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Abstract

In this study we sought to determine the presence and the content of discourses of power

structures as they relate to young people with school difficulties. The sought power structures

were the following: gender, racialisation, disability and class. In addition to their separate

relation  to  young people with school  difficulties  we sought  intersecting power structures

relations  to  young  people  with  school  difficulties.  Our  method consisted  of  unstructured

interviews  with  personnel  who  worked  with  young  people  with  school  difficulties.  The

theories used were intersectionality theory as well as discourse analysis theory. The material

was analysed to attempt to find discourses concerning the relation between power structures

and young people with school difficulties. Several discursive practices were identified which

concerned both separate power structures as well as intersecting power structures' relation to

young people with school difficulties. An additional discursive practice was identified which

also  concerned a  relation  to  young people  with  school  difficulties;  one  of  stigmatisation

within the school towards young people with school difficulties. The results were diverse and

described many discourses within many different intersecting or singular power structures.

Key  words:  discourse  analysis,  intersectionality,  school,  school  difficulties,  gender,

racialisation, disability, class



Sammanfattning

I denna uppsats eftersöktes närvaron av och innehållet i diskurser om maktstrukturers relation

till  ungdomar med skolsvårigheter.  De maktstrukturer  som undersöktes var följande:  kön,

rasifiering,  funktionsskillnad  och klass.  Utöver  deras  separata  relation  till  ungdomar  med

skolsvårigheter så undersöktes intersektionella skärningspunkters relation till ungdomar med

skolsvårigheter. Metoden bestod av ostrukturerade intervjuer med personal som jobbade med

ungdomar  med  skolsvårigheter.  De  teorier  som  användes  var  intersektionalitetsteori  och

diskursanalys. Materialet analyserades i avsikt att finna diskurser angående relationer mellan

maktstrukturer  och  ungdomar  med  skolsvårigheter.  Många  diskurser  identifierades  som

angick både separata maktstrukturer såväl som intersektionella skärningspunkters relation till

ungdomar  med  skolsvårigheter.  En  ytterligare  diskursiv  praktik  identifierades  som också

angick en relation till ungdomar med skolsvårigheter; en om stigmatisering av ungdomar med

skolsvårigheter inom skolan. Resultaten var mångfaldiga och beskrev många diskurser inom

flertalet intersektionella skärningspunkter och fristående maktstrukturer.

Nyckelord:  diskursanalys,  intersektionalitet,  skola,  skolsvårigheter,  kön,  rasifiering,

funktionsskillnad, klass



Innehåll

1. Inledning.................................................................................................................................1

1.1 Bakgrund..........................................................................................................................2

1.2 Syfte och frågeställningar.................................................................................................4

1.3 Avgränsningar...................................................................................................................4

1.4 Disposition.......................................................................................................................5

2. Teoretisk ram och begrepp.....................................................................................................6

2.1 Intersektionalitetsteori......................................................................................................6

2.1.1 Kön och genus...........................................................................................................8

2.1.2 Etnicitet och rasifiering.............................................................................................9

2.1.3 Klass........................................................................................................................10

2.1.4 Funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionsskillnader.............................11

2.2 Diskursanalys.................................................................................................................12

2.3 Begrepp..........................................................................................................................13

2.3.1 Skolsvårigheter........................................................................................................13

2.3.2 Maktstruktur och position.......................................................................................14

2.3.3 Intersektionell skärningspunkt................................................................................14

2.3.4 Diskurs och diskursiva praktiker.............................................................................14

3. Tidigare forskning................................................................................................................15

3.1 Intersektionalitet och skolan...........................................................................................15

3.2 Insatser för elever med skolsvårigheter..........................................................................16

3.3 Motivation till uppsats utifrån tidigare forskning...........................................................16

4. Metod...................................................................................................................................18

4.1 Kvalitativa intervjuer......................................................................................................18

4.2 Urval...............................................................................................................................18

4.3 Genomförande av intervjuer...........................................................................................19



4.4 Genomförande av analys................................................................................................20

4.5 Etiska överväganden.......................................................................................................21

5. Resultat och analys...............................................................................................................23

5.1 Talet om kön...................................................................................................................23

5.1.1 Passiva tjejer och utåtagerande killar......................................................................24

5.1.2 Killar är passiva.......................................................................................................25

5.1.3 Killar och klass........................................................................................................25

5.2 Talet om rasifierade personer.........................................................................................26

5.2.1. Kulturell press på rasifierade ungdomar................................................................27

5.2.2 Språksvårigheters påverkan.....................................................................................29

5.2.3 Rasifiering som strukturellt förtryck.......................................................................30

5.3 Talet om funktionsskillnader..........................................................................................30

5.3.1 Otillräckligt stöd till ungdomar med funktionsnedsättningar..................................30

5.3.2 Diagnosticering som något positivt.........................................................................32

5.4 Talet om klass.................................................................................................................34

5.4.1 Likställning av klass och rasifiering........................................................................34

5.4.2 Funktionsnedsättningar påverkas av klasstillhörighet.............................................35

5.5 Utanförskap i skolan.......................................................................................................35

6. Slutsatser..............................................................................................................................37

6.1 Svar på frågeställningarna..............................................................................................37

6.2 Slutdiskussion.................................................................................................................38

6.3.1 Metoddiskussion......................................................................................................39

6.3.2 Många områden.......................................................................................................39

6.3.3 Minimal styrning i intervjuerna...............................................................................40

6.4 Förslag till vidare forskning...........................................................................................40

6.5 Reflektioner....................................................................................................................41

Referenslista.............................................................................................................................43



Bilaga 1 – Intervjuguide...........................................................................................................46



1. Inledning

Att  leva  utan  inkomst  och  utan  sysselsättning,  att  vara  i  utanförskap,  kan  vara  ett  stort

problem för enskilda individer men även på samhällsnivå. En debatt om utanförskap har växt

i  svensk politik  (Socialstyrelsen,  2010:19) på senaste  tiden,  och forskning bedrivs för att

finna åtgärder för att hantera problemet.

Vid uppsatsarbetets början kom vi i kontakt med ett forskningscentrum som utförde en studie

angående just utanförskap. Under samtal med forskarna fick vi insyn i hur människor hamnar

i utanförskap, och såg hur deras studie undersöker funktionsnedsättningar, kön, etnicitet och

avhopp från gymnasieskola som möjliga faktorer i utanförskap. När de presenterade detta

vida  problemområde  började  vi  intressera  oss  för  hur  vi  skulle  kunna  anlägga  ett

genusperspektiv, och göra en slags djupdykning i något av områdena. Utifrån dessa första

trevande samtal började vi intressera oss för hur icke avslutade gymnasiestudier kan leda till

utanförskap för ungdomar. 

Vi  pendlade  mellan  många  olika  benämningar  på  ungdomarna  i  fråga,  från  avhoppare,

ungdomar i risk att hoppa av gymnasiet,  ungdomar i risk att inte fullfölja gymnasiestudier

samt  ungdomar med studiesvårigheter. Slutligen landade vi i benämningen  ungdomar med

skolsvårigheter för att fånga upp att det inte är konsekvenserna av avhopp, utan snarare talet

om vägen dit  som intresserar oss. Dessutom fann vi att  begreppet  skolsvårigheter är  mer

talande än studiesvårigheter, eftersom det faktiskt kan vara skolan i sig som kan innebära en

svårighet  för  en  ungdom.  Exempel  på  hur  skolan  kan  innebära  en  svårighet  inkluderar

mobbning,  uteblivet  eller  otillräckligt  specialpedagogiskt  stöd  med  mera.  Olika

maktstrukturer som kön, etnicitet, funktionsskillnader och klass är faktorer som påverkar alla

människor i samhället. Som visas längre fram i uppsatsen har tidigare forskning visat att det

finns samband med dessa faktorer och ungdomars olika förutsättningar i skolan, och detta

återkommer vi till i senare kapitel.

Efter många diskussioner och efterforskningar landade vi i att det var personalen som arbetar

med ungdomar som har skolsvårigheter som vi ville prata med. Detta för att få en förståelse

för hur de talar om och beskriver ungdomarna och deras situationer, i och med att de har

många års erfarenhet i möten med dem. Vi ville undersöka hur personalen talar om dessa
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faktorer,  men  även  undersöka  hur  man  talar  om  klass  och  funktionsnedsättning  som

eventuella  påverkande  faktorer.  Vi  vill  också  se  om  det  finns  ett  tal  om  samverkande

maktstrukturer,  och  hur  detta  i  sådana  fall  tar  sig  uttryck.  Detta  ledde  oss  till  att  vilja

undersöka skolsvårigheter ur ett intersektionellt perspektiv.

1.1 Bakgrund

Den svenska skolan som institution är ett centralt inslag i varje svenskt barns och ungdoms

liv.  Av lag är  alla barn skyldiga att  gå i  grundskolan (SFS, 2010).  Det finns dock ingen

skolplikt  för  ungdomar  att  läsa  i  gymnasieskola  eller  motsvarande  utbildning  efter

grundskolan. Att ha en fullföljd gymnasieutbildning, eller motsvarande, hjälper ungdomar om

de tänker söka jobb och är nödvändig för högskoleutbildning. För de ungdomar som inte

studerar på gymnasiet och är under 20 år så åläggs kommunen att informera och erbjuda dem

lösningar  för  att  de  ska  slutföra  studier  på  gymnasial  nivå,  detta  kallas  kommunens

informationsansvar (SFS, 2010). Att få ungdomar att välja gymnasiestudier efter grundskolan

är en komplicerad problematik, men är utanför ramen för denna uppsats syfte.

Enbart för att en svensk ungdom väljer att läsa en gymnasieutbildning så betyder inte det att

hen kommer att fullfölja denna utbildning. Enligt skolverkets statistik fullföljer cirka 70 %

gymnasiet inom 3 år, cirka 77 % inom 4 år och 78 % inom 5 år, från de senaste tre årskullarna

(Skolverket, 2014).

Utöver  att  inte  alla  fullföljer  påbörjad  utbildning  finns  det  andra  faktorer.  Det  finns

könskillnader och skillnader mellan de med svensk bakgrund och utländsk bakgrund. Tjejer

är  mer  sannolika  att  fullfölja  sin  utbildning  än  killar,  med  en  skillnad  på  cirka  5

procentenheter. Dessutom är elever med svensk bakgrund mycket mer sannolika att fullfölja

sin utbildning än de med utländsk bakgrund, detta med en skillnad på 20 procentenheter.

Dessa två faktorers samverkan i statistiken är inte enbart additiv, utan det sker en interaktion.

Det går inte bara att förstå dem var för sig och tänka sig att skillnaden mellan tjejer och killar

med utländsk bakgrund är densamma som skillnaden mellan tjejer och killar  med svensk

bakgrund.  Könsskillnaden  mellan  elever  av  utländsk  bakgrund  är  runt  8  procentenheter,

medan könskillnaden är närmare 4 procentenheter för elever av svensk bakgrund (Skolverket,

2014).
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Det finns alltså ungdomar med skolsvårigheter och dessa skolsvårigheter verkar interagera

med  åtminstone  kön  och  etnisk  bakgrund.  För  att  utöka  förståelsen  av  hur  dessa

skolsvårigheter  är  konstituerade  verkar  det  således  intressant  att  undersöka  hur  denna

interaktion  ser  ut.  Intersektionell  teori  kan  användas  för  att  studera  interaktionen  mellan

maktstrukturer inom många olika områden. Vi vill i denna uppsats använda intersektionell

teori även för att undersöka hur skolsvårigheter påverkas av maktstrukturer.

Vi vill dessutom undersöka skolsvårigheter ur personalens perspektiv, då det ger oss ett unikt

perspektiv på ungdomars skolsvårigheter. Den personal som intresserar oss i denna uppsats är

de  som jobbar  direkt  med  ungdomar  med  skolsvårigheter  och  hjälper  dem med  studier,

praktik eller annan hjälp de kan behöva. Det är alltså inte enbart lärare vi intresserar oss för,

men de kan vara ungdomarnas lärare även om de inte behöver vara det. Det som personalen

säger kan inte ses som objektivt sanna uttalanden om ungdomars skolsvårigheter, men de tar

del  av  ungdomarnas  skolsituation  och  finns  där  som stödpersoner  och  vuxna  förebilder.

Studie- och yrkesvägledares särskilda roll beskrivs i följande citat:

Studie-  och  yrkesvägledare  kan  ses  som en  integrerad  del  i  samhällets dominansstruktur  och
riskerar därmed att bidra till att reproducera existerande maktstrukturer. (Gruffman & Schedin,
2010:99)

I  ett  vidare  perspektiv  går  detta  att  tillämpa  på  all  personal  på  skolan  som jobbar  med

ungdomar, att de alla har stor möjlighet att påverka ungdomar, eller i värsta fall reproducera

maktstrukturer. Det är alltså relevant att undersöka personal som jobbar med ungdomar med

skolsvårigheter för att förstå hur skolsvårigheter kan förstås eller förklaras.

Ur  ett  diskursanalytiskt  perspektiv  är  personalen  sannolikt  deltagare  i  diskursen  om

ungdomars skolsvårigheter, och vi kan således ta del av denna diskurs genom att intervjua

dem.  Att  undersöka  just  diskurser  om  skolsvårigheter  och  intersektionalitet  är  särskilt

intressant, då vi inte funnit någon tidigare forskning med den typen av ansats. Diskursanalys

lämpar sig vid explorativ forskning då det kan åskådliggöra och undersöka innebörd i vilken

språkanvändning som helst.

