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Skolupplevelser 

 

Elever i behov av särskilt stöd berättar om sina upplevelser av skolan 

Carina Jönsson 

 

Sammanfattning 
 

Min studie syftar till att undersöka hur elever på ett individuellt gymnasieprogram upplever och har 

upplevt sin skoltid. De har alla gemensamt att de är i behov av särskilt stöd. Mina frågeställningar var 

hur eleverna på ett individuellt gymnasieprogram upplever och har upplevt sin skolgång. Jag har även 

ställt mig frågan om det finns några framgångsfaktorer för dessa elever. Jag använde mig av 

intervjuer som forskningsmetod.  

Mitt resultat visade att elevernas upplevda relationer till sina pedagoger till stor del bidrog till den bild 

de har av sin skoltid. De elever som har erfarenheter av pedagoger med en förmåga att skapa goda 

relationer till sina elever har en mer positiv bild av sin skolgång. Samtliga av de intervjuade eleverna 

kände sig missförstådda . Deras syn på skolan och dess kontext är övervägande negativ, de känner att 

de har misslyckats med skolarbetet och till följd av det har de blivit utsorterade. Generellt sett kan 

man säga att deras skolsvårigheter har lett till ett dåligt självförtroende och en känsla av utanförskap.  

 

Nyckelord: 

Särskilt stöd, skola, specialpedagogik, integrering, upplevelser. 
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1. Inledning 

I mitt arbete på ett individuellt gymnasieprogram möter jag dagligen elever med olika 

funktionsnedsättningar. Alla har de det gemensamt att de under sin skoltid har varit i behov 

av särskilt stöd. Det stöd de har fått varierar då de kommer från olika skolor och har olika 

svårigheter.  

Det jag är nyfiken på är deras tidigare skolerfarenheter men även hur de upplever den skolan 

de går i idag.  

En studie gjord på ett individuellt program visar att eleverna många gånger upplever 

undervisningen som slapp. Den individualisering av pedagogiken ses av eleven som negativ 

särbehandling (Hultqvist, 2001). Ytterligare en studie gjord med elever på gymnasieskolan 

där alla har läs och skrivsvårigheter visar att elever med negativa erfarenheter från liten 

undervisningsgrupp har upplevt sig som utpekade (Heimdahl Mattson & Roll Pettersson, 

2007). Med anledning av detta har jag valt att intervjua elever på det individuella 

programmet för att ta del av deras upplevelser av sin skoltid. Delar de erfarenheter med de 

elever som har deltagit i nämnda studier eller har de andra erfarenheter? Som pedagog vill 

man gärna tro att de insatser skolan gör alltid är av godo. Frågan är om så verkligen är fallet?  

Det finns många åsikter om specialpedagogiken i skolan. Denne har varierat mycket under 

den tid som vi haft en allmän folkskola. Det är mycket politik i frågan. Idag står vi dessutom 

inför en ny gymnasiereform som börjar gälla läsåret 11/12, med en av de stora förändringarna 

att det individuella gymnasieprogrammet tas bort. 

 

2. Bakgrund 

Sedan den allmänna folkskolan grundades i mitten av 1800-talet har det funnits en pågående 

diskussion om de barn som har svårigheter i skolan. Man har på olika sätt försökt hjälpa de 

här eleverna. Den svenska skolan vilar i grunden på en ideologi som handlar om människors 

lika värde. Specialpedagogiken är det kunskapsområde i skolan som har uppgiften att ge det 

stöd eleven behöver för att kunna känna sig delaktig . Specialpedagogiken ska bidra till att 

skolan kan ge barn och elever det stöd som de enligt skollag, förordningar och läroplaner har 

rätt till (SOU 1999:63). I takt med att vi har fått en förändrad syn på kunskap har åtgärder 

och insatser ändrat karaktär. Skolan har av tradition haft en segregerande undervisning för 

den här gruppen elever. I dag går trenden i den politiska debatten mot en integrering i skolan 

där alla elever deltar i samma undervisning. I dagarna har grundskole- och gymnasiereformer 

framtagits som bl.a. omfattar detta. 
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2.1. En skola för alla 

Skolan har till uppgift att skapa en likvärdig undervisning för alla, oavsett vilka svårigheter 

eleven kan tänkas ha. Den ska utgå från varje individ dvs. ta hänsyn till elevens bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper för att möjliggöra ytterligare kunskapsutveckling. I 

skolan ska eleven ges tillfälle att få en överblick och ett sammanhang. Alla elever ska få 

chans att ta egna initiativ, visa ansvar, de ska dessutom ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som är i behov av särskilt stöd, detta är elever som av olika anledningar har eller kan få 

svårigheter med skolarbetet (Lpo 94).  

En skola för alla är en relativt ny företeelse. Den svenska folkskolan grundades 1842, skolan 

som institution hade då redan sin struktur. Med den allmänna folkskolan kom det nya grupper 

till skolan. Problem uppstod då dessa grupper och deras föräldrar saknade erfarenheter av 

skolan (Skolverket, 2003, Hjörne & Säljö, 2008). Många av eleverna befanns var i behov av 

särskilt stöd. 

 

2.2. Elever i behov av särskilt stöd  

Med begreppet elever i behov av särskilt stöd menas de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Stödbehovet kan variera, det kan vara ett tillfälligt 

behov eller bestå under hela skoltiden. Behovet kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller 

andra skäl (Skolverket, 2002). 

 

2.3. Specialundervisning i ett historisktperspektiv  

Så länge skolan har funnits har det pågått en diskussion om de elever som inte passar in, de 

elever som behöver särskilt stöd. Genom tiderna har man på olika sätt försökt att lösa 

problemet. Alla lösningar har mer eller mindre inneburit olika former av segregering (Hjörne 

& Säljö, 2008). 

Under hela 1800-talet handlade specialundervisningen om barns ohälsa och framförallt då 

kroppsligt. De elever som klassades som fattiga eller obegåvade erbjöds en minimum kurs. 

Även flickor gick här, då de ansågs behöva mindre utbildning eftersom deras främsta uppgift 

var att ta hand och hem och barn (Hjörne & Säljö, 2008). Först på 1920- talet började man 

även prata om barns psykiska ohälsa, man talar om uppfostran och sociala svårigheter. 

