? 

3. När märkte du själv att du hade problem i skolan? 

4. Vad gjorde skolan åt dina problem? När ryckte de in och hjälpte till? 

5. Fick du den hjälp du känner att du behövde, om inte, vad saknade du? 

6. Var du tvungen att själv be om hjälp eller uppmärksammades dina problem? 

7. Vad tyckte du om skolan och hur trivdes du där med klassen, omgivningen, 

lärarna? 

8. Vad är den största anledningen till att det har gått bra/dåligt för dig? 

9. Hur stor roll tycker du att skolan har för dig? 

10. Tror du att ditt liv hade sett annorlunda ut om du hade fått hjälp/inte fått hjälp i 

skolan? 

11. Hur mycket tid la du själv ner på att få din skolgång att "fungera"? 

12. Vilken typ av hjälp fick du/Vilken typ av hjälp saknade du? 

13. Vad kunde man ha gjort annorlunda? 

14. Vad gör du idag? 



Intervjufrågor till specialpedagogerna: 

1. Berätta gärna kort om er och er yrkesroll som specialpedagoger. 

2. Hur jobbar ni? Vilka barn hjälper ni? Ska man ha någon diagnos för att få er 

hjälp kan man själv komma till er och be om att få hjälp? 

3. Vad är ert mål och hur arbetar ni för att nå målen? 

4. Får alla elever samma hjälp eller beror det på vem det är och vad denna elev har 

behov av? 

5. Vad är det största anledningen till att dessa elever/barn hamnar i dessa 

situationer? 

6. Hur mycket kontakt har ni med föräldrarna? 

7. Om eleven inte visar några framsteg, vad gör ni då? 

8. Läggs fokus endast på skolan eller tar man med privatlivet? 

9. Hur länge får barnen hjälp? Läggs det upp handlingsplaner? Hur följs dessa 

upp? 

10. Från vilken ålder kan man få hjälp? Vilka kriterier är det som gäller för att få 

hjälp? 

Intervjufrågor vid den kompletterande intervjun: 

1. Vad anser ni om skolans hantering av de tre före detta eleverna, utifrån de 

utsagor som ni har fått ta del av? 

2. Hur skulle ni ha arbetat om ni hade ansvar för dessa elever? 
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