För elever som är obehöriga till nationella gymnasieprogram finns fem introduktionsprogram,

som antingen skall ge möjlighet för elever att komma in på nationellt gymnasieprogram eller
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leda till arbete. På introduktionsprogrammen är antalet ungdomar som är färdiga med sina

gymnasiestudier  efter  tre  år  endast  6,8%  jämfört  med  ungdomar  som  läser  nationella

program, där  80% har fullföljt  sina studier  inom den tidsramen. Efter  fyra år är  85% av

ungdomarna på nationellt program färdiga, jämfört med 20% på introduktionsprogrammen

(Skolverket 2014). Skillnaderna är markanta, och det är inte orimligt att anta att en större

andel  ungdomar  som läser  på  introduktionsprogram har  skolsvårigheter  än  på  nationella

program. Vi väljer därför att vända oss till personal som jobbar inom introduktionsprogam för

att få tag i intervjupersoner.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet  med  uppsatsen  är  att  undersöka  diskurser  om  intersektionella  maktstrukturer  hos

personal som jobbar med ungdomar med skolsvårigheter och vad de eventuella diskurserna

innehåller.  Det  är  av  intresse  att  undersöka huruvida  sättet  de talar  om ungdomarna  kan

förstås  eller  tolkas med stöd av ett  intersektionellt  perspektiv.  De fem frågeställningar  vi

ämnar svara på i denna uppsats är följande:

Hur talar  personal  som jobbar med ungdomar med skolsvårigheter  om samband mellan

skolsvårigheter och…

- … kön?

- … rasifiering?

- … funktionsskillnader?

- … klass?

- … intersektionella skärningspunkter?

1.3 Avgränsningar

På  grund  av  omfattningen  av  syftet  och  en  begränsad  tidsram  har  vi  valt  att  avgränsa

undersökningen  i  ett  antal  avseenden.  Den  första  avgränsningen  är  att  inte  intervjua

ungdomarna, utan den personal som jobbar med dem. Det finns givna problem med detta, då

vi inte med säkerhet kan säga att de har en rättvis eller relevant beskrivning av ungdomarnas

situation. Men vi menar att det ändå är en fruktbar riktning då det ger oss en särskild vinkling

av ungdomarnas situationer som inte skulle vara möjlig att få på något annat vis. Den andra

avgränsningen gäller vilka yrkesgrupper vi väljer att intervjua. För att nå personal som jobbar

med ungdomar med skolsvårighet har vi valt att inte intervjua personal på nationella program
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eller  specialutformade  program.  Genom  att  intervjua  personal  som  enbart  jobbar  med

ungdomar med någon sorts skolsvårigheter får vi större djup och bredd i beskrivningarna av

dessa  ungdomars  situation.  Dessutom  har  de  särskilt  ansvar  för  och  jobbar  i  större

utsträckning med ungdomar med skolsvårigheter än personal på nationellt program och det är

därför  viktigt  att  studera  just  deras  sätt  att  tala  om  maktstrukturer  för  att  förstå,  och

förhoppningsvis till slut hjälpa, dessa ungdomar.

1.4 Disposition

Uppsatsen  är  indelad  i  sex  kapitel.  Det  första  inledande kapitlet  innehåller  inledning  till

problemområdet,  uppsatsens  bakgrund  samt  syfte,  frågeställningar  och  avgränsningar.  I

kapitel två redogörs för teoretiska utgångspunkter och begrepp. I kapitel tre presenteras en

forskningsöversikt  uppdelad  i  två  teman,  maktstrukturer  i  skolan  samt  allmänt  om

skolsvårigheter. Kapitel fyra utgör metodkapitlet, där val av metod presenteras och motiveras

och läsaren får en bild av hur arbetet med uppsatsen har genomförts. I det femte kapitlet

redovisas  och analyseras  det  material  som framkommit  under  intervjuerna,  med hjälp  av

diskursanalys.  Det  sjätte  och avslutande kapitlet  innehåller  våra slutsatser,  slutdiskussion,

förslag till vidare forskning samt egna reflektioner.
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2. Teoretisk ram och begrepp

Vi använder två större teorier och ett antal begrepp i denna uppsats. I detta kapitel beskriver

vi  först  intersektionalitetsteori  och  diskursanalys.  Sedan  följer  en  del  som förtydligar  de

begrepp som vi ofta återkommer till genom hela uppsatsen.

2.1 Intersektionalitetsteori

Intersektionalitet  är  ett  begrepp som hjälper till  att  få syn på och förståelse för hur olika

maktstrukturer interagerar och samverkar. Det är ett analysverktyg som uppkom i och med

den kritik som icke-vita och queerfeminister framförde mot den feministiska forskningen som

de  menade  bedrevs  av  vita,  heterosexuella  medelklasskvinnor  om vita,  heterosexuella

medelklasskvinnor, som sedan fick representera en slags generell bild av Kvinnan och hennes

erfarenheter. Kritiken bestod i att forskare inte tog i beräkning att många kvinnor är tvungna

att  förhålla  sig  till  mer  än  de  problem  och  strukturer  som  vita,  heterosexuella

medelklasskvinnor ställs inför (Lykke, 2003; de los Reyes & Mulinari, 2010; Thörn, Eriksson

& Eriksson Baaz,  1999).  En annan del av den postkoloniala kritiken har handlat om den

västvärldscentrism  som  präglat  kunskapsproduktionen  sedan  kolonialtiden.  Postkoloniala

teoretiker menar att kolonialtiden fortfarande präglar både de länder som kolonialiserades,

men även i hög grad de koloniserande länderna. De historiker från västvärlden som skrivit

om  Afrikas  och  Indiens  historia  har  gjort  detta  utifrån  ett  västvärldsperspektiv,  där  de

koloniserade  länderna  framställs  som annorlunda,  primitiva  och  mystiska,  och  ländernas

invånare stereotypiserats och gjorts till ”de andra”, de som på ett homogent sätt skiljer sig

från västvärldens invånare (Thörn, Eriksson & Eriksson Baaz, 2002:20).

På samma sätt som feministiska forskare kritiserat den forskning som bedrivits av män och

inte lyft fram kvinnor, menade icke-vita feminister samt queerfeminister att vita feministiska

forskare  inte  lyfte  fram  andra  än  vita  medelklasskvinnor.  Den  feministiska  teori  som

genererats innan queer- och postkoloniala feminister framförde sin kritik har alltså främst

beskrivit vita, heterosexuella medelklasskvinnors erfarenheter och förklarat ojämställdhet och

diskriminering i det svenska samhället utifrån dessa samtidigt som man generaliserade och

stereotypiserade kvinnor från tredje världen, att dessa var mer förtryckta och var tydliga offer

för  patriarkala  strukturer  på ett  sätt  som beskrevs annorlunda jämfört  med i  väst  (de los

Reyes, Molina & Mulinari, 2006):
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Etnocentrism,  diskriminerande  strukturer  och  utestängningsmekanismer  inom  akademin  har
bidragit till att skapa och reproducera en kunskap om kvinnlighet, jämställdhet och könsrelationer
inom ramen för föreställda nationella och/eller kulturella gränser. Det är mot den bakgrund som
föreställningen av en homogen vit och svensk kvinnlighet har vuxit fram, en bild som fått allt
tydligare konturer i  kontrast till  ’kulturellt  avlägsna’,  ’förtryckta’ och ’ojämställda’ invandrade
kvinnor”. (de los Reyes, Molina & Mulinari 2006:20)

Eftersom det finns skillnader även mellan kvinnor måste dessa faktorer tas med i en analys av

hur  ett  samhälle  är  ojämställt.  Det  är  heller  inte  alltid som män överordnas  kvinnor.  En

svensk vit medelklasskvinna kan till exempel ha mer privilegier i Sverige än en icke-vit man

oavsett om han är född i Sverige eller inte. Intersektionalitet som analysverktyg är således

inte bara användbart  för att  analysera och förstå kvinnors situation,  utan  alla människors

situation. Den grundläggande tanken bakom begreppet är att olika maktstrukturer samverkar

och agerar samtidigt och de bör därför inte analyseras som fristående strukturer oberoende av

varandra (Lykke, 2003). För att få en mångfacetterad förståelse för en persons situation måste

flera maktstrukturer beaktas samtidigt. En individ eller aktörs unika position i fler eller alla

maktstrukturer benämns i  denna uppsats som dennes skärningspunkt, eller  intersektionella

skärningspunkt, i maktstrukturer.

De olika maktstrukturer som brukar finnas med in en intersektionell analys är främst kön,

etnicitet  och klass (Lykke, 2003, de los Reyes,  Molina & Mulinari,  2006). Ofta tas även

sexualitet, funktionsskillnader och ålder med. Inom dessa kategorier finns det en överordnad

och  en  underordnad  position;  mannen  överordnas  kvinnan,  medelklassen  överordnas

arbetarklassen, en heterosexuell läggning överordnas annan sexuell läggning och så vidare.

Det  är  alltså  interaktionen  mellan  dessa  positioner  inom  olika  maktstrukturer  som

intersektionalitsteori används för att analysera. Samspelet och interaktionen mellan dem är

vad som är väsentligt, och hur de påverkar individer på olika sätt. Det är viktigt att poängtera

att:

…den växelverkan mellan kategorierna som begreppet refererar till, inte går ut på att den ena
formen av sociokulturell  exklusion läggs till  den andra enligt  någon additiv  princip.  Tvärtom
rymmer intersektionalitetsbegreppet en förståelse för att maktasymmetriernas olika dimensioner
(och  deras  effekter)  är  oupplösligt  förbundna med'  varandra  genom en  dynamisk  interaktion.
(Lykke, 2003:48)

och
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Makten konfigureras inte i separata sfärer även om den använder skilda scener för att uppenbara
sig. (Molina 2005:107)

Viktigt att påpeka är också – trots att begreppet har sina rötter i feministisk forskning – att en

intersektionell analys inte ser någon av de olika maktfaktorerna, som till exempel kön, som

viktigare  än de andra. Vidare i avsnittet om intersektionalitet kommer vi beskriva de olika

maktstrukturer vi valt att ta med i vår uppsats mer ingående: kön/genus, etnicitet/rasifiering,

klass samt funktionsskillnad.

2.1.1 Kön och genus

Inom genusvetenskapen brukar man skilja på kön och genus, där man med kön menar det

biologiska, och med genus syftar till hur könsroller konstrueras i ett socialt samspel. Syftet

med att särskilja de båda begreppen har varit att göra en markering mot att det skulle finnas

fundamentala biologiska skillnader mellan könen som förklarar kvinnors underordning och

mäns överordning, exempelvis att  kvinnor skulle ha en biologiskt ”naturlig” fallenhet för

hushållsarbete (Pilcher & Whelehan, 2011:56). Eftersom vi socialiseras in i könsroller redan

som små är  det  lätt  att  tänka  sig  att  skillnaderna  mellan  könen beror  på  biologi,  att  de

egenskaper som formas egentligen är essentiella. Genom att visa på könsroller som socialt

konstruerade vill feministiska forskare förklara hur kvinnors och mäns livsvillkor ser olika ut,

men också hur det går att luckra upp dessa könsroller. Genusbegreppet syftar även till att

förklara att mäns och kvinnors liv formas utifrån det samhälle och den kultur de lever i.

Begreppet  genusordning, introducerat av Yvonne Hirdman (1988), handlar om att män som

grupp överordnas kvinnor som grupp på en samhällsnivå – däremot kan det se annorlunda ut

på  individnivå,  där  en  kvinna  kan ha  makt  över  en  man.  Hirdman  menar  att  det  är  två

principer  som  leder  till  genussystemets  upprätthållande;  isärhållandets  princip  samt  den

manliga normens primat. Den första handlar om att män och kvinnor hålls isär genom olika

aktivitetssfärer samt genom att de förväntas ha olika egenskaper som skiljer åt men samtidigt

kompletterar varandra. Den andra handlar om mannen som norm, att det finns en hierarki där

det som klassas som manligt överordnas det kvinnliga. Mannen är stark, självständig och

rationell,  där kvinnan är svag, behövande och känslosam. Kritik mot Hirdmans definition

ligger bland annat i att den manliga överordningen är inbyggd i systemet och att det inte finns

någon öppning för att relationer skulle kunna se ut på andra sätt, samt att genusordningen
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enligt  Hirdman  tycks  väldigt  statisk  och allomfattande där  det  i  verkligheten  finns  stora

variationer (Gemzöe, 2012:93–94).

I denna uppsats väljer vi i följande kapitel att använda begreppet kön, men detta innefattar då

inte endast den biologiska aspekten utan även kön som något socialt konstruerat. Både vi som

intervjuare och intervjupersonerna använde begreppet kön under våra samtal, och för att det

inte skall uppstå någon begreppsförvirring fortsätter vi med detta i uppsatsens övriga delar.

2.1.2 Etnicitet och rasifiering

Etnicitet  som maktstruktur syftar till  att  förklara hur en persons ursprung kan komma att

påverka denne på olika sätt och på olika nivåer i samhället. Det finns i Sverige en form av

kulturrasism,  som sträcker  sig  långt  tillbaka  i  tiden.  De los  Reyes,  Molina  och Mulinari

(2006) skriver om det koloniala arvet som finns i Sverige, och hur detta medfört en syn på

världen utanför Europa som befolkad av ”De andra”. Rashygienen fick fäste i Sverige under

1930-talet, och då gjordes tydlig skillnad på ”riktiga svenskar” och ”tattare” och ”zigenare”.

