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Abstract
The	purpose	of	the	study	is	to	describe	and	research	students’	route	into	the	pro-
gramme,	and	what	it	means	to	students	to	follow	a	special	secondary	school	course.	
The	students	attended	a	small	special	needs	teaching	group	based	on	the	neuropsy-
chiatric	diagnosis	of	Asperger’s	syndrome,	which	had	been	made	during	their	years	
at	school.	In	this	connection,	the	study	will	also	clarify	and	analyse	the	interface	
between	the	organisation	of	a	secondary	school	and	the	special	needs	students,	
from	the	players’	perspective	where	the	students’	attendance	at	school	forms	the	
basis	of	their	education.

The	students	already	had	a	negative	image	of	themselves	as	pupils	before	starting	
their	secondary	schooling.	This	negative	and	destructive	experience	changed	when	
they	talked	about	their	secondary	school	education	and	the	learning	environment	
in	which	they	participated	in	secondary	school.	Attendance	becomes	another	tur-
ning	point	in	the	students’	statements	about	their	time	at	school.	The	experience	
of	being	at	school	has	changed.	

From	their	perspective	–	‘an	inner	perspective’	–	both	the	courses	they	are	ta-
king,	and	the	school	environment,	is	emphasised	as	something	positive.	The	fact	
that	affiliation	to	the	programme	is	positive	is	an	ongoing	feature	in	students’	sta-
tements.	Identification	with	friends	of	a	similar	age,	who	have	comparable	expe-
riences,	above	all	in	relation	to	school,	is	emphasised	by	most	students	as	something	
positive.	Students’	feeling	of	community	is	based	on	the	knowledge	that	the	reason	
why	they	are	on	programme	is	because	they	have	had	different	problems	in	rela-
tion	to	school.	For	students,	the	school	environment	is	a	type	of	identity-creating	
forum,	where	students	with	the	same	problems	can	undertake	their	education.	The	
diagnosis	plays	a	central	part	in	how	students	perceive	themselves	in	relation	to	the	
school	and	the	obstacles	they	face

Keywords:	 Aspergers	 syndrome;	 ethnography,	 individual	 programme,	 integra-
tion,	narratives	 segregation,	 special	 education,	 turning	points,	upper-secondary	
school,
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Förord
Den	här	 avhandlingen	handlar	om	elever	på	 ett	 anpassat	 särskilt	 gymnasiepro-
gram,	om	hur	de	berättar	om	sin	tidigare	skoltid,	sin	diagnos	och	sin	nuvarande	
skolvardag.	Jag	vill	börja	med	att	varmt	tacka	alla	elever	som	lät	mig	ta	del	av	era	
erfarenheter	av	er	skoltid!	Jag	vill	även	tacka	alla	lärare	som	lät	mig	delta	som	ob-
servatör	på	lektioner	och	som	frikostigt	delade	med	sig	av	sina	erfarenheter	av	att	
undervisa	på	gymnasieprogrammet.	

Att	 skriva	en	avhandling	är	en	mödosam	resa	 som	jag	 inte	 skulle	kunna	ge-
nomfört	på	egen	hand.	Två	personer	har	på	olika	sätt	bidragit	och	stöttat	mig	un-
der	hela	doktorandtiden.	Min	huvudhandledare,	professor	Lars-Christer	Hydén,	
tema	Kommunikation,	senare	Tema	Hälsa	och	bihandledare	professor	Ann-Carita	
Evaldsson,	Pedagogiska	institutionen,	Uppsala	universitet.	Tack	Lars-Christer,	för	
din	ständiga	uppmuntran,	ditt	fullständiga	stöd	och	den	tilltro	du	visat	mig	under	
avhandlingsskrivandet.	På	ett	hänsynsfullt	sätt	har	du	guidat	mig	vidare	utifrån	de	
ostrukturerade	texter	som	jag	under	årens	lopp	har	producerat.	Din	insiktsfullhet	
och	din	förmåga	att	ge	konstruktiv	kritik	är	oslagbar.	

Även	ett	varmt	tack	till	Ann-Carita	för	att	du	har	delat	med	dig	av	dina	erfaren-
heter	om	etnografi.	Dina	konstruktiva	synpunkter	på	mina	texter	har	på	ett	oöver-
träffligt	sätt	bidragit	till	att	det	har	det	till	slut	blev	en	färdig	text.

Ett	 stort	 tack	 vill	 jag	 rikta	 till	 alla	 er	 som	varit	 involverad	 i	Forskarskolan	 i		
Pedagogisk	Arbete	 i	Linköping	och	 som	varit	mina	kollegor	under	 årens	 lopp.	
Först	ett	tack	till	Maria	Sundqvist	och	Kerstin	Bergqvist	som	inledningsvis	bidrog	
till	miljön,	ett	särskilt	tack	till	Maria	för	ditt	aldrig	sinande	engagemang	och	stöd	
under	hela	forskarutbildningen,	särskilt	i	de	stunder	då	jag	tvivlat	på	om	jag	pas-
sar	i	akademin.	Professor	Glenn	Hultman	och	professor	Bengt-Göran	Martinsson	
vill	jag	tacka	för	Ert	engagemang	på	seminarier	och	insiktsfulla	kommentarer	på	
manus	i	olika	stadier.	

Den	doktorandgrupp	som	har	funnits	i	Pedagogiskt	Arbete	omfattas	såväl	av	
”gamla”	som	”nya”	doktorander.	På	olika	sätt	har	Ni	alla	bidragit	till	att	förgyl-
la	doktorandtiden	i	stort	och	smått.	Ett	varmt	tack	vill	jag	rikta	till	Anna	Harrie	
Johnsson	 för	 vänskapligt	 stöd,	 läsning	 av	 texter	 och	 annan	uppmuntran,	Ann-	
Marie	Markström	för	påhejande	hejarop	och	Ronny	Högberg	som	har	funnits	till	
hands	för	alla	möjliga	samtal.	Under	sista	tiden	har	Yvonne	Karlsson	bidragit	till	
att	helger	och	sena	kvällar	på	institutionen	varit	uthärdliga.	

Jag	har	även	haft	 förmånen	att	delta	 i	ytterligare	en	 forskarmiljö.	Som	dok-	
torand	i	Nationella	Forskarskolan	i	Pedagogiskt	Arbete,	NaPA	har	min	doktorand-	
tid	 förgyllts	utöver	det	vanliga.	Våra	nationella	och	 internationella	 internat	har		
inneburit	både	intellektuellt	och	kulturellt	stimulerande	sammankomster.	TACK		
till	 alla	 inom	 NaPA!	 Per-Olof	 Erixon,	 Umeå	 har	 som	 föreståndare	 för	 NaPA		
funnits	med	från	början.	Din	förmåga	att	lyssna	och	ta	dig	tid	uppskattar	jag!	Ett	
särskilt	tack	riktar	jag	till	”min”	seminariegrupp,	doktorandkollegorna	Lena	Gran-
stedt,	Umeå;	Marie	Niklasson,	Malmö;	Gudrun	Svedberg,	Umeå	och	Gunbritt		
Tornberg,	 Karlstad	 för	 stimulerande	 seminarier	 under	 våra	 internat.	 Jag	 vill		
också	 innerligt	 tacka	Kerstin	Munck,	Umeå	som	intresserat	 sig	 för	det	som	jag	
har	skrivit.

Marianne	Öberg	Tuleus,	Örebro	universitet	har	på	ett	speciellt	sätt	blivit	en	väl-
digt	god	vän	och	doktorandkollega	i	NaPa.	Våra	gemensamma	intressen	är	många!	
Tack	Marianne	för	alla	samtal,	joggingturer	och	möten!	
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Många	är	ni	som	bidragit	till	slutförande	av	denna	avhandling.	Särskilt	vill	jag	
tacka	Karin	Zetterqvist	Nelson,	Tema	Barn	för	konstruktiva	kritik	på	60	%	semi-
nariet.	

Slutseminarieopponent	Professor	Claes	Nilholm,	Jönköpings	universitet,	vars	
gedigna	och	konstruktiva	förslag	innebar	vägen	till	en	slutgiltig	avhandling,	vill	jag	
rikta	ett	särskilt	tack	för	din	noggranna	läsning.	Dina	synpunkter	har	varit	oerhört	
värdefulla	för	slutförandet	av	avhandlingen!	

Ytterligare	två	seminariegrupper	har	jag	deltagit	i.	Tack	till	deltagarna	i	KIM,	
Kommunikation	i	möten,	Tema	Kommunikation	och	Normalitetsseminariet,	Tema	
Barn	för	stimulerande	och	intressanta	seminarier!	Christina	Brage,	Humanistiska	
biblioteket,	har	varit	till	hjälp	vid	sökning	av	litteratur.	

Tack	Elisabeth	Wallmark,	Umeå	universitet	för	hjälp	i	slutskedet	och	till	Pär	
Andersson,	Print	&	Media,	Umeå	för	redigering	av	avhandlingen.	

Tyvärr	kan	jag	inte	räkna	upp	alla	vänner	som	under	årens	lopp	har	hjälpt	mig	
på	olika	sätt.	Tack	alla	Ni	som	har	förgyllt	vardagen	med	goda	middagar,	skidåk-
ning	och	god	samvaro!	Ett	särskilt	tack	till	Mirella	Ljungrantz	som	har	varit	”akut”	
hundutryckare”	särskilt	i	slutfasen	när	tiden	inte	räckt	till	för	hundpromenader.	
Ett	innerligt	tack	till	vännen	Bengt	Wälivaara	som	intresserat	sig	för	mitt	arbete	
och	som	gjort	illustrationen	till	avhandlingen.

Slutligen	vill	jag	rikta	ett	varmt	tack	till	mina	närmaste,	min	pappa	Alrik	och	
sända	en	tacksamhetens	tanke	till	min	mamma,	Märta	för	all	uppmuntran	genom	
åren.	Mina	barns	farmor,	Siv	har	gjort	en	ovärderlig	insats	och	kommit	till	und-
sättning	för	familjen	när	jag	gett	mig	i	väg	på	veckointernat.	

Sist	vill	jag	tacka	de	som	är	mig	allra	kärast,	Anders,	för	ditt	ifrågasättande	och	
din	närvaro	i	nuet.	Till	mina	barn	som	utgör	en	ständig	källa	till	glädje,	Ellinor,	för	
ditt	positiva	sätt	och	din	förmåga	att	uppmuntra	och	Filip,	som	fått	mig	tillbaka	till	
vardagen	med	både	dina	konkreta	och	filosofiska	frågor.	Ni	betyder	mest!

April	�007	

Kristina
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Kapitel 1

Inledning

K:	Hur	kom	ni	hit?
E:	Jag	gick	(skratt).	Du	får	nog	precisera	dig	lite,	menar	du	hur	vi	fick	reda	
på	det	eller?
Å:	För	min	del	var	det	mina	föräldrar	som	blev	lite	smått	fanatiska,	när	de	
fick	reda	på	att	jag	hade	Aspergers.	Dom	skulle	hjälpa	mig	med	allting	så	
allting	som	hade	med	det	att	göra	skulle	dom	ta	reda	på.	Vad	det	fanns	för	
möjligheter	och	sånt	där.	Och	morsan	är	en	sån,	som	när	hon	sätter	igång	
med	någonting,	då	är	hon	fanatiker	är	just	vad	hon	är.	Så	vi	fick	vi	kolla-
de	upp	genom	skolan,	jag	gick	ju	här	innan,	å	fick	hon	reda	på	att	Niklas	
fanns	och	någonting	om	att,	någonting	om	att	han	skulle	sätta	igång	med	
en	specialklass	för	folk	med	Asperger.	Eller	det	var	typ	nästa	år	han	skulle	
sätta	igång.	Jag	hade	kontakt	med	honom,	pluggade	lite	grann,	läste	ett	par	
ämnen,	träffade	honom	nån	gång	i	veckan.	
K:	mmm
Å:	Så	jag	var	med	ifrån	början	kan	man	ju	säga.
A:	Jag	var	den	andra	som	kom	in	och	jag	kom	direkt	från	grundskolan,	där	
hade	jag	en	stödlärare	(skratt).
Å:	Störd	lärare	(skratt).
A:	Det	hade	vi	många.	
E:	Nä,	men	alltså	nåt	jag	läste	några	ämnen,	jag	läste	några	ämnen	för	att	
slippa,	de	här	pinsamheterna	att	komma	in	och	ut	i	en	klass,	som	jag	varit	
med	om	sen	ettan.	Så	fick	jag	läsa	dom	hos	honom.	Han	var	gammal	ar-
betskamrat	med	Niklas.	Jag	tror	det	var	på	nåt	sätt	genom	honom	jag	fick	
reda	på.
A:	Det	hade	jag	i	ettan	till	trean,	en	sån	lärare.
E:	Det	hade	jag	också	från	ettan	till	trean	jag	hade	det	från	all,	jag	hade	det	
på	alla	årskurser.	
O:	Jo	när	jag	fick	erbjudandet,	så	ja	varför	inte	det	inte	så	mycket	att	fun-
dera	över.	Det	fanns	inte	så	mycket	att	gå	tillbaka	till	det	var	så	jäkligt.	Jag	
gick	aldrig	på	lektionerna.	
I	citatet	möter	vi	några	gymnasieungdomar	som	under	sin	skoltid	fått	di-
agnosen	Aspergers	syndrom�,	och	som	samtalar	och	berättar	om	sina	erfa-
renheter	av	skolan.	Eleverna	har	under	hela	sin	skoltid	upplevt	svårigheter	i	
relation	till	den	undervisning	som	de	fått,	men	berättar	också	om	problem	
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med	kontakter	med	kamrater	och	lärare.	De	berättar	om	olika	svårigheter	
som	de	upplevt	i	relation	till	skolan	och	hur	skolan	hanterat	dessa	problem.	
För	att	få	det	stöd	som	eleverna	anses	behöva	för	att	klara	det	krav	som	
skolan	ställer	har	de	fått	ta	del	av	olika	specialpedagogiska	insatser	under	
sin	tid	i	grundskolan.	Åtgärderna	har	på	olika	sätt	och	i	olika	omfattning	
inneburit	ett	särskiljande	från	övriga	klasskamrater,	för	en	del	av	eleverna	
mer	eller	mindre	under	hela	deras	skoltid.		

”En skola för alla”
Barn	och	ungdomars	skolgång	är	en	viktig	angelägenhet	för	ett	samhälle.	
Skolan	utgör	likt	många	andra	sociala	institutioner	i	samhället	–	som	ex-
empelvis	sjukhus,	socialtjänst,	barnavårdscentral	–	en	viktig	arena	där	olika	
politiska	mål	som	formulerats	skall	implementeras	och	realiseras.	Olika	in-
stitutioner	har	till	syfte	att	tillgodose	enskilda	medborgares	rättigheter	ge-
nom	att	tillhandahålla	en	viss	form	av	service	till	medborgaren.	Utbildning	
utgör	en	sådan	viktig	demokratisk	rättighet	som	alla	i	en	viss	ålder	har	rätt	
till.	Rätten	till	en	plats	i	grundskolan,	och	numera	även	en	plats	i	gymna-
sieskolan,	är	politiska	mål	som	har	formulerats	för	alla	barn	och	ungdomar	
i	åldern	sex	till	arton	år.	Det	innebär	att	skolans	ansvar	för	att	tillgodose	
elevernas	rättighet	att	få	en	utbildning	har	utökats	och	gäller	numera	även	
för	gymnasieutbildningen.	

Skolans	skyldighet	att	tillgodose	alla	elevers	rätt	till	skolgång	finns	for-
mulerade	i	Skollagen	(SFS;	�985:��00)	och	har	i	ideologiska	termer	for-
mulerats	utifrån	tanken	på	en skola för alla.	Denna	formulering	har	fram-
för	allt	kännetecknat	grundskolan.	En	lansering	av	en	skola	för	alla	skedde	
i	samband	med	införandet	av	�980	års	läroplan	för	grundskolan.	Under	
senare	år	har	uttrycket	även	börjat	användas	i	relation	till	gymnasieskolan	
(Hultqvist,	�00�).	Tanken	är	att	skolan	skall	vara	sammanhållen	och	ge-
mensam.	Det	innebär	inte	enbart	att	eleverna	ska	få	tillgång	till	en	likvär-
dig	utbildning	menar	Haug	(�998).	Utifrån	elevernas	perspektiv	bör	en	
skola	för	alla	innebära:

”alla	skall	uppleva	skolan	som	sin,	trivas	där	och	ha	utbyte	av	
den.”	(Haug,	�998,	s.	�3)	

Det	är	svårt	att	tro	att	eleverna	i	det	inledande	exemplet	kan	uppleva	sko-
lan	som	sin	–	inte	minst	utifrån	de	erfarenheter	som	dessa	elever	har	av	sin	
skoltid.	Dessa	elevers	erfarenhet	av	skolan	består	av	olika	svårigheter	rela-
terat	till	skolan	och	en	upplevelse	av	att	inte	passa	in	i	skolan.	Under	sin	
skoltid	har	eleverna	fått	ta	av	del	en	rad	olika	specialpedagogiska	insatser	
och	särlösningar	i	skolan	redan	på	ett	tidigt	stadium.	Eleverna	har	av	skolan	
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definierats	som	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	Dessa	skolbarn	är	vad	Ema-
nuelsson	kallar	”educated	special	pupils”	(�986,	s.	�46).	Med	det	menar	
Emanuelsson	(�004)	att	skolan	bidrar	till	att	skapa	elever	i	behov	av	särskilt	
stöd,	även	om	ambitionen	med	de	olika	insatser	som	ges	till	eleverna	är	den	
motsatta.	Genom	att	en	elev	har	börjat	ta	del	av	specialpedagogiska	insatser	
tenderar	eleven	att	”följa”	en	specialpedagogisk	väg	genom	hela	grundsko-
lan,	menar	Emanuelsson	(�004).	

På	liknande	sätt	menar	Haug	(�004)	att	den	obligatoriska	skolan	inne-
håller	två	parallella	spår,	vad	han	kallar	”normalsporet”	och	specialsporet”	
(Haug,	�004,	s	�70).	Både	Emanuelsson	(�004)	och	Haug	(�004)	belyser	
en	problematik	i	relation	till	att	bli	identifierad	som	en	elev	i	behov	av	sär-
skilt	stöd	i	skolan.	Genom	denna	identifikation	följer	en	skolgång	som	är	
särskild	från	den	vanliga	skolgången.	När	inte	de	specialpedagogiska	insat-
serna	får	de	effekter	som	förväntats,	förblir	skolgången	för	ett	flertal	elever	
genom	hela	grundskolan	upp	till	gymnasiet,	ett	specialspår	som	löper	vid	
sidan	om	normalspåret.	Enligt	Haug	(�998)	fungerar	specialundervisningen	
i	många	fall	inte	som	den	var	tänkt:	

”Barn	som	fått	specialundervisning	hamnar	därför	som	regel	
i	en	stigmatiserad	och	marginaliserad	position	åtminstone	för	
resten	av	sin	tid	som	elever,	med	de	konsekvenser	detta	kan	
få,	då	och	senare.”	(Haug,	�998,	s.	�8)

De	elever	som	misslyckats	i	skolan	och	får	specialpedagogiskt	stöd,	har	ofta	
känt	sig	utpekade	och	därmed	har	deras	svårigheter	förstärkts.	Konsekven-
sen	blir	att	eleverna	inte	når	de	förväntade	resultaten	och	att	alltfler	elever	
därmed	inte	når	målen	i	årskurs	nio	(Murray,	�994;	Ingestad;	�006).	Det	
får	följder	för	elevernas	skolgång	i	gymnasieskolan.	Enligt	Emanuelsson	&	
Persson	(�00�)	är	det	i	stor	utsträckning	samma	elever	som	får	specialun-
dervisning	i	grundskolan	som	sedan	söker	till	det	Individuella	programmet	
i	gymnasieskolan.	

De	gymnasielever	som	vi	möter	i	det	inledande	mötet	samtalar	om	sin	
”skolväg	genom	grundskolan”	in	på	ett	särskilt	gymnasieprogram	som	ska-
pats	för	ungdomar	med	diagnosen	Aspergers	syndrom.	Eleverna	går	i	en	
särskild	liten	undervisningsgrupp	baserad	på	den	neuropsykiatriska	diagnos	
som	eleverna	har	fått	under	sin	skoltid.	Den	skolsituation	som	eleverna	är	
del	av,	en	segregerad	lösning	inom	gymnasieskolan,	ser	ungdomarna	som	
ett	erbjudande	och	en	möjlighet	för	att	kunna	fortsätta	läsa	och	fullfölja	en	
utbildning	inom	gymnasieskolan.	

Elevernas	förhoppning	om	att	kunna	studera	inom	gymnasieskolan	häng-
er	samman	med	den	förändring	som	har	skett	i	gymnasieskolan	under	se-
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nare	år.	Idag	förväntas	mer	eller	mindre	alla	elever	att	fortsätta	att	studera	i	
gymnasieskolan	vilket	har	inneburit	en	stor	förändring	av	gymnasieskolan.	
Även	om	gymnasieskolan	är	en	frivillig	skolform	kan	den	i	det	närmaste	
i	praktiken	betraktas	som	obligatorisk,	eftersom	98	%	av	en	årskurs	idag	
studerar	vidare	i	gymnasieskolan	(Skolverket,	�997a).	Den	tidigare	urvals-
skolan	har	alltså	förändrats	och	blivit	en	skola	för	alla	ungdomar	(Emanu-
elsson,	�004).	