Utvecklingsscheman växer fram och man talar om normen, för ett barn vid en viss ålder. För 

att korrigera barnets eventuella avvikelser infördes kvarsittning. Kvarsittning innebar att 

eleven fick gå om ett år. Följden blev att få elever flyttades upp och därmed fick en bristfällig 

utbildning då man inte fick gå kvar i skolan efter man fyllt 14 år (Hjörne & Säljö, 2008, 

Andersson, 2006). IQ tester börjar genomföras vilket resulterar i en kraftig ökning i antalet 

specialklasser för de elever som man ansåg sakna anlag för att studera (Andersson, 2006, 

Skolverket, 2003). 
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En utredning gjord på mitten av 1970- talet om skolans inre arbete (SIA – utredningen) 

ändrade synsättet och orsaken till elevens svårighet ansågs finnas i det sociala 

sammanhanget, i skolans miljö, organisation och arbetsform. På 1980-talet utvidgar man det 

miljörelaterade synsättet och benämner elevers svårigheter som skolsvårigheter i stället för 

som tidigare ett individuellt handikapp. Svårigheterna ses som relativa i stället för som 

individuella. Den specialpedagogiska undervisningens mål blir att motverka att barn får 

svårigheter. I läroplanen från 1994 gör man en markering genom att omformulera begreppet 

”elever med behov av särskilt stöd” till ”elever i behov av särskilt stöd”. Meningen var att 

lyfta fram att elevens svårigheter var beroende av den omgivning där eleven är i. 

Stödåtgärden skulle även ske inom undervisningens ramar. Resultatet blev dock fler elever i 

särskilda undervisningsgrupper. D.v.s. en mer segregerande undervisning (Andersson, 2006).  

Den kompensatoriska lösningen på en skola för alla bygger på att man tillsätter extra resurser 

till eleven för att ge denne möjlighet att fungera i skolan. Den kompensatoriska lösningen 

bygger till viss del på ett diagnos tänkande. För att stärka elevens svaga sidor tillsätts 

extraresurser och en tillrättalagd utbildning. För att kunna göra detta behöver man göra en 

kartläggning av elevens starka respektive svaga sidor. Tanken är att bygga upp en utbildning 

som utvecklar de svaga sidorna. Målet är att låta eleven gå tillbaka in i den vanliga 

undervisningen genom att i lilla gruppen lyfta upp eleven till den nivå där andra eleverna i 

befinner sig. Kritiker pratar om svårigheterna med att ställa korrekta diagnoser, till detta 

krävs det hjälp professioner. Men även därefter menar man att diagnoser är en social 

konstruktion bunden till en kulturell och social miljö. Det finns heller inget som talar för ett 

samband mellan en diagnos och den undervisning en elev behöver (Haug, 1998). 

Undersökningar har visat att kompensationen kan vara stigmatiserande då eleverna blir 

särbehandlade och orealistisk då det i många fall förefaller omöjligt att kompensera för 

elevens svårigheter. Det visar sig att elever med relativt stora inlärningsproblem sällan klarar 

av att ta igen den kunskapsbrist som lett till specialundervisningen. Det är än ovanligare att 

de kommer upp på samma nivå som sina kompisar (Haug, 1998). I alla tider har syftet med 

segregeringen av elever varit tvådelat. Dels har skolan velat hjälpa de barn som inte klarat av 

att leva upp till skolan förväntningar, dels har man velat förhindra att nivån sänks för de 

elever som anses utgöra normen i klassrummet (Hjörne & Säljö, 2008). I dag innebär 

specialpedagogik ett förhållningssätt som är förankrat i pedagogernas värdegrund. 

Specialundervisning i sin tur uppfattas i stor utsträckning som en organisationsform. Före 

1970-talet har special pedagogik och specialundervisning ansetts som i princip synonymt. 

Skolans specialpedagogiska insatser har varit särskilt stöd som haft till uppgift att motverka 

elevers svårigheter i skolan. Det har resulterat i specialundervisning och främst handat om 

undervisningens organisation (Andersson, 2006). Organisationen är reglerad i 

grundskoleförordningen. 

 

2.4. Integrering 

I grundskoleförordningen (5 kap 5§) står det att ”Särskilt stöd skall ges till elever med behov 

av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp 
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som eleven tillhör.   Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild 

undervisningsgrupp.” Kritiker menar att den traditionella specialundervisningen är en 

”segregerande integrering” de menar att eleverna går i samma skola, men att de som har 

problem segregeras från klassgemenskapen. En ”inkluderande integrering” anses som ett 

önskvärt alternativ. I den ”inkluderande integreringen” sker all undervisning i klass- 

gemenskapen, alla elever deltar aktivt i skolans verksamhet i en gemenskap. 

Specialundervisningen ska då fokusera på det som eleverna har gemensamt i stället för det 

som skiljer dem åt. Social rättvisa är grunden för en inkluderande utbildning – en skola för 

alla – tillsammans med demokratiskt deltagande och lika värde (Ahlberg, 2001). En 

inkluderande integrering kräver en individualisering i undervisningen (Haug, 1998).  

En studie (Rosenthal & Jacobson, 1992) visar att pedagogens förväntningar har mycket stor 

betydelse för elevens kunskapsutveckling. De menar att elevens utveckling i sitt kunskapande 

står i direkt proportion till de förväntningar som ställs på denne. Det finns en risk att den 

hjälp vi ger eleven innebär en inskränkning av individens medborgerliga och samhälleliga 

rättigheter. Skolans skyddade särlösningar riskerar att ta bort möjligheten till 

kunskapsutveckling för många elever idag (Hallerstedt, 2006). Individualiseringen av 

pedagogiken i lilla undervisningsgruppen upplevs av många elever som negativ 

särbehandling (Hultqvist, 2001). Skolans kategorisering av elever har visat sig kunna vara 

förödande för eleven. Detta då elevens identitetsbildning i stor utsträckning är beroende av 

den kategorin eller den diagnos som fastställs. Man har även sett en tendens att diagnoser kan 

fungera kollektiviserande då personer med samma diagnos sluter sig samman och på detta 

sätt bildar en social gemenskap (Hallerstedt, 2006). 

 

2.5. Kunskap och lärande 

I stället för att kategorisera eleven efter dennes svårigheter bör den ses som en nyfiken och 

målmedveten individ (Sahlberg & Leppilampi, 2005). Det finns en tradition i skolans 

undervisning som utgår från läraren, konsekvensen blir att kunskapen blir en för eleven 

lösryckt del av en helhet. Det blir läraren som överför kunskaper och färdiga modeller till 

eleven.  Undervisningen blir en förmedling av kunskap och träning av enskilda färdigheter. 