De  marginaliserade  grupperna  förklarades  inte  med  hur  de  exkluderades  från  övriga

samhället, utan de förklarades med hjälp av biologi: att dessa människor hade sämre gener

och kom från en ”lägre stående” ras.  Med denna ideologiska bakgrund har vi fortsatt dela in

människor i ”vi och dom”, så även idag (de los Reyes & Mulinari, 2005:99). De los Reyes,

Molina och Mulinari (2006) menar att dagens politiska läge, med globalisering och inträde i

den  europeiska  unionen,  har  lett  till  att  man  försöker  särskilja  det  typiskt  svenska.  De

invandrade fyller funktion i detta: de blir De Andra, de som är annorlunda. Detta syns inom

den akademiska världen:

en betydande del av forskningen om invandrare utgår till  exempel från att det är individernas
(o)observerbara  egenskaper  som  förklarar  social  ojämlikhet.  Detta  arbetssätt  är  en  viktig
komponent  i  dagens  kulturrasism och  i  den  systematiska  särbehandling  som drabbar  de  vars
hudfärg,  accent,  namn  och  klädsel  definieras  som  icke-svenska.  (de  los  Reyes,  Molina  &
Mulinari, 2006:18)

Som citatet ovan visar kan det räcka med en viss typ av klädsel eller ett namn för att klassas

som icke-svensk. Irene Molina skriver i Bortom vi och dom (2005) om begreppet rasifiering

som  ett  mer  användbart  begrepp  än  etnicitet,  då  det  på  ett  bättre  sätt  kan  förklara

differentierade etniska identiteter. Molina definierar rasifiering som:
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…kategoriseringar, tankemodeller och associationer som gör rangordningen mellan människor till
ett  naturligt  inslag  i  såväl  sociala  relationer  som  maktstrukturer.  Rasifieringsprocesser  är
associerade till en essentialistisk människosyn som legitimerar den sociala rangordningen utifrån
en  föreställning  om  människors  väsensskilda  och  oföränderliga  olikheter  utifrån  kulturella
och/eller utseendemässiga tillskrivningar. (Molina, 2005:95)

Vidare beskriver hon rasifiering som något som görs, hur normer, handlingar och stereotypa

tillskrivningar  används för  att  kategorisera in  människor  i  rasifierade och icke-rasifierade

fack. En person som är född i Sverige, vars familj har levt i landet i generationer, som själv

identifierar  sig som svensk,  kan av samhället  – på grund av sin hudfärg,  sitt  namn eller

liknande – rasifieras och betraktas som icke-svensk.

De invandrades positioner på arbets- och bostadsmarknaden, deras exkludering från det politiska
livet,  den  diskriminerande försörjningen  av välfärdstjänster,  är  bara några  exempel  på  hur ett
samhälle  som  struktureras  längs  ett  rasregelsystem  markerar  och  utkristalliserar  skillnader,
avstånd och förtryck gentemot en stor del av dess befolkning. (Molina, 2005:109)

Att betrakta rasifiering som en praktik betyder också att det går att förstå sig på hur denna

praktik går till, men också att påverka och få den att upphöra genom politiska handlingar och

beslut (Molina 2005:96). I denna uppsats menar vi att rasifiering är ett relevant begrepp att

använda istället för etnicitet, eftersom det inte begränsar sig till etnisk bakgrund. Då det är

omöjligt att fastställa ungdomarnas etnicitet, för att vi intervjuar personalen, så lämpar sig

rasifiering som uttryck. Dessutom blir begreppen  rasifierad och  icke-rasifierad användbara

då de beskriver olika positioner inom maktstrukturen, där icke-rasifiering är ett privilegium

och innebär en överordnad ställning gentemot de som blir rasifierade.

2.1.3 Klass

Teorier runt klass har länge använts som ett sätt att analysera sociala orättvisor utifrån en

ojämn  fördelning  av  ekonomiska  resurser,  där  man  sammanfört  individer  med  liknande

ekonomiska och kulturella förutsättningar i samhällsskikt. Modern klassanalys kopplar ofta

samman en individs yrkesbefattning med klasstillhörigheten, eftersom en hög yrkesposition

ofta innebär en hög ekonomisk inkomst och därför leder till en hög socioekonomisk status i

samhället (Pilcher & Whelehan, 2011). Det finns dock olika åsikter om hur klassbegreppet

bör användas idag, efter 70-talet och framåt har klass som analysverktyg minskat i anseende

och användning inom sociologisk forskning. Kritik som kommit från feministiska forskare

har  rört  avsaknaden  av  ett  könsperspektiv  inom  klassanalysen  (Pilcher  &  Whelehan,

2011:13).  Beverly  Skeggs  pekade  i  sin  etnografiska  studie  om  en  grupp  vita,  engelska
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arbetarklasskvinnor på behovet av en fortsatt  klassanalys inom feministisk forskning, och

frågade sig om anledningen till avsaknaden var att klassbegreppet var svårt att definiera och

mäta, eller:

…är  det  så  att  de  som  numera  får  möjlighet  att  skriva  och  företräda  feministisk  teori  och
kulturteori inte har upplevt eller känt av klass lika direkt som de upplevt kön? Klasstillhörigheten
kanske inte uppfattas som något problem av dem som har privilegiet att kunna strunta i den”.
(Skeggs, 1997:17)

Skeggs studie visar på att kön och klass är två maktstrukturer som samverkar och som inte

kan analyseras fristående från varandra. En mer intersektionell syn på klass har växt fram, där

andra genomskärande maktstrukturer tas med i analysen.

2.1.4 Funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionsskillnader

Socialstyrelsen definierar begreppet funktionsnedsättning på följande vis: 

…en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning
kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad
skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur
(Socialstyrelsen, Termbanken 2007).

Vi har i  uppsatsen valt  att  fokusera på neurologiska och kognitiva funktionsnedsättningar

eftersom  dessa  riskerar  att  påverka  ungdomars  förutsättningar  att  kunna  delta  i

skolverksamheten  fullt  ut,  på  ett  annat  vis  än  vad  fysiska  funktionsnedsättningar  gör.

Exempel  på  neurologiska  funktionsnedsättningar  är  bland  annat  ADHD  och

autismspektrumstörning. 

Ett  annat  begrepp  som finns  inom detta  område  är  funktionshinder,  och  Socialstyrelsen

definierar detta som en ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i

relation till omgivningen”. Med detta menas alltså att en person med en funktionsnedsättning

i  vissa  situationer  och  miljöer  kan  funktionshindras,  det  är  alltså  i  mötet  med  en  icke-

anpassad omgivning som ett  funktionshinder  kan uppstå.  Begreppet  är  relativt  och måste

alltid förstås i ett sammanhang. En person kan vara funktionshindrad i en viss yrkesroll men

inte i andra, i en viss skolmiljö och så vidare.

Personer med funktionsnedsättning är inte en homogen grupp, dock finns det i samhället en

tendens  att  de  kategoriseras  in  i  en  särskild  tillhörighet  i  till  exempel  socialpolitik  och

arbetsmarknadspolitik (de los Reyes, 2001:134–135). Hur forskare och politiker uttrycker sig
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om och definierar funktionsnedsättning och funktionshinder är problematiskt  när det sker

utifrån och med ett ovanifrånperspektiv (de los Reyes, 2001:136) och kritik har kommit från

intresseorganisationer  som  lett  till  att  de  berörda  har  fått  vara  med  och  besluta  om

begreppsdefinitioner och hur problemformuleringar skall se ut.

Inom arbetsmarknadspolitiken tenderar personer med funktionsnedsättning – trots att de inte

är  en  homogen  grupp  –  att  sorteras  in  under  benämningen  ”svaga  grupper”.  Denna

kategorisering är problematisk då den visar på att dessa grupper har svårt att få jobb, behöver

särskilda åtgärder för att vara anställningsbara och så vidare. Att säga att någon tillhör en

svag grupp leder till att ansvaret läggs på individen och på dennes egenskaper, inte på de

samhällsstrukturer som leder till att dessa individer hamnar i en utsatt position (de los Reyes,

2001:138).

I  denna  uppsats  använder  vi funktionsskillnad som benämning  på  den  maktstruktur  som

avses,  jämförelsevis  att  kön är  en  maktstruktur.  Person  med  funktionsnedsättning är  en

position inom maktstrukturen funktionsskillnad, jämförelsevis att kvinna är en position inom

maktstrukturen kön.

2.2 Diskursanalys

…en diskurs  är  ett  bestämt  sätt  att  tala  om och  förstå  världen  (eller  ett  utsnitt  av  världen).
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7)

Diskursanalysen är en teoretisk och metodologisk ansats som premierar betydelsen av språket

för att förstå den sociala verkligheten. I diskursanalysen antar man att språket beskriver och

formar förståelsen av världen (Bergström och Boréus, 2012:353f). Från detta följer det att

den sociala verkligheten konstrueras aktivt av alla som tar del av språket och att man genom

att studera hur människor talar kan förstå den. 

Förutom diskursanalysens ontologiska antaganden så finns det olika förståelser av vad som

faktiskt bör räknas som en diskurs (Bergström och Boréus, 2012:355f). Ett exempel på en

diskurs i samhället kan vara talet om att  inte slå sina barn. Alla vet att detta inte bör göras

och det är också något som styr föräldrars agerande. Det är alltså ett mönster i språket och en

påverkan på människor samtidigt. Vi nöjer oss med att se de innebörder som repeteras som

uttryck för en diskurs, åtminstone hos de intervjupersoner vi har intervjuat.
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Att välja diskursanalys som analysmetod är således ett lämpligt val i denna uppsats av två

anledningar. För det första kringgår diskursanalysen det möjliga problemet med uppsatsens

kunskapsanspråk  med  avseende  på  att  vi  är  intresserade  av  ungdomars  utanförskap  men

intervjuar  personal  som  jobbar  med  dem,  istället  för  att  intervjua  ungdomarna  själva.

Dessutom så gör det att vi kan använda även ostrukturerade intervjuer i sin helhet, då allt en

intervjuperson säger kan vara uttryck för en diskurs oavsett om uttalandet är kritiskt eller

positivt  till  en  föreställning  eller  ett  förarande.  Inom  diskursanalysen  är  det  inte  heller

intressant  att  värdera  uttalanden  som  sanna eller  falska,  det  enda  som  är  intressant  är

innebörd och relation till andra uttalanden (Bergström och Boréus, 2012:354).

Då vi inte jämför vårt material med någon samhällsomfattande dominerande diskurs så vore

det  felaktigt  att  göra  anspråk  på  att  vi  finner  fullständiga  diskurser  med  den  form  av

diskursanalys som vi använder oss utav. Vi kan finna fullständiga diskurser, men vi kan också

finna  diskursiva  praktiker.  Diskursiva  praktiker  är  mindre  beståndsdelar  av  fullständiga

diskurser. Vi är intresserade av att hitta båda två, men de kan inte särskiljas i detta avseende.

2.3 Begrepp

I  följande  avsnitt  förklaras  och utvecklas  ett  antal  av  de  begrepp som är  återkommande

genom hela uppsatsen.

2.3.1 Skolsvårigheter

Skolsvårigheter är ett begrepp som inte är menat som en klart definierad innebörd. Vi menar

att detta ord på bästa vis innefattar den bredd av svårigheter i skolan som kan bidra till ett

senare utanförskap. Med detta begrepp vill vi fånga både små hinder i pågående skolgång

såväl som hinder som är stora nog att få en ungdom att lämna skolgången helt. Då vi själva

inte använder en klar definition är det svårt att ringa exakt vad som räknas till detta begrepp. I

denna uppsats kan det innefatta alla hinder som en ungdom, pedagog, personal eller ansvarig

vuxen upplever för att ungdomen ska ha en god skolgång. Det sista ordet om vad som räknas

till skolsvårigheter ges till  intervjupersonerna, de får genom sina egna tolkningar av ordet

bestämma vilka som innefattas i beskrivningen ungdom med skolsvårigheter.
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2.3.2 Maktstruktur och position

Maktstruktur är ett begrepp som vi hämtar från intersektionalitetsteori (de los Reyes, Molina

& Mulinari, 2006:22). Det beskriver olika strukturer som alla måste förhålla sig till och som

alla  påverkas  av.  I  denna  uppsats  hänvisar  vi  främst  till  våra  valda  maktstrukturer:  kön,

rasifiering, funktionsskillnad och klass. Vi nämner ibland en maktstruktur som fristående, och

då  menar  vi  att  den  är  tänkt  på  som  isolerad  från  andra  maktstrukturer.  Att  se  på  en

maktstruktur som fristående är inte önskvärt inom intersektionalitetsteori, men då vi ämnar

studera diskurser måste vi fortfarande ha ord för att beskriva detta när/om det dyker upp. För

att ange hur en person påverkas av en maktstruktur kan vi ange dess position i strukturen. Till

exempel är man en position i maktstrukturen kön.

2.3.3 Intersektionell skärningspunkt

En persons multipla positioner i flera maktdimensioner kan kallas för dennes skärningspunkt

(de los Reyes, Molina & Mulinari, 2006:22). Denna benämning beskriver hur varje person

har en position i maktstrukturerna kön, rasifiering, funktionskillnad och klass (eller fler eller

färre  strukturer),  och  där  dessa  maktstrukturer  möts,  eller  genomskär,  varandra  är  en

skärningspunkt  mellan  maktstrukturerna.  Denna intersektionella  skärningspunkt  avgör  hur

dessa  maktstrukturer  samverkar  för  att  avgöra  vad  för  förutsättningar  varje  person  har.

Exempelvis  är  rasifierad  kvinna en  skärningspunkt  mellan  maktstrukturerna  kön och

rasifiering.

2.3.4 Diskurs och diskursiva praktiker

Då vi talar om diskurser kan vi inte, och vi försöker inte, belägga om diskursen innefattar

hela samhället. Då vi väljer att enbart undersöka hur personal som jobbar med ungdomar med

skolsvårigheter talar om skolsvårigheter kan vi inte avgöra detta tals samband med en större

diskurs.  Bergström  och  Boréus  (2012:356)  kallar  detta  tal  för  en  diskursiv  praktik.  En

diskursiv praktik förstås i denna uppsats som ett mönster i hur man talar. Vi använder detta

begrepp för att belysa att vi inte vet om ett visst mönster är del av en diskurs eller om det

utgör hela diskursen. Emellanåt används även  att tala om som en verbform av diskursiva

praktiker.
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3. Tidigare forskning

Givet  den  något  specifika  nischen  som  uppsatsen  försöker  ringa  in  är  det  inte  särskilt

förvånande  att  vi  inte  finner  någon  tidigare  forskning  som  har  gjort  en  intersektionell

diskursanalys av skolpersonals arbete med ungdomar med skolsvårigheter. Det finns dock en

del närliggande forskning som är intressant.