Första	steget	mot	en	skola	för	alla	togs	i	samband	med	införandet	av	en	
sammanhållen	grundskola	�960.	Samtidigt	som	den	organisatoriska	diffe-
rentieringen	minskade	skedde	en	ökning	av	särskiljande	åtgärder	för	elever	
som	inte	uppfyllde	de	krav	som	skolan	ställde.	Införandet	av	grundskolan	
medförde	med	andra	ord	att	behovet	av	särskilda,	så	kallade	specialpedago-
giska	insatser,	ökade	enligt	Emanuelsson	(�004).	Under	�960-	talet	skede	
en	kraftig	ökning	av	specialundervisning	och	under	�970-	talet	hade	mer	
än	en	tredjedel	av	en	åldersgrupp	särskilt	stöd	under	kortare	eller	längre	
tid	(SOU,	�974:53).

I	den	skolpolitiska	formuleringen	”en	skola	för	alla”	betonas	å	ena	si-
dan	det	gemensamma	och	möjligheten	till	en	likvärdig	utbildning	för	alla	
elever.	Å	andra	sidan	betonas	att	elever	ska	få	det	stöd	som	de	behöver	för	
att	uppnå	de	krav	som	skolan	ställer.	Organiserandet	av	”en	skola	för	alla”	
innebär	en	mängd	olika	ställningstaganden	som	får	konsekvenser	för	elev-
erna,	inte	minst	för	de	elever	som	har	svårigheter	att	nå	de	krav	som	sko-
lan	ställer.	Alla	elever	ska	garanteras	en	grundläggande	kunskapsbas	enligt	
intentionerna	med	skolan.	För	de	elever	som	inte	når	upp	till	de	krav	som	
skolan	ställer	finns,	enligt	skolans	styrdokument,	ett	ansvar	för	skolan	att	
bestämma	vilka	åtgärder	som	leder	till	eleverna	ska	ha	möjlighet	att	nå	kun-
skapsmålen.	Enligt	 samma	 styrdokument	 (Lpf	 94,	 SFS	�985:��00)	har	
skolan	ett	ansvar	att	arrangera	åtgärder	för	elever	som	behöver	extra	stöd	i	
skolan.	I	många	fall	innebär	det	ett	särskiljande	från	den	klass	som	eleven	
tillhör.	Ofta	används	olika	diagnoser	som	en	grund	för	ett	särskiljande	av	
elever	till	mindre	undervisningsgrupper.	

En individualisering av skolproblem
För	 närvarande	 spelar	 psykiatriska	 och	 neuropsykologiska	 diagnoser	 en	
viktig	roll	i	skolan.	Olika	neuropsykiatriska	diagnoserna	har	sedan	�990-	
talet	alltmer	använts	som	kategorier	för	att	beskriva	elever	som	är	olika	an-
dra	elever	och	inte	passar	in	i	skolan.	Det	finns	en	stark	tilltro	till	att	den	
medicinska	och	psykologiska	kunskapen	om	barns	problem	i	skolan	är	det	
som	ska	ge	nyckel	till	lösningar	både	när	det	gäller	det	förebyggande,	men	
också	det	behandlande	arbetet.	Det	innebär	att	den	medicinska	och	psy-
kologiska	kunskapen	har	fått	en	stark	ställning	i	skolan	när	det	gäller	vilka	
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insatser	som	bör	ges	för	att	komma	tillrätta	med	elevers	svårigheter	i	skolan	
idag	(Emanuelsson,	�004;	Haug,	�004;	Hjörne,	�004;	Skrtic,	�995).	Enligt	
Skrtic	(�995)	finns	det	en	risk	med	att	använda	medicinska	benämningar	
på	pedagogiska	problem.	Konsekvensen	av	en	medikalisering	av	problem	i	
skolan	är	att	undervisningsformer	och	sättet	att	undervisa	på	influeras	starkt	
av	ett	medicinskt	förhållningssätt.	Rutter	(�98�)	menar	att	diagnosen	har	
en	generaliserade	effekt.	Det	individuella	särdragen	hos	enskilda	barn	ten-
derar	att	betraktas	som	generellt	och	vissa	drag	görs	gemensamma.	

Andelen	elever	som	behöver	stödåtgärder	har	enligt	olika	bedömningar	
ökat	(Hammarberg,	�998;	Persson,	�005;	Skolverket,	�000c).	Likaså	vi-
sar	skolverkets	granskningar	att	antalet	särskilda	undervisningsgrupper	har	
ökat	(Hammarberg,	�998;	Skolverket,	�004	b)	och	att	antalet	elever	som	
går	i	särskilda	undervisningsgrupper	också	anses	ha	ökat	(Löfqvist,	�999;	
Skolverket,	�998;	�000b;	Westling	Allodi	&	Fishcbein,	�000).	Detta	är	nå-
got	som	kan	ses	som	en	konsekvens	av	ett	ökat	intresse	för	medicinska	och	
biologiska	förklaringar	till	avvikande	beteende	hos	elever	(SOU	�003:35;	
SOU	�998:	3�,	Solvang,	�999;	Tideman,	�000;	Kadesjö,	�00�;	Tideman,	
Rosenqvist,	Lansheim,	Ranagård	&	Jacobsson,	�004).	

De	grupper	av	elever	som	har	diskuterats	och	debatterats	livligt	under	
senare	år,	både	i	vetenskapliga	artiklar,	i	media	och	inom	skolan,	är	de	som	
får	diagnoser	inom	det	neuropsykiatriska	området	(Börjesson,	�999;	Kärfve,	
�000;	Gillberg,	�995;	Gillberg,	�996;	Ekman	&	Gillberg,	�997).	

Det	har	även	blivit	vanligare	att	skapa	särskilda,	segregerande	undervis-
ningsgrupper	för	elever	med	neuropsykiatriska	diagnoser.	Det	har	även	skett	
en	ökning	av	så	kallade	skoldaghem	vilket	är	en	särskild	skolverksamhet	
för	elever	som	bedöms	vara	i	behov	av	särskilt	stöd	(Sandén,	�000).	Samti-
digt	har	det	skett	en	ökning	av	antalet	elever	som	är	inskrivna	i	särskolan,	
liksom	en	ökning	av	antalet	elever	i	specialskola	och	i	särskilda	undervis-
ningsgrupper	(SOU	�999:	63).	Inte	minst	är	det	aktörer	utanför	skolan,	
föräldragrupper	eller	grupper	från	medicinskt	håll	som	kräver	segregeran-
de	lösningar	för	vissa	grupper	av	elever	i	skolan	(Gillberg,	�996;	Solvang,	
�997).	Även	andra	menar	att	särlösningar	kan	behövas	för	vissa	grupper	
av	elever.	Både	Sandén	(�000)	och	Haug	(�004)	menar	att	det	alltid	finns	
elever	med	stort	behov	av	stöd	viket	kan	vara	svårt	att	tillgodose	inom	den	
reguljära	skolan.	Ökningen	av	särskilda	undervisningsgrupper	går	emot	den	
officiella	policyn	som	gäller	utbildning	för	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	
och	som	betonar	en	minskning	av	segregerande	grupper	och	organisationer	
(SOU	�998:66;	Unesco,	�00�).	
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Ett återkommande debattämne
Särskilda	pedagogiska	åtgärder,	 för	elever	som	anses	ha	skolsvårigheter,	 i	
form	av	särskild	undervisning	i	avskiljda	grupper	aktualiserar	ett	gammalt	
debattämne	i	skolans	historia.	Diskussionen	har	rört	hur	segregering	eller	
integrering	ska	ske.	Även	vilka	elever	som	ska	särskiljas	och	av	vilka	skäl	
har	varit	föremål	för	olika	uppfattningar.	Olika	aktörer,	som	föräldrar,	lä-
rare	och	andra	professioner,	har	alla	förespråkat	olika	lösningar.	Framför	
allt	har	diskussionen	om	 särskiljande	och	 integrering	 förts	 i	 relation	 till	
grundskolan	medan	gymnasieskolan	inte	varit	berörd	i	lika	stor	uträckning.	
Sedan	�970-	talet	har	en	central	strävan	varit	integration	av	de	elever	som	
segregerats	och	som	tidigare	fått	sin	skolgång	utanför	den	reguljära	sko-
lan.	Begreppet	integrering	betyder	ideologiskt	att	de	elever	som	av	skolan	
definieras	som	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	ska	integreras	i	de	”normala”	
grupperna	i	skolan.	

För	att	i	någon	mån	nyansera	debatten	har	begreppet	inkludering	introdu-
cerats	(se	Haug,	�004;	SOU,	�004:98).	Integrering	innebär	en	aktiv	inplace-
ring	av	dem	som	särskiljts	och	definierats	som	särskilda,	medan	inkludering	
redan	från	början	omfattar	alla.	Haug	(�004)	menar	vidare	att	begreppen	
integrering	och	inklusion	kan	antingen	kan	avse	de	enskilda	elever	som	får	
specialpedagogiska	insatser,	eller	hela	skolan	och	därmed	också	hela	skolans	
verksamhet.	Innebörden	i	det	sistnämnda	är	att	integrering	och	inklusion	
berör	alla	elever	i	en	skola	och	inte	enbart	enskilda	elever	som	anses	vara	
elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	Enligt	Persson	(�00�)	är	inkludering	ett	hon-
nörsord	som	mer	eller	mindre	alltid	betraktas	som	något	positivt,	medan	
dess	motsats	segregering,	alltid	uppfattas	som	negativt.	Detta	trots	att	det	
finns	få	studier	som	belyser	konsekvensen	av	den	ena	eller	andra	utgångs-
punkten.	Användandet	av	begreppet	inklusion	har	även	resulterat	i	ytterli-
gare	en	betoning	av	alla	elevers	rätt	till	deltagande	och	lärande.	Begreppet	
inclusive education används	i	allt	större	utsträckning	internationellt	för	att	
beskriva	såväl	den	praktiska	verksamheten	som	en	politisk	målsättning	av	
inkludering	(Ahlberg,	�999;	Farrell	&	Ainscow,	�00�).	Begreppet	syftar	till	
att	ge	en	mer	nyanserad	och	positiv	framtoning	av	elevers	olikhet.	Detta	
innefattar	inte	enbart	elever	i	behov	av	särskilt	stöd,	utan	även	alla	grupper	
i	samhället	som	betraktas	som	marginaliserade.

Mot	denna	bakgrund	uppkommer	en	rad	frågor	som	knyter	an	till	före-
liggande	avhandling.	I	takt	med	att	allt	fler	ungdomar	studerar	vidare	inom	
gymnasieskolan	kan	vissa	paralleller	dras	till	införandet	av	grundskolan.	Ett	
större	antal	elever	samt	en	alltmer	heterogen	grupp	elever	som	skall	ges	un-
dervisning	är	två	sådana	likheter.	En	fråga	blir	då	om	den	förändring	som	
skett	i	gymnasieskolan	under	senare	år,	inneburit	ett	ökat	behov	av	att	or-
ganisera	olika	särskiljande	lösningar.	Likaså	om	en	liknande	utveckling	som	
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grundskolan	har	gått	igenom	av	särskiljande	åtgärder,	numera	även	kan	ur-
skiljas	inom	gymnasieskolan.

Elever	som	går	i	skolan	är	å	ena	sidan	en	del	av	utbildningssystemet,	med	
förutsättningar	och	mål	och	de	avsikter	som	finns	formulerade	för	elevers	
skolgång.	Å	andra	sidan	tillhör	de	också	både	informella	och	formella	grup-
per	formade	i	skolan	och	i	klassen.	Elever	i	skolan	utvecklar	sig	själva	och	
konstruerar	kunskap	om	såväl	sig	själv	som	det	sammanhang	de	är	en	del	
av,	i	relation	till	andra	människor.	

I	denna	avhandling	är	jag	intresserad	av	två	olika	processer;	identitets-
processer och	lärandeprocesser,	med	ett	särskilt	intresse	för	elever	som	inom	
ramen	för	sin	skolmiljö	definierats	som	elever	i	behov	av	särskilt	stöd,	samt	
av	hur	lärande	sker	i	särskilda	undervisningsgrupper.	Jag	har	med	andra	ord	
ett	intresse	för	hur	lärande	sker	och	hur	identitet	skapas	i	ett	specifikt	sam-
manhang.	Både	identitetsprocesser	och	lärandeprocesser	ser	jag	som	sociala	
och	relationella	processer	som	finns	i	ett	gemensamt	sammanhang.	Det	är	
ett	problemområde	som	studerats	i	liten	utsträckning	inom	den	specialpe-
dagogiska	forskningen	och	inom	klassrums-	och	identitetsforskning.	

Identitetsprocesser 
Om	vi	för	en	stund	återvänder	till	eleverna	i	det	inledande	exemplet	aktua-
liseras	en	rad	frågor	som	är	relaterade	till	identitet	och	identitetsprocesser.	
Eleverna	har	på	olika	sätt	blivit	placerade	i	olika	identiteter	under	sin	skol-
tid,	som	till	exempel	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	eller	som	”Aspergersele-
ver”.	Dessa	kategoriseringar	påverkar	eleverna	och	deras	identitet.	

De	elever	som	finns	inom	det	särskilda	gymnasieprogrammet	som	jag	
studerat	befinner	sig	i	en	komplicerad	skolsituation.	Genom	att	eleverna	
har	en	neuropsykiatrisk	diagnos	tenderar	problematiken	att	uppfattas	som	
knuten	till	individen.	Elevernas	egen	uppfattning	om	den	avvikelse	som	till-
skrivits	dem	i	form	av	en	neuropsykiatrisk	diagnos	är	av	intresse	i	studien.	
Hur	kommer	det	sig	att	eleverna	studerar	inom	det	särskilda	programmet?	
Hur	ser	elevernas	väg	till	programmet	ut?	Vilka	är	eleverna?	Vad	har	des-
sa	elever	för	livshistoria,	framför	allt	i	relation	till	skolan?	Dessa	frågor	är	
centrala	frågor	i	föreliggande	avhandling.	Eleverna	i	denna	studie	har	inte	
valt	kategorin	själva,	men	eleverna	måste	förhålla	sig	till	kategorin	likväl	
som	kategorin	har	betydelse	för	hur	vi	betraktar	dessa	elever.	Det	är	vik-
tigt	att	betona	att	dessa	elever	samtidigt	kan	kategoriseras	som	elev,	flicka,	
pojke,	storasyster	etcetera.	Samma	människa	kan	på	så	sätt	beskrivas	som	
”�6-	årig	gymnasieelev”	eller	”dataintresserad	kille”	där	båda	kategorierna	
är	relevanta	(se	Silverman,	�00�).	Kategoriseringar	och	klassificeringar	av	
olika	slag	är	ett	sätt	att	organisera	fenomen	i	vår	värld	(Adelswärd	&	Nil-
holm,	�999;	Evaldsson,	�004).
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Jag	är	intresserad	av	hur	eleverna	berättar	om	sig	själva	i	relation	till	den	
diagnos	som	de	har	 tillskrivits.	Eleverna	finns	även	 i	ett	 sammanhang,	 i	
skolan,	vilket	gör	att	jag	likaså	är	intresserad	av	det	specifika	sammanhang	
som	skolan	utgör.	Det	betyder	även	att	jag	är	intresserad	av	hur	andra	be-
skriver	dessa	elever	och	hur	det	sociala	sammanhanget	organiseras	utifrån	
dessa	elever	(se	James,	�993;	Hester,	�998).

Kategoriseringen	i	sig	är	central	när	identiteter	och	identitetsprocesser	ska	
belysas.	Identitetsprocesser	bygger	på	likhet	likväl	som	olikhet.	På	samma	
gång	som	något	kategoriseras	sker	en	jämförelse	med	det	som	liknar	var-
andra,	samtidigt	som	det	skapas	en	gräns	mot	det	andra	som	finns	utanför.	
Att	identifiera	sig	med	något	innebär	också	det	motsatta	att	ta	avstånd	el-
ler	fjärma	sig	från	något	annat.	

Det	finns	olika	sätt	att	se	på	begreppet	identitet.	Ett	sätt	är	att	identitet	
är	något	givet,	förutsägbart	och	koherent.	Med	ett	sådant	synätt	är	identite-
ter	något	man	har	eller	är.	Det	innebär	att	varje	individ	utvecklar	sin	iden-
titet	oberoende	av	andra.	Ett	annat	sätt	är	att	se	på	identitet,	och	som	allt-
mer	utmanat	tidigare	synsätt,	innebär	att	identitet	är	något	vi	gör.	Mishler	
(�999)	använder	begreppet	identity performance	vilket	betonar	att	identitet	
är	en	relationell	process	som	ständig	förändras.	I	detta	identitetsarbete	eller	
identitetskonstruktion	beaktar	vi	de	förhållande	vi	lever	och	agerar	i,	vari-
genom	vi	förändrar	oss	själva	och	den	värld	vi	lever	i.	

Utifrån	Mishlers	(�999)	perspektiv	är	det	genom	våra	berättelser	som	”we	
perform	our	identities”	(Mishler,	�999,	s	�9).	På	samma	sätt	som	Mishler	
(�999)	ser	jag	inte	identiteter	som	neutrala	eller	något	som	existerar	inom	
en	individ.	Istället	ser	jag	identiteter	och	identitetsprocesser	som	ett	ständigt	
pågående	arbete	och	något	som	förhandlas	och	förvandlas	i	olika	samman-
hang.	Med	denna	utgångspunkt	får	situationen	betydelse	och	den	språkliga	
interaktionen	mellan	den	som	berättar	och	den	som	lyssnar	får	betydelse.	
Utgångspunkten	för	studien	är	att	identiteter	inte	är	fasta	och	på	förhand	
givna.	Beroende	på	situation	växlar	och	förändras	identiteten	och	samman-
hanget	får	betydelse	för	hur	identiteterna	uppfattas.	

Lärandeprocesser
Lärandet	har	under	lång	tid	förknippats	med	det	individuella	medvetandet	
och	en	föreställning	om	att	lärandet	sker	i	form	av	insamlande	av	kunskap	
hos	den	enskilda	individen	(Sfard,	�998).	Det	betyder	att	lärandet	har	setts	
som	en	kognitiv	process	där	kunskapsutveckling	mer	har	setts	som	ett	men-
talt	tillstånd.	Under	senare	år	har	lärandet	kommit	i	fokus	utifrån	uppfatt-
ningen	att	lärandet	sker	i	samspel	mellan	individ	och	omgivningen.	När	
någon	försöker	lära	sig	något,	lärprocesser,	finns	såväl	en	yttre	som	en	inre	
sida.	Med	denna	utgångspunkt	kan	lärandet	ses	som	en	situerad social akti-
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vitet	(Lave,	�993,	�997;	Lave	&	Wenger,	�99�;	Rogoff,	�003;	Säljö,	�000;	
�005).	Enligt	Lave	&	Wenger	(�99�)	är	lärandet	inte	någon	isolerad	före-
teelse	som	sker	avskilt	hos	den	enskilde	individen.	Samspelsprocesser	mel-
lan	individ	och	omgivningen	är	beroende	av	varandra	där	det	individuella	
kunskapstillägnandet	är	en	del	av	ett	socialt	sammanhang.	Lave	och	Wenger	
menar	att	lärandet	måste	förstås	som	en	integrerad	del	av	den	sociala	prak-
tik	som	individen	är	en	del	av.	Lärandet	är	inget	isolerat	fenomen,	istället	
ses	lärprocesser	som	en:

”Legitimate	peripheral	participation”provides	a	way	to	speak	
about	relations	between	newcomers	and	old-timers,	and	about	
activities,	identies,	artefacts,	and	communities	of	knowledge	
and	practice.	 It	 concerns	 the	process	by	which	newcomers	
become	part	of	 community	of	practice.”	 (Lave	&	Wenger,	
�99�,	s.	�9)

Även	Carlgren	(�999)	menar	att	lärande	är	något	som	sker	mellan	männis-
kor	och	är	kopplat	till	specifika	situationer:

”Lärandet	är	något	som	sker	mellan	individer	och	i	relation	till	
en	social	praktik.	Situationen	blir	en	del	av	lärandet.”	(Carl-
gren,	�999,	s.	��)

I	detta	perspektiv	står	samspelet	mellan	individ	och	kollektiv	i	fokus	(Säljö,	
�000).	I	ett	sociokulturellt	perspektiv	ses	lärandet	som	en	aspekt	av	mänsk-
ligt	handlande.	Grundläggande	handlar	lärandet	om	hur	individer	och	kol-
lektiv	använder	sig	av	olika	fysiska	och	kognitiva	resurser.	Språket	spelar	en	
viktig	roll	i	lärandet.	Det	lärande	som	sker	i	skolan	hänger	samman	med	
undervisning	och	hur	den	bedrivs.	Syftet	med	undervisning	är	enligt	Kroks-
mark	(�006)	alltid	inlärning.	Mötet	mellan	den	som	lär	ut	och	den	som	ska	
lära	sig	är	centralt	för	lärandesituationen.	Vid	lärande	inom	institutionella	
miljöer	är	utvecklingen	av	situerade	identiteter	central.	Att	vara	delaktig	i	
en	institution,	exempelvis	skolan,	innebär	att	de	som	deltar	måste	lära	sig	
att	agera	inom	de	institutionella	ramarna.	Säljö	(�005)	menar	att	situerade	
identiteter	innebär	att	det	finns	förväntningar	på	hur	man	ska	bete	sig	och	
uppträda.	Situerade	identiteter	i	skolan	kan	till	exempel	vara	”elev”,	”kam-
rat”,	”flicka”,	”pojke”.	Vissa	elever	utvecklar	en	identitet	som	”en	som	är	
bra	på	språk”	eller	”	en	som	är	bra	på	idrott”.	Andra	elever	utvecklar	aldrig	
denna	typ	av	identiteter	i	skolan.	Upprepade	misslyckanden	och	negativa	
erfarenheter	i	relation	till	skolan	får	tydliga	konsekvenser	för	elevens	syn	på	
sin	förmåga	inom	dessa	praktiker.	