Eleven blir då beroende av läraren (Sahlberg & Leppilampi, 2005). Bourdieu & Passeron 

(1970) menar att detta är nödvändigt för att passa skolan som institution. De menar att 

kunskapen i stället måste vara en konstruktion av verkligheten. Ett problem uppstår då eleven 

och pedagogen har olika språk. Det uppstår en ömsesidig brist på förståelse (Sahlberg & 

Leppilampi, 2005). Pedagogen och eleven delar dessutom sällan habitus. Vårt habitus 

påverkar våra handlingar och hur vi tolkar företeelser. Individens habitus formas av det 

dominerande habitus i den grupp individen tillhör. Ju mer lika vår sociala och kulturella 

bakgrund är, desto mer sammanfaller vårt habitus. Habitus skapar gemensamma sätt att se på 

omvärlden och sig själv (Bourdieu & Passeron, 1970) . Pedagogens och elevens olika habitus 

bäddar för missförstånd om undervisningen är lärarcentrerad. Skolan bör istället sträva efter 

att i högre grad utgå från eleven och dennes erfarenheter och upplevelser. Om pedagogen 

bygger vidare på det som eleven lärt sig utanför skolan skapas en meningsfull undervisning 

(Fast, 2007) . Även den sociala interaktionen mellan eleverna är betydelsefull. Här får de 
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möjlighet att bearbeta sina erfarenheter och kunskaper från att vara egenupplevda till att träna 

sig i att generalisera dem. Eleven jämför sina kunskaper med kompisarna och tvingas testa 

dem (Sahlberg & Leppilampi, 2005). Problemlösning är ett sådant tillfälle. Kunskapen 

konstrueras av eleven utifrån tidigare erfarenheter (Göransson, 2004; Sahlberg, P. & 

Leppilampi, 2005). Doverborg & Pramling, Samuelsson (2000) pekar på betydelsen att 

dessutom göra kunskapen meningsfull för eleven. Pedagogen måste skapa ett intresse runt 

kunskapen. 

I dag står förmågan att hantera kunskapen i fokus, jämfört med tidigare. Av den anledningen 

är det viktigt att eleven förstår och kan sätta samman kunskaper för att kunna skapa nya. En 

lärd person i dag har en mångsidighet i sitt tänkande och behärskar problemlösning (Sahlberg 

& Leppilampi, 2005). Utifrån detta bör undervisningens utformning förändras. I de fall där 

skolan misslyckas att se och uppmärksamma eleven kan skoltrötthet uppstå som resultat. 

Lärarna ser inte alltid sin roll utan talar istället om skoltrötta elever kanske för att frånsäga 

sig sitt ansvar (Alin Åkerman, 2001).  

 

2.6. Skoltrötta elever 

Man har funnit tre faktorer som verkar avgörande för att skoltrötta elever ska lyckas. En 

studie på ett individuellt gymnasieprogramvisar att det är nödvändigt med en tät och nära 

relation mellan elev och lärare. Vidare behöver eleverna känna sig delaktig i skolan, det 

arbete de gör här och hur den organiseras. En nära verklighetsanknytning är avgörande. 

Eleverna behöver känna att det de gör är på riktigt (Hugo, 2009). Det ställs stora krav på 

lärare till elever med läs och skrivsvårigheter. För att intressera dessa elever krävs att lärarna 

ger dem tillräcklig stimulans och kraft att läsa. Elever med lässvårigheter är chanslösa på ett 

nationellt program, vilket påverkar deras självförtroende och känslor av meningslöshet (Alin 

Åkerman, 2001). Den nya gymnasiereformen är bl.a. framtagen med tanke på detta. Utöver 

en ny skolreform finns det även förslag på nya kursplaner.  

 

2.7. Skolreformer 

Skolverkets förslag på ovan nämnda kursplaner innebär ett centralt innehåll för de olika åren. 

Kursplanen i matematik anger ett syfte för undervisningen som i mycket påminner om 

dagens strävandemål (Skolverket). Detta är tänkt att göra utbildningen mer likvärdig 

regionalt. 

En gymnasiereform (GY 2011) träder i kraft den 1 juli 2011. Dagens individuella 

gymnasieprogram ersätts av introduktionsprogram i gymnasieskolan. De nya 

introduktionsprogrammen är preparandutbildning, programinriktat individuellt val, 

yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.  

Sammanfattning av förändringarna i gymnasiereformen, Gy 2011: 

 Det blir högre behörighetskrav till gymnasieskolan 8 eller 12 ämnen beroende på 

utbildning.  
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 Minskad valfrihet med ett minskat programutbud, samt en förändrad programstruktur. 

 En större skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.  

 Mer tid för yrkes ämnen på yrkesprogram där arbetslivet får inflytande över 

utbildningen.  

 Två olika typer av examen införs, yrkes- respektive högskoleförberedande examen.  

 Lärlingsutbildningar kommer tillbaka, ett nytt betygssystem samt historia blir ett 

obligatoriskt ämne på alla program.  

 Kraven på grundläggande högskolebehörighet skärps  

(Skolverket). 

Kurserna i skolämnena byts ut mot spår. I matematik föreslår skolverket ett spår för 

yrkesprogrammen, ett för ekonomi-, samhällsvetenskaps-, humanistiska, estetiska och 

ekonomiprogrammen och ett för naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Oavsett vilket spår 

eleven väljer får eleven grundläggande högskolebehörighet. Den elev som vill, kan läsa 

kurser på högre nivå utanför det spår som är anpassat för elevens program (Skolverket). För 

elever som inte når målen för godkänt efter avslutat nionde skolår erbjuds ytterligare ett år i 

grundskolan. 

Redan 2007 började vissa skolor erbjuda ett frivilligt tionde skolår för de elever som inte 

blivit godkända i kärnämnena svenska, matematik eller engelska. Möjligheten till ett tionde - 

och elfte skolår - finns sedan länge reglerat i Skollagen. 

”Om en elev i grundskolan inte tillfredsställande har slutfört sista årskursen när 

skolplikten upphör men bedöms ha förmåga att fullfölja utbildningen, skall 

eleven beredas tillfälle att göra detta under högst två år efter det att skolplikten 

upphörde.” (Kapitel 4 grundskolan,10 § i Skollagen) 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att  

Undersöka hur elever på ett individuellt gymnasieprogram upplever och har upplevt sin 

skolgång  

 Frågeställningarna är: 

 Hur upplever eleverna den hjälp de får för sina skolsvårigheter? 

 Finns det några framgångsfaktorer för elever med skolsvårigheter? 
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4. Metod: uppläggning och genomförande 

Studien är kvalitativ och bygger på personliga och semistrukturerade intervjuer (Denskombe, 

1998). Intervjuerna gjordes i november och december 2010 på ett individuellt 

gymnasieprogram. Alla elever är intervjuade vid ett tillfälle efter skoltid i skolans café. Då 

jag är pedagog på skolan och undervisar eleverna har jag tillgång till deras 

logopedutredningar. Dessutom har jag tillsammans med personalen på skolan gjort 

omfattande pedagogiska utredningar av eleverna vid skolstarten. Totat deltog fyra elever i 

studien. Urvalet är gjort utifrån tillgång, (de är regelbundet i skolan) och intresse från de 

tillfrågade eleverna. Intervjuerna bandades samtidigt som fällt anteckningar fördes. 

Materialet transkriberades till totalt 22 sidor av vilka 17 användes till studien. I analysen 

delade jag upp resultatet i teman och försökte hitta olika aspekter av dessa. De olika 

aspekterna värderade jag i förhållande till tidigare forskning och de teoretiska perspektiv som 

ingår i min bakgrund. Efter analysen av materialet har jag valt att skriva om citaten till 

skriftspråk för att de inte ska verka fördummande.  