3.1 Intersektionalitet och skolan

Det  har  gjorts  undersökningar  av  intersektionella  interaktioner  i  skolan  som  inte  berör

ungdomar  med  skolsvårigheter,  utan  som  beskriver  andra  skolsammanhang.  Både

kvantitativa  och  kvalitativa  undersökningar  har  funnit  att  kön  och  klass  samverkar  i

ungdomars karriärsbeslut (Lamb, 1996; Devine, 2010). Ambjörnsson (2003) har funnit hur

olika maktstrukturer påverkar interaktioner mellan elever i skolmiljön. Hennes avhandling

ger särskild betydelse till kön och handlar om hur etnicitet, sexualitet och klass hjälper till att

forma kön i en skolkontext. Kön och etnisk bakgrund interagerar också i sin påverkan på

ungdomars  engagemang  i  sin  egen  skolgång  (Högdin,  2007).  Även  om  ingen  av  dessa

undersökningar har en uttalad intersektionell ansats så visar de alla på att intersektionella

antaganden är  relevanta  i  förståelsen  för  hur  en skolungdoms situation  påverkas  av hens

position i olika maktstrukturer.

De maktstrukturer vi har valt att studera har också undersökts enskilt i avseende på hur de

påverkar  skolungdomar.  Öhrn  (1990,  2002)  har  studerat  hur  könade  praktiker  påverkar

interaktionen mellan lärare och elever,  elever  emellan och även elevers  resultat  i  skolan.

Schedin  (2010)  har  också  studerat  könsskillnader  hos  män  och  kvinnor  som  påbörjar

högskolestudier efter  att  ha varit  i  arbetslivet.  Undersökningen fann att  anledningarna till

återupptagna studier skiljer sig mellan könen.

Inom specialpedagogiken i  Sverige används  integrering  och  inkludering som begrepp för

arbetsmetoder med avsikt att omordna skolan och skolverksamhet för att tillgodose personer

med  funktionsnedsättning,  så  väl  som  andra  i  behov  av  särskilt  stöd  (Myndigheten  för

skolutveckling,  2005). McIntosh (2010) beskriver hur diskurser om inlärningshinder,  eller

learning  disabilities, bibehåller  en  patologisering  och  segregering  av  både  personer  med

inlärningshinder och personal som jobbar med dem. Pfahl och Powell (2011) beskriver hur
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samma diskurs bibehåller en skolsystem som sätter elever i olika skolor beroende på elevers

inlärningshinder.

Integrationsverket (2002) har undersökt hur diskriminering av rasifierade personer kan se ut i

svensk skola. Trots denna diskriminering finner denna undersökning enbart en svagt negativ

resultatmässig påverkan hos skolor i invandrartäta områden. Léon (2001) erbjuder en något

mer detaljerad bild. Hen menar att rasifierade elever förtrycks i svensk skola genom att deras

identiteter formas utifrån deras kulturella och/eller etniska ursprung, och att denna identitet är

definitionsmässigt underordnad den svenska identiteten.

3.2 Insatser för elever med skolsvårigheter

Skolsvårigheter är inget enkelt studieområde. Många olika urval kan användas för att försöka

ringa  in  gruppen  ungdomar  med  skolsvårigheter.  En  studie  som  undersöker  ungdomars

orsaker till avbrutna gymnasiestudier fann tre kategorier av anledningar (Temagruppen Unga

i  arbetslivet,  2013).  Den första  kategorien som uppgavs var  mobbning,  den andra dåliga

hemförhållanden. Den tredje är olika former av professionella brister hos personal på skolan,

antingen  genom  oengagerat  eller  undermåligt  pedagogiskt  stöd  eller  genom  ett  rigitt

bemötande.

Lärares betydelse för att en elev skall klara av skolan trots skolsvårigheter understryks av

annan forskning. Hugo (2007) har funnit att lärares syn på och relation till elever är en av två

avgörande faktorer för meningsfulla studier i en klass på individuellt program. Den andra

avgörande faktorn var att innehållet i studierna skulle vara verklighetsförankrat och anpassat

till eleverna. Andersson (2013) har undersökt upplevelser hos ungdomar med ofullständiga

betyg på högstadiet, läst upp dem på individuellt program för att sedan gå vidare till nationellt

program. Även hen kommer fram till att lärarna är viktiga för att eleverna ska ha en positiv

upplevelse av skolgången. Dessutom nämns skolans organisation som viktig, där högstadiet

och  nationellt  program  inte  är  lika  inkluderande  för  elever  med  skolsvårigheter  som

individuellt program. 

3.3 Motivation till uppsats utifrån tidigare forskning

Av det som faller mellan våra två ovanstående teman har vi enbart funnit en närliggande

studie.  Gruffman och Schedin  (2010) har  undersökt  hur  kön och klass  samverkar  för  att
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avgöra deltagande i studie- och yrkesvägledning. Deltagande i studie- och yrkesvägledning är

dock inte samma sak som skolsvårigheter, även om det är närliggande. Dessutom är denna

studie  kvantitativ  och  erbjuder  således  enbart  en  begränsad  förklaring  av  fenomenet.

Maktstrukturers samband med skolsvårigheter har enbart studerats i väldigt liten utsträckning

och  Gruffman  och  Schedins  (2007)  studie  innefattar  enbart  deltagare  i  studie-  och

yrkesvägledare.  Det  är  alltså  intressant  att  studera  samband  mellan  maktstrukturer  och

skolsvårigheter kvalitativt för att utforska problemområdet.

De studier  vi  har funnit  inom de två tidigare teman har huvudsakligen undersökt  elevers

upplevelser  och  beskrivningar.  Lärare  anges  som eller  antas  vara  nyckelpersoner  i  dessa

studier,  men studierna tar  oftast  elevers erfarenheter som utgångspunkt.  Denna studie vill

försöka ge en mer heltäckande bild av skolan genom att undersöka hur skolpersonal beskriver

ungdomars skolssituation.
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4. Metod

I följande kapitel beskrivs den metod som använts för uppsatsen angående analysmetod och

datainsamling. Inledningsvis beskrivs kvalitativ djupintervju och diskursanalys som metod,

dess för- och nackdelar samt motiveringen till vårt val. Sedan följer en redogörelse för hur vi

kommit i kontakt med våra intervjupersoner, hur intervjuerna gått till samt hur vi behandlat

och analyserat materialet efteråt.

4.1 Kvalitativa intervjuer

Att  använda  ostrukturerade  intervjuer,  även  kallade  kvalitativa  djupintervjuer,  har  blivit

mycket vanligt inom genusforskning. Detta delvis för att genusforskare tenderar att föredra

kvalitativ metod framför kvantitativ, men även på grund av att ”det är en spegling av de typer

av kvalitativa undersökningar och intervjuer som möjliggör ett förverkligande av många av

den feministiska forskningens mål” (Bryman 2008:437). I vårt arbete valde vi att använda oss

av en ostrukturerad djupintervju, där vi hade en intervjuguide som bestod av ett antal teman

som vi ville täcka under intervjuns gång. Anledningen till att vi valde just denna metod är för

att vi ville fånga intervjupersonernas sätt att tala om olika fenomen kopplat till ungdomar

med skolsvårigheter, utan att bli för styrande. Det är även viktigt i kvalitativa intervjuer att

den intervjuade får välja vad hen vill tala om, det ger oss som forskare en bild av vilka ämnen

som ses som viktiga (Bryman 2008:412).

4.2 Urval

För  att  komma  i  kontakt  med  personal  tog  vi  först  mejlkontakt  med  rektorer  på  två

gymnasieskolor. Vi beskrev kortfattat syftet med vår undersökning och frågade dem om de

kände  till  lämpliga  personer.  I  första  hand  tänkte  vi  oss  intervjua  personal  endast  på

introduktionsprogrammen, men bad även rektorerna om tips på andra tänkbara personer att

tala  med.  Rektorerna  hänvisade  oss  sedan  vidare  till  dem  som  kom  att  bli  våra

intervjupersoner, vi kontaktade dessa över telefon. I ett fall fick vi en snöbollseffekt då den

första person vi intervjuade gav oss namn på en annan som hen trodde skulle passa uppsatsen

syfte. I ett annat fall satt vi i en intervjusituation då den intervjuades kollega hade bjudits in

utan att vi visste om det, och hen deltog då direkt i den påbörjade intervjun. Således har vi

intervjuat sex personer men enbart utfört fem intervjuer.
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Dessa sex personer arbetar med ungdomar med skolsvårigheter inom kommunal verksamhet.

Två  av  dem var  ansvariga  för  kommunens  informationsansvar.  Båda  har  tidigare  arbetat

direkt  med  ungdomar  i  skolan  eller  i  verksamhet  förlagd  utanför  skolan.  Dessa

intervjupersoner  hade  en  mer  administrativ  roll  än  övriga  intervjupersoner.  Två

intervjupersoner  var  specialpedagoger  som arbetade  inom kommunal  verksamhet  utanför

skolbyggnaden med ungdomar med skolsvårigheter. De sista två intervjupersonerna befann

sig på två olika gymnasieskolor, inne i själva skolmiljön, och jobbade direkt på skolornas

introduktionsprogram. 

Vi har valt att anonymisera intervjupersonerna. Deras namn är inte med i intervjuerna utan de

benämns IP 1 till och med 6 genom uppsatsen.

Vi efterfrågade inte intervjupersonernas etniska identitet, könsidentitet, klasstillhörighet eller

om de själva hade någon funktionsnedsättning. Vi undvek dessa frågor eftersom vi inte ville

att intervjuerna skulle handla om intervjupersonerna själva, men det kan ändå tänkas att deras

position i dessa maktstrukturer påverkar hur de talar om dem. Vi förmodar att samtliga är

etniskt svenska, att fem av dem är kvinnor och att en av dem är man. Deras klasstillhörighet

och  eventuella  funktionsnedsättningar  kan  vi  inte  uttala  oss  om.  Om  vi  accepterar  att

intervjupersonerna har den etniska identitet  och könsidentitet  som vi förmodar så bör det

hållas i åtanke att de diskurser som identifieras i denna uppsats kanske inte återfinns hos alla

som jobbar med ungdomar med skolsvårigheter.

4.3 Genomförande av intervjuer

Innan vi tog kontakt med tänkbara intervjupersoner arbetade vi ut en förenklad intervjuguide

(se Bilaga 1). Vi resonerade kring vilka teman intervjun borde kretsa kring och formulerade

därefter ett antal frågor på varje tema som vi ville ställa under samtliga intervjuer. Genom att

ha  ostrukturerade  intervjuer  med en  öppet  formulerad  intervjuguide  ville  vi  åstadkomma

avslappnade intervjuer som liknade samtal. Den intervjuguide vi använde är bifogad som en

bilaga. Samtliga intervjuer tog plats på dagtid på respektive intervjupersons arbetsplats. Vid

tre tillfällen deltog vi båda som intervjuare, vid de två andra fick vi av praktiska skäl dela upp

oss och hålla i varsin intervju. Vi satt ostörda i arbetsrum eller allmänna utrymmen som för

tillfället inte användes. Inledningsvis småpratade vi med intervjupersonerna för att skapa ett

avspänt samtalsklimat. Efter detta gick vi vidare med att förklara syftet med uppsatsen, samt
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informera om intervjupersonens rätt att när som helst avbryta intervjun eller undvika att svara

på en fråga. Vi bad också om tillstånd att spela in intervjun, och då intervjupersonen gett sitt

godkännande påbörjade vi inspelningen. 

Då vi utfört ostrukturerade intervjuer har intervjuguiden inte följts exakt utan snarare använts

som ett hjälpmedel för att inleda och föra samtalet vidare. I början av intervjuerna eller vid de

tillfällen då det har uppstått en avbrott i intervjuerna har vi ställt någon av de frågor som står i

intervjuguiden. Om svaret sedan tillät det efterfrågade vi om maktstrukturer påverkade detta

svar på något vis. Till exempel kunde vi börja med att fråga vilka sorts utmaningar ungdomar

med skolsvårigheter kunde stå inför. Om svaret på denna fråga verkade allmän för ungdomar

oavsett  position  i  maktstrukturer  så  kunde  vi  exempelvis  fråga  om denna  utmaning  var

densamma för både tjejer och killar. Efter svar på denna fråga kunde vi fråga om det var

skillnad mellan rasifierade eller icke-rasifierade. Med detta sätt att ställa frågor framkom svar

om  hur  de  olika  maktstrukterna  påverkade  ungdomar  med  skolsvårigheter.  I  slutet  av

intervjuerna fick intervjupersonerna möjlighet att ge kommentarer helt fritt. Om de kände att

de  hade  något  mer  de  ville  säga  så  ville  vi  ge  dem möjlighet  till  detta  innan  intervjun

avslutades.

4.4 Genomförande av analys

Då  intervjuerna  var  genomförda  transkriberades  de,  av  tidsskäl  transkriberade  vi  inte

tillsammans utan  delade  upp intervjuerna  mellan oss.  När  det  gällde de två  intervjuer  vi

utförde ensamma så transkriberade vi varandras för att kunna sätta oss in i intervjusituationen

och på så sätt kunna göra en mer rättvis analys än om vi endast sett transkriberingen. Vissa

delar  av  materialet  utelämnades  i  samband  med  transkribering,  vi  ville  enbart  analysera

uttalanden  som  rörde  ungdomar  eller  personalens  arbete  med  ungdomar.  Efter  att  ha

transkriberat sorterades ytterligare i materialet samtidigt som vi kodade vilka uttalanden som

gällde de olika maktstrukturerna. När materialet hade kodats kunde vi plocka ut uttalanden

och  replikskiften  gällande  vilken  maktstruktur  som  helst.  Denna  kodning  fungerade  i

sökandet enbart som en hjälp, i många fall gick vi tillbaka till det obeskurna materialet för att

hitta det större sammanhanget i vilket ett intressant uttalande sades.