�0

Kapitel 1

Studiens syfte och frågeställningar
Trots	en	pågående	diskussion	om	en	inkluderande	skola	där	integrering	och	
segregering	är	centrala	frågor,	finns	det	förvånansvärt	få	studier	som	belyser	
segregerade	skolformer	i	skolan	utifrån	ett	aktörsperspektiv.	De	studier	av	
segregerade	grupper	som	publicerats,	avser	med	få	undantag	grundskolan.	
Om	man	dessutom	söker	efter	studier	som	belyser	lärande	och	undervisning	
i	segregerade	skolmiljöer,	finns	det	knappast	någon	forskning	alls.	Även	an-
talet	studier	som	tar	sin	utgångspunkt	i	de	elever	som	får	sin	undervisning	
inom	segregerade	skolformer	är	få.	I	debatten	kring	diagnostisering	av	elev-
er	i	skolans	verksamhet	tappas	ofta	det	subjektiva	perspektivet	bort	menar	
Ingestad	(�006;	jfr.	Haug,	�004).	Det	finns	inte	heller	mycket	forskning	
som	berör	elevers	egna	upplevelser	av	diagnostisering,	eller	av	elevers	erfa-
renhet	av	att	ta	del	av	specialpedagogiska	åtgärder	i	skolan.

”Kan	de	[barnen]	vara	informanter	om	sina	villkor,	eller	tror	vi	att	deras	
relativa	ungdom	hindrar	dem	från	att	se	väsentligheterna,	kvaliteterna?	Tyd-
ligast	blir	problemet	när	marginalisererade	eller	avvikande	barn	och	deras	
villkor	blir	föremål	för	forskning.	Ju	närmare	den	vuxnes	förståelse	som	barn	
och	ungar	befinner	sig,	desto	lättare	är	det	antagligen	att	ta	med	sig	dem	som	
medverkande,	medan	de	kan	vara	mer	närliggande	att	beforska	(forska	om)	
de	marginaliserade,	till	exempel	genom	att	bedöma	deras	situation	utifrån	
en	universell	syn	på	behov	och	utveckling.	Det	paradoxala	är	att	just	dessa	
barn	och	ungdomar	kan	behöva	våra	omsorger	och	våra	perspektivtagande	
forskning	mer	än	redan	inkluderade.”	(Qvarsell,	�003a,	s.	���)

Qvarsell	 (�003a)	betonar	nödvändigheten	 av	 att	barn	och	ungdomar	
som	möter	utanförskap,	och	i	olika	sammanhang	blir	exkluderade,	kom-
mer	till	tals.	Inte	minst	är	det	angeläget	när	vi	talar	om	en	skola	för	alla,	
menar	Qvarsell	(�003b).

Mot	denna	bakgrund	menar	jag	att	det	är	viktigt	att	få	ytterligare	kunskap	
om	hur	särskilda	undervisningsgrupper	organiseras	inom	gymnasieskolan.	
Det	är	även	viktigt	att	få	veta	något	om	hur	undervisningen	bedrivs	inom	
särskilda	och	segregerande	grupper	i	gymnasiet.	Inte	minst	är	det	betydel-
sefullt	att	få	kunskap	om	hur	elever,	som	under	sin	skoltid	blivit	katego-
riserade	som	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	samt	med	ett	funktionshinder,	
själva	upplever	sin	skoltid.	

Studiens	fokus	är	riktad	mot	en	särskild	skolform	som	bäst	kan	karak-
teriseras	som	specialpedagogiska	insatser	i	gymnasieskolan.	Jag	har	valt	att	
närmare	studera	ett	särskilt	program	inom	gymnasieskolan	som	vänder	sig	
till	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom.	Programmet	är	ett	exempel	
på	hur	det	idag	organiseras	lokala	gymnasieutbildningar	och	särskilda	un-
dervisningsgrupper	runt	om	i	landet.	
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Syftet	med	 studien	är	 att	beskriva	och	undersöka	elevernas	väg	 in	på	
programmet	och	vad	det	kan	betyda	för	eleverna	att	gå	på	ett	särskilt	gym-
nasieprogram.	Med	denna	anknytning	avser	 studien	även	att	belysa	och	
analysera	mötet	mellan	gymnasieskolans	organisation	och	elever	som	an-
ses	vara	i	behov	av	särskilt	stöd,	utifrån	ett	aktörsperspektiv,	där	elevernas	
skolsituation	är	utgångspunkt	för	studien.

Utbildningsprogrammet	väcker	frågor	både	på	ett	övergripande	utbild-
ningspolitiskt	plan,	 och	på	 individnivå.	Programmet	 väcker	 även	 frågor	
kring	hur	det	vuxit	fram	och	hur	det	kan	förstås	i	relation	till	utbildnings-
politiska	förändringar	som	skett	inom	skolan	under	�990-talet.	Likaså	ak-
tualiseras	frågor	om	hur	eleverna	har	kommit	i	kontakt	med	programmet	
och	hur	de	har	kommit	att	bli	elever	inom	programmet.	Särskilt	frågor	som	
rör	elevernas	egna	berättelser	i	relation	till	skolan	och	sin	diagnos	är	av	in-
tresse.	Andra	frågor	som	väcks	är	relaterade	till	undervisningen	och	hur	den	
organiseras	inom	programmet.	

Genom	att	rikta	uppmärksamhet	mot	elevernas	vardagliga	skolpraktik	
och	deras	väg	in	till	programmet	har	jag	för	avsikt	att	särskilt	belysa	elev-
ernas	perspektiv	på	sin	skolgång	och	hur	skolverksamheten	organiseras	för	
denna	grupp	av	elever.	Några	frågor	som	jag	speciellt	vill	resa	är:

•	 Hur	berättar	eleverna	om	sin	tidigare	skolgång	och	sin	”skolresa”	in	på	
programmet?

•	 Vad	betyder	diagnosen	för	eleverna	och	vilka	konsekvenser	har	den	fått	
elevernas	skolgång?

•	 Hur	kan	etableringen	av	det	 särskilda	gymnasieprogrammet	beskrivas	
och	förstås?

•	 Hur	levs	det	vardagliga	livet	inom	programmet	med	särskilt	avseende	på	
hur	undervisningen	bedrivs?

Avhandlingens disposition
I	detta	 inledande	kapitel	har	 jag	redogjort	för	studien	och	det	problem-
område	studien	utgör.	I	kapitlet	beskrivs	några	grundläggande	teman	som	
genomsyrar	hela	avhandlingen	på	olika	sätt.	Vidare	har	jag	presenterat	stu-
diens	syfte	samt	frågeställningar.	Studien	har	vidare	satts	in	i	ett	samhälle-
ligt	sammanhang.	

I	kapitel	två	beskrivs	gymnasieskolan	och	dess	ansvar	för	elever	i	behov	
av	särskilt	stöd.	Kapitlet	innehåller	också	en	beskrivning	av	inkludering	och	
exkludering	framförallt	i	relation	till	gymnasieskolan.
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Kapitel	tre	belyser	tidigare	forskning	i	relation	till	studien.	
I	kapitel	 fyra	beskrivs	metod,	 tillvägagångssätt	och	genomförandet	av	

undersökningen,	samt	etiska	överväganden.
Kapitel	fem,	sex,	sju	och	åtta	utgör	avhandlingens	fyra	empiriska	kapi-

tel.	Kapitel	fem	beskriver	den	vardagliga	praktik	som	studerats.	I	kapitlet	
beskrivs	och	analyseras	framväxten	av	det	särskilda	gymnasieprogrammet,	
hur	klassen	kom	till	och	de	centrala	aktörer	som	drev	tanken	om	en	särskild	
undervisningsgrupp.	I	kapitlet	beskrivs	också	programmet,	klasserna	samt	
de	elever	som	studerar	på	programmet	och	lärarna	som	undervisar	på	pro-
grammet	samt	den	skola	som	programmet	har	sin	fysiska	placering	på.	

Kapitel	sex	handlar	om	elevernas	berättelser.	I	kapitlet	fokuseras	elev-
ernas	egna	berättelser	i	relation	till	sin	tidigare	samt	nuvarande	erfarenhet	
av	skolan.	Intentionen	med	kapitlet	är	försöka	beskriva	elevernas	väg	in	på	
programmet.	Jag	har	även	för	avsikt	att	beskriva	elevernas	relation	till	sko-
lan,	klasskamrater	och	lärare.	

I	de	 två	 följande	empiriska	kapitlen	 riktas	 fokus	mot	undervisningen	
inom	programmet.	I	kapitel	sju	står	den	undervisningen	som	bedrivs	inom	
programmet	i	fokus	och	i	kapitlet	analyseras	både	hur	lärare	och	elever	pra-
tar	om	den	undervisning	som	bedrivs	inom	programmet	samt	hur	under-
visningen	bedrivs.	

I	kapitel	åtta	belyses	ämnet	Personlig	 social	utveckling	närmare.	Äm-
net	och	kurserna	har	utvecklats	inom	programmet	och	är	obligatoriskt	för	
samtliga	elever	inom	programmet.

I	det	sista	nionde	kapitlet	förs	en	diskussion	i	relation	till	de	centrala	be-
grepp	som	introducerades	i	kapitel	�	samt	en	diskussion	utifrån	de	empi-
riska	kapitlen.

�	 De	elever	som	får	diagnosen	Aspergers	syndrom	anses	ha	svårigheter	inom	de	områden	
som	beskrivs	i	Lorna	Wings	triad:

	 �.	 ”En	kvalitativ	försämring	avseende	socialt	samspel,	med	till	exempel	oförmåga	att	ut-	
		 veckla	adekvata	kamratkontakter	avseende	utvecklingsnivåer,	brist	på	social	och	käns-	
		 lomässig	ömsesidighet.

	 �.	En	kvalitativ	försämring	avseende	kommunikation	innebärande	bland	annat	försenad	
		 talutveckling,	 eller	 totalt	 avsaknad	 av	 talat	 språk,	 tydligt	 försämrad	 förmåga	 att		
		 initiera	eller	upprätthålla	kommunikation	med	andra	samt	brist	på	varierad,	spontan	
		 fantasilek.

	 3.	Begränsade	och	upprepade	mönster	av	intresse,	beteenden	och	aktiviteter	(ritualer,		
		 fixeringar	vid	föremål,	stereotyper,	m.m).”	(Happè,	�994).

	 I	och	med	att	Lorna	Wing	översatte	Hans	Aspergers	verk	till	engelska	i	en	artikel	�98�	
uppmärksammades	Aspergers	syndrom	och	begreppet	myntades.	I	USA	fick	diagnosen	
status	som	självständig	diagnos	�994	i	DSM-IV.	(se	Wing,	�998;	�000.
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Gymnasieskolan	och	dess	ansvar	för	
elever	i	behov	av	särskilt	stöd

Inledning 
Idag	går	i	stort	sett	alla	ungdomar	i	Sverige	i	gymnasieskolan	(Skolverket,	
�997	b,	Skolverket,	�005d).	Gymnasieskolan	är	en	lagstadgad	rätt	för	alla	
som	slutfört	grundskolan	(Prop.	�990/9�:85;	Prop�99�/93:�50	).	

Kapitlet	handlar	om	vår	föreställning	om	en	skola	för	alla	och	då	särskilt	
om	begrepp	som	inkludering	och	segregering.	Jag	kommer	att	beskriva	den	
förändring	som	har	skett	i	gymnasieskolan	i	samband	med	�99�	års	gym-
nasiereform	samt	framväxten	av	det	individuella	programmet.	Jag	kommer	
också	att	ta	upp	skollagen	och	andra	styrdokument	med	särskilt	fokus	på	
gymnasieskolan.	Lagtexter,	förordningar	samt	styrdokument	som	berör	sär-
skolan	och	de	elever	som	går	i	särskolan,	kommer	jag	inte	att	beröra.

”En skola för alla”– en föreställning  
med många innebörder
Föreställningen	en skola för alla,	har	varit	ett	kännetecken	för	grundskolan	
och	bygger	på	de	ideologiska	idéerna	om	att	samhället	ska	erbjuda	varje	elev,	
oavsett	kön,	geografisk	bostadsort	och	social	situation,	en	möjlighet	till	ut-
bildning	på	likvärdiga	grunder.	Idéerna	bakom	en	skola	för	alla	är	i	första	
hand	formulerade	med	utgångspunkt	i	ett	utbildningspolitiskt	mål.	

Avsikten	med	en	gemensam	barndomsskola	var	att	överbygga	samhälls-
klyftorna	 (Broady,	 �000).	 Flera	 olika	 reformer	 i	 såväl	 grundskolan	 som	
gymnasieskolan	banade	väg	för	en	organisatorisk	förutsättning	för	en	sam-
manhållen	skolform.	Genom	att	läroverket	avskaffades	�966	och	fackskola	
och	gymnasieskolan	slogs	samman	�97�	med	gymnasieskolan	hade	paral-
lellskolsystemet	avskaffats	i	båda	skolformerna	(se	Arnman,	Järnek	&	Lind-
skog,	�004,	Sundkvist	�006).	

Trots	föreställningen	om	en	skola	för	alla	finns	ett	särskiljande	av	elever	i	
såväl	grundskolan	som	i	gymnasieskolan.	Det	organisatoriska	särskiljandet	
av	särskolan	såväl	som	specialskolan	från	de	övriga	skolformerna	upprätt-
håller	svårigheter	att	skapa	en	skola	för	alla	elever.	I	stället	innebär	det	en	
exkludering	av	vissa	grupper	av	elever.	
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Föreställningen	om	”en	skola	för	alla”	har	av	tradition	företrädesvis	an-
vänts	i	relation	till	grundskolan.	I	samband	med	�980	års	läroplan	används	
orden,	men	redan	i	�96�	år	läroplan	finns	tankefiguren	(Persson,	�00�).	
Under	slutet	av	�990-	talet	har	”en	skola	för	alla”	återigen	aktualiserats,	men	
då	framför	allt	i	relation	till	gymnasieutbildningarna	(Hultqvist,	�00�).

I	relation	till	”en	skola	för	alla”	har	begreppet	likvärdighet	diskuteras	(Lin-
densjö	&	Lundgren,	�000,	Quennerstedt,	�006).	Begreppet	likvärdighet	
har	sedan	�970-	talet	används	inom	utbildningspolitiken (se	Quennerstedt,	
�006)	och	intar	en	central	plats	i	dagen	skoldebatt	med	varierande	inne-
börd.	Från	att	framför	allt	har	stått	för	en	jämlikhetssträvan	har	betydelsen	
alltmer	kommit	att	handla	om	vallfrihet	(Quennerstedt,	�006).	Betydel-
sen	varierar	dock	beroende	på	det	sammanhang	som	det	används	i,	menar	
Quennerstedt	(�006).	Skolverket	konkretiserar	vad	som	avses	med	en	lik-
värdig	utbildning.	Skolverket	menar	att	eleverna	skall	ha	lika	tillgång	till	
utbildning	oberoende	av	kön,	geografisk,	ekonomiska	och	sociala	förhål-
landen;	utbildningen	skall	vara	likvärdig	inom	respektive	utbildningsform;	
utbildningen	ska	ha	lika	värde,	det	vill	säga	att	de	kvalifikationer	(examen	
och	betyg)	som	erhållits	ska	värderas	lika	då	studenterna	i	konkurrens	med	
andra	söker	utbildningsplats	eller	anställning.	

Allteftersom	har	icke-	segregerande	lösningar	kommit	i	skymundan	fram-
för	kravet	på	valfrihet.	Den	individuella	rätten	att	utveckla	sin	särart	har	
betonats	(Haug,	�998;	Lindensjö,	�00�;	Lindensjö	&	Lundgren,	�000).

Segregering och segregerande undervisningsformer
Segregerande	och	särskiljande	lösningar	av	elever	med	olika	skolsvårighe-
ter	har	ständigt	varit	en	källa	till	diskussion	i	grundskolan.	Framför	allt	har	
argument	för	särskiljande	handlat	om	att	kunna	erbjuda	elever	en	möjlig-
het	 till	 särskild	 undervisning,	 anpassad	 utifrån	 elevernas	 förutsättningar	
(se	Areschoug,	�000;	Axelsson,	�007).	Elever	med	funktionshinder	är	en	
grupp	av	elever	som	i	samband	med	grundskolans	framväxt	segregerades	
i	olika	skolformer.	Olika	segregerande	undervisningsformer	utvecklades	i	
takt	med	grundskolans	ökade	behov	av	att	differentiera	elever	i	samband	
med	införandet	av	grundskolan.	I	gymnasieskolan	har	segregering	inte	dis-
kuterats	 i	 samma	omfattning	och	segregerande	undervisningsformer	har	
inte	förekommit	i	någon	större	utsträckning.	Anledningen	till	detta	är	att	
gymnasieskolan	till	sin	uppbyggnad	redan	är	differentierad,	där	såväl	pro-
gram	 som	kurser	 skiljer	 sig	 åt	 (se	Marklund,	 �984;	Richardsson,	 �004;	
Murray,	�988).

Segregering	kan	beskrivas	och	förstås	på	ett	flertal	sätt.	Segregering	kan	
både	innebära	att	elever	särskiljs	i olika skolformer	eller	till särskilda under-
visningsgrupper	 inom	den	skolform	som	eleverna	tillhör.	Grundskolan	är	

•
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inte	en	skolform	som	är	homogen,	istället	är	den	uppdelad	på	några	oli-
ka	skolformer,	där	särskolan	är	ett	exempel	på	en	skolform	som	är	segre-
gerad.	Segregerande	skolformer	för	vissa	grupper	av	elever	i	grundskolan	
var	en	dominerande	ideologi	fram	till	�960-	talet	(Areschoug,	�000)	och	
fortfarande	betonas	segregerande	 lösningar	för	en	del	elever.	Elever	med	
utvecklingsstörning,	 som	bedöms	 inte	kunna	nå	upp	 till	grundläggande	
kunskapsmål,	skrivs	in	i	särskolan	enligt	rådande	lagstiftning	(SFS	�985;	
��00,	kap	33§).	

Från integrering till inkludering 
Integrering	är	en	ideologisk	målsättning	som	började	omsättas	i	praktiken	
på	�970-	talet	både	i	skolan	och	i	samhället	i	stort.	Under	de	senaste	de-
cennierna	har	integrationsmålen	betonats	i	en	mängd	olika	nationella	och	
internationella	beslut,	deklarationer	och	lagar.	FN:s	konvention	om	barns	
rättigheter	antogs	av	FN:	generalförsamling	�989.	Samhällets	ansvar	för	bar-
nen	stärktes	i	samband	då	Sverige	ratificerade	FN:s	konvention	om	barnets	
rättigheter	år	�990	(Hägglund,	�00�;	Lindgren	&	Halldén,	�00�).	Stan-
dardreglerna	vilar	på	en	grundsyn	om	alla	människors	lika	värde	och	sam-
ma	rättigheter	oberoende	av	förutsättningar.	Ett	extra	ansvar	antogs	�993	
”Standarregler	om	delaktighet	och	jämlikhet	för	människor	med	funktions-
nedsättningar”	(United	Nations,	�995).	

Ett	område	som	särskilt	berörs	i	standardreglerna	är	utbildning.	I	FN:s	
standardregler	betonas	funktionshindrades	lika	rätt	till	utbildning,	men	även	
att	utbildningen	bör	vara	en	integrerad	del	i	den	ordinarie	skolundervisning-
en.	Det	lyfts	även	fram	att	specialundervisning	i	vissa	fall	kan	vara	den	lämp-
ligaste	typen	av	undervisning	för	vissa	studerande	med	funktionshinder.	

En	annan	deklaration	som	Sverige	ställt	sig	bakom	är	Salamancadekla-
rationen	som	antogs	�994	(Unesco,	�00�).	I	den	avses	mer	specifikt	un-
dervisning	riktad	till	elever	med	behov	av	särskilt	stöd	i	skolan.	Här	ut-
trycks	ännu	mer	explicit	målsättningen	om	gemensam	skola	där	alla	lever	
undervisas	tillsammans.	Särskilt	stöd	till	elever	i	behov	ska	ges	inom	klas-
sens	ram.	Den	grundläggande	principen	för	den	integrerade	skolan	är	att	
alla	barn	ska	undervisas	tillsammans,	oberoende	av	eventuella	svårigheter	
eller	skillnader.	Elevernas	olika	behov	betonas	vilka	ska	mötas	med	olika	
inlärningsmetoder	och	inlärningstempo.	I	Salamancadeklarationen	fram-
hålls	 även	organiserandet	av	 särskilda	 skolor,	 specialklasser	 eller	grupper	
inom	skolan	bör	vara	en	undantagslösning.	Samtidigt	betonas	att	det	kan	
finnas	en	litet	antal	elever	med	funktionshinder	som	inte	kan	tillgodogöra	
sig	undervisning	i	ett	vanligt	klassrum	eller	skolor.	Genom	den	så	kallade	
Salamancaderdeklarationen	blev	inkludering	ett	officiellt	begrepp	som	in-
ternationellt	fått	stark	genomslagskraft.	



�6

Kapitel 2

Begreppen	inkludering	och	integrering	är	nära	kopplade	till	begreppet	
”en	skola	för	alla”.	Begreppen	sätts	i	samband	med	målsättningen	om	en	
sammanhållen	skola	för	elever	med	olika	förutsättningar	att	nå	undervis-
ningsmålen.	Inkludering	kan	förstås	på	olika	sätt.	Enligt	vissa	innebär	det	
inkluderande	arbetssättet	en	metod	att	nå	likvärdighet	(se	Persson,	�00�;	
Rosenqvist,	�000;	Skidmore,	�004).	Utifrån	detta	innebär	det	visserligen	
att	den	enskilda	elevens	behov	identifieras	samtidigt	som	stödet	ska	ges	uti-
från	elevens	självklara	delaktighet	i	den	vanliga	klassen	eller	gruppen.	Andra	
menar	att	inkludering	har	en	djupare	betydelse	förankrad	i	ett	samhällsper-
spektiv	(Skrtic,	�99�;	�995;	Ytterhus,	�000).	Enligt	Skrtic	(�99�;	�995)	
och	Ytterhus	(�000)	är	gränsdragningen	mellan	barn	som	behöver	stöd	och	
andra	barn	sociala	konstruktioner	som	förändras	utifrån	en	rådande	norm	
för	vad	som	är	normalt.	