Innan jag började med intervjuerna läste jag på lite för att undvika att få svar som inte går att 

använda, tillexempel ja och nej svar. Varje intervju börjar med några övergripande frågor om 

en kritisk händelse i skolan, som ger eleven möjlighet att välja riktning på samtalet. Som 

exempel kan nämnas att jag bad en informant berätta om hur han upplevde sitt skolbyte från 

skolan där han gick i den stora klassen till en ny skola där han började i en liten 

undervisningsgrupp. Dessa frågor följs upp av några mer specifika frågor där jag uppmanar 

eleven att berätta om händelser. Jag använder mig främst av ”Hur” frågor, Hur tänker du… 

Hur kändes det…(Doverborg & Pramling, 2000) 

 

4.1. Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten i en intervju påverkas av olika saker. Det finns en risk att informanten 

påverkas av min person då jag är deras pedagog. Samtidigt som det av den anledningen finns 

ett förtroende som är betydelsefullt mellan informanten och mig, det kan göra att denne har 

lättare att prata om saker som kan kännas svåra (Doverborg & Pramling, 2000). Mina 

kunskaper om deras pedagogiska kartläggningar påverkar givetvis min syn på eleven, då 

dessa bidrar till en mer komplex bild av eleven än vad som kan framkomma under 

intervjutillfället. I kartläggningarna ingår dels kontextuella kunskaper i olika skolämnen men 

även sociala aspekter som påverkar elevens skolgång.  

För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt är det betydelsefullt att i analysen fundera 

vad det egentligen är informanten säger, det är nödvändigt att läsa mellan raderna men även 

fråga sig vad det är informanten inte säger. Det är även viktigt att söka motsägelser i det 

informanten berättar och undersöka dessa ytterligare (Denskombe, 1998). De upplevelser 

som informanten väljer att berätta för mig är troligen inte allt som denne upplevt i frågan. Det 

finns troligtvis många upplevelser han inte minns längre. Det finns en risk att informanten 

inte vågar berätta det den upplever som jobbigast då det kan vara obehagligt (a.a). 
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4.2. Urval  

Studien bygger på intervjuer med fyra elever, alla med olika skolerfarenheter och svårigheter. 

I dag går alla fyra i samma grupp på ett individuellt gymnasieprogram för elever i behov av 

särskilt stöd.  

Skolan har totalt 450 elever uppdelade på trettio enheter. Skolan har bl.a. ansvarar för att 

elever som är inskrivna på olika institutioner och sjukhus. De får undervisning särskilt 

anpassad efter respektive förutsättningar och behov. Detta i samverkan med socialtjänst och 

sjukhus. Skolan bygger på ett nära samarbete mellan elever, lärare, studie- och 

yrkesvägledare och det centrala elevhälsoteamet. Var tredje vecka samlas all personal 

enhetsvis för att samverka kring eleverna på respektive enhet. Skolkurator och studie och 

yrkesvägledare är ute i de olika verksamheterna varje vecka och träffar eleverna.  

Enheten som de intervjuade eleverna går på har idag 18 elever inskrivna. De erbjuds att läsa 

svenska, engelska, matematik, hemkunskap och samhällsorienterade ämnen. Undervisningen 

sker i mindre grupper om 4-6 elever. Alla elever har en individuell studieplan med ett 

individuellt schema. Studieplanen är beroende av elevens tidigare kunskaper (och ev. betyg) 

men även av deras framtidsplaner. De elever som planerar att läsa vidare på ett nationellt 

gymnasieprogram behöver nästa läsår tolv ämnen. På enheten finns det dock främst elever 

som planerar studier på yrkesförberedande gymnasieskola eller folkhögskola. De behöver då 

åtta ämnen för att bli behöriga till detta. Undervisningen på programmet är varvad med 

praktiskt arbete i skolans kök. Här har de hemkunskap men även matlagning och bak till 

bokningar som kommer från besökande grupper. Det finns även möjlighet för eleverna att 

göra praktik i olika stor utsträckning. Antingen på det café som finns i skolans regi med en 

anställd pedagog eller på praktikplatser ute på staden.  

Enheten har fyra lärare varav alla har specialpedagogisk kompetens samt en socialpedagog. 

De fyra elever som deltar i intervjuerna har alla genomgått logopedutredningar och i två av 

fallen även psykologutredningar. 

 

4.3. Etiska överväganden 

I studien följer jag vetenskaps rådets regler och riktlinjer för forskning och studier som 

involverar människor.  

Eleverna som deltar i studien har gett mig ett informerat samtycke, de elever som inte fyllt 18 

år har målsmans samtycke. Det innebär att de som deltagit i min studie har informeras om 

studien och innebörden av deltagarens medverkan för att kunna välja att delta eller inte. Jag 

har även informerat eleverna att de närsomhelst har rätt att välja att avbryta sitt deltagande. 

Slutligen har jag skyddat deltagarnas identitet för att undvika att deras personliga integritet 

kränks. Med anledning av detta har jag fingerat namnen på de intervjuade. Jag har inte heller 

tagit med sådan information om deltagaren som gör så att utomstående kan röja hans/hennes 

identitet (Vetenskapsrådet, 2010). 
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5. Resultat och analys 

I följande del presenteras elevernas skolerfarenheter tolkade av mig. 

 

Martin:  

Martin är 16 år gammal, han är en aktiv kille som tränar mycket. Martin bor tillsammans med 

två äldre bröder, en lillasyster och sin mamma och pappa.  Under sina första år gick Martin i 

en vanlig klass på en F-6 skola med 200 elever. Han berättar att han ofta hamnade i konflikt 

med klasskompisar och vuxna. ”Det var jobbigt, jag kände mig utanför och annorlunda.” 

Inför sitt tredje skolår bytte Martin skola. Han började nu på en F-9 skola med omkring 400 

elever, där han gick i liten grupp med totalt fyra elever. I den nya skolan trivdes Martin 

mycket bättre och umgicks med kompisar och personal. ”Det kändes som de brydde sig om 

mig.” Även skolsituationen blev tydligare och tryggare. ”Jag behövde aldrig vänta på att få 

hjälp. Mina fröknar hade alltid tid, jag behöver ofta hjälp. Jag tycker inte om när jag måste 

vänta.” Martin fick framför allt en väldigt nära relation till en av sina pedagoger. ”Hon och 

hennes man var hemma hos mig och åt middag med min familj. Jag saknar henne väldigt 

mycket.” På frågan vad det är han saknar med henne svarar han. ”Hon förstod mig, jag 

behövde inte hålla på att förklara allt.”  

I lilla gruppen arbetade eleverna individuellt. Martin upplever att han sällan arbetade med 

matematik. ”Jag har låtit boken ligga i bänken i flera år, den blev helt dammig.” Han 

berättar vidare att han istället har arbetat med svenska och engelska. ”Jag är väldigt duktig i 

svenska, fråga min svensklärare.” Martin pratar ofta om de i lilla gruppen som lite udda. ”Du 

vet, det är de som inte fattar som går i lilla gruppen. Dom som är dåliga i skolan.”  