Själva  analysen  gick  till  så  att  vi  läste  igenom  det  material  som  fanns  inom  en  viss

maktstruktur i syfte att hitta mönster i avsikter och underliggande meningar. För att vi ville
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förstå  intervjupersonernas  syfte  med  varje  uttalande  krävdes  mycket  tolkande  och

omtolkande. Mycket av detta tolkande skedde genom kritiska och kreativa samtal mellan oss

båda  uppsatsförfattare.  Det  var  en  stor  hjälp  att  kunna  använda  två  skilda  personers

perspektiv för att uttömma så många alternativa förklaringar som möjligt. Vi ser detta som en

stor fördel i uppsatsens genomförande.

När vi sedan hade funnit mönster, och till slut diskurser, i materialet sorterade vi dem. Trots

en intersektionell ansats valde vi att dela i de diskursiva praktikerna efter en maktstruktur var.

Emedan intersektionell teori inte ger större vikt till någon ensam maktstruktur, så menar vi att

diskurserna som framträtt i analysen har en viktigare maktstruktur och det är således relevant

att visa på detta. Vilken struktur som var viktigast för varje diskursiva praktik avgjordes som

en del av den övriga tolkningen, genom diskussion och reflektion.

4.5 Etiska överväganden

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra etiska krav som bör betänkas inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet

samt  nyttjandekravet. Dessa  beskrivs  i  detta  avsnitt  och  vi  redogör  även  för  hur

uppsatsarbetet följt dessa krav.

Informationskravet är ett krav på att informera intervjupersoner om vad uppsatsen handlar om

och vad deras deltagande innebär. Kravet har följts genom att upplysa intervjupersonerna om

uppsatsens syfte innan intervjun började. Vi informerade också om att uppsatsarbetet hade

börjat  som ett  samarbete  med  det  forskningscentrum som nämnts  i  inledningen.  I  några

intervjuer informerades intervjupersonerna om detta före intervjun och i några efter intervjun.

Efter intervjuerna transkriberats skickades de relevanta delarna till respektive intervjuperson

för att de skulle få möjlighet att läsa dem och korrigera sina uttalanden. Några av dem lyfte

betänkligheter angående hur deras intervjumaterial skulle användas. I dessa fall svarade vi

med att beskriva hur vi tänkte utföra analysen och hur deras deltagande skulle framställas i

uppsatsen. Intervjupersonerna svarade och verkade vara nöjda med förklaringen och inga fler

betänkligheter uttrycktes efter det.

Enligt  samtyckeskravet ska deltagande i studien vara frivilligt och kunna avbrytas när som

helst.  Dessutom bör  varje  intervjuperson ge  samtycke till  att  deltagande.  Vi  informerade
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samtliga intervjupersoner om deras rättighet att inte svara på frågor som de inte ville svara på

samt att de kunde avbryta sitt deltagande när de ville. Då detta skedde innan inspelningen

började och samtliga intervjupersoner gav sitt samtycke efter detta anser vi att vi följt detta

krav. I det fall en intervjuperson började deltaga under pågående intervju informerade och

efterfrågade samtycke när hen började deltaga. Tyvärr pausade vi inte inspelningen när hen

kom in i rummet, men då hen gav sitt samtycke orsakade detta inget problem.

Enligt konfidentialitetskravet bör det material vi samlat in göra det omöjligt för utomstående

att identifiera uppgifter om enskilda personer. Det uppgifter vi har insamlat innefattar enbart

intervjupersonernas  namn,  yrkesroll  och  vad  de  svarade  på  frågor  om  de  ämnen  som

uppsatsen omfattar. Deras namn och yrkesroll har anonymiserats helt i uppsatsen. De svar

som  de  gav  i  intervjuerna  visas  i  uppsatsen,  men  är  också  anonyma.  Materialet  i  sin

originalform har sparats och bearbetats på en internettjänst som heter Google Drive. Trots att

detta gör att materialet lagras på internet hos ett utomstående företag innebär detta inte större

risk än att e-posta materialet. Förutom denna risk är det enbart författarna som har tillgång till

materialet på Google Drive.

Nyttjandekravet innebär  att  det  insamlade  materialet  endasts  får  användas  för

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har varit noggranna med att inte dela med oss

av materialet till icke-vetenskapliga ändamål och informerade även våra intervjupersoner om

detta i samband med intervjutillfället.
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5. Resultat och analys

I detta kapitel presenteras resultat och analys av materialet som vi har samlat in genom våra

intervjuer. Kapitlet innehåller de fyra maktstrukturer som vi har undersökt: kön, rasifiering,

funktionsskillnader  och klass.  Dessutom framkommer en femte  maktstruktur  i  materialet,

utanförskap i skolan. Även den beskrivs och analyseras.

När vi intervjuade personalen som arbetar med ungdomar med skolsvårigheter fick vi många

olika beskrivningar av ungdomarna och vilka situationer de befinner sig i. Det är tydligt att de

inte  är  en  homogen  grupp,  varken i  avseende av  hur  allvarliga  deras  skolsvårigheter  är,

vilket/vilka stöd de tar emot eller hur det stödet ser ut. Det finns ungdomar som behöver hjälp

med att strukturera upp sina dagar helt och hållet, det finns de som behöver mer tid på sig för

att kunna tillgodogöra sig skolmaterial, för några är en lugn och trygg miljö den viktigaste

åtgärden. Alla ungdomar befinner sig inte i en undervisande skolverksamhet, många är ute på

praktik och personalens arbete kan då i vissa fall handla om att hjälpa till med kontakt med

olika praktikplatser.

5.1 Talet om kön

När vi talade med intervjupersonerna och kom in på kön var det tydligt att det inte är ett

samtalsämne som är  svårt  eller  obekvämt  att  tala  om. Intervjupersonerna talade  fritt  och

ledigt, och det fanns tydliga indikationer på att kön ses som en maktstruktur som påverkar

ungdomarna. Under analysens gång identifierades tre huvudsakliga diskursiva praktiker om

kön. 

Av dessa tre teman berör eller beskriver alla tre killar på något vis, men enbart ett av dem

beskriver  tjejer.  Detta  är  ett  intressant  mönster  i  talet  om kön,  och  bör  förstås  som en

diskursiv praktik även det. Beskrivningar av ungdomar i samtalen visar sig ofta handla om

killar, till och med när de från början verkar könsneutrala. Man talar om “ungdomen” men

ofta framkom att det var killars situation eller beteende intervjupersonerna beskrev. Av detta

utläser vi att det finns en diskursiv praktik om att ungdomen med skolsvårigheter är kille.
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5.1.1 Passiva tjejer och utåtagerande killar

Under samtalen talade flertalet  av intervjupersonerna om tjejers och killars uppträdande i

skolsituationer såväl som i andra situationer. Ofta återkommande beskrivningar är att tjejer

har sociala och psykologiska besvär, de är deprimerade, har ångest och ”mår dåligt” generellt.

De visar detta genom ett inåtvänt beteende som citatet nedan visar:

Vad var det för nån? Gick hon i? Gick hon på högstadiet? Som hade börjat med magsårsmedicin.
Nej, men... Ja. För det vänder sig inåt. Det blir inte det där utåtagerande. När det blir kaos så
stänger de in det. (IP 4)

Utöver detta återkommer beskrivningar om hur tjejer har mer press på sig än killar att vilja

närvara  i  skolan  och få  goda resultat.  En av  intervjupersonerna  reflekterar  över  detta  på

följande vis:

Sen så tror jag ju att det finns en könsaspekt på det sättet att flickor har haft högre krav på sig att
vara skötsamma och läsa mer, plugga. (IP 2)

I  dessa  två  beskrivningar  finns  ingen  inneboende  motsättning,  de  verkar  snarare  vara

beståndsdelar i en diskursiv praktik om tjejers inrättande och passivitet, och att de när de mår

dåligt sluter sig. Detta hamnar i kontrast till hur killar delvis beskrivs, då man ofta talar om

killar som utåtagerande. Intervjupersonerna talar om att killar i klassrumssituationer ofta är

utåtagerande och störande – något som tvingar lärare och övrig personal att uppmärksamma

och hantera dem: 

Det var ju utåtagerande pojkar, så då var det tuffare. Då var det så att vissa lärare hade klump i
magen för att kliva in. Vi har haft såna, vi har haft stolar som flyger igenom klassrummet och lite
så. (IP 4)

Att killar förstås som utåtagerande och tjejer som inåtagerande kan få konsekvenser för dem i

klassrummet. En kille som är utåtagerande och “stör” i klassrummet leder till insatser som

tjejer inte får på samma sätt. Konsekvenser av detta kan bli att tjejer lider av skolsvårigheter

som länge blir ouppmärksammade. Följande citat visar hur tjejer och killar kan behandlas

olika:

Men om man ska titta på det här med genusperspektiv så måste jag ju ändå säga att flickor har ju
större risk att... Ja, de får ju mer i lugn och ro falla ur än vad pojkar får ofta. Det är min erfarenhet,
i alla fall. (IP 3)

Det går således att urskilja diskursiva praktiker om hur tjejer och killar framställs. De är i

detta tal  motsatta  och komplementära.  Tjejer är  passiva och killar  är  aggressiva,  tjejer är
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inåtvända och killar är utåtagerande. Denna dikotomi uttrycks också av Hirdman (1988) i

hennes  teori  om  genusordning:  hur  särskiljandet  av  könen  är  en  avgörande  faktor  i

konstruktionen av kön.

5.1.2 Killar är passiva

Parallellt med denna beskrivning talar man om hur killar med skolsvårigheter även kan vara

passiva. Man beskriver hur de ofta sitter hemma, spelar datorspel och förnekar att de har

problem,  att  de  är  omotiverade.  Detta  agerande beskrivs  aldrig  i  motsats  till,  eller  ens  i

relation till, tjejers agerande. Detta mönster går emot den tidigare diskursiva praktiken: den

som  beskriver  killar  som  utåtagerande  och  stökiga.  Då  båda  dessa  diskursiva  praktiker

formuleras allmängiltigt kan de därför förstås som delar av två separata och motsägelsefulla

diskurser.

5.1.3 Killar och klass

Något vi finner intressant i hur man talar om ungdomarnas val av sysselsättning är att det

tycks finnas klassmarkörer i talet om pojkar. Det tycks finnas en föreställning om att pojkar

som  inte  vill  studera  riskerar  att  hamna  i  lågstatusyrken,  kriminalitet  eller  missbruk.

Eventuella negativa konsekvenser av att hamna utanför skolan beskrivs inte lika tydligt för

tjejer. 

Intervjupersonerna tycks under våra samtal se möjligheter i och med sin yrkesroll att hjälpa

ungdomar  vidare,  förbi  skolsvårigheter  och  in  i  en  meningsfull  sysselsättning.  För  de

ungdomar som vill studera deltid eller inte alls kan praktik vara ett alternativ. När vi frågar

om hur  ungdomar  söker  sig  till  olika  praktikplatser  finns  det  några  olika  återkommande

mönster, bland annat om vad som förväntas att killar skall vilja göra om de inte vill studera.

Intervjupersonerna talar om att killar är benägna att välja lågstatusyrken:

Alltså, jag kan uppfatta att det finns en förväntan framförallt på killar som inte vill läsa att de vill
meka. Det tycker jag att jag möter ganska ofta. Att de vill säkert gå med inriktning mot fordon och
hålla på och skruva. Min erfarenheten av de här killarna som är utsatta för det här, att de inte alls
vill  meka.  Eller,  i  något  fall.  I  något  fall  så  är  det  ju  nån  som  har  viljat,  solklart.  Men  i
övervägande fall så tycker inte att de verkar särskilt intresserade. Men ibland kan de säga själva
också att de vill, men jag tror att det handlar mer om förväntan. (IP 2)

Några av intervjupersonerna ser detta som problematiskt och menar att förväntningarna från

samhället  kan begränsa killarna i  deras val och möjligheter.  Dessutom talar några om att
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killar kan få bekräftelse genom att finnas i en gängtillhörighet, att det är möjligt att välja en

”machokultur” som ett alternativ till att studera. Man talar om att killarna har en romantiserad

bild av gängkulturen, och den förknippas med en risk att hamna i kriminalitet och missbruk:

Men killarna är mer representerade när det gäller domstol, vad jag vet. Och det jag ser så är ofta
[killarna] föremål för tvångsåtgärder. När man LVU:ar, det är ju fler killar. Och att killarna har ett
annat förhållningssätt när de diskuterar och värderar kriminella gäng. De är mer fascinerade. De är
inne på den här romantiken och kör mer identifikation. Mycket tydligare än vad tjejer gör. (IP 5)

Uttalanden  om killars  benägenhet  att  välja  lågstatusyrken  och  att  killar  lättare  hamnar  i

kriminell  aktivitet  har  gemensamt  att  de  handlar  om  klass  och  killar.  Personalen  talar

bekymrat om vilka sorters problem en kille med skolsvårigheter kan hamna i efter skolan,

men en motsvarande diskursiv praktik verkar inte finnas om var tjejer med skolsvårigheter tar

vägen efter skolan. 

5.2 Talet om rasifierade personer

I  intervjuerna  framgår  en  tydlig  rasifiering  av  icke-vita  personer.  Vi  avgör  vilka

intervjupersonerna beskriver som rasifierade genom benämningar som “invandrare”, “icke-

etnisk svensk”, person med “annan etnisk bakgrund” eller liknande. Något som är intressant

är  att  både  vi  som intervjuare  och intervjupersoner  vacklar  och  tvekar  något  inför  dessa

benämningar. Det kan tyda på en vilja att vara korrekt, att inte uttrycka sig på ett sätt som kan

ses som ”felaktigt”.

Rasifiering  sker  endast  med  personer  som är  icke-vita.  Det  är  enbart  i  jämförelser  med

rasifierade personer som icke-rasifierade beskrivs, som i detta citat:

Man har svårt att ta till sig den hjälp som skolan erbjuder där man förväntas fråga efter det som
man inte klarar av. Att man inte har det med sig att man säger att “nej, nu förstår inte jag, jag
behöver extrahjälp”. Som en svensk elev kanske skulle göra. (IP 3)

Ovan jämförs en “svensk” med en ”icke-svensk” i hur benägna de är att be om hjälp i skolan.