Haug	(�998)	förespråkar	ett	alternativ	till	den	traditionella	segregerande	
specialundervisningen	och	talar	om	inkluderande integrering. Tillvägagångs-
sättet	vid	inkluderande	integrering	är	att	all	undervisning	sker	inom	ramen	
för	den	klass	som	eleven	är	inskriven	i,	vilket	även	stämmer	överrens	med	
intentionerna	i	de	utbildningspolitiska	målen.	I	stället	för	att	fokusera	på	
den	enskilda	eleven	och	det	som	eventuellt	kan	skilja	henne	eller	honom	
från	andra	elever,	hamnar	fokus	på	det	gemensamma.	I	ett	sådant	synsätt	
fokuseras	inte	elevens	brister	om	barnet	har	en	diagnos.	En	neuropsykiatrisk	
eller	medicinsk	diagnos	är	enbart	intressant	om	den	kan	ge	vägledning	om	
vilken	slag	undervisningen	elever	kan	få	ta	del	av	och	på	vilket	sätt	den	kan	
ske	utan	att	eleven	exkluderas	från	gemenskapen.	

Den nya gymnasieskolan
Gymnasieskolan	av	idag	vilar	på	en	månghundraårig	tradition.	Jag	kommer	
dock	inte	här	att	gå	djupare	in	och	beskriva	den	svenska	gymnasieskolans	
historia,	utan	hänvisar	till	studier	som	har	belyst	gymnasieskolans	föränd-
ring	(se	Korp,	�006;	Marklund,	�984;	Richardsson,	�977;	Murray,	�988,	
Sundkvist	�006).	Istället	tar	jag	min	utgångspunkt	i	�99�	års	gymnasiere-
form	som	inneburit	en	rad	förändringar.	Alla	gymnasieutbildningar	blev	
treåriga	och	skulle	ge	allmän	behörighet	för	universitets-	och	högskolestu-
dier.	Det	viktigaste	med	reformen	var	att	alla	som	har	gått	ut	grundskolan	
skulle	erbjudas	en	plats	inom	gymnasieskolan,	antingen	inom	ett	nationellt	
program	eller	inom	det	individuella	programmet.

I	samband	med	propositionen	Växa med kunskap	(prop	�990/9�:	85)	
förändrades	den	frivilliga	gymnasiereformen	radikalt.	Enligt	Richardsson	
(�004)	utgjorde	gymnasiereformen	den	största	förändring	som	någonsin	
gjorts	 av	 den	 svenska	 gymnasieskolan.	 Inom	 gymnasieskolan	 finns	 idag	
tre	olika	programkategorier	att	välja	mellan:	nationella	program,	special-
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utformade	program	och	det	individuella	programmet.	Det	finns	idag	�6	
nationella	program	med	två	studieförberedande	och	�4	yrkesförberedan-
de	program.	Samtliga	är	treåriga	med	motiven	att	stärka	de	yrkesinriktade	
programmen	och	ge	alla	elever	som	studerar	på	program	behörighet	 för	
högskolestudier.	

Specialutformade	program	innebär	att	den	enskilde	eleven	ges	möjlig-
het	att	sätta	ihop	sin	egen	studiegång.	Studietiden	på	ett	specialutformat	
program	är	tre	år	och	omfattar	samma	antal	kärnämnen	som	på	ett	natio-
nellt	program	(Skolverkets	rapport	nr	93).	Visionen	”en	skola	för	alla”	kom	
att	aktualiserades	i	detta	sammanhang	också	i	relation	till	gymnasieskolan	
(Hultqvist,	�00�).	

Under	�990-talet	skedde	också	andra	förändringar	inom	skolan	där	ett	
ökat	kommunalt	ansvar	för	skolans	verksamhet	var	speciellt	betydelsefullt.	
Det	politiska	ansvaret	och	styrningen	över	skolan	decentraliseras.	Inom	gym-
nasieskolan	skedde	flera	förändringar	under	denna	tidsperiod	som	innebar	
att	gymnasieskolans	struktur	förändrades	i	riktning	mot	en	programstruk-
tur	och	en	ny	kursuppbyggnad	jämfört	med	den	tidigare	organisationen	
kring	gymnasielinjer.	Gymnasieskolans	alla	program	blir	treåriga	förutom	
det	individuella	programmet	som	omfattar	ett	års	studier	som	grund	för	
(förhoppningsvis)	 fortsatta	 studier	 inom	ett	program	(Lundgren,	�00�).	
Gymnasieskolan	blev	dessutom	målstyrd,	vilket	innebär	att	ett	ökat	ansvar	
och	befogenheter	fördes	över	från	staten	till	kommunerna	(Lindensjö	&	
Lundgren,	�000;	Lundgren,	�00�).

Ett	exempel	på	hur	gymnasieskolan	särskiljer	elever	är	det	individuella	
programmet	som	kan	betraktas	som	en	segregerad	verksamhet	inom	gym-
nasieskolan.	Elever	som	läser	på	det	individuella	programmet	går	i	mindre	
klasser.	Klassrumsmiljön	skiljer	sig	åt	från	andra	gymnasieklasser.	Under-
visningen	är	individuellt	anpassad	för	att	passa	enskilda	elevers	behov.	Det	
individuella	programmet	är	en	kompensatorisk	åtgärd	för	elever	som	inte	
har	tillräckliga	kunskaper,	för	att	de	skall	kunna	söka	till	ett	nationellt	pro-
gram	(Prop.	�990/�99�:85,	Hultqvist,	�00�).	Den	kompensatoriska	tanken	
motsvarar	specialpedagogiska	idéer	om	kompensation	till	enskilda	individer	
och	deras	problem	(Emanuelsson,	Persson	och	Rosenqvist,	�00�).	Olika	
specialpedagogiska	insatser	används	för	att	kompensera	elevernas	brister	när	
den	”vanliga”	pedagogiken	inte	räcker	till	(Persson,	�00�).

Differentiering i gymnasieskolan
En	av	de	 frågor	som	diskuterades	mycket	 i	 samband	med	 införandet	av	
grundskolan	var	differentieringsfrågan	(Marklund,	�984).	Av	speciellt	in-
tresse	var	hur	differentiering	och	segregering	av	elever	till	olika	specialklas-
ser	skulle	ske	i	relation	till	vanliga	klasser.	I	grundskolan	kom	rekommen-
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dationer	i	Lgr	6�	om	att	individualisera	undervisningen	för	att	möta	elevers	
olika	behov.	Följden	blev	att	specialundervisning	betraktades	som	ett	sätt	
att	 individualisera	 den	 vanliga	 undervisningen	 (Ahlström,	 Emanuelsson	
och	Wallin,	�986).	Efterhand	ökade	de	insatser	som	senare	kom	att	kall-
las	specialundervisning	till	de	elever	som	ansågs	vara	i	behov	av	särskilda	
insatser.	Frågan	hur	specialundervisningen	i	skolan	skulle	organiseras	blev	
under	denna	tid	föremål	för	diskussion	(Ahlström,	Emanuelsson	och	Wal-
lin,	�986).

I	gymnasieskolan	har	frågan	om	differentiering	inte	varit	aktuell	på	sam-
ma	sätt,	eftersom	gymnasieskolan	i	sin	utformning	varit	en	”frivillig	skol-
form”	och	därmed	inte	varit	en	skolform	anpassad	till	alla	elever.	Det	sätt	
som	gymnasieskolan	 tidigare	var	organiserad	på	 fungerade	 i	allra	högsta	
grad	differentierande	genom	att	långt	ifrån	alla	elever	som	slutade	grund-
skolan	fortsatte	till	gymnasiet	.	Det	fanns	en	tydlig	uppdelning	mellan	lä-
roverket	där	de	teoretiska	linjerna	fanns	och	yrkesskolan	där	de	praktiska	
utbildningarna	var	placerade.	Med	�960	års	gymnasieutredning	inleddes	en	
utveckling	mot	en	förändring	av	gymnasieskolan,	vilket	kan	ses	som	star-
ten	på	framväxten	av	en	sammanhållen	gymnasieskola	(Marklund,	�984,	
Wallin,	�997).	Beslutet	om	en	sammanhållen	grundskola	�960	påverkade	
utvecklingen	inom	gymnasieskolan	(Arnmark,	Järnek	&	Lindskog,	�004;	
SOU	�963:	43).	

Den	utveckling	som	sker	av	gymnasieskolan	under	�000-talet	är	ytligt	
sett	lik	den	utveckling	som	grundskolan	gått	igenom	vad	gäller	bemötan-
det	av	elever	som	inte	klarar	de	mål	som	skolan	ställt	upp.	I	grundskolan	
har	dessa	elever	i	första	hand	fått	stöd	i	form	av	olika	specialpedagogiska	
insatser.	Behovet	av	specialpedagogiska	insatser	tenderar	att	öka	i	relation	
till	en	större	och	alltmer	heterogen	grupp	av	elever	(Hultqvist,	�00�).	En	
väsentlig	och	avgörande	skillnad	gentemot	grundskolan	är	att	gymnasie-
skolan	är	uppbyggd	som	ett	differentierat	skolsystem	med	olika	program.	
Det	medför	att	det	trots	allt	är	svårt	att	dra	paralleller	mellan	grundskolan	
och	gymnasieskolan.	Gymnasieskolan	har	av	tradition	varit	differentierad	
(Marklund,	�984;	Richardsson,	�004;	Murray,	�988,	Sundkvist	�006)	och	
förefaller	att	fortsätta	fungera	som	en	uppdelad,	differentierad	skolform.	Så	
hävdar	exempelvis	Lund	att:

”oavsett	den	programöverskridande	likvärdighet	som	över	tid	
inrättats	 innehållsligt	och	organisatoriskt	 i	gymnasieutbild-
ningen,	 kommer	 utbildningsutbudet	 tillsammans	 med	 ele-
vernas	olika	valmöjligheter	att	skapa	en	differentierad	gym-
nasieskola.”	(Lund,	�006,	s	�4)	

•
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Uppdelningen	i	olika	program	–	vilket	är	en	differentiering	av	organisa-
torisk	karaktär	–	kan	i	sin	tur	leda	till	segregerande	effekter,	menar	Lund	
(�006).	Placeringen	av	olika	yrkesförberedande-	respektive	studieförbere-
dande	program	på	olika	gymnasieskolan,	leder	därmed	med	till	en	segre-
gering	av	elever.	

Det	betyder	alltså	att	gymnasieskolans	organisation	förstärker	differentie-
ringens	konsekvenser	genom	att	ungdomsgrupper	separeras	från	varandra	
och	vi	får	en	segregerad	gymnasieskola	trots	gemensam	läroplan	och	ge-
mensamma	kärnämneskurser	på	alla	program	(Lund,	�006).	Såväl	de	ovan	
nämnda	organisatoriska	lösningarna	som	ett	bibehållet	traditionellt	köns-	
och	klassmönster	i	rekrytering	till	olika	program	(Rueterborg	&	Svensson,	
�998,	Sundkvist	�006),	upprätthåller	skillnaden	mellan	elever	med	olika	
bakgrund	när	det	gäller	studieresultat	och	möjligheter	att	gå	på	ett	studie-
förberedande	program	(Beach,	�999).	Enligt	Korp	(�006)	har	programmen	
såväl	som	de	karriärer	de	förbereder	för,	mycket	olika	status	i	samhället	och	
på	arbetsmarkanden.	

En	annan	faktor	som	bidrar	till	särskiljande	av	elever,	är	elevernas	egna	
val.	Lund	(�006)	pekar	på	två	olika	sätt	att	förklara	elevers	val	av	gymna-
sieutbildning.	Den	ena	förklaringen	bygger	på	teorier	som	utgår	ifrån	att	
elevens	sociala	bakgrund	påverkar	elevernas	val	och	att	elevernas	val	av	gym-
nasieutbildning	stakar	ut	deras	framtid.	Den	andra	förklaringen	utgår	från	
ekonomiska	och	psykologisk	teorier	och	bygger	på	att	ungdomar	har	ett	
fritt	och	eget	val.	Det	innebär	att	unga	människor	väljer	utbildning	utifrån	
sin	faktiska	och	”fria”	viljebildning	(Lund,	�006,	s.	�5).

Med	 sitt	 resonemang	 riskerar	 Lund	 (�006)	 missa	 en	 viktig	 grupp	 av	
elever,	nämligen	de	 som	saknar	grundskolebetyg.	 I	princip	har	gruppen	
inte	några	valmöjligheter	utan	är	hänvisade	till	det	individuella	program-
met	inom	gymnasieskolan.	Det	innebär	att	dessa	elever	inte	segregeras	på	
grund	av	sina	egna	val,	i	stället	är	det	avsaknaden	av	grundskolebetyg	som	
hänvisar	dem	till	ett	visst	program.		Är	det	verkligen	fråga	om	ett	val	när	
elever	väljer	till	det	särskilda	gymnasieprogrammet	som	riktar	sig	mot	elever	
med	en	särskild	diagnos?

Jag	vill	peka	på	att	gymnasieskolans	skolformer	skiljer	sig	från	grundsko-
lan.	Det	innebär	bland	annat	att	organiserandet	av	särskiljande	och	segre-
gerande	grupper	i	gymnasieskolan	kan	få	andra	konsekvenser	och	innebä-
ra	något	annat	för	gymnasieelever	än	vad	det	gör	för	elever	i	grundskolan.	
Trots	grundskolans	och	gymnasieskolans	olika	förutsättningar	förekommer	
en	nationell	skolpolitisk	uppfattning	för	båda	dessa	skolformer	i	vilken	kra-
vet	på	en	likvärdig	utbildning	är	starkt.	
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Framväxten av det individuella programmet
Införandet	av	gymnasiereformen	�99�	innebar	en	förändring	både	för	lä-
rare	och	för	elever.	Den	tidigare	differentierade	gymnasieskolan	som	ute-
slöt	vissa	elever	skulle	nu	ge	utbildning	till	en	större	och	alltmer	heterogen	
grupp	av	elever	(Skolverket,	�998b;	Broady,	m.fl.	�000).	Kravet	på	god-
kända	betyg	i	kärnämnen	ställdes	för	att	komma	in	på	ett	nationellt	pro-
gram	(se	Hultqvist,	�00�).	Ett	sätt	för	gymnasieskolan	att	hantera	elever	
som	saknade	grundskolebetyg	var	skapandet	av	det	individuella	programmet	
dit	elever	hänvisas	som	saknar	godkända	betyg	hänvisas	(se	vidare	beskriv-
ning	av	det	individuella	programmet	i	kapitel	5).	Många	av	eleverna	som	
studerar	inom	det	individuella	programmet	har	tidigare	under	sin	skoltid	
tagit	del	av	specialpedagogiska	insatser	till	exempel	i	form	av	undervisning	
i	små	grupper	(Hultqvist,	�00�).

Ett	skäl	till	ökningen	av	antalet	elever	på	det	individuella	programmet	
kan	vara	det	förändrade	behörighetskrav	som	infördes	från	och	med	hös-
ten	�998.	Utifrån	det	förändrade	behörighetskrav	ställdes	kravet	på	betyget	
godkänt	från	årskurs	9	i	svenska,	matematik	och	engelska	(Hultqvist,	�00�).	
Detta	förändrade	behörighetskrav	innebar	att	flera	elever	inte	uppnådde	det	
krav	som	ställdes	för	att	komma	in	på	någon	gymnasieutbildning.	Konse-
kvensen	blev	att	fler	elever	går	det	individuella	programmet.	

Varför finns det individuella programmet? 
Bakgrunden	till	det	individuella	programmet	är	huvudsakligen	det	kommu-
nala	uppföljningsansvaret,	det	vill	säga	kommunens	skyldighet	att	följa	upp	
alla	ungdomar	efter	avslutad	grundskola.	Det	kommunala	uppföljningsan-
svaret	för	ungdomar	som	regeringen	beslutade	om	�976	(SIA-propositio-
nen	�975/76:	39)	innebar	att	skolan	tillsammans	med	arbetsförmedlingen	
hade	ett	ansvar	att	följa	upp	elever	två	år	efter	att	de	slutat	grundskolan.	
Kommunens	uppföljningsansvar	för	alla	�6-	och	�7-	åringar	innebar	både	
ett	informationsansvar	och	ett	åtgärdsansvar.	Informationsansvaret	hand-
lade	om	att	kontinuerligt	hålla	sig	informerad	om	vad	ungdomarna	syssel-
satte	sig	med,	och	åtgärdsansvaret	handlade	om	att	ge	information	kring	
studier	och	arbete	och	att	erbjuda	sysselsättning	i	form	av	kurser,	praktik	
och	yrkesorientering.	

I	 och	 med	 Kunskapspropositionen (�990/9�:	 85)	 stärktes	 kommunens	
ansvar	för	de	elever	som	inte	gick	på	någon	gymnasieutbildning.	Kommu-
nens	ansvar	för	att	erbjuda	alla	ungdomar	en	utbildning	ökade,	något	som	
resulterade	i	det	 individuella	programmet.	Det	individuella	programmet	
beskrivs	som	ett	”arbetsredskap	för	kommunerna	att	uppfylla	sina	skyldig-
heter	att	erbjuda	ungdomar	utanför	de	nationella	programmen	en	gymna-
sieutbildning”	(Prop,	�990/9�:85).	

•
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I	propositionen	uttrycks	ett	antal	motiv	för	det	individuella	programmet.	
Möjlighet	till	kompensation	för	de	elever	som	saknar	tillräckliga	kunska-
per	var	ett	motiv.	Genom	studier	inom	det	individuella	programmet	skulle	
så	kallade	svaga	elever	slussas	vidare	till	de	nationella	programmen	(SOU,	
�000:39).	Ett	annat	var	att	motivera	och	vara	vägledande	för	de	elever	som	
är	omotiverade	för	studier	eller	osäkra	i	sitt	studieval.	Ytterligare	motiv	som	
beskrivs	är	att	vara	stödjande	för	de	elever	som	inte	kommit	in	på	sitt	val	
eller	avbrutit	sin	gymnasieutbildning.	Det	kompensatoriska	motivet	är	det	
mest	framträdande	motivet	för	det	individuella	programmet.	Den	elevgrupp	
som	kan	ses	som	den	främsta	målgruppen	är	de	elever	som	har	otillräckliga	
förkunskaper	 för	 gymnasiestudier	 (Hultqvist,	 �00�).	 Enligt	 proposition	
�99�/9�:	�57	är	det	individuella	programmet	avsett	för	elever	som	inte	är	
studiemotiverade	och	för	elever	som	är	osäkra	i	sitt	studieval.	Det	är	även	
till	 för	 elever	 som	 endast	 vill	 studera	 vissa	 kurser	 inom	gymnasieskolan		
(Utbildningsdepartementet,	�998).

Enligt	skollagen	(5	kap	�3	§	skollagen)	är	kommunen	skyldig	att	erbju-
da	gymnasieutbildning	i	form	av	ett	specialutformat	program	eller	en	plats	
på	det	individuella	programmet	för	de	ungdomar	som	inte	antagits	till	ett	
nationellt	program	i	gymnasieskolan	eller	annan	likvärdig	gymnasieskola.	
Vidare	är	kommunen	skyldig	att	erbjuda	de	elever	som	avbrutit	studier	på	
ett	nationellt	program	en	annan	likvärdig	utbildning.	Det	individuella	pro-
grammet	är	idag	helt	eller	delvis	integrerat	i	de	�79	kommuner	som	har	
egen	gymnasieskola	med	nationellt	program	(Hultqvist,	�00�).	Det	som	
kan	ses	som	föregångare	till	det	individuella	programmet	är	det	kommu-
nala	uppföljningsansvaret	vilket	sällan	varken	var	lokal-	eller	verksamhets-
mässigt	integrerat	i	gymnasieskolan.

PRIV: programinriktat individuellt program
De	utvärderingar	och	uppföljningar	som	genomförts	av	det	 individuella	
programmet	har	visat	att	det	finns	otydligheter	när	det	gäller	vad	det	indi-
viduella	programmet	leder	till	(Hultqvist,	�00�).	För	att	råda	bot	på	detta	
inrättades	�999	ett	programinriktat	 individuellt	program,	vad	som	kom	
att	kallas	PRIV	(Prop.	98/99).	PRIV	innebär	en	programinriktad	utbild-
ning	där	eleven	kan	läsa	både	kärnämnen	och	yrkesämnen	från	ett	natio-
nellt	program.	

Det	gymnasieprogram	som	står	i	fokus	för	avhandlingen	påminner	om	
det	programinriktade	individuella	program	som	kom	att	inrättas	inom	det	
individuella	programmet.	En	skillnad	jämfört	med	PRIV	är	att	det	indi-
viduella	program	 för	 elever	med	diagnosen	Aspergers	 syndrom	erbjuder	
eleverna	att	läsa	kurser	i	teoretiska	ämnen	och	inte	endast	yrkesämnen	som	
PRIV	är	inriktat	mot.
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Elever på det individuella programmet
I	samband	med	förändrade	behörighetskrav	i	form	av	betyget	godkänd	från	
årskurs	9	i	svenska,	engelska	och	matematik,	till	gymnasieskolans	nationella	
program,	ökade	antalet	elever	på	det	individuella	programmet	med	cirka	�-	
3%.	Hälften	av	de	elever	som	går	vidare	till	det	individuella	programmet	
är	elever	med	de	lägsta	betygen	från	årskurs	9.	Kännetecknande	för	elever	
inom	det	individuella	programmet	är	att	de	har	misslyckats	med	sina	stu-
dier	i	grundskolan	(Hultqvist,	�00�).	