Idag har Martin en annan syn på sina kunskaper. ”Jag vet inte hur det kan vara så, men idag 

är jag bäst i matematik. Det känns så bra när man har löst en svår uppgift och skrivit en lång 

uträkning och det blir rätt. När jag vet att det är jag som har löst uppgiften. Det är nästan 

som att göra mål i fotbollen, man blir stolt och varm i hela kroppen.” Martin är skeptisk till 

skolan på det individuella programmet, det är viktigt att skolan är som han tänker att den ska 

vara. Det ska vara raster, prov och läxor. Han frågar ofta om man kan få betyg av att göra en 

given uppgift. ”Det får inte vara för slappt, jag vill inte gå här för länge. Alla andra går på 

gymnasiet, det riktiga.” På det individuella programmet trivs han bra. ”Det är bra lärare och 

sjysta kompisar.” 

Martin har en generell språkstörning, vilken innebär att han har ett begränsat ordförråd och 

språkförståelse. Han har även koncentrationssvårigheter och ett lågt arbetsminne.  

 

Ella  

Ella är 18 år gammal och är en glad och utåtriktad person. Hon bor tillsammans med sin 

mamma och storasyster . Ellas mamma är mycket engagerad i hennes skolgång. Hon 

upplever att hon under de senaste åren har kämpat hårt för sin dotters rättigheter till en god 

skogång. Ella har gått i vanlig klass, på en F-9 skola med 400 elever. Ellas svårigheter 

upptäcktes sent, en logopedutredning gjordes när hon var 16 år. Trots detta upplevde Ella att 
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hon fick det stöd hon behövde av skolan. ”Jag orkade inte riktigt i skolan, det var jag som 

var trött. Det var mamma som ville att jag skulle genomgå en utredning.” 

 Efter grundskolan började Ella på ett individuellt gymnasieprogram för att nå målen för 

godkänt i kärnämnena. ”Det gick väldigt bra för mig, jag fixade alla ämnen, även svenskan.” 

Året därefter började hon på ett nationellt program men hoppade av efter en termin då hon 

hade stora svårigheter att hänga med i undervisningen. ”Allting gick så fort, jag kom efter 

direkt. Jag var inte tillräckligt duktig.” Hon har ingen särskild lärare hon minns eller vill 

prata om. ”Alla lärare var bra…” Hon har inte arbetat med kompensatoriska hjälpmedel som 

elevskrivbordet med bl.a. talsyntes. 

Ella har visuell dyslexi vilket bl.a. yttrar sig i att hon kastar om bokstäver och siffror men 

även att hon har svårt med avkodningen när hon läser vilket gör att hon snabbt blir trött och 

tappar koncentrationen. Hennes läsförståelse är väldigt låg. Det är lätt för utomstående att 

uppfatta henne som fnittrig och okoncentrerad. När jag sitter ner och pratar med henne förstår 

jag att det är en följd av att hon blir trött och tappar koncentrationen. Jag tolkar även hennes 

fnittrighet som en strategi hon utvecklat under sina år i skolan, det är lättare att uppfattas som 

en glad och sprallig tjej än som en som inte fattar. ”När jag inte förstår vill jag inte alltid 

fråga, ibland förstår jag senare vad de menar, man vill inte att alla ska tycka att man är 

trög.” För att orka med sina studier, men även för att förbereda sig på arbetslivet har Ella 

blivit erbjuden praktik via skolan ett par dagar i veckan. Ella har provat på tre olika 

praktikplatser. Som längst har hon stannat tre dagar, därefter vägrar hon gå tillbaka. Hon 

känner sig utnyttjad och hunsad med på praktikplatserna. ”Jag vill inte arbeta gratis, jag får 

bara göra tråkiga saker.” När jag frågar henne vad det är hon vill göra istället berättar hon 

att hon vill skaffa barn med sin kille. Plugga kan hon göra senare. ”Jag har ju dyslexi, då kan 

jag inte göra allt det man ska.”  Ella drömmer om att bli journalist. Hon vill intervjua kända 

personer i tv. Hon har en sponsrad blogg med många återkommande besökare. När jag frågar 

om det inte är svårt att skriva på denna berättar hon att det finns stavningskontroll som hon 

använder sig av.  

 

Sara  

Sara är 17 år gammal och bor veckovis hos sin mamma och styvpappa samt en halvbror i fyra 

års åldern, veckovis med sin pappa och styvmamma och storasyster. Sara har under sin tid i 

grundskolan gått i en specialskola för barn med olika neuropsykiatriska funktions- 

nedsättningar. Skolan är en F-9 skola med en till en undervisning eller i liten grupp. ”De sa 

att jag aldrig skulle nå målen. Att det var för svårt för mig. Men jag behöver bara lite extra 

tid. Jag vet att jag kan.” Sara berättar att hon mest jobbat i böckerna. Antingen i ett eget rum 

eller bakom en skärm. ”Jag tyckte det var bra, för då blev jag inte distraherad. Jag behöver 

ha det helt tyst när jag jobbar, annars börjar jag lyssna på vad de andra gör.”  

”En gång fick jag en lärare som var helt fel, jag menar det var egentligen ingenting som hon 

gjorde, det var mer hur hon pratade, långsamt liksom. Sen hade hon konstiga kläder också.” 

i övrigt tyckte hon lärarna var bra. 
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Sara har ADD, dyslexi och dyskalkyli samt autismliknande tillstånd. Hon har ett lågt 

arbetsminne och 70 IK poäng. Sara är lätt distraherad, har svårt att följa instruktioner, svårt 

att genomföra och organisera uppgifter. Hennes dyskalkyli innebär bl.a. att hon har svårt med 

tidsbegrepp och klockan, ett svagt korttidsminne och saknar en bild av siffror och symboler. 

Saras dyslexi gör att hon har en låg läsförståelse och stora skrivsvårigheter. Samtliga Saras 

diagnoser kräver väldigt mycket av henne vilket gör att hon snabbt blir trött och ofokuserad. 

Hon orkar inte arbeta mer än 10-15 minuter. Ibland går Sara in i en uppgift och bränner ut 

sig. Då får hon svåra magsmärtor och ångest och måste vara hemma en eller flera dagar 

därefter. När hon var 12 år hittade hon sina utredningar på sin dåvarande skola. Här kunde 

hon läsa saker som pedagoger, läkare och logopeder skrivit om henne. Hon fann uppgifterna 

mycket kränkande och blev rasande. Pågrund av den händelsen vill hon inte att pedagogerna i 

nuvarande skolan ska läsa hennes utredningar. Hon vill hellre att personalen själv ska lära 

känna henne. Hon är väldigt verbal och har god kännedom om sina svårigheter men även om 

sina styrkor. Hon äter dagligen mediciner som ibland gör henne trött.  