Det  är  enbart  i  jämförelser  som  denna  en  “svensk”  person  beskrivs  i  egenskap  av  sin

svenskhet. “Invandrare” kan beskrivas för sig, utan att behöva jämföras med något. Detta är

tecken på att ungdomar med icke-vit etnicitet rasifieras i vårt material.

Det  finns  tre  tydliga  diskursiva  praktiker  när  intervjupersonerna  talar  om  rasifierade

ungdomar. Den första gäller en föreställning om press från ungdomarnas kultur och familj.
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Den andra praktiken handlar om på vilka vis en bristande språkfärdighet i svenska språket

påverkar ungdomarna.  Intervjupersonerna nämner språksvårigheter både som en orsak till

begynnande skolsvårigheter  och som en hindrande faktor  för att  kunna hantera pågående

skolsvårigheter. Den tredje diskursiva praktiken handlar om hur rasifierade personer utsätts

för och måste hantera strukturellt förtryck som något oundvikligt.

5.2.1. Kulturell press på rasifierade ungdomar

I de delar av samtalen som kom att handla om rasifierade ungdomar fanns det återkommande

föreställningar  om  hur  press  från  kultur  och  familj  påverkar  dem.  Intervjupersonerna

beskriver hur ungdomarna utsätts för påtryckningar som uppmanar dem till att prestera bra i

skolan och att välja utbildningar som leder till yrken med hög status - advokater, ingenjörer

och läkare. Beskrivningar av rasifierade ungdomar med skolsvårigheter som försöker läsa

avancerade utbildningar men sedan misslyckas återkommer ofta.

Ibland gäller talet generellt för alla rasifierade ungdomar, oavsett kön. Men det är särskilt

vanligt att intervjupersonerna talar om att det finns en press på rasifierade tjejer att prestera i

skolan:

De som förväntas vara duktigast i världen, tror jag, det är ju flickor med utländsk bakgrund, om
jag generaliserar. De har ju ett stenhögt tryck på sig att vara snälla och duktiga och ibland att
prestera väldigt mycket och klara mycket. (IP 3)

Vissa intervjupersoner ger också uttryck för en föreställning om rasifierade tjejer som utsatta

och kontrollerade och i behov av stöd på grund av detta, något som aldrig nämns för icke-

rasifierade tjejer:

[...] de är utsatta för… att de absolut måste gå hem så fort, ska vara hemma precis när skolan har
slutat och får inte... Får inte prata med, pratar man med en pojke så är man en hora, och så… (IP
6)

Citaten ovan beskriver hur skärningspunkten  rasifierad kvinna begränsas i sin rörelsefrihet

och bör prestera väl i skolan. Dessa uttalanden tyder på att det finns en diskursiv praktik hos

intervjupersonerna om att rasifierade tjejer ofta är kontrollerade och påverkade av sin kultur.

Ibland omnämns föräldrar  som viktiga  i  den här  kontrollen  och pressen,  men inte  alltid.

Tendenser  att  förklara  kvinnoförtryck  som  legitimt  och  vanligt  förekommande  i  andra
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kulturer  beskrivs  av  de  los  Reyes,  Molina  och  Mulinari  (2006:22).  Det  finns  tydliga

paralleller mellan detta och de diskursiva praktiker som nämns ovan.

Till  skillnad för  hur  tjejer beskrivs som kontrollerade,  och att  kulturen anges som orsak,

framträder en helt annan diskursiv praktik om rasifierade killar. Rasifierade killar beskrivs

snarare i termer av oregerlighet och överdriven autonomitet. I detta citat finns en reflektion

runt denna diskurs:

Ta den  här  pojken  som hade gått  i  svensk  skola  och  de flesta  av hans  kompisar  kom in på
nationellt program och så ska han kliva in i en grupp med de som har kanske bott i Sverige i två,
tre år. Kanske inte ens så länge. [...] Och han satte sig ju liksom på tvären, han ville ju inte göra
nånting. Och ja, då blir det ju det här med att han är omöjlig och lat och alla möjliga såna… (IP 4)

Citatet ovan beskriver en situation där en rasifierad pojke placeras i Språkintroduktionen trots

att han har goda svenskakunskaper. Han protesterade mot detta, men trots att hans protester

var legitima så avfärdas han av skolan som lat och omöjlig. Intervjupersonen som citerats

ovan menar att rasifierade killar blir uppfattade som besvärliga och bråkiga trots att de har

rimlig  anledning  att  ha  invändningar.  Det  fanns  också  tendenser  hos  vissa  av

intervjupersonerna att generalisera bråkigt, stökigt eller homofobiskt beteende till rasifierade

killar. 

Alla  intervjupersoner  hade  alltså  inte  en  reflekterande medvetenhet  om denna diskursiva

praktik. Oavsett om de kommenterade på den diskursiva praktiken eller själva uttryckte den

så  ger  uttalanden  stöd  till  att  den  diskursiva  praktiken  existerar.  Att  rasifierade  killar

framställs  som bråkiga på detta  vis  framstår  i  bjärt  kontrast  till  diskursen om rasifierade

kvinnors press att vara duktiga studenter. 

Sammanfattningsvis verkar det som att det finns två helt olika diskursiva praktiker om hur

rasifierade killar är kontra hur rasifierade tjejer är. Intervjupersonerna talar om att tjejer är

kontrollerade av sin kultur  medan killar  är  bråkiga.  Dessa beskrivningar gäller  två skilda

skärningspunkter,  rasifierad kvinna och  rasifierad man. Att rasifierade tjejer och killar ses

som såpass olika kan vara ett uttryck för en föreställning om att andra kulturer är ojämställda

jämförda med svensk kultur. Att ojämställda och patriarkala värderingar förläggs till andra

delar av världen beskrivs av de los Reyes, Molina och Mulinari (2006:23) som ett sätt att

upprätthålla patriarkala maktstrukturer i det egna landet.
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Vidare  finns  det  hos  intervjupersonerna  en  föreställning  om att  man i  andra  kulturer  ser

diagnoser  som  något  skamfyllt  och  därför  motsätter  sig  utredningar  angående

funktionsnedsättningar. Även detta kan förstås som diskursiv praktik om kulturell press på

ungdomar, men i detta fall på ungdomar med funktionsnedsättningar. Här finns även ett tal

om hur ”vi i Sverige” kommit långt men att det tagit tid, och hur det ser annorlunda ut i

”Mellanöstern-länder”:

Ja, jag… ja men alltså det tror, det tog ju lång tid innan vi hade den syn vi har nu i Sverige, på
människor  med  ett  begåvningshandikapp,  eller  hur?  Och  det  är  ju  ännu  värre  i  dom  flesta
Mellanöstern-länder, då är det ju, jag menar man gömmer ju undan… sina barn då. Om det skulle
vara så. (IP 6)

Som visas i ovanstående citat framträder en diskursiv praktik om hur rasifierade ungdomar

påverkas av sin kultur i större utsträckning än vad icke-rasifierade ungdomar gör. Särskilt om

den  rasifierade  ungdomen  är  kvinna  och/eller  har  en  funktionsnedsättning.  Enligt

intervjupersonerna styrs ungdomar i skärningspunkterna rasifierad kvinna och rasifierad med

funktionsnedsättning av sin kultur.

5.2.2 Språksvårigheters påverkan

Rasifierade ungdomars skolsvårigheter förklaras ofta med språksvårigheter som anledning.

De diskursiva  praktiker  som går  att  finna  i  intervjuerna  angående  rasifierade  ungdomars

språksvårigheter  fokuserar  väldigt  mycket  på  prestationer  i  skolan,  men  också  på

arbetsduglighet efter  skolan.  Intervjupersonerna menar att  det är  viktigt  att  kunna hantera

svenska språket för att klara av skolan i stort, även andra ämnen än just svenska. Det är också

viktigt för att kunna hitta jobb, även om det inte uttrycks varför. Intervjupersonerna talar om

hur  språksvårigheter  påverkar  ungdomar  med  skolsvårigheter  särskilt,  att  det  försvårar

skolgången ofantligt att ha problem med båda två. 

Denna diskursiva praktik handlar om hur rasifierade personers skolsvårigheter i huvudsak

förklaras  med  språksvårigheter.  Detta  är  intressant  i  jämförelse  med  den  ovastående

diskursiva praktiken om kulturell press. Språksvårigheter verkar vara den andra faktorn som

påverkar rasifierade i intervjupersonernas tal. Dessa två får då gemensamt vara förklaringen

till hur rasifierade ungdomar med skolsvårigheters situation ser ut.
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5.2.3 Rasifiering som strukturellt förtryck

Fler intervjupersoner reflekterar kring hur rasifierade behöver förhålla sig till, eller hantera

konsekvenser,  av  sin  rasifierade  status.  I  anknytning  till  språksvårigheter  så  menar  en

intervjuperson att skolan kan ha svårt att bemöta rasifierade personer som inte hunnit lära sig

språket. Hen menar att skolan kan flytta runt elever utan att inse deras behov, och att detta

kan få starka negativa konsekvenser för dessa elever. Dessutom är det tydligt återkommande

att  intervjupersonerna  talar  om  att  rasifierade  ungdomar  utsätts  för  mobbning,  både  av

skolpersonal och andra ungdomar. Båda dessa beskrivningar kan förstås som en diskursiv

praktik angående hur rasifierade är i en underordnad position. 

5.3 Talet om funktionsskillnader

Intervjupersonerna hade under våra samtal lätt för att tala om funktionsskillnader. För det

första  hade  intervjupersonerna  mycket  att  säga  om  hur  funktionsnedsättningar  påverkar

ungdomar med skolsvårigheter. För det andra så fann vi att intervjupersonerna ibland själva

förutsatte  att  vissa ungdomar hade en funktionsnedsättning,  utan fastställd  diagnos.  Detta

visar på att intervjupersonerna lätt och ledigt kan prata om funktionsnedsättningar. Att tala

om funktionsnedsättningar verkar inte vara tabu eller problematiskt, utan det tas för givet att

det påverkar skolsvårigheter inom ett antal områden.

Inom maktstrukturen om funktionsskillnad framträder två övergripande diskursiva praktiker.

Den  första  handlar  om skolans  eller  samhällets  oförmåga  att  ta  hand  om personer  med

funktionsnedsättning. Den andra handlar om hur diagnosticering är positiv för en ungdom

med funktionsnedsättning.

5.3.1 Otillräckligt stöd till ungdomar med funktionsnedsättningar

Tre mönster som uppkommer under intervjuerna bildar tillsammans en diskursiv praktik om

hur ungdomar med funktionsnedsättning inte får det stöd de behöver. Det första handlar om

motstånd  från  familjen  till  att  ge  ungdomar  med  funktionsnedsättningar  utredningar.  Det

andra mönstret handlar om utebliven hjälp från ordinarie skolverksamhet. Det tredje mönstret

handlar om hur byråkratin eller lagen hindrar skolan från att verka på bästa möjliga vis för

ungdomar med funktionsnedsättning.
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5.3.1.1 Familjen

Under intervjuerna framkommer att familjen ibland kan ses som ett hinder för en ungdom att

till  exempel  utredas  vid misstanke om funktionsnedsättning.  Några  av intervjupersonerna

menar att man i vissa familjer inte vill kännas vid att det finns svårigheter, och att detta blir

hindrande:

Men många gånger är det ju kanske frågan om ungdomar som skulle behöva ha gjorts utredningar
kring, och mycket tidigare, det har liksom väntats alldeles för länge med att göra nåt. Men där det
kanske är ett motstånd även i familjen ”Nej men vi har inga problem” och när man försöker släta
ut… (IP 1)

Om familjen på detta vis motsätter sig en utredning kan det försvåra för skolan att sätta in

åtgärder och stöd till ungdomen. Det bör också nämnas att flera av intervjupersonerna pratar

om familjer som är positivt inställda till utredningar och ser det som en lättnad att få hjälp

med att  hantera vad som kan vara en mycket påfrestande situation.  Om en ungdom med

misstänkt funktionsnedsättning har en familj som inte motsätter sig en utredning kan detta

underlätta mycket i arbetet med att motverka skolsvårigheter.

5.3.1.2 Skolan

Några av intervjupersonerna menar att  skolan avgör till  stor del hur väl en ungdom med

funktionsnedsättningar får sina behov tillgodasedda: 

Dels kan det ha… beroende på hur grundskolorna har jobbat med dem. Om de har haft, kommer
från en grundskola så har det, har skolan varit bra på att liksom, ta upp det här, ”vi ser det här hos
ert barn och vi skulle vilja göra en utredning” om dom lyckas bra och familjen, ja men då är
allting ordnat så mycket tidigare. (IP 1)

Intervjupersonen menar i detta citat att om en ungdom med funktionsnedsättningar kommer

från vissa grundskolor har de det lättare än andra i gymnasiet. Vissa skolor är duktiga på att

hantera  ungdomar  med  skolsvårigheter,  och  andra  skolor  är  sämre.  Det  gäller  inte  bara

grundskolor,  utan  ordinarie  gymnasieskola  beskrivs  också  att  kunna  svika  sitt  ansvar

jämtemot  ungdomar  med  funktionsnedsättning.  Detta  mönster  i  intervjupersonernas  tal

innefattar  hur grundskolorna och ordinarie  gymnasieskola misslyckas tillgodose de behov

som ungdomar med funktionsnedsättningar har.
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5.3.1.3 Byråkrati och juridik

Det  tredje  mönstret  där  ungdomar med funktionsnedsättning  beskrivs  få  otillräckligt  stöd

gäller  byråkrati  och  juridiska  begränsningar.  Det  återkommer  ofta  hur  intervjupersonerna

säger att de och skolan behöver gå igenom en långdragen process för att ge ungdomen rätt till

stöd:

Men det är fint [i lagtexten], sen stämmer inte det riktigt i verkligheten. För det är lång process.
Då  ska  du  först  utredas,  först  ska  man  ha  gjort  en  massa  steg,  och  sjuhundrafemtio  olika
åtgärdsprogram och där framme ser vi: “Nej, men det här går inte”. Då gör man en utredning. (IP
4)

I detta citat framträder en frustration mot trögheten i att utreda en möjlig diagnos. Men i detta

mönster skyller inte intervjupersonerna på skolan, utan det är lagar och byråkrati som är det 

huvudsakliga hindret för både skolan och ungdomarna.