Det	är	möjligt	att	grovt	identifiera	fyra	kategorier	av	elever	inom	det	indi-
viduella	programmet.	Det	är	dels	de	som	kommer	direkt	från	grundskolan	
eller	de	som	avbrutit	ett	nationellt	program.	Dels	finns	de	elever	som	gjort	
uppehåll	i	studierna	mellan	grundskolan	eller	de	som	nyligen	invandrat	till	
Sverige.	Begreppet	skolsvag används	om	den	grupp	av	elever	som	går	på	det	
individuella	programmet	(Broady,	�000:	39;	Hugo,	�004).

Det	individuella	programmet	skall	omfatta	ett	års	studier	där	elever	med	
bristande	förkunskaper	och	som	inte	kommer	in	på	ett	nationellt	program	
ges	möjligheten	att	höja	sin	kunskapsnivå.	Fortsatta	studier	på	ett	nationellt	
program	är	målet.	I	praktiken	ser	det	dock	olika	ut	för	de	elever	som	har	gått	
på	det	individuella	programmet.	För	de	elever	som	kom	direkt	från	grund-
skolan	direkt	till	det	individuella	programmet	gick	60	%	vidare	till	ett	natio-
nellt	program	året	därpå.	För	de	elever	som	inte	kom	från	grundskolan	var	det	
�6	%	som	gick	vidare	till	ett	nationellt	program.	För	gruppen	av	invandrare	
som	aldrig	gått	i	svensk	grundskola	var	det	knappt	��	%	som	fortsatte	på	ett	
nationellt	program.	Antalet	elever	som	går	på	ett	individuellt	program	har	
successivt	ökat	i	antal	sedan	det	startade	och	omfattade	i	slutet	av	�990-talet	
det	tredje	största	programmet	inom	gymnasieskolan	(Broady	m.	fl.,	�000).	
Enligt	Broady	(SOU,	�000)	har	det	individuella	programmet	inte	lyckats	att	
nå	upp	till	intentionen	att	slussa	in	eleverna	på	nationella	program.

Alternativ till gymnasieskolan
Under	�990-	talets	början	förändrades	arbetsmarkanden	drastiskt	på	så	sätt	
att	möjligheterna	för	ungdomar	att	få	arbete	minskade	kraftigt.	En	ökning	
av	ungdomsarbetslöshet	tillsammans	med	det	faktum	att	allt	färre	ungdomar	
fick	fast	anställning	och	heltidsarbete,	kom	att	i	grunden	förändra	ungdo-
marnas	situation	(Bunar	och	Trondman,	�00�).	Decenniet	kännetecknas	
dessutom	av	kraftiga	nedskärningar	 inom	den	offentliga	 sektorn	 (SOU,	
�000:3),	besparingar	som	inte	minst	fick	omfattande	konsekvenser	inom	
skolans	område.	Antalet	elever	i	klasserna	ökade	och	antalet	lärare	och	spe-
ciallärare	minskade.	Vidare	ökade	kravet	på	att	ha	en	diagnos	för	att	elever	
skulle	få	ta	del	av	specialpedagogiskt	stöd	i	skolan,	vilket	innebär	att	antalet	
elever	med	olika	diagnoser	ökade	(Skolverket,	�005b).	

•
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Situationen	för	ungdomar	har	på	så	sätt	förändrats	samtidigt	som	kon-
kurrensen	hårdnat.	Det	gäller	såväl	möjligheten	att	komma	in	på	ett	natio-
nellt	gymnasieprogram,	som	möjligheten	att	få	ett	jobb	direkt	efter	grund-
skolan	(Helldin,	�00�).	I	princip	utgör	gymnasiet	det	enda	befintliga	alter-
nativet	för	ungdomar	som	gått	ut	grundskolan	eftersom	få	ungdomar	har	
möjlighet	att	får	arbete	direkt	efter	grundskolan.	På	så	sätt	kan	man	säga	
att	studier	inom	gymnasieskolan	är	det	enda	tänkbara	alternativet	för	ma-
joriteten	av	ungdomar	idag.	

Möjligheten	för	alla	elever	att	gå	i	gymnasieskolan	har	inneburit	att	skol-
tiden	har	 förlängts	och	gränsen	mellan	gymnasiet	och	den	obligatoriska	
grundskolan	 har	 luckrats	 upp	 (Emanuelsson,	 �004).	 Arbetsmarknadens	
ökade	krav	på	högre	utbildning	och	en	förändrad	arbetsmarknad	gör	att	
övervägande	delen	av	alla	ungdomar	väljer	att	gå	på	gymnasiet	idag.	Valet	
att	inte	gå	på	någon	gymnasieutbildning	existerar	egentligen	inte	som	nå-
got	faktiskt	val	(Lund,	�00�).	Av	alla	ungdomar	i	en	årskurs	går	cirka	98	
%	vidare	till	gymnasiestudier	(SOU,	�000:39).	

Specialpedagogiska insatser i gymnasieskolan 
I	gymnasieskolan	har	specialpedagogiska	insatser	tidigare	inte	förekommit	
i	någon	större	omfattning	(Emanuelsson,	�004;	Marklund,	�989;	Lang,	
�004).	Specialundervisning	och	specialklasser	är	i	första	hand	något	som	
har	rört	grundskolan.	I	samband	med	gymnasieskolans	förändring	från	en	
differentierad	 skolverksamhet	mot	 en	gemensam	 sammanhållen	gymna-
sieskola,	har	en	ökning	av	behovet	av	specialpedagogiska	insatser	i	gymna-
sieskolan	skett.	I	ett	flertal	utredningar	kring	gymnasieskolan	aktualiseras	
specialundervisningsbehovet	så	tidigt	som	i	�960	års	gymnasieutredning	
(SOU,	�963:43),	�96�	års	fackskolutredning	(SOU	�963:50)	och	i	SIA-	
utredningen	(�974:53).	Först	i	den	sistnämnda	utredningen	tillkom	regle-
ringar	som	innebar	extra	resurser	för	elever	med	svårigheter.	

Under	 70-talet	 inrättades	 specialklasser	 och	 samordnad	 specialunder-
visning	 inom	 gymnasieskolan	 (Marklund,	 �989)	 med	 följande	 typer	 av	
handikapp:	hörselskada,	 rörelsehinder,	 intellektuella	handikapp,	 läs-	och	
skrivsvårigheter,	 samt	 andra	 handikapp	 (Myrberg,	 �98�).	 Skapandet	 av	
särskilda	undervisningsgrupper	var	ett	sätt	att	dels	ge	stöd	åt	de	elever	som	
behövde,	samt	att	minska	antalet	elever	i	gymnasieklasserna.	Antalet	elev-
er	som	tog	del	av	specialpedagogiska	insatser	omfattade	väldigt	få,	vilket	
innebar	en	tämligen	liten	förväntad	effekt,	nämligen	att	reducera	antalet	
elever	i	gymnasieklasserna.	

Inte	minst	kan	inrättandet	av	det	individuella	programmet	ses	som	en	
specialpedagogisk	insats	även	om	det	inte	kallas	så.	Det	individuella	pro-
grammets	syftar	till	en	kompensatorisk	insats	för	de	elever	som	inte	upp-
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fyller	de	krav	som	gymnasieskolan	ställer	på	elever	för	att	läsa	ett	nationellt	
program	(Hultqvist,	�00�).	

Skolans styrdokument, lagar och förordningar  
för elever i behov av särskilt stöd i gymnasieskolan 
Ett	sätt	att	närma	sig	hur	gymnasieskolan	möter	elever	i	behov	av	särskilt	
stöd	är	att	studera	hur	styrdokument,	lagar	och	förordningar	som	är	styrande	
i	skolans	verksamhet.	Mitt	urval	utgörs	av	dokument	som	belyser	elever	i	
behov	av	särskilt	stöd	utifrån	utbildningspolitiska	direktiv,	och	som	framför	
allt	berör	gymnasieskolan.	Också	andra	lagar	som	kan	ha	inverkan	på	sko-
lans	verksamhet	när	det	gäller	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	tas	upp.	

Särskilt stöd
Elever	som	har	skolsvårigheter	beskrivs	vara	barn i behov av särskilt stöd om-
fattar	såväl	barn	med	funktionshinder	som	andra	barn	som	har	skolsvårig-
heter	(SFS	�985:	��00;	Lpo	94,	Lpf	94;	Bagga-	Guppta	och	Nilhom,	�00�;	
Nilholm,	�003,	�006;	Persson,	�005).	Det	finns	ingen	entydig	definition	
av	hur	barn i behov av särskilt stöd	ska	beskrivas	(prop.	�00�/0�:�4).	Dä-
remot	har	skolan	en	skyldighet	enligt	skollagen	att	ta	hänsyn	till	de	elever	
som	behöver	särskilt	stöd	(SFS	�985:��00,	ändr.	t.	o.	m.	�003:4�5).	Sko-
lan	har	ett	särskilt	ansvar	för	de	elever	som	anses	vara	i	riskzonen	för	att	få	
svårigheter	i	skolarbetet.	Enligt	läroplanerna	för	gymnasieskolan	(Lpf	94)	
skall	skolan	utformas	på	ett	sådant	sätt	att	alla	barn	och	ungdomar	har	en	
möjlighet	 att	 utvecklas	 på	 bästa	 sätt.	Undervisningen	 ska	 anpassas	 efter	
varje	elevs	förutsättningar	och	behov.	Skolan	har	ett	särskilt	ansvar	för	de	
elever	som	har	svårigheter	och	olika	förutsättningar	att	nå	målen	för	ut-
bildningen:	särskilt	hänsyn	ska	skolan	ta	till	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	
(Lpf	94).	Enligt	läroplanen	(Lpf	94)	är	”elever	i	behov	av	särskilt	stöd”	en	
grupp	av	elever	som	skolan	särskilt	ska	beakta	men	även	elever	med	nega-
tiva	skolerfarenheter.	Den	nya	gymnasieskolans	uppdrag	är	att	den	skall	
möta	alla	elevers	behov:

”Undervisningen	skall	anpassas	till	varje	elevs	förutsättningar	
och	behov	(…)	Hänsyn	skall	tas	till	elevernas	olika	förutsätt-
ningar,	behov	och	kunskapsnivå.	Det	finns	oliks	vägar	att	nå	
målen.	Särskild	uppmärksamhet	måste	ägnas	åt	de	elever	som	
av	olika	anledningar	har	svårigheter	att	nå	målen	för	utbild-
ningen.	Därför	kan	undervisningen	aldrig	göras	lika	för	alla	
(…)	Elever	ska	bli	medvetna	om	att	nya	kunskaper	och	in-
sikter	är	förutsättningen	för	personlig	utveckling.	Detta	skall	
syfta	till	att	grundlägga	en	positiv	inställning	till	lärande	och	
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att	 återskapa	 en	 sådan	 inställning	 hos	 elever	 med	 negativa	
skolerfarenheter.	Skolans	ska	stärka	elevernas	tro	på	sig	själva	
och	ge	dem	en	framtidstro.”	(Läroplanen	för	frivilliga	skol-
formerna,	Lpf	94,	s.	38-	40)

En	annan	grupp	av	elever	som	särskilt	lyfts	fram	i	läroplanen	för	gymna-
sieskolan	är	elever	med	funktionshinder	(Lpf	94):

”Skolan	har	ett	särskilt	ansvar	för	elever	med	olika	funktions-
hinder.”	(Gymnasieskolans	regelbok,	�003/�004,	s	�3�)

I	skollagen	anges	riktlinjer	för	hur	grundskolan	ska	möta	elever	i	behov	av	
särskilt	stöd	(SFS	�99�:����,	kap.	4,	�§).	I	första	hand	ska	eleven	få	stöd	
inom	den	klass	eller	grupp	som	eleven	tillhör	men	möjligheten	att	ge	det	
särskilda	stödet	i	en	särskild	undervisningsgrupp	ges.	En	elev	skall	ges	stöd-
undervisning	om	det	kan	befaras	att	eleven	inte	kommer	att	nå	de	kun-
skapsmål	som	anges	i	kursplanerna	eller	om	eleven	av	andra	skäl	behöver	
särskilt	stöd.

Genom	 stödundervisning	 kan	 också	 elevföreträdare	 i	 skolkonferens,	
elevskyddsombud	eller	de	som	innehar	andra	liknande	uppdrag,	om	det	
behövs,	få	ersättning	för	de	delar	av	utbildningen	som	de	gått	miste	om	på	
grund	av	sina	uppdrag.	

För	elever	som	har	behov	av	särskilt	stöd	får	specialundervisning	anord-
nas	inom	klassen	(Gymnasieförordningen,	�999:844,	8	kap,	�	§).	Vidare	
står	det	i	gymnasieförordningen	att	om	eleven	har	behov	av	särskilt	stöd	
får	specialundervisningen	anordnas	inom	klassens	ram.	I	kapitel	9	och	�0	i	
gymnasieförordningen	regleras	särskilt	utbildning	för	döva	och	hörselska-
dade	och	utbildning	som	är	speciellt	anpassad	för	svårt	rörelsehindrade.	

Enligt	skollagen	(5	kap	�3	§	skollagen)	är	kommunen	skyldig	att	erbju-
da	gymnasieutbildning	i	form	av	ett	specialutformat	program	eller	en	plats	
på	det	individuella	programmet	för	de	ungdomar	som	inte	antagits	till	ett	
nationellt	program	i	gymnasieskolan	eller	annan	likvärdig	gymnasieutbild-
ning.	Denna	åtgärd	kan	ses	som	en	särskild	insats	av	specialpedagogisk	ka-
raktär.	Tidigare	användes	begreppet	specialundervisning	för	att	beskriva	hur	
särskilt	stöd	gavs	till	elever	i	skolan.	Ofta	skedde	den	hjälpen	av	en	special-
lärare.	Sedan	�990-	talet	har	begreppet	specialpedagogisk	verksamhet	an-
vänds	för	att	beskriva	särskilda	stödinsatser	i	skolan.	

Det	har	skett	en	förändring	i	hur	elevers	problem	i	skolan	kategoriseras.	
Olika	kartläggningar	visar	att	de	vanligaste	orsakerna	som	används	för	att	
beskriva	elevers	skolsvårigheter	att	nå	målen	i	skolan	och	därmed	bli	före-
mål	för	specialpedagogiska	insatser	är	socioemotionella	problem,	koncen-
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trationsstörningar	samt	generella	inlärningssvårigheter	(Hellblom-Tibblin,	
�004;	Persson,	�005).	

I	styrdokument	framgår	inte	hur	den	verksamhet	som	kallas	särskilt	stöd,	
skall	organiseras.	Det	innebär	att	det	ges	ett	stor	utrymmer	för	den	enskilda	
skolan	att	på	lokal	nivå	att	utforma	den	specialpedagogiska	verksamheten	
utifrån	såväl	de	förutsättningar	och	behov	som	finns.	Enligt	olika	forskare	
är	den	specialpedagogiska	verksamheten	uppbyggd	som	kompensatoriskt	
stöd	för	att	nå	social	rättvisa	(Se	Helldin,	�00�;	Haug,	�998).	Utifrån	ett	
kompensatoriskt	synsätt	har	insatser,	åtgärder	och	metoder	organiserats	för	
elever	som	anses	vara	i	behov	av	särskilt	stöd,	vilka	kartläggs	för	att	kunna	
ges	stödinsatser.	Målet	är	att	kunna	stödja	eleven	så	att	denne	ska	kunna	
följa	den	ordinarie	verksamheten.	

I	enlighet	med	ett	kompensatoriskt	synsätt	anses	en	särskild	grupp	av	
elever,	de	som	har	”särskilda	behov”,	vara	berättigade	till	särskild	skolgång.	
Enligt	Huag	(�998)	och	Börjesson	(�997)	finns	det	en	utbredd	uppfatt-
ning	i	skolan	om	”det	goda”	i	att	identifiera,	utreda	och	kartlägga	elevers	
individuella	olikheter.	Specialpedagogens	uppgift	är	att	identifiera	de	elever	
som	har	”särskilda	behov”	samt	att	följa	upp	med	speciella	undervisnings-
former.	De	åtgärder	som	fortfarande	används	mest	frekvent	för	att	komma	
till	rätta	med	problem	i	skolan	är	specialundervisning	antingen	i	klassen	
eller	i	speciella	grupper	(Persson,	�998).	

Åtgärdsprogram
Enligt	skollagen	är	skolan	skyldig	att	upprätta	åtgärdsprogram	för	de	elever	som	
riskerar	att	inte	nå	upp	till	skolans	mål	eller	på	annat	sätt	är	i	behov	av	stöd-
åtgärder.	Följande	formulering	finns	preciserat	i	gymnasieförordningen:

”Om	det	genom	uppgifter	från	skolans	personal,	en	elev,	elev-
ens	vårdnadshavare	eller	på	annat	sätt	framkommer	att	en	elev	
kan	ha	behov	av	särskilda	stödåtgärder,	skall	rektorn	se	till	att	
behovet	utreds.	Om	utredningen	visar	att	eleven	behöver	sär-
skilt	stöd,	skall	rektorn	se	till	att	ett	åtgärdsprogram	utarbe-
tas.	Av	programmet	skall	det	framgå	vilka	behoven	är,	hur	de	
skall	tillgodoses	samt	hur	åtgärderna	skall	följas	upp	och	ut-
värderas.	Eleven	och,	om	eleven	inte	fyllt	�8	år	och	inte	heller	
ingått	äktenskap,	elevens	vårdnadshavare	skall	ges	möjlighet	
att	delta	när	 åtgärdsprogrammet	utarbetas.”	 (Gymnasieför-
ordning	8	kap.	�§,	�006:�03)

Skolan	har	enligt	läroplanen	ett	särskilt	ansvar	för	elever	med	olika	funk-
tionshinder	som	studerar	på	en	gymnasieutbildning.	Sedan	�00�	har	skolan	
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har	ett	ansvar	att	upprätta	ett	skriftligt	åtgärdsprogram	för	alla	elever	i	behov	
av	särskilt	stöd	i	gymnasieskolan	Vid	en	kartläggning	av	åtgärdsprogram	i	
skolan	verkar	det	finnas	åtgärdsprogram	upprättade	i	stort	sett	för	de	allra	
flesta	elever	som	anses	behöva	det	(se	Asp-Onsjö,	�006;	Myndigheten	för	
skolutveckling,	�005).	Det	yttersta	ansvaret	för	att	ett	åtgärdsprogram	ut-
arbetas	har	rektorn	på	den	skola	där	eleven	är	inskriven.	Vid	utarbetandet	
av	ett	åtgärdsprogram	ska	som	framgått	ovan	eleven	och	dess	vårdnadsta-
gare	ges	möjlighet	att	delta.

Avsikten	 var	 att	 åtgärdsprogrammet	 skulle	 ge	 föräldrar	 och	 elever	 ett	
ökat	inflytande	i	skolan.	Enligt	Adelswärd,	Evaldsson	&	Reimers	(�99�)	
utgör	åtgärdsprogram	viktig	del	i	den	svenska	skolpolitiken	där	samtalet	
har	stor	betydelse.	Samtalens	uppgift	är	dels	att	uppnå	någon	gemensam	
ståndpunkt	eller	samsyn	men	samtalet	avser	i	första	hand	att	utvärdera	den	
aktuella	verksamheten	(Evaldsson,	�004).	Den	avsiktliga	ambitionen	med	
åtgärdsprogram	verkar	dock	inte	ha	uppfyllts.	Snarare	verkar	åtgärdspro-
gram	utgå	från	den	motsatta	ambitionen	och	har	starkt	fokuserat		på	indi-
videns	problem	och	individinriktade	åtgärder,	allt	enligt	studier	av	åtgärds-
program	och	utvecklingssamtal	i	grundskolan	(Evaldsson,	�004;	Hjörne,	
�004;	Hofverdahl,	�006).

I	arbetet	med	att	utarbeta	åtgärdsprogram	för	de	elever	som	inte	uppnår	
de	krav	som	skolan	ställer,	spelar	olika	omdömen	en	viktig	roll.	Betyg,	ut-
vecklingssamtal	och	olika	omdömen	är	det	sätt	som	skolan	har	för	att	ge	
information	till	hemmet	kring	elevens	kunskapsutveckling	och	situation	i	
skolan.	Enligt	grundskoleförordningen	ges	betyg	från	och	med	årskurs	8	
(SFS	�999:	683,	kap,	4§).	Enligt	gymnasieförordningen	(SFS	�99�:394	
ändr.	t.	o.	m.	�00�:�38;	7	kap,�§)	skall	betyg	sättas	efter	varje	av	slutad	
kurs	och	på	projektarbete.	

”Pysparagrafen”
För	elever	med	funktionshinder	finns	särskilda	möjligheter	vilka	finns	reg-
lerade	i	Skollagen.	För	de	elever	som	går	på	ett	individuellt	program	och	
har	en	diagnos	har	vissa	rättigheter	och	möjligheter,	vilka	skapats	utifrån	
elevers	särskilda	förutsättningar.	Samma	möjligheter	finns	på	ett	nationellt	
program	om	en	elev	har	fått	betyget	icke	godkänd.	Läraren	måste	då	ge	
eleven	möjlighet	att	läsa	upp	till	ett	godkänt	betyg.	När	eleven	ges	möjlig-
het	att	läsa	upp	ett	betyg	hänvisar	lärarna	till	en	paragraf	som	i	skolvärlden	
kallas	”pysparagrafen”.	”Pysparagrafen”	finns	reglerad	i	Skollagen.	

Skolverket	har	fastställt	betygskriterier	för	betygen	”Godkänd”,	”Väl	god-
känd”	och	”Mycket	väl	godkänd”	(SKOLFS	�000:	�34,	ändr.	�00�:	�0	§	
�-3).	För	att	eleven	ska	få	ett	betyg	gäller	att	eleven	ska	ha	uppnått	kunska-
per	enligt	samtliga	betygskriterier.	I	undantagsfall	kan	läraren	ta	hänsyn	till	
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elevens	personliga	förhållanden.	Läraren	kan	då	bortse	från	enstaka	kriterier	
för	att	eleven	ska	få	ett	betyg	(SKOLFS	�000:	�34,	ändr.	�00�:	�0,	4	§).	
Dessa	bestämmelser	kan	användas	då	eleven	på	grund	av	ett	funktionshin-
der	inte	har	förutsättningar	för	att	uppnå	kraven	enligt	ett	visst	kriterium	
och	kallas	i	vardagligt	tal	”pysparagrafen”.