Sara tycker det är bra med de tydliga kunskapsmålen hon får i skolan idag. ”Ja vill se målen 

så jag vet vad jag ska kunna. Sen är det skönt att kunna sätta kryss för det man har lärt sig. 

Man ser vad man har lärt sig.” I skolan fungerar hon mycket ojämnt. Sara vill väldigt gärna 

ha en god utbildning. Hon pratar mycket om betydelsen av kunskap. ”Jag måste ju veta hur 

jag ska räkna ut saker, t.ex. när jag ska ha en fest och behöver göra en budget.” Jag tolkar 

det som att det är viktigt för henne att känna sig oberoende och självständig. ”Jag vill ju ha 

en kille och dela livet med, men man måste ju kunna göra saker själv, han kan ju inte hjälpa 

mig hela tiden. Jag kan ju inte heller springa till mamma hela tiden och fråga henne. Ibland 

kan man ju fråga men inte alltid. ”Sara berättar att hon aldrig har trivts på en skola så bra 

som hon gör idag. ”Jag vill gå kvar till jag har lärt mig det jag behöver. Fast jag vill inte gå 

här när jag blir för gammal, inte när jag har fyllt 20. Det är pinsamt.” Ibland tycker hon att 

gruppen är för stor och lite stökig. Det kan bli lite rörigt. ”Det är jobbigt när saker ändras 

som när vi ändrar schemat och sånt.” 

 

Kristian 

Kristian är 18 år och född i Sverige av invandrade föräldrar. Han har en syster som är ett år 

äldre och en fem år yngre bror. Kristian är uppvuxen med våld i hemmet. När Kristian var i 

fyraårsåldern misshandlade hans pappa mamman och blev utvisad ur Sverige till följd av 

detta. Under sin uppväxt har mamman levt ihop med olika sambos som enligt honom alla 

följt liknande mönster.  

De först åren gick han i en vanlig skola. En utredning gjordes när han var 9 år, vilken fick till 

följd att han erbjöds och tackade ja till en plats i särskolan. Här gick han fram till han var 14 

år och läste efter särskolans kursplan. Vid 14 års ålder gjordes en ny utredning som visade att 

han inte var utvecklingsstörd, det tolkades istället som att has traumatiska och turbulenta 

uppväxt lett till kognitiva svårigheter. Under de tidiga tonåren kunde Kristian bli mycket 

aggressiv. ”Jag hade verkligen respekt, de var rädda för mig.” Idag är han en mogen ung 

man.  
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Kristian har ett kriminellt förflutet, vilket han inte har gjort upp med tillfullo. Han har många 

tankar om framtiden. Han berättar att staten kan försörja honom. ”Jag skulle kunna få bidrag 

från socialen, dom betalar för att de som har diagnoser ska kunna leva. Dom kan fixa jobb 

och bostad till mig via MISA, fast det vill jag inte jag vill klara mig själv. Jag ska köpa ett 

hus till mig och mamma, hon vill bo vid vattnet.” Just nu är Kristian utslängd, han och 

mamma bråkar, hon är trött, han är arg. Istället bor han i sin storasysters lägenhet som står 

tom.  

I skolan är han lite kantig, han känner sig gammal. ”Alla här bor hemma, de vet inget om 

livet, jag borde jobba istället.” Han har svårt att lita på pedagogernas intentioner. Han 

ifrågasätter ofta. ”Dom bryr sig inte om hur det går för mig.” Vid de tillfällen en pedagog 

ger honom ett ansvarsuppdrag växer han och blir mycket plikttrogen. Han visar inga 

svårigheter med skolarbetet, vare sig kognitivt eller koncentrationsmässigt. Svårigheterna 

ligger i att komma till skolan. ”Jag kan mycket mer än de tror, jag vill bara inte visa det”. 

Det finns inget framtidshopp, inga framtidsdrömmar om ett yrke. Utanförskapet är tydligt. 

Han pratar om samhället som ”dom”. ”Dom vill inte att man ska lyckas. Vi ska bara ta 

skitjobben och vara tysta.” Han berättar om ett behandlingshem han bodde på i tonåren. 

Personalen misshandlade honom. Det skrevs om det i tidningarna, en i personalen hjälpte 

honom och de anmälde fallet. Han upplever att ingenting hände.   

 

5.1. Teman 

5.1.1. Utanförskap  

Gemensamt för samtliga intervjuade är en känsla av att känna sig missförstådd. De har alla en 

mer eller mindre negativ syn på skolan och dess kontext. Skolan har sorterat ut dem, en 

känsla av att ha misslyckats i skolan och ett utanförskap har präglat dem. Elevernas 

självförtroende i de olika ämnena är lågt, likaså deras självbild har påverkats av dessa 

misslyckanden. Att ständigt misslyckas med att nå skolans mål påverkar dem negativt. Man 

skulle kunna tolka det som att de i likhet med eleverna i Heimdahl Mattson & Roll 

Petterssons studie (2007) känner sig stämplade av skolan. I kombination med att många av 

eleverna i intervjuerna under många år upplevt sig bli särbehandlade i skolan, kan förklara 

den stigmatisering jag tycker mig se. Inte minst Kristian visar tydliga tecken på denna 

psykologiska brännmärkning, det förakt mot de som inte är som han själv.  

 Ella visar tydligt på ett dåligt självförtroende och känsla av meningslöshet med skolan. 

Vilket jag tolkar delvis kommer av hennes misslyckande på ett nationellt program styrkt av 

Alin Åkermans (2001) resonemang om elever med läs och skrivsvårigheter och nationella 

gymnasieprogram. Min uppfattning är även att hennes identitet är starkt knuten till hennes 

dyslexi diagnos. Hon verkar inte identifiera sig som en skolelev.  
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5.1.2. Personliga möten 

Som framgått av en nyligen utgiven studie (Hugo, 2009) har relationen till pedagogerna stor 

betydelse för elevernas resultat. Men även deras upplevelser av sin tidigare skolgång. Det är 

framförallt relationer bra och dåliga eleverna minns från åren i grundskolan. Flera av de 

intervjuade eleverna berättar om dåliga relationer till lärarna. Om hur de har känt sig kränkta 

eller missförstådda. En elev berättar om en lärare han minns som lyckats med att skapa 

personliga möten som gav en känsla av meningsfullhet. De eleverna med erfarenheter av 

goda relationer har även en positivare upplevelse av sin skolgång. 