5.3.1.4 Sammanfattning

De som enligt  intervjupersonerna  borde  ge  ungdomar  med  funktionsnedsättning  hjälp  är

skolverksamhet  och föräldrar,  men intervjupersonerna menar  att  de ofta  kan misslyckas  i

detta ansvar. Både skolverksamhet och familj beskrivs som att kunna misslyckas identifiera

behov  hos  ungdomar  med  funktionsnedsättning.  Skolan  beskrivs  också  som  ytterligare

hindrad av lagar och förordningar, som gör att den inte kan hjälpa ungdomarna ordentligt

eller i tid. Tillsammans bildar dessa tre mönster en diskursiv praktik om hur ungdomar med

funktionsnedsättning  får  otillräckligt  stöd.  Detta  otillräckliga  stöd  leder  till  ytterligare

svårigheter i skolan för dem.

5.3.2 Diagnosticering som något positivt

Intervjupersonerna beskriver ungdomars behov av hjälp som viktig och att diagnosticeringen

är ett sätt för dem att få rätt till stöd. Flera intervjupersoner uttryckte en kritik mot detta och

menar att  det inte ska vara nödvändigt att bli diagnosticerad för att  få hjälp.  I detta citat

uttrycks både behovet av och kritiken mot diagnosticering:

[...] så kan man ju tänka sig att: “Ja, men den här eleven kanske skulle ha haft en diagnos”, för
många gånger så är det faktiskt så att det behövs en diagnos för att du ska kunna få rätt stöd. Och
så ska ju inte skolan vara. För skolan ska ju ge stöd om eleven har behov, oavsett diagnos eller
inte. (IP 4)
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Det här citatet  är ett exempel på att  intervjupersonerna inte talar om diagnosticering som

något önskvärt, men det omnämns som ett medel till ett ändamål. Det blir ett nödvändigt ont

för intervjupersonerna i det avseende att det leder till något positivt, även om de inte tycker

att det borde vara nödvändigt. Vi tolkar det ändå som en positiv syn på diagnosticering, då det

accepteras av intervjupersonerna som ett tillvägagångssätt de använder för att ge ungdomar

med funktionssnedsättning hjälp.

Diagnos som något positivt styrks av hur intervjupersonerna talar om skillnader mellan tjejer

och killar med funktionsnedsättning. Som nämns tidigare i analyskapitlet så talas det ofta om

skillnader  i  utåtagering  hos  tjejer  och  killar.  Detta  återkommer  när  de  talar  om

diagnosticering. Killar, som är utåtagerande, låter och uppmärksammas mer och har således

lättare att få en utredning. Tjejer, som är mer inåtvända och tystlåtna, får inte lika lätt en

utredning. Intervjupersonerna talar om detta som något positivt för killar och något negativt

för tjejer. I detta citat nämner en av intervjupersonerna hur tjejer kan råka illa ut:

Jag har haft  några flickor som jag nog skulle,  som jag misstänker har ganska tydligt  ADHD-
problematik. Men som har den där väldigt inåtvända… De pillar sönder papper och kan inte hålla
fokus, och så där. Och de far ju jätteilla i skolsystemet därför att de har ju ingen aning om vad det
är för fel på dem. (IP 3)

Citatet är dels ett exempel på hur man kan tala om att tjejer har svårare att få en diagnos. Men

det är också ett exempel på hur en diagnos ses som positiv. Intervjupersonen i citatet ovan

menar att tjejerna far illa på grund av utebliven diagnos, och att det är negativt. Med detta

impliceras att diagnoser är positiva. När killars diagnosticering beskrivs på motsatt vis än

tjejers impliceras också att diagnoser är något positivt. Intervjupersonerna menar att även om

ett utåtagerande beteende är störande i klassrum så blir konsekvensen positiv - skolan tvingas

uppmärksamma ungdomen.

Sammanfattningsvis  går  det  alltså  att  säga  att  det  finns  en  diskursiv  praktik  om  att

diagnosticering är positivt för ungdomar med funktionsnedsättning. Det går dels att finna i

uttalanden om funktionsskillnad som en fristående maktstruktur. Men det får ytterligare stöd i

uttalanden om hur tjejer och killar skiljer sig åt. Det är således en diskursiv praktik som går

att finna inom den fristående maktstrukturen funktionsskillnad och inom de intersektionella

skärningspunkterna kvinna med funktionsnedsättning samt man med funktionsnedsättning.
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5.4 Talet om klass

Klass fick inte särskilt stort utrymme i intervjuerna. Vi efterfrågade klass med frågor kring

hemförhållanden, studieförhållanden och föräldrars studievana. Vi fick svar på frågorna men

de  var  inte  särskilt  djuplodade  eller  utläggande  i  jämförelse  med  frågor  om  andra

maktstrukturer. De svar vi fick beskrev föräldrars klasstillhörighet, som i följande citat:

Fast ofta, de här föräldrarna till de här deltagarna… Jag vet inte, alltså, jag ska inte säga säkert.
Men jag uppfattar utifrån deltagarna att det inte är så att de har inte så mycket utbildning i botten.
Utan det kan ju… Det är mycket arbetslöshet bland föräldrarna. Det är jättemånga barn som jag
tycker har, liksom, de har verkligen samhället emot sig. Som det ser ut. Det är inte lätt. (IP 5)

I detta citat beskrivs tydligt ungdomar med skolsvårigheters föräldrars klasstillhörighet. Trots

detta  uteblir  en  förklaring  av  hur  föräldrarnas  klasstillhörighet  påverkar  ungdomars

skolresultat eller skoldeltagande. Detta kan förstås som att det inte finns stark diskurs kring

klass  som  en  fristående  förklararande  maktstruktur  för  ungdomarnas  situation.  Klass

omnämns i större djup och detalj när det genomskär andra maktstrukturer. Killar och klass

nämns  under  rubriken  om  kön,  men  det  finns  också  diskursiva  praktiker  om  hur  klass

genomskär funktionskillnad såväl som rasifiering. 

5.4.1 Likställning av klass och rasifiering

Klass verkar som en så svår faktor att attribuera skolsvårigheter till att flera intervjupersoner i

många fall likställer klasstillhörighet med rasifiering. På en fråga om etnicitetens betydelse så

kan svaret bli att personer med låg socioekonomisk status har det svårare i skolan:

De som inte är etniskt svenska de har ju en väldigt besvärligt bakgrund bakom sig. Det är ju... På
något  sätt...  De  är  ju  utsatta  i  förhållande  till  medelklassen.  De  kommer  från  en  annan
samhällsklass. Socioekonomiska faktorer som gör att det blir extra svårt för dem att klara sig.
Generellt  sett,  så  måste jag säga  att  många utav våra deltagare har  den här  socioekonomiska
svårigheten. Och jag kan inte se att vi har deltagare som bara har språkbristningar. Det är inte de
vi har, det är inte vår målgrupp. (IP 5)

I detta citat menar intervjupersonen att rasifierade ungdomar med skolsvårigheter kommer

från en lägre klass. Det verkar alltså finnas en likställning av klass och rasifiering. Vårat

material angående denna diskursiva praktik var inte utförlig nog för att vi ska kunna tolka hur

detta hänger samman med övriga diskursiva praktiker. Det är dock tydligt att det finns ett

visst överlapp angående beskrivningar av hur klass och hur rasifiering påverkar ungdomar

med skolsvårigheter.
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5.4.2 Funktionsnedsättningar påverkas av klasstillhörighet

Det går också att urskilja en diskursiv praktik angående hur klass och funktionsnedsättningar

samverkar  hos  vissa  ungdomar  med  skolsvårigheter.  Det  beskrivs  hur  klass  kan  vara

avgörande för hur familjen klarar av att hantera en ungdoms funktionsnedsättning. När man

talar om ungdomar i en underordnad position i maktstrukturen klass, så nämns olika faktorer

som påverkar ungdomar med funktionsnedsättning negativt. Det kan handla om exempelvis

okunskap från vuxna om hur  man bör  hantera funktionsnedsättningar.  Även arbetslöshet,

missbruk  och  våld  i  hemmet  nämns  som  faktorer  som  hindrar  familjen  från  att  hjälpa

ungdomar med funktionsnedsättning, dock inte i lika stor utsträckning. Det som å andra sidan

talas om som en fördel för ungdomar med funktionsnedsättning är om familjen kan fungera

som ett skydd för dem. Intervjupersonerna talar om att akademikerfamiljer kan erbjuda sina

barn bättre stöd om barnet har en funktionsnedsättning. Om familjen har mer kunskap om

sina rättigheter och vad de kan kräva från myndigheter och skolan kan det hjälpa ungdomen

att få mer stöd med sin funktionsnedsättning.

Det finns alltså en diskursiv praktik om en person med funktionsnedsättning påverkas av sin

position  i  maktstrukturen  klass.  En  person  med  funktionsnedsättning  kan  bli  mer

funktionshindrad genom sin underordnade position i  maktstrukturen klass eller bli  mindre

funktionshindrad genom sin överordnade position i maktstrukturen klass.

5.5 Utanförskap i skolan

Något som framkom upprepade gånger under intervjuerna var hur personalen upplever att

ungdomar hamnar i utanförskap och stigmatiseras med anledning av det faktum att de har

skolsvårigheter och befinner sig i en särskild verksamhet. Ett nyckelord i denna benämning är

utanförskap  i skolan.  Det  vi  försöker  beskriva  i  detta  analyskapitel  handlar  om  hur

intervjupersonerna talar om en maktpåverkan på ungdomar i skolan som är begränsad till

skolan. Denna framkomna maktstruktur finns således inte utanför skolan.

En  av  intervjupersonerna  menar  att  deras  verksamhet  måste  vara  placerad  utanför

gymnasieskolan,  att  ungdomarna  skulle  känna  ett  motstånd  för  att  gå  dit  annars.  En

intervjuperson beskriver svårigheter som ungdomar i hens verksamhet utstår på grund av att

de går i en klass för elever med skolsvårigheter: 
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Vi  hade  i  höstas  flera  elever  som  vägrade  komma  hit  till  A-huset  för  det  kallade  de  för
”muppklassen”, för de har gått i en liten grupp i hela sin högstadietid, och de tänkte banne mig
inte kliva in i ett klassrum med en massa idioter, som de sa. (IP4)

I  citatet  ovan  och  vid  flera  tillfällen  talar  intervjupersonerna  om  att  ungdomar  med

skolsvårigheter stämplas av andra ungdomar.  Att  stämplas,  eller  att  förvänta sig stämplas,

beskrivs av intervjupersonerna som ett problem som ungdomar med skolsvårigheter förhåller

sig till. Det kan i värsta fall påverka ungdomar till att välja bort det extra hjälp för att få gå i

ordinarie  klass.  De  ungdomar  som  väljer  bort  denna  extra  hjälp  kan  då  förvärra  sina

skolsvårigheter som en konsekvens av att välja bort extra hjälp.

Dessutom framkom att vissa delar av skolan har en negativ inställning till ungdomar med

skolsvårigheter,  även skolpersonalen.  Detta  kan  påverka  ungdomar  med  skolsvårigheter  i

deras  val  av  utbildning.  En  intervjuperson  exemplifierar  detta  med  att  säga  hur  de

rekommenderar ett visst nationellt program för de ungdomar hen jobbar med. Anledningen

till denna rekommendation är att lärare på andra program är intoleranta mot ungdomar med

skolsvårigheter och att detta särskilda program har lärare som är mer toleranta och skickliga

med  ungdomar  med  skolsvårigheter.  Även  detta  är  ett  exempel  på  hur  ungdomar  med

skolsvårigheter förhåller sig till att de är i en underoordnad position inom skolan, fast i detta

fall är det för att lärarna stigmatiserar dem.

Då denna maktstruktur inte efterfrågades under samtalen är det inte förvånande att vi inte kan

säga  särskilt  mycket  om den.  Men det  verkar  ändå  vara  en  maktstruktur  som finns  och

påverkar  ungdomar  med  skolsvårigheter,  även  om dess  innebörd  eller  relation  till  andra

maktstrukturer är oklar.
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6. Slutsatser

Då  vi  efterfrågade  olika  varierade  diskursiva  samband  mellan  maktstrukturer  och

skolsvårigheter har vi fått många olika resultat genom analysen. Det är inte alla dessa resultat

som har klara eller enkla samband och det rekommenderas således att läsa analysen för att få

en djupare förståelse av varje frågeställnings svar, särskilt angående hur intervjupersonerna

talar om intersektionella skärningspunkters samband med skolsvårigheter.

6.1 Svar på frågeställningarna

- Hur talar personalen om samband mellan skolsvårigheter och kön?

Personalen talade obehindrat om på vilka vis kön påverkar skolgången. Det tydligaste temat

var hur tjejer var passiva och killar var utåtagerande i skolsituationer. Enligt denna diskursiva

praktik  påverkas  tjejers  skolgång  av  att  vara  passiva  och  att  detta  får  lärarna  att  inte

uppmärksamma dem på  samma vis  som lärarna uppmärksammar utåtagerande killar.  Det

fanns också en diskursiv praktik om att  kön och klass samverkade för att  förklara killars

livsval, men inte tjejers.

- Hur talar personalen om samband mellan skolsvårigheter och rasifiering?

Det framträdde tre diskursiva praktiker om sambandet mellan rasifiering och skolsvårigheter.