En gymnasieskola för alla 
I	en	strävan	mot	en	likvärdig	gymnasieutbildning	hade	alltså	alla	gymna-
sieprogram	blivit	treåriga	och	alla	program	innehöll	så	kallade	kärnämnen.	
De	kärnämnen	som	beskrivs	i	Lpf	94	och	som	ska	ingå	i	samtliga	program,	
är	svenska,	engelska,	samhällskunskap,	matematik,	religionskunskap,	na-
turvetenskap,	estetisk	verksamhet,	 idrott	och	hälsa.	I	 läroplanen	betonas	
det	 gemensamma	 och	 kollektiva,	 vilket	 även	 framhålls	 i	 relation	 till	 att	
alla	ungdomar	 idag	har	 rätt	 till	 en	plats	 i	gymnasieskolan.	En	av	 inten-
tionerna	med	�99�	års	gymnasiereform	var	att	skapa	en gymnasieskola för 
alla	(Hultqvist,	�00�).	Samtidigt	som	alla	ungdomar	har	rätt	till	en	plats	
i	gymnasieskolan,	bestäms	möjligheterna	att	få	en	plats	utifrån	vissa	behö-
righetskrav.	Kravet	på	godkända	betyg	i	svenska,	engelska	och	matematik	
från	grundskolan	infördes	�998,	vilket	styr	möjligheten	att	komma	in	på	
ett	nationellt	program.	

�99�	års	 gymnasiereform	har	 ett	övergripande	 centralt	motiv,	nämli-
gen	att	överbygga	motsättningarna	mellan	teoretiska	och	praktiska	linjer	i	
gymnasieskolan.	Bakom	ambitionen	med	att	erbjuda	alla	elever	en	treår-
ig	utbildning	finns	utbildningspolitiska	syften	att	försöka	utjämna	sociala	
skillnader	mellan	dessa	båda	utbildningsvägar.	Även	om	samtliga	program	
numera	är	treåriga	kvarstår	gymnasieskolans	uppdelning	mellan	teoretiska	
och	praktiska	program	(se	Lund,	�006).	Skapandet	av	treåriga	gymnasie-
program	med	kravet	på	godkända	betyg	i	kärnämnen	engelska,	svenska	och	
matematik	har	i	praktiken	inneburit	att	cirka	�0	%	av	gymnasielever	måste	
läsa	ett	år	på	det	individuella	programmet.	

Enligt	Utbildningsdepartementet	(�998)	behöver	alla	ungdomar	en	full-
ständig	gymnasieutbildning	för	att	ha	en	chans	att	komma	in	på	arbets-
marknaden	eller	en	möjlighet	till	fortsatta	studier	på	högskola	och	univer-
sitet.	I	skapandet	av	en	skola	för	alla	har	det	individuella	programmet	en	
nyckelfunktion:	

”Kvaliteten	på	det	individuella	programmet	är	gymnasiesko-
lans	verkliga	utmaning	och	undervisningen	på	programmet	
är	avgörande	för	gymnasieskolans	måluppfyllelse	i	sin	helhet.	
Utan	 ett	 individuellt	 program	 som	 håller	 god	 kvalitet	 och	
som	möter	elevernas	behov	och	förutsättningar,	blir	inte	må-
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let	en	gymnasieskola	för	alla	verklighet.”	(Utbildningsdepar-
tementet,	�003)

Vägen	till	att	skapa	en	skola	för	alla	anses	med	andra	ord	vara	genom	sär-
skiljande,	mindre	undervisningsgrupper	som	finns	placerade	inom	det	in-
dividuella	programmet.	Det	trots	att	så	många	som	två	tredjedelar	av	elev-
erna	som	studerar	på	det	individuella	programmet	inte	går	vidare	till	stu-
dier	inom	ett	nationellt	program.	Det	visar	att	före	detta	studenter	inom	
det	 individuella	programmet	har	en	begränsad	möjlighet	att	 fullfölja	 en	
gymnasieutbildning.	

Sammanfattning
Gymnasieskolans	ansvar	för	att	garantera	alla	i	en	viss	ålder	en	gymnasieut-
bildning	har	utökats	även	om	den	fortfarande	är	en	frivillig	skolform.	Inte	
minst	beskrivs	skolans	ansvar	för	elever	med	funktionshinder	som	ange-
läget.	Det	finns	ett	ökat	ansvar	för	elever	som	beskrivs	vara	elever	i	behov	
av	särskilt	stöd	och	för	den	verksamhet	som	beskrivs	som	särskilt	stöd.	Ett	
sätt	att	hantera	de	elever	som	har	problem	i	relation	till	gymnasieskolan	är	
inrättandet	av	det	individuella	programmet.	

Elever	som	inte	passar	in	i	skolan,	elever	med	skolsvårigheter,	är	en	grupp	
av	elever	som	uppmärksammas	alltmer.	Elevers	problem	i	skolan	är	idag	i	allt	
högre	grad	relaterat	till	sådana	problem	som	skolpersonal	bedömer	som	bete-
ende-	eller	sociala	problem	snarare	än	inlärningssvårigheter	(Persson,	�005).	
Hantering	av	elevers	problem	i	skolan	sker	i	allt	större	uträckning	utifrån	att	
elever	särskiljs	och	får	sin	skolgång	i	särskilda	undervisningsgrupper.	Utbild-
ningsdepartementet	har	i	en	informationsbroschyr	formulerat	följande:	”�000-	
talets	skola	ska	vara	en	skola	för	alla”	(Utbildningsdepartementet,	�000,	s.	5).	
Det	pekar	på	att	visionen	om	en	skola	för	alla	elever	lever	kvar.	Trots	detta	
skapades	det	i	allt	större	utsträckning	under	�990-	talet	särskilda	lösningar	
och	mindre	grupper	har	etablerats	för	elever	som	anses	vara	i	behov	av	särskilt	
stöd	även	på	gymnasienivå. Det	individuella	programmet	som	sedan	�99�	
finns	inom	gymnasieskolan	är	ett	sätt	hantera	elevers	olika	behov	och	bris-
tande	förkunskaper	för	att	söka	till	ett	nationellt	program.	Det	individuella	
programmet	är	i	allra	högsta	grad	kompensatoriskt	(Hultqvist,	�00�).	

Styrdokument	reglerar	verksamheten	för	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	
I	först	hand	har	de	rätt	att	få	stöd	inom	den	klass	som	de	tillhör.	Det	finns	
även	formulerat	att	andra	stödformer	ska	erbjudas	som	ett	komplement	eller	
som	ett	alternativ	till	stöd	inom	klassen.	Inom	gymnasieskolan	är	en	plats	
på	ett	specialutformat	program	eller	på	det	individuella	programmet	exem-
pel	på	stödåtgärder.	Det	motsvarar	de	stödformer	som	Skolverket	(�998a;	
�999a)	beskriver	i	form	av	särskilda	undervisningsgrupper.
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Skolans	skyldighet	att	upprätta	åtgärdsprogram	är	ett	sätt	för	att	form-
lera	åtgärder	för	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	Användandet	av	den	så	kall-
lade	”pysparagrafen”	är	ett	annat	sätt	för	lärare	att	kunna	anpassa	under-
visningen	och	bedömningar	av	elevers	uppnådda	kunskap	för	elever	med	
funktionshinder.	

I	nästa	kapitel	kommer	jag	att	beskriva	tidigare	och	aktuell	 forskning	
med	relevans	för	föreliggande	studie.

•
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Elevers	olikhet	och	särskilda	behov		
i	gymnasieskolan	–	tidigare	forskning

Olika synsätt om elever som är olika 
Forskningen	som	berör	elevers	olikhet	samt	skolan	efterföljande	insatser	
kännetecknas	möjligen	i	högre	grad	än	de	flesta	andra	kunskapsområden	
av	att	den	har	bedrivits	inom	en	rad	olika	discipliner,	alla	med	olika	ut-
gångspunkter	och	inriktningar.	Inom	de	olika	disciplinerna	förekommer	
ytterligare	 indelningar	 utifrån	 specifika	 kunskapsområden.	Till	 exempel	
är	specialpedagogiken	skiljd	från	pedagogiken	när	det	gäller	att	organisera		
högre	 utbildning,	 i	 offentliga	 utredningar	 och	 i	 forskning	 (se	 Nilholm,	
�005).	Denna	indelning,	såväl	mellan	som	inom	discipliner,	skapar	svårig-
heter	när	det	gäller	att	göra	en	översikt	över	specialpedagogisk	forskning.	
Av	detta	skäl	kommer	denna	forskningsöversikt	att	utgå	från	forskning	som	
berör	olika	specialpedagogiska	frågeställningar.

Ett	vanligt	sätt	att	tematisera	den	befintliga	forskningen	om	specialpe-
dagogik	är	att	beskriva	den	utifrån	två	perspektiv,	ett	kategoriskt	och	ett	re-
lationellt	(se	Emanuelsson,	Persson	&	Rosenqvist,	�00�).	Det	kategoriska		
perspektivet	har	sina	rötter	i	medicin	och	psykologi	och	har	getts	olika	namn	
av	forskare.	Centralt	är	dock	att	”problemet”	förläggs	till	individen	(Ainscow,	
�998;	Clark,	Dyson	&	Skidmore,	�998,	Emanuelsson,	Persson	&	Rosen-
qvist,	 �00�;	Haug,	 �998;	 Skrtic,	 �99�,	 �995a,b):	 eleven	definieras	 som		
”bäraren”	av	de	svårigheter	och	problem	som	omgivningen	identifierar.	

Det	relationella	synsättet	(Emanuelsson	m.fl.	�00�)	flyttar	fokus	från	den	
enskilda	individen	till	den	betydelse	som	omgivningen	och	andra	faktorer	
kan	tänkas	ha	för	att	skapa	ett	behov	av	specialpedagogiska	insatser	(se	Clark	
m.fl.	�998,	se	även	Hellersten	och	Pérez	Prieto,	�998;	Ekström,	�004).	

Denna	indelning	har	även	fått	konsekvenser	för	den	praktiska	verksam-
heten	där	en	åtskillnad	mellan	skolformer	görs,	exempelvis	mellan	särskola	
och	reguljär	skolverksamhet	(se	Persson,	�997;	Haug,	�998;	Hjörne,	�004,	
Tideman,	�004).	Forskning	om	specialpedagogik	har	också	ofta	grupperats	
utifrån	tanken	på	ett	kategorisk	och	ett	relationellt	perspektiv	(se	Emanu-
elsson	m.fl.,	�00�;	Nilholm,	�006).	Den	följande	översikten	bygger	dock	
inte	på	denna	uppdelning.	Istället	har	jag	valt	att	dela	upp	översikten	uti-
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från	forskning	relaterad	till	skolform:	den	obligatoriska	grundskolan	och	
den	frivilliga	gymnasieskolan.

I	 översikten	kommer	 att	 beskrivas	 såväl	 specialpedagogisk	och	 annan	
forskning	som	har	relevans	för	föreliggande	avhandling	och	det	problem	
som	studeras.	Forskning	relaterad	till	det	specialpedagogiska	området	har	
inslag	ifrån	flera	olika	kunskapsområden,	däribland	pedagogik,	medicin,	
psykologi,	 och	 sociologi.	Forskning	om	 specialpedagogik	bedrivs,	precis	
som	inom	annan	samhällsvetenskaplig	och	pedagogisk	forskning,	utifrån	
olika	perspektiv	och	med	olika	forskningsmetoder.	För	en	överblick	över	
specialundervisningens	historia	nationellt	hänvisar	jag	till	flera	av	de	utom-
ordentliga	framställningar	som	kommit	under	de	senaste	åren	(se	exempel-
vis	Ahlström,	Emanuelsson	&	Wallin,	�986;	Bladini,	�990;	Hellin,	�997;	
Börjesson,	�997),	samt	till	en	rad	internationella	översikter	(se	exempelvis	
Nilholm,	�006:9;	Safford	&	Safford,	�996;	Winzere,	�993).	Det	finns	även	
en	omfattande	forskning	om	effekter	av	specialpedagogiska	insatser	där	seg-
regerande	och	inkluderande	lösningar	belyses	framför	allt	experimentellt	
eller	kvasiexperimentellt	(se	Evans,	�993).	Evans	(�993)	fann	inte	något	
genomgående	för	mönster	var	integrering	av	elever	i	skolan	sker	på	bästa	
sett.	För	en	översikt	över	elever	som	marginaliseras	i	gymnasieskolan	(se	
Hellerstedt	&	Pérez	Prieto,	�998).

Forskning om elever i behov av särskilt stöd i grundskolan
Det	finns	många	studier	som	på	olika	sätt	berör	elever	i	behov	av	stöd	i	
grundskolan.	Jag	kommer	att	göra	nedslag	i	fem	forskningsområden:	(�)	
historisk	och	sociologisk	 forskning	som	lyfter	 frågan	hur	barns	problem	
definieras	och	kategoriseras,	(�)	intervjustudier	som	belyser	frågan	om	hur	
elevers	olikhet	bemöts	i	skolan,	(3)	studier	som	berör	kategoriseringspro-
cessen	av	elever	i	skolan,	(4)	observations-	och	intervjustudier	av	elever	i	
behov	av	särskilt	stöd	samt	deras	erfarenhet	av	skolgång	i	särskilda	under-
visningsgrupper	och	slutligen	(5)	forskning	kring	elever	med	medicinska	
diagnoser.	Vissa	av	dessa	områden	överlappar	varandra.	

(1) Ett historiskt och sociologiskt perspektiv
Frågor	 som	 berör	 hur	 barns	 ”problem”	 definieras	 och	 kategoriseras	 och	
hur	 detta	 har	 förändrats	 över	 tid,	 knyter	 an	 till	 en	 rad	 historiska	 och		
sociologiska	studier	(Areschoug,	�000;	�003;	Börjesson,	�997;	Börjesson	
&	Palmblad,	�003	a;	Hellblom-Thibblin,	�004;	Palmblad,	�00�).	

Med	hjälp	av	skolhälsovårdens	årsredovisningar	under	läsåren	�944/45-	
�988/89	fann	Hellblom-Thibblin	(�004)	att	kategorisering	av	barns	pro-
blem	i	skolan	kan	knytas	till	en	rad	historiska	och	sociala	omständigheter.	
Under	den	undersökta	perioden	varierar	olika	definitioner	av	barns	problem.	

•
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Det	handlar	om	medicinska	diagnoser	och	olika	vardagsdiagnoser.	Det	fö-
rekommer	 även	mer	beskrivande	problemformuleringar	 som	exempelvis	
”svårigheter	att	följa	undervisningen”	(Hellblom-Thibblin,	�004,	s.	�09).	
Olika	problemdefinitioner	dominerar	under	olika	tidsperioder.	Från	läsåret	
�944/45	till	läsåret	�96�/63	dominerar	problemdefinitioner	som	förutsät-
ter	medicinska	diagnoser	och	som	benämns	som	den	medicinsk-	pedago-
giska	perioden.	Nästa	period,	den	psykologiska	perioden,	omfattar	läsåret	
�96�/63	till	och	med	läsåret	�968/69.	Under	denna	period	beskrivs	nya	
problemdefinitioner	relaterat	till	psykiska	och	sociala	problem.	Nästföljande	
period	som	sträcker	sig	över	�970-talet	dominerar	problembeskrivningar	
som	knyter	an	till	interaktionsproblem	och	emotionella	problem.	Under	
större	delen	av	�980-	talet	dominerar	problemdefinitioner	som	benämns	
som	hälsoförebyggande.	Hellblom-	Thibblin	(�004)	menar	att	det	finns	ett	
visst	samband	mellan	vilka	problemdefinitioner	som	används	i	skolan	och	
vilka	experter	som	finns	i	skolan.	

Börjesson	(�997;	�003)	har	i	flera	studier	utifrån	diskursanalytiska	ut-
gångspunkter	studerat	elever	med	så	kallade	socioemotionella	störningar	
eller	koncentrationsstörningar	och	intresserat	sig	för	hur	skolan	historiskt	
hanterat	elevers	olikhet	och	deras	olika	behov.	I	sin	historiska	jämförelse	
med	olika	nedslag	under	hela	�990-talet	belyser	Börjesson	(�997)	skolans	
sätt	att	definiera	elevers	olikhet	samt	olika	organisatoriska	former	som	an-
vänts	i	skolan.	

Särskiljandet	av	elever	menar	Börjesson	är	något	som	förekommit	i	alla	
tider	 i	 skolan.	 Redan	 vid	 införandet	 av	 bottenskolan	 aktualiserades	 ett	
särskiljande	av	vissa	elever	som	inte	ansågs	”passa	in”	i	skolan.	Trots	en	
organisatorisk	enighet	vid	införandet	av	bottenskolan	under	�9�0-talet,	
och	 senare	vid	 införandet	 av	grundskolan	under	�960-talet,	ökade	dif-
ferentieringen	av	elever	till	särskilda	specialklasser	(se	Areschoug,	�000;	
�003;	Ahlström,	Emanuelsson	&	Wallin,	�986;	Marklund,	�985:	4).	Ar-
gumenten	för	avskiljning	av	vissa	elever	till	specialklasser	har	handlat	om	
avskiljning	av	elever	utifrån	fysiska,	moraliska	och	disciplinära	skäl.	Dif-
ferentiering	under	�900-talet	första	hälft	har	även	skett	utifrån	begåvning	
vilket	Axelsson	(�007)	belyser.	Enligt	Axelsson	(�007)	användes	en	rad	
olika	kategorier	för	att	beskriva	olika	avvikelser	från	det	normala,	som	ex-
empelvis	debil,	imbecill	och	idiot.	Ett	sätt,	bland	flera	andra,	för	att	stärka	
de	vaga	och	allmänt	beskrivna	eleverna	var	att	använda	sig	av	begåvnings-
test.	Genom	att	koppla	samman	kategorier	och	begåvningstest	uppfatta-
des	kategorierna	som	precisa	och	exakta.	Kategorierna	gav	även	riktlinjer	
för	i	vilket	sammanhang	barnen	förväntades	fungera	och	var	barnet	skulle	
tas	om	hand.	I	processen	av	särskiljande	av	elever	hade	de	professionella	
yrkesgrupperna	en	stark	makt	och	var	de	som	motiverade	och	definiera-
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de	vilka	klasser	som	skulle	finnas	och	vilka	elever	som	tillhörde	respektive	
klass	menar	Axelsson	(�007).	

Enligt	Börjesson	(�997)	styr	olika	intressen	särskiljandet	av	elever	i	sko-
lan.	I	tider	av	neddragning	är	klassificering	av	vissa	elever	som	elever	i	be-
hov	av	särskilt	stöd	ett	sätt	att	skapa	ökade	resurser.	Såväl	enskilda	perso-
nalgrupper,	exempelvis	specialpedagoger,	som	skolors	och	föräldrars	intres-
sen	att	skapa	mer	resurser	till	skolan,	kanaliseras	genom	ett	urskiljande	av	
”särskilt	behövande”	elever.	Av	det	skälet	finns	det	såväl	professionella	som	
ekonomiska	drivkrafter	bakom	särskiljandet	av	elever.	I	massmedia	poäng-
teras	fördelarna	med	skilda	klassrum	där	undervisning	sker	i	små	klasser.	
Förvånande	är	enligt	Börjesson	(�997)	att	ingen	verkar	koppla	ihop	nuti-
dens	särskilda	arrangemang	med	gångna	tiders	arrangemang,	till	exempel	
obs-kliniker,	som	vi	idag	förfasar	oss	över.	Börjesson	(�997)	undrar	om	det	
är	användningen	av	de	medicinska	diagnoserna	och	med	den	en	stark	medi-
cinsk	diskurs	som	innebär	att	särskiljandet	inte	ifrågasätts	idag.	

I	en	longitudinell	studie	av	elever	som	saknade	betyg	i	något	kärnämne	
när	de	slutade	grundskolan,	aktualiseras	frågan	hur	skolsvårigheter	definieras	
och	hanteras	i	skolan	(Ingestad,	�006).	Frågor	som	belyses	i	studien	beak-
tar	såväl	grundläggande	idéer	bakom	�990-talets	utbildningssystem	som	de	
elever	som	inte	når	de	uppsatta	skolmålen.	Ingestad	(�006)	använde	såväl	
kvantitativa	som	kvalitativa	data.	Slutbetyg	i	årskurs	nio	samt	prov	och	be-
tygsresultat	och	lärarbedömningar	användes	utifrån	en	fallstudiemetodik.	
Enligt	Ingestad	(�006)	är	det	svårt	att	ge	en	enhetlig	bild	av	hur	elever	som	
bedöms	vara	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	upplever	sin	skoltid.	En	del	elever	
i	studien	har	positiva	erfarenheter	av	att	gå	i	en	särskild	undervisningsgrupp,	
medan	andra	elever	påtalade	det	motsatta	(se	Westling	Allodi	�00�b).	

Historiska	och	sociologiska	studier	visar	att	kategoriseringen	av	elevers	
problem	i	skolan	samt	efterföljande	åtgärder	i	form	av	avskiljning	av	vissa	
elever	till	särskilda	undervisningsgrupper,	alltid	förekommit	i	det	moderna	
skolsystemet.	Inte	minst	har	denna	fråga	aktualiserats	i	och	med	att	allt	fler	
skolformer	blivit	tillgänglig	för	allt	fler	elever.	Segregeringsprocessen	har	i	stor	
utsträckning	dominerats	av	olika	professionella	yrkesgrupper.	Även	i	tider	av	
ekonomiska	åtstramningar	tenderar	en	ökning	av	antalet	elever	i	särskilda	
undervisningsformer	att	ske	som	ett	sätt	att	tillskapa	mer	resurser.	