 

5.1.3. Inte på riktigt 

Det individuella gymnasieprogrammet (IV) är inte ett egentligt val. Det är mer en konsekvens 

av att de saknar godkända betyg i ett eller flera basämnen. Martin sätter fingret på problemet 

med dagens IV program. Många elever upplever IV programmet som ett mellanår, något som 

inte är på riktigt. De känner en stress då de jämför sig med sina gamla klasskompisar. De 

tydliga kunskapsmålen som Sara talar om blir därmed extra viktiga för att göra skolan 

”riktig”. Kristians förändrade attityd då han får ett förtroende uppdrag, ett uppdrag som är på 

riktigt, något som skapar delaktighet går helt i linje med de framgångsfaktorerna Hugo 

(2007) talar om. 

 

6. Diskussion 

Att få tillhöra ett vi, ett sammanhang är viktigt. Att få delta, att någon räknar med oss får oss 

att växa. Alla behöver vi få tillhöra en grupp och känna oss hemma. Men för att kunna finnas 

ett vi krävs det ett dom, när några blir innanför, blir andra utanför. Ofta stärks vi-känslan av 

att andra inte är med och inte är som vi. Utanför är dom som avviker från oss, de som är 

annorlunda. Frågan är vilka som ingår i vi och dom i dagens skola. 

I den här processen har jag ändrat min syn på skolan och då inte minst för det individuella 

programmets varande. Jag har under drygt ett år försökt sätta mig in i den nya 

gymnasiereformen, intresset för detta har varit varierande. Min tro på det tionde skolåret och 

många av de andra förändringarna var inte alltid så stor. Men i ljuset av mina studier har ett 

nytt intresse vuxit fram. Min förståelse för de bakomliggande orsakerna vilka framkommer i 

min bakgrund, får mig att känna glädje och engagemang i att få bidra till denna förbättring 

för en utsatt grupp elever. 

Under mina intervjuer framkom det att eleverna kände sig utsorterade, de är alla medvetna 

om att de inte passar in. Utifrån grundskoleförordningens direktiv om att undervisningen 

främst ska ges i klassen verkar det som att skolan har misslyckats med att ge en likvärdig 

utbildning till de här eleverna (Lpo-94). Kanske är det så att vi egentligen ger den här 

elevgruppen en form av mini kurs i stil med den som erbjöds de elever som klassades som 

obegåvade på 1800-talet (Hjörne & Säljö, 2008). Om så var fallet skulle det innebära att vi 

inte har kommit vidare långt i vår strävan att kompensera dessa elever för deras svårigheter. 
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Det skulle delvis förklara varför diagnoser av olika slag har så stor genomslagskraft i 

undervisningen, trots kritikernas argument om dess sociala konstruktion och bristfälliga 

betydelse för pedagogikens utformning (Haug, 1998). Är det så att vi utformar 

undervisningen så att eleverna i behov av särskilt stöd blir beroende av pedagogen för att 

hantera de utmaningar de ställs inför.  

För att reducera elevernas känsla av att IV programmet inte är på riktigt måste skolverkets 

mål tydligöras så eleverna har möjlighet att känna delaktighet. 

För de elever som är i behov av särskilt stöd finns det idag två vägar. Undervisning i den i 

dag vanligt förekommande ”lilla gruppen”, under varierad tid, med individuellt anpassade 

studier som bryter med gruppens prestationsvillkor, med en individuell vinst som följd. Den 

andra vägen är undervisning i gruppen med individuellt anpassade studier inom ramarna för 

kollektivets prestationer, med en prioriterad gemenskap och tillhörighet till gruppen. Vem 

som har störst vinst av vilken undervisning är svårt att veta. Klart är att det finns elever inom 

båda kategorierna. Kanske finns det fler som skulle gynnas av den inkluderande 

undervisningen än de som ingår där idag. Studier (Sahlberg & Leppilampi, 2005) visar att 

den sociala interaktionen i gruppen är svår att kompensera. En homogen undervisningsgrupp 

är inte alls lika stimulerande som en heterogen, där elevernas olikheter i förkunskaper och 

erfarenheter sätts på prov och testas. Vinsten i att tillhöra kollektivet ter sig mycket stor. 

Svårigheten i den stora gruppen där uppstår då pedagogen ofta har knappa kunskaper om det 

specialpedagogiska fältet. En inkluderande undervisning kan vidare ha svårt att använda sig 

av de framgångsfaktorer som framkommit i studier (Hugo, 2007). Mina erfarenheter från den 

tiden då jag var ensam ansvarig för undervisningen i fysik för skolans alla elever, säger mig 

att det är svårt att skapa dessa personliga möten med alla elever.  I en stor 

undervisningsgrupp vilket är en realitet på många skolor idag är det svårare för pedagog och 

elever att skapa nära relationer. Det kräver en förändring i undervisnings strukturen som 

råder idag. Även den mängd pedagoger som eleven möter i olika ämnen försvårar de nära 

relationerna. Ett alternativ till lilla gruppen är den undervisning Sahlberg & Leppilampi 

(2005) förordar. En undervisning de kallar för samarbetsinlärning, där pedagogen använder 

sig av elevernas olikheter gällande t.ex.  kunskaper och intressen men även kulturella 

skillnader. Kunskapsutvecklingen sker här i ett socialtsammanhang utifrån elevernas 

förkunskaper. Med hjälp av de nya kursplanerna i grundskolan med ett centralt innehåll i 

kombination med en nyfiken och utforskande pedagog kan en modern skola utformas. En 

kunskapsutvecklande arbetsform som bygger på gruppens erfarenheter och intressen. Det 

ställer höga krav på pedagogen som måste vara väl förtrogen med de kunskapsmål som gäller 

och som dessutom har en god (special) pedagogisk kompetens och ser en utmaning i att 

utvecklas med eleverna. Det kräver att pedagogen utgår från elevernas likheter istället för 

deras olikheter (Ahlberg,2001). 

Problemet står i det vaga och den lätt överskridbara gränsen mellan de olika formerna av 

individualisering.  

I mina intervjuer framgick det tydligt att elevens upplevelse av skolan till stordel handlar om 

personliga möten, meningsfulla relationer mellan eleven och dennes pedagoger. Min 

uppfattning är inte att det är detta dagens lärare främst värdesätter. Jag anser istället att 
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pedagoger idag i stor utsträckning är formade av den tradition skolan bär med sig gällande 

kunskapsförmedling och maktordning i klassrummet. Pedagogerna formas även av den 

utbildning de genomgår. Och utbildningens utformning genererar en typ av sökande till 

denna. 

Elevernas känsla av att vara utsorterade speglar samhället då detta bygger på att det är 

nödvändigt med sortering av individerna. Vårt samhälle är inte uppbyggt för att alla ska gå en 

högskoleutbildning. Det finns det helt enkelt inte resurser till. Problemet uppstår då det idag 

ställs höga krav på arbetstagarna ute på arbetsmarknaden. Även arbeten med mindre 

kvalificerade arbetsuppgifter ställer höga krav på de som utför arbetet. Skoltrötta elever 

kommer i kläm, då det saknas alternativ till akademisk utbildning. Den nya 

gymnasiereformen kommer med en viss lösning då det åter blir möjligt med 

lärlingsutbildning. Det störst hotet mot samhället är enligt min mening det utanförskap de 

stigmatiserade eleverna känner (Haug, 1998). Skolan ska spegla det samhället vi lever i . En 

av de främsta uppgifterna är att utveckla eleverna till aktiva och självständiga 

samhällsmedborgare. Kravnivån i den lilla gruppen liknar inte det samhället de senare ska 

kunna leva och verka i.  