För det första så talade personalen om hur rasifierade påverkades starkt av sin kultur och

familj.  Förutom detta  så  användes  språksvårigheter  som en  genomgående  förklaring  till

rasifierade  ungdomars  skolsvårigheter.  Personalen  talade  även  om  rasifiering  som  ett

strukturellt förtryck, att mycket i samhället verkade till deras nackdel emot enbart för att de

rasifierades.

- Hur talar personalen om samband mellan skolsvårigheter och funktionsskillnad?

Angående  relationer  mellan  funktionskillnader  och  skolsvårigheter  talade  personalen  om

framför allt om två samband. Den första handlade om hur skolan är dålig på att ta emot och

stödja elever med kognitiva och neurologiska funktionsnedsättningar. Den andra handlar om

hur personalen talar om diagnoser som något positivt och eftersträvansvärt.

- Hur talar personalen om samband mellan skolsvårigheter och klass?
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Intervjupersonerna  var  inte  särskilt  talföra  gällande  samband  mellan  klass  och

skolsvårigheter.  Vi  fann  inget  tal  om  en  möjlig  relation  mellan  klass  som  fristående

maktstruktur och skolsvårigheter. Detta är ett intressant resultat i sig, då de fortfarande talar

om  betydelsen  av  klass,  men  enbart  när  det  samtidigt  genomskär  någon  ytterligare

maktstruktur.

-  Hur  talar  personalen  om  samband  mellan  skolsvårigheter  och  intersektionella

skärningspunkter?

Personalen talade utförligt  om hur en ungdoms intersektionella  skärningspunkt kan skapa

förutsättningar för dess skolgång. Antalet teman var såpass många, skilda och specifika att de

inte kan sammanfattas på något kortfattat vis. Vi rekommenderar att läsa analysen i sin helhet

för att ta del av dem alla. Här följer ändå de mest utförliga teman som dyker upp som en

relation mellan intersektionella skärningspunkter och skolsvårigheter.

Personalen  talade  om  hur  tjejers  passiva  beteende  leder  till  att  de  inte  lika  lätt  får

funktionsnedsättningar  diagnosticerade.  Detta  medför  problem  för  dem,  då  de  inte  kan

erbjudas  den  hjälp  de  behöver  utan  denna  diagnosticering.  Killar  beskrevs  i  större

utsträckning  av  klassmarkörer  än  vad  tjejer  gjorde.  De  mekade  och  de  var  i  risk  för

kriminalitet, medan tjejer inte beskrevs med hjälp klassmarkörer lika ofta. Rasifierade killar

beskrevs mycket i termer av överdriven autonomitet och oregerlighet. Detta är intressant då

personalen talade om både rasifierade tjejer och rasifierade med funktionsnedsättning som att

de är begränsade och inrättade på grund av sin kultur eller  etnicitet.  Rasifierade personer

beskrevs också som tillhörande av en lägre klass. De två likställdes i det närmaste i vissa

uttalanden.  Klass var också något som talades om som en avgörande faktor i hur bra familjen

kunde hjälpa en ungdom med funktionsnedsättning.

6.2 Slutdiskussion

Uppsatsen  har  uppfyllt  sitt  syfte  att  beskriva  hur  olika  diskurser  om  ungdomar  med

skolsvårigheter ser ut med avseende på maktstrukturer och intersektionella skärningspunkter.

Vi  har  i  denna uppsats  funnit  en  uppsjö  av  varierande beskrivningar  både  om fristående

maktstrukturer såväl som intersektionella skärningspunkter. Dessa resultat varierar sig i hur

detaljerade  och  hur  omfattande  de  är,  men  de  är  alla  intressanta  vad  gäller  hur

skolungdomarnas situation ser ut. Beskrivningarna gällande intersektionella skärningspunkter
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är mer detaljerade än beskrivningarna gällande fristående maktstrukturer, och detta ger stöd

till  att  en  intersektionell  förståelse  är  relevant  när  det  gäller  att  förstå  hur  talet  om

skolsvårigheter  är  beskaffat.  Denna  slutsats  motiveras  ytterligare  av  att  till  och  med  när

samtalen började handla om en fristående maktstruktur var  det vanligt förekommande att

samtalen gled in i intersektionella beskrivningar.

Intressant  är  också  det  ytterligare  fyndet  att  personalen  talar  om  ungdomar  med

skolsvårigheter som att vara i ett utanförskap även när de är i skolan, eller i ställföreträdande

verksamhet.  Detta  framkommer  som  en  maktstruktur  att  jämföra  med  de  andra

maktstrukturerna. Det är något som elever med skolsvårigheter måste förhålla sig till och som

styr dem i deras livsval. Dess relevans i ett intersektionellt perspektiv är otydlig, men ändå

intressant.

Som poängterat är lärares kompetens och engagemang avgörande för ungdomars framgång i

skolan (Andersson, 2013; Hugo, 2007; Temagruppen Unga i arbetslivet, 2013). Det är med

detta som bakgrund som de diskurser som personalen talar om är intressanta.  De resultat

denna uppsats har funnit är alltså diskurser som påverkar hur ungdomar tas om hand i skolan

och de kan ge ledtrådar till strukturella begränsningar som ungdomar utsätts för.

6.3.1 Metoddiskussion

Det finns två möjliga problem med studiens resultat, båda har att göra med den metod som vi

använt oss av. Det första problemet handlar om hur vi har undersökt många olika områden

och inte undersökt någon av dem på det djup som vi kunde ha gjort om vi hade undersökt

enbart en av dem. Det andra handlar om att vi försökte vara minimalt styrande och att detta

möjligtvis  påverkar  vilka  intersektionella  skärningspunkter  som intervjupersonerna  talade

om.

6.3.2 Många områden

Givet  att  vi  ville  undersöka  fyra  fristående  maktstrukturer  parallellt,  såväl  som  hur  de

genomskär varandra och att vi gjorde undersökningen avgränsat till skolsvårigheter så fann vi

enbart diskursiva praktiker. Dessa diskursiva praktiker är enbart beståndsdelar av en förutsatt

större diskurs. Beslutet att undersöka såpass många maktstrukturer och att inte i förväg välja

en skärningspunkt utan att istället låta intervjuerna utforska olika skärningspunkter får den
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följden  att  vi  får  många  olika  utsagor  som  har  oklara  samband  mellan  sig.  Detta  får

konsekvenser för uppsatsens kunskapsanspråk; vi kan inte påstå att vi har funnit en styrande

diskurs  varken  om maktstrukturerna  eller  om skolsvårigheter.  Uppsatsen  har  trots  denna

begränsning styrkor  på grund av detta metodval.  Vårt  valda genomförande gör att  vi  har

funnit en stor variation och bredd i diskursiva praktiker. Detta gör att uppsatsen fyller en

funktion som explorativ forskning som kan hjälpa framtida forskning ställa relevanta frågor

angående maktstrukturers påverkan på svårigheter med skolan.

6.3.3 Minimal styrning i intervjuerna 

Angående den valda  intervjutekniken så  bör  det  lyftas  hur  den påverkar  resultaten.  Som

nämnt ställdes inte frågor som eftersökte särskilda skärningspunkter utan vi lät intervjuerna

fungera  som  samtal  om de  fyra  maktstrukturerna  och  skärningspunkter  träda  fram med

minimal styrning från oss som intervjuare. Men som intervjuare styr man samtalet och det är

tänkbart att vi trots vår ambition att inte vara ledande ändå påverkade intervjupersonerna i

viss mån. Den risken vi kan föreställa oss är att intervjupersonerna inte framförde diskursiva

praktiker som de kunde ha uttryckt vid närmare efterfrågan samt att de plockade upp på den

lilla suggestion vi erbjöd och oavsiktligt gav större vikt till vissa diskursiva praktiker som

annars skulle vara outtryckta. Den valda intervjutekniken har dock fördelar som övervägar

dess möjliga nackdelar. Vi får i intervjuerna en mer samtalsliknande miljö som vi menar kan

underlätta  när  vi  pratade  om  något  som  kan  vara  kontroversiellt.  Dessutom  får

intervjupersonerna tala om de skärningspunkter som de själva väljer gå in djupare på. Såldes

framträder de skärningspunkter som de kan och vill tala om och de som inte talas om är också

de det rimligtvis inte finns någon diskurs om.

6.4 Förslag till vidare forskning

Denna uppsats fynd är intressanta men grenar iväg i många olika spår. Vidare forskning har

med  denna  uppsats  som  bakgrund  en  god  bas  att  finna  möjliga  riktningar  och

problemområden att fördjupa sig inom. Denna uppsats motiverar vidare forskning dels inom

fristående maktstrukturer  såväl  som kombinationer  av  fler  genomskärande maktstrukturer

inom  problemområdet  skolsvårigheter.  Djupare  undersökningar  som  riktar  sig  mot,  och

försöker ge en djupare förklaring till, de intersektionella skärningspunkterna är dock särskilt

spännande. Dessa fynd anser vi som de mest intressanta att utveckla och fördjupa förståelsen

om.
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Uppsatsens oväntade fynd om utanförskap  i skolan är också något som måste undersökas

vidare  för  att  det  ska  vara  möjligt  att  förstå  dess  innebörd.  Då  det  inte  var  en  del  av

uppsatsens syfte är det inte förvånande att vi inte kan erbjuda någon god förklaring, och detta

är också en intressant riktning för framtida forskning.

Det kan också vara intressant att undersöka dessa frågeställningar hos ett större urval, samt

att personalens egna position i de fyra maktstrukturerna inkluderas i analysen. Detta skulle

kunna undersöka om eller  hur  personalens  position påverkar  hur  de talar  om ungdomars

skolsvårigheter.

Av ytterligare intresse vore att undersöka om uppsatsens fynd, eller delar av uppsatsens fynd,

går att återfinna i intervjuer med ungdomar. Då uppsatsen har försökt identifiera diskurser om

skolsvårigheter så kan vi förvänta oss att diskurserna ska vara närvarande i även ungdomars

tal, och då kan det ge ytterligare stöd och förklaring till dessa diskurser.

6.5 Reflektioner

Något återkommande som vi aldrig behandlade i analysen var hur många i personalen var

märkbart  intresserade  av  hur  administration  och  organisation  påverkade  ungdomarnas

möjlighet att inte hamna i ett utanförskap. Då det inte var inom uppsatsens syfte kan det inte

dyka  upp  i  analys  eller  resultat,  men  vi  vill  ändå  understryka  hur  stor  del  av  deras

problemformulering markerades av de olika vis organisation och byråkrati kommer ivägen

för  dem när  de utövar  sin  yrkesroll.  Det  är  sannolikt  en  central  del  i  hur  ungdomar  får

skolsvårigheter, och i förlängningen hamnar i ett utanförskap. Denna uppsats kan tyvärr inte

driva den poängen men vi vill ändå låta dessa uttalanden få utrymme här i reflektionerna, då

det var såpass viktigt för intervjupersonerna.

Det var upplyftande att under intervjuernas utförande höra hur intervjupersonerna utvecklade

nya  arbetssätt  och  kom på  nya  idéer.  Det  var  märkbart  att  samtalen  med  de  flesta  var

utvecklande för dem och detta gjorde uppsatsarbetet extra meningsfullt för oss.

I uppsatsarbetet framgår det med smärtsam tydlighet hur vem som helst kan vara bärare av

olyckliga diskurser, och vi vill poängtera att intervjupersonerna enbart är deltagare i diskurser
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som alla andra också är deltagare i. Det grämer oss att vår metod inte kan lyfta fram den

energi och välvilja som intervjupersonerna utstrålar när de pratar om de ungdomar som de

jobbar med.

Vi låter en av våra intervjupersoner avsluta med några sunda reflektioner om ämnet.

IP 5: ...så är det ju hela tiden här, att man reflekterar ju över maktaspekter. Det gör man ju hela
tiden. Man kan ju inte bortse från sig själv. Man måste vara medveten om att man själv är bärare
för massor med [strukturer]. Man måste ju... Jag ska inte säga att man rannsakar sig själv, men
man är kritisk mot sig själv också. Man kan ju inte lämna sig själv som individ... [...] Och den
medvetenheten är ju också jätteviktig tycker jag.

H: Ja, för alla har ju fördomar.

IP 5: Ja, alla har det. Vi lever ju med dem och har dem. Men alltså, kan vi se dem så är ju det ett
steg på vägen att vi vet... Att bli medvetna om det.
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Bilaga 1 – Intervjuguide

Inledande information

- Inledande om syftet med intervjun, säga att en när som helst kan välja att avbryta. Fråga om 

det är okej att vi spelar in, informera om att en får titta på det transkriberade materialet från 

intervjun innan uppsatsen lämnas in. 

- Säga att en av oss har huvudansvaret för intervjun och att den andra kan flika in.

Korta inledande frågor 

- Hur länge har du jobbat i skolan med just detta område?

- Varför valde du just detta yrke? 

Övergripande teman

- Hur skulle du beskriva skolans/kommunens verksamhet för ungdomar med skolsvårigheter, 

vad har ni för uppgift?

- Vilken är den största utmaningen med ditt arbete?

- Finns det olika utmaningar för olika elever? (dvs en kombination av faktorer som påverkar)

- Vad tror du att det kan bero på?

(Efterfråga en faktor som inte nämndes tidigare, av dessa):

Kön

Hemförhållanden/Studieförberedd från föräldrar/hemmet

Etnisk bakgrund

Språksvårigheter

Funktionsnedsättning

- Väljer elever från olika bakgrund eller kön olika i avseende på yrkesförberedande eller 

studieförberedande?

- Om så, vad tror du att det kan bero på?

- Hur ser du på din yrkesroll, vad kan den och bör den göra för skillnad för ungdomarna?

- Finns det olika strategier för att motivera skoltrötta elever, hur gör du?

- Hur gör du för att bygga förtroende hos elever?

- Känner du att du har enklare eller svårare att bygga förtroende med vissa elever?

- Vad tror du det beror på?

- Har du något mer du vill tillägga, några reflektioner som dykt upp under samtalet?
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