(2) Genomförande av specialpedagogiska  
insatser och differentiering av elever
I	den	omfattande	forskningen	om	specialpedagogik	finns	många	studier	
som	särskilt	belyser	de	villkor	som	styr	insatser	och	åtgärder	till	elever	i	
behov	av	särskilt	stöd.	Förutsättningar	och	motiv	för	genomförandet	av	
specialpedagogisk	verksamhet	omfattas	av	ett	flertal	studier	inom	forsk-
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ning	om	specialpedagogik,	men	även	 inom	andra	discipliner	(Ekström,	
�004,	Helldin,	�00�;	Lövqvist,	�999;	Persson,	�995;	�997;	�998;	Tide-
man,	Rosenqvist,	Lansheim,	Ranagården	och	Jacobsson,	�004).	I	studier	
med	denna	inriktning	har	framför	allt	enkätmetodik	och	intervjuer	an-
vänts	för	att	belysa	lokala	aktörers	uppfattningar	om	hur	elever	bedöms,	
vilka	insatser	som	skall	genomföras	och	inom	vilken	skolform	eleven	bör	
ha	sin	skolgång.	

Ett	metodologiskt	undantag	utgörs	av	den	rapport	av	Haug	(�998)	i	vil-
ken	han	beskriver	hur	organiseringen	av	specialundervisning	skett	i	relation	
till	de	olika	politiska	intentionerna	och	hur	dessa	intentioner	förverkligats.	
Enligt	Haug	har	det	skett	en	värdeförskjutning	av	begreppet	integrering	
och	det	har	fått	ny	betydelse.	Beroende	på	vilket	innehåll	integrering	ges	
organiseras	och	genomförs	undervisning	på	olika	sätt.	Haug	skiljer	mellan	
ett	kompensatoriskt	och	ett	demokratiskt	deltagarperspektiv.	Det	kompen-
satoriska	perspektivet	bygger	på	den	enskilde	elevens	behov	av	särskilt	stöd.	
Genom	kompenserade	åtgärder	ska	eleven	i	behov	av	särskilt	stöd	ges	möj-
lighet	att	nå	upp	till	samma	kunskaps-	och	färdighetsnivåer	som	sina	kam-
rater.	I	detta	perspektiv	betonas	särskiljande	och	organisatorisk	differentie-
ring.	I	det	demokratiska	deltagarperspektivet	betonas	deltagande	vilket	krä-
ver	inkludering	i	skolan	organiserande	av	undervisningen.

Persson	(�995;	�997;	�998)	har	i	ett	flertal	studier	med	hjälp	av	inter-
vjuer	studerat	hur	specialpedagogisk	verksamhet	motiveras,	genomförs	och	
relateras	till	skolans	pedagogiska	verksamhet.	En	fråga	som	han	har	belyst	
i	dessa	studier	är	hur	specialpedagogiska	insatser	definieras.	Ett	genomgå-
ende	drag	som	framkom	i	intervjuerna	med	lärare	och	rektorer	var	att	spe-
cialpedagogisk	verksamhet	motiveras	utifrån	att	skolans	svårigheter	att	nå	
alla	elever	och	vissa	elevers	svårigheter	att	leva	upp	till	de	krav	som	skolan	
ställer.	Det	knyter	an	till	frågan	om	differentiering	av	elever	i	skolan.	På	så	
sätt	motiveras	specialpedagogisk	verksamhet	utifrån	skolans	behov	av	att	
särskilja,	sortera	och	differentiera.	Det	visar	sig	att	samtliga	befattningska-
tegoriers	uppfattning	 av	hur	 specialpedagogiska	 insatser	 ska	genomföras	
domineras	av	vad	Persson	och	andra	kallar	ett	kategoriskt	synsätt.	Enligt	
Persson	(�998)	utgår	specialpedagogiska	insatser	från	tanken	att	svårighe-
ter	finns	hos	den	enskilda	eleven.	Den	lilla	gruppens	betydelse	för	special-
undervisning	framhölls,	vilket	enligt	Persson	(�998)	visar	på	två	sidor	av	
specialpedagogiska	insatserna.	Nämligen	dels	som	en	hjälp	att	anpassa	un-
dervisningen	för	de	elever	som	inte	hinner	med,	dels	som	ett	sätt	att	av-
lasta	klassen	från	de	elever	som	hindrar	att	undervisningen	bedrivs	i	den	
takt	som	är	planerat.	

Likt	Persson	belyser	Ekström	(�004)	i	en	studie	hur	skolans	villkor	för	
specialpedagogisk	verksamhet	motiveras	och	bedöms	i	grundskolan.	Studien	
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är	utformad	som	en	fallstudie	som	fokuserar	på	formulerings-	och	styrpro-
cesser	i	kommunala	ledningsnivån.	Sammanlagt	intervjuades	�0	personer	
på	fem	styrnivåer	i	en	kommun.	Ekström	(�004)	utgår	från	ett	antagande	
om	att	de	värderingar	och	motiv	som	förekommer	på	kommunal	styrnivå	
inverkar	på	hur	skolan	som	institution	möter	olikhet,	exempelvis	i	form	av	
exluderande	eller	inkluderande	former	i	skolan.	Studien	visar	att	det	sker	
en	tydligare	identifiering	av	den	grupp	av	elever	som	definieras	som	elever	
i	behov	av	särskilt	stöd	i	skolplanen.	De	elever	som	identifieras	är	ofta	elev-
er	med	språksvårigheter,	funktionshinder	och	invandrarbakgrund,	samt	de	
elever	som	uppvisar	ett	svagt	resultat	på	nationella	prov.	Grunden	för	att	
definiera	en	elev	som	i	behov	av	särskilt	stöd,	menar	samtliga	intervjuade,	
är	elevens	individuella	behov,	svårigheter	eller	problematik.	Enligt	Ekström	
(�004)	används	diagnoser	eller	andra	kategoriseringar	som	förklaringar	till	
elevens	problematik	och	behov	av	särskilt	stöd.	När	uttalanden	kring	inte-
grering	och/	eller	inkludering	görs	sker	det	i	relation	till	uttalade	intentio-
ner,	hur	det	bör	vara,	inte	hur	det	faktiskt	ser	ut	när	det	gäller	den	special-
pedagogiska	verksamheten	i	skolan.	

En	studie	som	enbart	belyser	hur	lärare	pratar	om	hur	de	hanterar	elevers	
problem	i	skolan	är	Thornbergs	(�006)	studie	av	hur	lärare	hanterar	olika	
etiska	problematiska	situationer	i	skolan.	Thornberg	(�006)	har	med	hjälp	
av	fokusgruppsintervjuer	analyserat	hur	lärare	ser	på	och	förstår	uppdraget	
att	möta	elever	på	ett	likvärdigt	sätt	oavsett	behov,	förmåga	och	bakgrund.	
I	genomförandet	av	fokusgruppsintervjuerna	användes	ett	konstruerat	fall	
vars	syfte	var	att	väcka	frågor	och	få	till	stånd	diskussioner	i	fokusgrupper-
na.	Fallet	var	konstruerat	med	tydliga	inslag	av	komplexa	etiska	utmaning-
ar.	Resultaten	från	studien	pekar	på	en	kollegial	samstämmighet	i	samtalen	
och	en	gemensam	ståndpunkt	för	hur	lärarna	menar	att	de	vill	förhålla	sig	
till	eleven	i	det	konstruerade	fallet.	Thornberg	visar	att	lärarnas	resonemang	
speglar	två	skilda	specialpedagogiska	perspektiv,	såväl	ett	individorienterat	
perspektiv	som	ett	miljörelaterat	perspektiv.

Merparten	av	de	studier	som	belyser	hur	lärare	och	andra	personer	inom	
skolan	beskriver	 förutsättningar	 för	 specialpedagogiska	 insatser,	 visar	 att	
ett	kategoriskt	synsätt	dominerar	hos	befattningshavare	inom	skola.	Meto-
der	att	särskilja	elever	har	alltid	funnits	mer	eller	mindre	explicit	i	skolans	
historia.	Under	�990-talet	har	inkludering	ersatt	termen	integrering	(Ti-
deman,	�004).	I	debatten	om	den	svenska	skolan	och	idéerna	bakom	en	
skola	för	alla	har	inkludering	en	framskjuten	plats.	Det	har	däremot	inte	
fått	någon	större	genomslagskraft	i	den	vardagliga	praktiken.	Snarare	ökar	
antalet	elever	som	går	i	särskilda	undervisningsgrupper.	En	sådan	ökning	
är	antalet	elever	som	skrivs	in	i	särskolan.	Det	pekar	på	att	förverkliganden	
av	politiska	intentioner	inte	sker.

•
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 (3) Kategorisering av elevers problem i skolan  
samt efterföljande åtgärder
Det	finns	ett	fåtal	studier	som	belyser	hur	kategoriseringen	av	elevers	pro-
blem	och	beslut	 om	efterföljande	 insatser	 sker	 i	 skolan.	 I	merparten	 av		
dessa	studier	uppmärksammas	hur	skolpersonal	pratar	om	dessa	elever	inom	
elevvårdsteam	(Hjörne,	�004;	Ingestad,	�006;	Mehan,	�984;	�986;�99�;	
�993).	Studier	som	belyser	hur	lärare	samtalar	om	dessa	elever	innan	ele-
verna	kategoriseras	inom	elevvårdteam	förekommer	sparsamt.	Även	fråge-
ställningar	som	belyser	hur	efterföljande	åtgärder	i	form	av	att	åtgärdspro-
gram	upprättas	(se	Asp-Onsjö,	�006),	samt	insatser	i	form	av	placering	i	
särskilda	undervisningsgrupper	(Hjörne,	�004)	förekommer	även	begrän-
sat.	De	metoder	som	använts	i	studier	som	belyser	kategoriseringsprocessen	
av	elevers	problem	i	skolan	är	baserade	på	bandinspelningar	av	direkta	mö-
ten	 av	 elevvårdkonferenser	 samt	 intervjuer.	 Mehan	 (�984;	 �986;	 �99�;	
�993)	har	i	ett	flertal	studier	funnit	att	elevers	svårigheter	i	skolan	tenderar	
att	individualiseras.	Det	vill	säga,	problem	som	förekommer	i	skolan	för-
läggs	till	enskilda	elever,	vilket	även	medför	att	det	blir	eleven	som	blir	”bä-
rare”	av	problemen.	Studierna	beskriver	hur	kategoriseringsprocessen	går	
till	vid	möten	i	elevvårdsteam	då	elevers	skolsvårigheter	diskuteras.	Olika	
kategorier	såsom	exempelvis	”normal”	och	”speciell”	används	i	processen	i	
syfte	att	beskriva	och	sortera	elever	i	olika	klasser.	I	denna	sorteringsprocess	
menar	Mehan	att	skolpsykologen	har	en	stark	och	dominerande	roll.	Fö-
reträdesvis	används	även	ett	språkbruk	som	härstammar	från	en	psykologin	
för	att	beskriva	elevers	skolsvårigheter	(Mehan,	�993).	

Med	ett	liknande	tillvägagångssätt	har	Hjörne	(�004)	i	sin	avhandling	
visat	hur	elevvårdsteam	kategoriserar	elevers	skolsvårigheter	utifrån	olika	
neuropsykiatriska	diagnoser.	Hjörne	använder	diagnosen	ADHD/damp	
som	ett	exempel	på	kategorisering	av	elevers	problem.	Första	fasen	i	kate-
goriseringsprocessen	utspelas	i	klassrummet	utifrån	att	läraren	rapporterar	
problem	hos	elever	till	rektorn,	som	sedan	tar	upp	eleven	på	ett	elevvårds-
team.	På	så	sätt	blir	elevens	problem	synliggjort	och	offentligt.	Ett	åter-
kommande	sätt	att	hantera	den	problematiska	eleven	är	att	läraren	försö-
ker	lösa	problemet	inne	i	klassrummet.	En	annan	lösning	är	att	specialpe-
dagog	kontaktas	för	stöd,	eller	att	kontakt	med	sociala	myndigheter	tas.	
Ytterligare	förslag	som	kommer	upp	i	elevvårdsteamet	är	att	elevernas	skol-
problem	är	av	neuropsykiatrisk	karaktär.	Processen	fortskrider	utifrån	den	
utredning	som	psykolog	genomför	och	sedan	ger	tillbaka	till	elevvårdstea-
met.	Utredningen	resulterar	inte	sällan	i	att	eleven	får	assistent,	att	utökat	
stöd	till	hela	gruppen	ges,	eller	att	eleven	flyttas	till	en	särskild	grupp	på	
en	annan	skola.	Resultatet	av	denna	kategoriseringsprocess	kan	också	inne-
bära	att	ingenting	görs	när	processen	är	avslutad:	eleven	skickas	tillbaka	
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till	sitt	klassrum	och	det	överlåts	åt	läraren	att	”handskas	med	problemet”	
(Hjörne,	�004).	

Det	finns	endast	ett	fåtal	studier	som	belyser	efterföljande	åtgärder	ef-
ter	kategoriseringsprocessen.	Upprättande	av	åtgärdsprogram	kan	vara	ett	
exempel	på	en	efterföljande	åtgärd.	Enligt	skollagen	har	skolan	skyldighet	
att	upprätta	åtgärdsprogram	för	de	elever	som	inte	uppfyller	de	krav	som	
skolan	ställer.	Asp-Onsjö	(�006)	har	identifierat	tre	typer	av	inkludering	av	
elever	i	en	studie	av	åtgärdsprogram	i	skolan,	nämligen	rumslig,	social	och	
didaktisk	inkludering.	Med	rumslig	inkludering	avses	i	vilken	utsträckning	
som	eleven	tillbringar	skoltid	tillsammans	med	sina	klasskamrater.	Med	so-
cial	inkludering	avses	i	vilken	omfattning	som	eleven	är	delaktig	i	ett	socialt	
sammanhang	med	kamrater	och	personal.	Den	didaktiska	inkluderingen	
avser	i	vilken	utsträckning	som	de	didaktiska	förutsättningarna	är	anpas-
sade	för	att	utveckla	elevens	lärande.	Enligt	Asp-Onsjö	(�006)	kan	elever	
vara	inkluderade	i	olika	grad	utifrån	de	tre	olika	typerna	av	integrering.	En	
elev	kan	med	andra	ord	vara	inkluderad	på	ett	sätt,	men	inte	nödvändigt-
vis	på	alla	tre	sätten.

(4) Elever i behov av särskilt stöd och deras erfarenheter
När	man	tar	upp	hur	elevers	olikhet	kan	bemötas,	till	exempel	genom	skol-
gång	i	särskilda	undervisningsgrupper,	aktualiseras	begreppen	integrering,	
inkludering	 och	 segregering,	 exkludering.	 Den	 omfattande	 forskningen	
om	dessa	begrepp	samt	studier	som	på	olika	sätt	berör	integrering	och	seg-
regering	finns	beskrivna	i	en	rad	översikter	(se	t.ex.	Emanuelsson,	Persson	
&	Rosenqvist,	�00�;	Haug,	�004;	Rosenqvist,	�000;	se	även	Carlsson	&	
Nilhom,	�004;	Dyson	&	Millward,	�000).	De	flesta	av	dessa	studier	byg-
ger	huvudsakligen	på	intervjuer	och	enkäter,	medan	studier	som	bygger	på	
fältstudier	av	hur	integrering	eller	segregering	sker	inte	förekommer	i	nå-
gon	större	utsträckning.	

Studier	 som	 särskilt	 belyser	 skolans	 organiserande	 av	 undervisning	 i	
särskilda	undervisningsformer	 i	 grundskolan	 samt	 elevers	upplevelser	 av	
dessa	grupper	förekommer	sparsamt	som	nämnts	tidigare.	Hjörne	(�004),	
Holmberg	(�983),	Karlsson	(�007),	Westling	Allodi	(�00�)	är	exempel	på	
författare	som	problematiserar	hur	det	är	att	vara	elev	inom	en	särskild	seg-
regerad	undervisningsgrupp	i	grundskolan.	Dessa	studier	har	utifrån	delta-
gande	observation	och	intervjuer	fokuserat	elevernas	egna	perspektiv	av	att	
vara	en	elev	som	utifrån	skolans	perspektiv	misslyckats	och	som	anses	vara	
en	elev	i	behov	av	särskilt	stöd.	

Holmberg	(�983)	har	studerat	specialundervisning	på	grundskolans	hög-
stadium.	Studien	bygger	på	analyser	av	hennes	egen	dagbok	och	metoden	
kan	beskrivas	som	deltagande	observation.	Enligt	Holmberg	(�983)	är	de	
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främsta	skälen	till	att	specialundervisning	sätts	in	att	eleverna	inte	uppfyl-
ler	de	krav	som	skolan	ställer	på	eleverna.	Det	i	sin	tur	resulterar	ofta	i	att	
eleverna	skolkar	från	skolan.	Specialundervisningen	i	grundskolan	har	där-
för	under	senare	år	inriktas	på	att	försöka	få	tillbaka	eleverna	till	skolan.	Ett	
sätt	som	Holmberg	fann	var	att	arrangera	undervisningen	inom	den	så	kall-
lade	”klinikundervisningen”	så	hemlik	som	möjligt.	

Westling	Allodi	(�00�)	belyser	hur	elever	som	tar	del	av	specialpedago-
giska	insatser	beskriver	mötet	med	skolans	organisering	av	särskilt	stöd.	Elev-
erna	tog	del	av	specialpedagogiska	insatser,	såväl	inom	den	klass	de	tillhörde	
som	i	särskilda	undervisningsgrupper.	Studien	visar	att	elever	med	stöd	upp-
levde	att	de	kunde	påverka	sin	klassrumssituation	i	mindre	utsträckning,	
jämfört	med	andra	elever.	Resultatet	indikerar	att	elevernas	behov,	men	även	
deras	förslag	och	möjligheter,	uppmärksammas	i	liten	utsträckning	i	skolan.	
I	elevernas	egna	texter	i	vilka	de	beskrev	sin	skolsituation,	framkom	att	te-
man	som	rättvisa	och	rättigheter	som	viktiga,	vilket	Westling	Allodi	(�00�)	
tolkar	som	att	dessa	elever	upplever	att	lite	hänsyn	tas	till	dem.	Samtidigt	
som	de	upplever	att	lite	hänsyn	tas	till	dem,	framkommer	också	en	motstri-
dig	bild	av	hur	eleverna	upplever	skolan.	En	del	elever	uppger	att	skolan	är	
det	bästa	som	de	vet,	medan	andra	elever	upplever	skolan	som	totalt	me-
ningslös.	Denna	grupp	av	elever	upplever	sin	skolsituation	som	misslyckad	
och	att	de	inte	lyckas	möta	de	krav	som	skolan	ställer.	

Studien	belyser	även	ett	flertal	olika	typer	av	specialpedagogiska	insatser	
som	eleverna	får	ta	del	av,	allt	ifrån	assistent	inne	i	klassrummet	till	att	delta	
i	en	segregerad	klass	inom	en	särskild	enhet.	I	relation	till	de	olika	stöd	som	
ges	ökar	de	särskilda	insatserna	på	olika	sätt.	Trots	ökade	specialpedagogiska	
insatser	från	specialpedagog	påverkades	inte	elevernas	upplevelse	av	skolan	
negativt,	vilket	skiljer	sig	från	tidigare	studier	av	hur	specialpedagogiska	in-
satser	påverkat	elevers	identitet	i	negativ	inriktning.

Undersökningar	som	belyser	elevers	upplevelse	av	segregerade	lösningar	
i	grundskolan	har	framför	allt	fokuserat	på	skoldaghem,	som	är	en	särskild	
skolform	som	oftast	är	fysiskt	särskiljd	från	den	reguljära	skolverksamheten	
(Gunnarsson,	�995;	Sandèn,	�000).	Frågor	som	dessa	studier	belyser	ställer	
elevernas	upplevelser	av	att	vara	elev	inom	skoldaghem	i	centrum.	Särskilt	
hamnar	elevernas	sociala	utveckling	i	fokus	och	deras	anpassning	till	den	
segregerade	skolverksamheten.

Insatser	riktade	till	elever	som	kategoriserats	som	elever	i	behov	av	särskilt	
stöd	och	hur	dessa	elever	upplever	sin	skoltid	är	frågor	som	uppmärksam-
mats	i	några	studier.	Allen	(�998;	�999)	belyser	elever	i	behov	av	särskilt	
stöd	som	går	i	”vanliga”	klasser	med	elever	utan	inlärningssvårigheter.	Al-
len	(�998)	har	utifrån	observationer	analyserat	den	språkliga	interaktionen	
mellan	de	elever	som	tagit	del	av	specialpedagogiska	insatser	och	tillika	ka-
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tegoriserats	som	”elever	i	behov	av	särskilt	stöd”,	och	övrig	elever.	Resultatet	
visar	att	definitionen	av	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	är	i	ständig	föränd-
ring	både	i	tid	och	av	situation.	Beroende	på	vilket	synsätt	som	skolan	har	
på	elevernas	problem	påverkas	elevernas	identitet.	Ett	medicinskt	perspek-
tiv,	ett	välgörenhets-	eller	rättighetsperspektiv	påverkar	elevernas	identitet	
på	olika	sätt.	Enligt	Allen	(�998)	fungerar	andra	elever	som	”grindvakter”	
för	att	släppa	in	och	inkludera	de	elever	som	definierats	vara	elever	i	behov	
av	särskilt	stöd.	Med	ett	intresse	för	hinder	och	möjligheter	med	inklusion	
av	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	lyfter	Allen	(�999)	särskilt	fram	elevernas	
egna	erfarenheter.