Däremot finns det troligtvis ingen som inte tycker annat än att ett specialpedagogiskt 

förhållningssätt gynnar alla elever. Vi lärare behöver titta närmare på våra värderingar. I 

framtidens klassrum borde ingen skillnad göras mellan pedagogik och specialpedagogik.  

Dagens IV program på gymnasiet är många gånger egentligen inget annat än ytterligare en 

form av segregerande undervisning 

7. Konklusion 

Mitt syfte med studien var att undersöka hur elever på ett IV program upplever och har 

upplevt sin skolgång. Det jag möttes av var elever som kände sig på undantag. De upplevde 

sig vara i ett mellanläge i sin utbildning. Detta får mig att inse att den nya gymnasiereformen 

kan vara mycket gynnsam för de elever som inte når målen. Att gå kvar i grundskolan i ett 

tionde skolår kan man tänka upplevs annorlunda för eleven. Även de nya introduktions-

programmen är enligt min uppfattning i linje med den kunskap som finns om skoltrötta 

elever. De påbörjar här en utbildning som de senare ska utveckla vidare.  

Min studie på fyra elever är inte tillräckligt omfattande för att dra några egentliga slutsatser. 

Det jag tycker mig se vara en avgörande faktor för hur eleven upplever sin skolsituation, är 

pedagogens förmåga att skapa relationer till eleverna. Med stöd av tidigare studier (Hugo, 

2009) är min uppfattning att en pedagog som är genuint intresserad av sina elever, då inte 

enbart deras kunskapsutveckling utan även av dem som personer har större förmåga att ge 

dem en meningsfull undervisning. Det är elevernas verklighet undervisningen främst ska utgå 

ifrån. En elevcentrerad undervisning med en kunskapsutveckling i en social interaktion 

mellan eleverna är det mest gynnsamma (Fast, 2007; Salberg & Leppilampi, 2005).  

På frågan om segregerande kontra integrerande undervisning gynnar eleven mest är svår att 

svara på. Troligtvis är det till stor del beroende av hur undervisningen utformas och på 

individen. Generellt anser jag att de flesta elever gynnas av att delta i den stora gruppens 
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sociala gemenskap. De skador som eventuellt kan uppstå i lilla gruppen i form av utanförskap 

och skadat självförtroende är mycket svåra att reparera. En persons dåliga självförtroende i 

ett ämne kan kvarstå för all framtid. Något jag ofta får höra av föräldrar är: ”Jag var också 

dålig i matematik.” Det tycks finnas en tendens att överföra det dåliga självförtroendet i 

ämnet till barnen. 

 

 



 20 

8. Referenser 

 

Ahlberg, A. (2001) Lärande och delaktighet. Sverige: Studentlitteratur. 

 

Alin Åkerman, B. (2001) Varför ser dom oss inte? Intervjuer med gymnasieelever  

om hur de upplever sin skolsituation. Delrapport i projektet ”Gymnasieskolans möte med  

Ungdomar som Riskerar social Utslagning” http://www.buv.su.se/content/1/c6/03/87/18/IO 

L_Forskning_04.pdf (tillgänglig den 16 december 2010). 

 

Bourdieu, P. & Passeron, J-C. (1970) Reproduktionen. Lund: Arkiv förlag. 

 

Denskombe, M. (1998) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (2000) Att förstå barns tankar metodik för 

barninterjuver. Stockholm: Liber AB 

 

Göransson, K. (2004) Barn som blir elever- om olikheter, undervisning och inkludering. 

Stockhlm: Stiftelsen ala. 

 

Hagland, K., Taflin, E. & Hedrén, R. (2005) Rika Matematiska Problem- Inspiration Till 

Variation. Stockholm: Liber AB. 

 

Hallerstedt, G. (2006) Diagnosers makt. Om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: 

Daidalos AB. 

 



 21 

Haug, P. (1998) Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Ingår i skolverkets 

monografiserie Stockholm: Liber distrubution  

 

Heimdahl Mattson, E & Roll Pettersson, L. (2007). Segregated groups or inclusive  

education? An interview study with students experiencing - Failure in reading and  

writing. Scaninavian Journal of Educational Research, 

 

Hjörne, E. & Säljö, R. (2008) Att platsa i en skola för alla - Elevhälsa och förhandling om 

normalitet i den svenska skolan. Nordsteds Akademiska Förlag. 

 

Hultqvist. E. (2001) Segregerande integrering: En studie av gymnasieskolans individuella 

program. Stockholm: HLS 

 

Hugo, M. (2007) Liv och lärande i gymnasieskolan: En studie i elevers och lärares 

erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program. Högskolan i 

Jönköping/Forskarskolan i lärande och kommunikation. 

 

Löwing, M. (2005) Matematikundervisningens konkreta gestaltning. Göteborgs universitet, 

Institutionen för pedagogik och didaktik. 

 

Rosenthal, R. & Jacobson, L. (1992) Pygmalion in the Classroom. Teacher Expectation and 

Pupils´Intellectual Development. Norwalk: Crown House Publishing Limited. 

 

 

Sahlberg, P. & Leppilampi, A. (2005) Samarbetsinlärning. Stockholm: RUNA. 



 22 

Skollagen 1985:1100 http:www.notisum.se/rnp/sls/lag/19851100.ht (tillgänglig den 16 

december 2010). 

 

Skolverket (2003). Likvärdighet i en skola för alla Nr 02:766 Publikation från Skolverket 

2003  

 

Skolverket (2008). Elever i behov av särskilt stöd Riktlinjer för Stockholms grundskola, 

obligatorisk särskola, gymnasie- och gymnasiesärskola. Utgiven av utbildnings-

förvaltningen. Redaktör: Kicki Tepphag Olson, Stockholm, augusti 2008 

 

Skolverket. Ur nya skollagen. Mer om… 

http://www.gyantagningen.se/dovnload/18.2a9c02e412c0627306f800012534/Intro_progra

m.pdf (tillgänglig den 16 december 2010). 

 

Skolverket. Skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan. 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/97/74/Matematik.pdf  (tillgänglig den 16 

december 2010). 

 

Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 

Lpo94.  http://www.skolverket.se/sb/d/165/a/1841  (tillgänglig den 16 december 2010). 

 

Vetenskapsrådet.(2010) CODEX Regler och riktlinjer för forskning, Uppsala. 

 http://www.codex.uu.se/forskningmanniska.shtml  (tillgänglig den 28 oktober 2010). 

 