Empiriska	studier	som	fokuserar	konkreta	specialpedagogiska	praktiker	
utmärks	ofta	av	ett	kategoriskt	synsätt	på	elevernas	problem.	Utgångspunk-
ten	är	att	avskiljandet	av	elever	till	särskilda	undervisningsgrupper	är	av	tem-
porär	karaktär	och	har	till	syfte	att	åtgärda	elevernas	problem.	Avskiljandet	
tänks	leda	till	att	eleverna	skall	kunna	flyttas	tillbaka	till	sina	ursprungs-
klasser.	Studier	av	särskilda	undervisningsgrupper	visar	att	elevernas	egen	
upplevelser	av	särskilda	undervisningsgrupper	varierar.	Gunnarsson	(�995)	
och	Sandén	(�000)	fann	i	sina	studier	av	skoldaghem	att	eleverna	upplev-
de	 sin	 skolsituation	positiv.	Däremot	 fann	Hjörne	 (�004)	det	motsatta.	
Elever	i	grundskolan	som	blev	placerade	i	särskilda	undervisningsgrupper	
upplevde	det	negativ.	Fokus	för	Sandéns	studie	var	framför	allt	relationen	
mellan	elever	och	lärare	samt	elevernas	sociala	utveckling.	Undervisning-
ens	utformning	och	hur	den	anpassats	didaktiskt	hamnar	i	skymundan	i	
tidigare	studier	av	särskilda	undervisningsgrupper.	

(5) Elever med medicinska diagnoser
Det	finns	endast	ett	fåtal	studier	som	fokuserar	elever	i	behov	av	särskilt	
stöd.	Jakobsson	(�00�),	Ochs,	Kremer-Sadlik,	Solomon	&	Gianer	Sirota	
(�00�),	Ochs	&	Solomon	(�004),	Zetterqvist	Nelson	(�00�)	är	exempel	
på	forskare	som	problematiserat	elever	med	medicinska	diagnoser	i	rela-
tion	till	skolan.	En	del	av	denna	forskning	har	skett	i	ett	samarbete	mellan	
pedagogisk	och	klinisk	forskning.

En	studie	som	särskilt	belyser	skolsituationen	för	elever	med	olika	symp-
tomdiagnoser	är	Jakobsson	(�00�).	Jakobsson	(�00�)	genomförde	delta-
gande	observation	under	en	hel	skoldag	per	elev	som	deltog	i	studien.	Ur-
valet	av	de	observerade	skolsituationerna	grundade	sig	på	en	önskan	om	
variation	både	om	åldersgrupp,	skolformer	och	olika	klasstyper.	Samtal	med	
skolpersonal	om	det	som	observerades	samt	intervjuer	genomfördes	efteråt	
kring	aspekter	som	behövde	förtydligas	utifrån	intervjuerna.	Samtal	med	
föräldrar	 och	 elever	 genomfördes	 i	 anslutning	 till	 skolbesöket,	 antingen	
före	eller	efter	besöket	i	skolan.	I	studien	valdes	femtio	skolsituationer	ut	
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med	elever	som	hade	någon	av	de	fyra	symtomdiagnoserna;	Kolhydratde-
fekt	glykoprotein	syndrom	(CDGS),	Fetalt	alkoholsyndrom	(FAS),	��q��-	
deligationsyndrom	(��q��)	eller	CATCH��,	Turners	syndrom	(TS).	Ut-
gångspunkten	för	studien	symtomdiagnosen	i	ett	försök	att	förstå	elevernas	
komplexa	skolsituation.	Frågeställningarna	fokuserar	vilka	förutsättningar	
och	villkor,	sammanhang	och	relationer	som	är	betydelsefulla	för	hur	syn-
dromdiagnosen	gestaltar	sig	samt	vilken	funktion	och	betydelse	syndrom-
diagnosen	har	i	skolsituationen.	

Enligt	Jakobsson	(�00�)	spelar	diagnosen	inte	någon	avgörande	roll	för	
pedagogiska	lösningar	i	skolan	eftersom	skolans	personal	inte	ansåg	att	di-
agnosen	var	så	viktig	i	det	pedagogiska	arbetet.	Däremot	framhöll	föräld-
rarna	diagnosen	som	viktig	för	att	få	behandling	och	för	en	ökad	förståelse	
för	eleven	samt	stöd	i	skolan.	Studien	visade	också	att	för	de	elever	som	var	
placerade	i	särskilda	undervisningsgrupper	och	i	särskolan,	spelade	diag-
nosen	mycket	liten	roll	i	det	dagliga	skolarbetet.	En	slutsats	som	Jakobsson	
(�00�)	drar	är	att	behovet	av	kommunikation,	relationer	och	samverkan	
mellan	olika	aktörer	runt	eleverna	med	olika	symtomdiagnoser	är	betydel-
sefull	för	elevens	skolsituation.

Det	förekommer	studier	som	särskilt	belyser	elever	diagnostiserade	med	
autism,	högfungerande	autism	eller	Aspergers	syndrom,	och	deras	skolgång.	
I	en	studie	har	barn	med	Aspergers	syndrom	och	högfungerande	autism	
studerats	med	betoning	på	vardaglig	social	interaktion	(Ochs,	Kremer-Sad-
lik,	Gainer	Sirota	&	Solomon,	�00�;	Ochs	&	Solomon,	�004;	Gainer	&	
Sirota,	�004;	Kremer-Sadlik,	�004;	Ochs,	Kremer-Sadlik,	Gainer	Sirota	
&	Solomon,	�004;	Solomon,	�004;	Sterponi,	�004).	Studien	är	baserade	
på	ett	material	från	en	gemensam	etnografisk	och	klinisk	studie.	Studien	
omfattar	�6	familjer	med	barn	i	åldrarna	8	till	��	år	som	alla	diagnostise-
rats	antingen	med	Aspergers	syndrom	eller	högfungerande	autism.	Studien	
består	av	video-	och	ljudinspelningar	av	interaktionen	mellan	barnen	och	
deras	familjer	i	hemmet,	av	barnen	under	deras	skoltid,	och	av	deras	inter-
aktion	med	lärare	och	kamrater	(Ochs	&	Solomon,	�004).

Ochs,	Kremer-Sadlik,	Solomon	&	Gianer	Sirota	 (�00�)	beskriver	 två	
olika	slags	inklusioner,	som	de	kallar	negative inklusion and positive inklu-
sion	(�00�,	s	40�).	Negativ	inklusion	definieras	som	andras	misslyckanden	
att	försöka	inkludera	barn	med	särskilda	behov	i	en	pågående	aktivitet.	Det	
omfattar	exempel	på	åsidosättande	och	ett	förbiseende	av	dessa	barn.	Även	
exempel	på	direkt	avvisande	av	barnen	kunde	påvisas.	Negativ	inklusion	
utspelades	i	konflikter	mellan	elever	med	autism	och	klasskamrater,	särskilt	
när	inga	vuxna	fanns	närvarande.	

Positiv	inklusion	definierades	utifrån	andra	elevers	försök	att	inkludera	
funktionshindrade	elever	i	pågående	aktivitet.	I	de	exempel	där	positiv	in-
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kludering	kunde	identifieras	gjorde	skolan	olika	försök	att	inkludera	elev-
erna	med	autism.	Det	skedde	bland	annat	genom	att	avvikande	beteende	
hos	elever	korrigerades	på	ett	omsorgsfullt	sätt.	Studien	visar	att	det	sker	en	
form	av	försummelse	av	elever	med	högfungerande	autism	och	Aspergers	
syndrom	i	alla	de	inkluderade	klassrum	som	studerats.	Det	sker	genom	att	
andra	elever	och	lärare	inte	bryr	sig	om	eller	uppmärksammar	eleverna	i	
behov	av	särskilt	stöd.	Eleverna	med	högfungerande	autism	eller	Aspergers	
syndrom	uppvisade	svårigheter	att	delta	i	olika	aktiviteter	i	skolan	och	på-
kallade	inte	heller	uppmärksamhet.	I	stället	drog	sig	eleverna	undan	trots	
att	andra	elever	och	lärare	gjorde	fortsatta	försök	att	involvera	eleverna	i	
olika	aktiviteter	till	exempel	klassdiskussioner,	grupparbete	eller	samtal	på	
skolgården.	Enligt	Ochs,	Kremer-Sadlik,	Solomon	&	Gianer	Sirota	(�00�)	
är	elevernas	tillbakadragande	ett	sätt	för	eleverna	att	hantera	en	miljö	som	
upplevs	som	överstimulerad	för	eleverna.	När	eleverna	i	studien	blev	”över-
stimulerade”	hanterade	eleverna	det	genom	att	till	exempel	blunda,	hålla	för	
öronen,	somna	på	sin	skolbänk	eller	dra	sig	undan	till	en	lugnare	miljö.

Studien	visar	att	barn	med	autism	använder	sig	av	en	rad	olika	sätt	att	
bemöta	kamraters	retande,	hånfullhet	eller	avvisande.	De	autistiska	elever-
nas	bemötande	kunde	bestå	av	att	de	helt	enkelt	”glömde”	vad	som	skett,	
eller	att	de	inte	reagerar	alls	i	ett	försök	att	visa	för	klasskamraterna	att	de	
kan	vara	precis	som	alla	andra.	Eleverna	med	en	autism	diagnos	kunde	även	
genom	starka	känsloyttringar	beskriva	för	sina	föräldrar	vad	som	stört	eller	
upprört	dem	i	skolan.	Experimentella	studier	av	barn	med	högfungerande	
autism	har	visat	det	motsatta,	nämligen	att	barn	med	autism	inte	alltid	för-
står	eller	uppfattar	kamraters	negativa	reaktioner	mot	dem	(Bauminger	&	
Kasari,	�000;	Capps,	Yirmiya	&	Sigman,	�99�).	

Ytterligare	en	 studie	 som	belyser	elever	med	en	medicinsk	diagnos	är	
Zetterqvist	Nelsons	undersökning	(�000)	av	elever	med	dyslexi.	Hon	är	
speciellt	intresserad	av	elevernas	syn	på	sin	diagnos.	Utgångspunkten	för	
studien	är	elever	som	har	fått	diagnosen	dyslexi	respektive	specifika	läs-	och	
skrivsvårigheter	under	sin	skoltid.	Elever	i	åldrarna	�0–�3	år	har	intervjuats	
för	att	undersöka	hur	diagnosen	används	och	vilken	betydelse	den	har	för	
eleverna.	Föräldrars	och	lärares	perspektiv	har	inkluderats	på	grundval	av	
att	diagnosen	har	ställts	på	initiativ	av	båda	dessa	parter.	Zetterqvist	Nelson	
använder	ett	berättaranalytiskt	perspektiv	för	att	fånga	in	informanternas	
berättande	kring	barnet	och	den	diagnos	som	barnet	har.	

Det	visade	sig	att	föräldrarna	i	sina	berättelser	om	sitt	barns	diagnos	kny-
ter	an	till	socialt	och	kulturella	föreställningar	om	vad	föräldraskap	innebär.	
Lärarnas	berättelser	om	dessa	elever	skiljer	sig	från	föräldrarnas	på	så	sätt	
att	de	inte	knyter	an	till	kulturella	eller	sociala	föreställningar	i	samma	ut-
sträckning	som	föräldrarna.	I	lärarnas	berättelser	är	diagnosen	dyslexi	eller	
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läs-	och	skrivsvårigheter	av	underordnad	betydelse.	Istället	betonas	elevens	
ansvarstagande	och	motivation	i	relation	till	sina	studier.	Zetterqvist	Nel-
son	(�000)	tolkar	de	svar	hon	får	i	relation	till	bilden	av	den	goda	eleven	
vilket	omfattar	en	moralisk	dimension.	Värdet	av	en	diagnos	blir	tydligare	
för	lärarna	när	eleven	inte	lever	upp	till	förväntningar	på	att	vara	den	goda	
eleven.	Om	eleven	lever	upp	till	förväntningar	på	att	vara	en	god	elev	arbe-
tar	mycket	hårt,	som	är	motiverad,	medveten	och	tar	sitt	ansvar	får	diag-
nosen	 inte	 så	 stor	betydelse.	Barnens	 sätt	 att	 använda	och	ge	diagnosen		
betydelse	varierade	i	deras	berättelser.	Ett	sådant	exempel	är	barnens	använ-
dande	 av	 de	 diagnostiska	 termerna.	 Istället	 för	 att	 använda	 dyslexi	 och		
läs-	och	skrivsvårigheter	använder	barnen	ett	flertal	olika	beteckningar.	

Bishop	(�00�)	ifrågasätter	såväl	möjligheten	att	diagnostisera	när	det	gäl-
ler	elevers	skolsvårigheter	som	värdet	av	diagnostik	på	individnivå.	Enligt	
Bishop	(�989)	är	det	svårt	att	dra	gränsen	mellan	diagnoserna	språkstör-
ning,	ADHD	eller	autism/Aspergers	syndrom	eftersom	de	som	får	diagno-
sen	uppvisar	liknande	symtom.	Det	centrala	för	ovan	nämnda	diagnosen	
är	svårigheter	att	använda	språket	i	ett	socialt	sammanhang.	Det	är	svårt	att	
göra	en	tydlig	avgränsning	mellan	neuropsykiatriska	diagnoser,	till	exempel	
Aspergers	syndrom	och	språkstörning	som	över	tid	alltmer	liknar	varandra.	
Dessa	barn	har	en	svår	tillvaro	(inte	minst	i	skolan)	men	frågan	är	om	de	
är	hjälpta	av	en	medicinsk	diagnos,	med	en	risk	att	bli	stämplade	och	stig-
matiserade	på	grund	av	sin	diagnos.	

Sammanfattningsvis	har	diagnosen	viss	betydelse	vid	placering	av	elever-
na	i	särskilda	undervisningsgrupper	och	i	särskolan.	I	det	vardagliga	arbetet	
i	skolan	har	diagnosen	däremot	liten	betydelse.	För	lärarna	har	diagnosen	
mindre	betydelse,	medan	föräldrarna	framhåller	diagnosen	som	avgörande	
för	att	eleven	ska	få	behandling	och	stöd	i	skolan.	

Forskning om elever i behov  
av särskilt stöd i gymnasieskolan
Det	finns	förhållandevis	lite	forskning	av	specialpedagogisk	karaktär	vad	
gäller	gymnasieskolan	–	 i	 synnerhet	 i	 jämförelse	med	den	betydligt	mer	
omfattande	specialpedagogiska	forskningen	kring	grundskolan	(Emanuels-
son	et	al.,	�00�,	s.	50).	Ett	skäl	till	detta	förhållande	kan	vara	att	gymna-
sieskolan	är	differentierande	vilket	innebär	att	elever	i	gymnasieåldern	som	
fortsätter	till	studier	inom	gymnasiet	skiljs	utifrån	olika	program	och	olika	
kurser.	Detta	var	särskilt	påtagligt	tidigare.	Eftersom	nästan	alla	ungdomar	
i	en	årskull	idag	går	vidare	till	gymnasiestudier	har	differentieringsbehovet	
inom	gymnasieskolan	ökat,	menar	Emanuelsson	et	al	(�00�).	Detta	pro-
blemområde	har	dock	inte	studerats	i	någon	större	omfattning	inom	den	
specialpedagogiska	forskningen.	Under	senare	år	har	det	skett	en	kraftig	
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ökning	av	antalet	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	i	gymnasieskolan.	Kunskap	
kring	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	eller	elever	med	olika	diagnoser	som	
går	på	gymnasiet	finns	framför	allt	i	form	av	rapporter	från	Skolverket	(se	
Börjesson,	�997;	Hammarberg,	�998;	Helldin,	�00�;	Hellersten	&	Pérez	
Prieto,	�998;	Skolverket,	�998).	

Helldin	(�00�)	belyser	i	en	översikt	forskning	som	belyser	den	special-
pedagogiska	verksamhetens	 förutsättningar	utifrån	en	kritisk	granskning	
av	gymnasieskolans	hantering	av	sociala	problem.	Det	finns	få	studier	som	
belyser	hur	särskild	undervisning	bedrivs	i	gymnasieskolan,	och	erfarenhe-
terna	av	att	vara	elev	i	behov	av	särskilt	stöd	(Hultqvist,	�00�;	Lang,	�004;	
Molin,	�004;	Szönyi,	�005).	

I	det	följande	kommer	jag	enbart	att	ta	upp	intervju-	och	observations-
studier	 som	belyser	elever	 som	av	 skolan	bedöms	vara	elever	 i	behov	av	
särskilt	 stöd	som	går	 i	 särskilda	undervisningsgrupper	 i	gymnasieskolan.		
Urvalet	begränsas	till	svensk	forskning.	

Gymnasieelevers erfarenhet av särskilda undervisningsgrupper
De	flesta	studier	av	särskilda	undervisningsgrupper	i	gymnasieskolan	har	
belyst	elevers	skolgång	inom	särskilda	undervisningsgrupper	som	har	sin	
fysiska	 placering	 skiljd	 från	 övriga	 gymnasieskolan.	 Studier	 som	 belyser	
ungdomshem	(Henriksson,	�004)	samt	riksgymnasium	(Lang,	�004)	ut-
går	från	intervjuer	med	elever	inom	dessa	skolformer.	Henriksson	(�004)	
problematiserar	elevers	skolmisslyckande	som	”levd	erfarenhet”.	I	studien	
deltog	sex	pojkar	och	fem	flickor	som	tillhörde	två	ungdomshem	inom	vilka	
de	fick	sin	skolgång.	Utifrån	intervjuer	belystes	frågan	vilka	möjliga	erfa-
renheter	av	misslyckande	av	det	individuella	programmet	i	gymnasieskolan	
som	eleverna	hade.	Studien	tar	sin	utgångspunkt	i	elevernas	egen	erfarenhet	
av	skolmisslyckanden,	och	elevernas	muntliga	och	skriftliga	berättelser	om	
sina	erfarenheter	av	olika	situationer	då	eleverna	upplevde	misslyckanden	i	
skolan,	står	i	centrum.	Studien	visar	bland	annat	att	hur	eleverna	har	upp-
märksammats	och	blivit	sedda	av	sina	lärare	är	betydelsefullt	för	elevernas	
erfarenhet	av	skolmisslyckanden.	Elevernas	erfarenhet	av	skolan	är	att	de	
inte	fick	den	hjälp	de	behövde.	De	upplever	även	att	lärarna	var	medvetna	
om	att	lärarna	hade	misslyckats	i	sitt	läraruppdrag	med	dessa	elever.	

Lang	(�004)	uppmärksammar	rörelsehindrade	gymnasieungdomars	skol-
gång	och	belyser	såväl	deras	levnads-	som	studiesituation.	Utifrån	intervjuer	
berättar	eleverna	retrospektivt	tre	år	efter	examen	om	sin	gymnasietid.	Ung-
domarna	hade	förväntningar	på	stöd	och	förväntningar	på	en	anpassning	
av	läromedel.	Studien	visar	att	undervisningen	bedrivits	enskilt	med	få	ge-
mensamma	genomgångar	och	aldrig	planerade	grupparbeten.	Genomför-
andet	av	prov	skedde	enskilt	efter	överenskommelse	mellan	lärare	och	elev.	
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Många	elever	behövde	hjälp	i	den	vardagliga	situationen,	vilket	innebar	en	
hög	grad	av	närvaro	av	assistenthjälp,	något	som	i	sin	tur	inverkade	negativt	
på	undervisningssituationen.	Undervisningen	bedrevs	enligt	eleverna	i	ett	
lugnare	tempo	och	var	mer	tillrättalagd.	Det	resulterade	i	att	eleverna	upp-
levde	att	de	inte	var	förberedda	på	tiden	efter	gymnasiet.	De	var	–	som	en	
elev	uttryckte	det	–	”icke	skyddsnätförsedda”	(Lang,	�004,	s.	�73).	Gymna-
sietiden	upplevdes	som	positiv.	På	liknande	sätt	som	andra	gymnasieelever	
upplevde	gymnasieeleverna	i	Langs	(�004)	studie	sin	gymnasietid	som	en	
period	då	ungdomarna	var	nöjda	med	sin	skolgång	(jfr	Trondman,	�003).	
Under	gymnasietiden	kände	eleverna	tillhörighet	och	trivdes	i	skolan.	

Mohlin	(�004)	och	Szönyi	(�005)	har	i	sina	studier	valt	att	belysa	elever	
som	går	i	gymnasiesärskolan	respektive	grundsärskolan,	både	genom	inter-
vjuer	och	deltagande	observationer.	Mohlins	(�004)	studie	omfattar	dels	en	
begreppsanalys	där	begreppet	delaktighet	problematiseras,	dels	en	del	där	
delaktighetsbegreppet	utforskas	utifrån	ungdomarnas	perspektiv	i	såväl	den	
lokala	skolkontexten	som	i	en	bredare	särskolekontext.	Utifrån	de	intervjuer	
som	genomfördes	med	ansvariga	för	särskolan	framkom	två	perspektiv	på	
särskolans	 roll	nämligen	 trygghetsperspektivet	och	kvalificeringsperspek-
tivet.	Dessa	två	perspektiv	genomsyrade	gymnasiesärskolan	på	alla	nivåer.	
Trygghetsperspektivet	innebär	att	eleverna	ska	känna	sig	trygga	som	en	för-
utsättning	för	att	uppnå	olika	former	av	kunskaper	och	färdigheter.	Detta	
perspektiv	menar	Mohlin	(�004)	inskränker	ungdomarnas	förutsättningar	
att	utvecklas.	Det	sker	bland	annat	genom	alltför	lågt	ställda	krav	i	exem-
pelvis	undervisningsmaterialets	utformning.	Kvalificeringsperspektivet	är	
framtidinriktad	och	fokuserar	på	att	eleverna	ska	utveckla	teoretiska	kun-
skaper	för	att	på	ett	så	bra	sätt	som	möjligt	klara	sig	i	samhället.	Resultatet	
från	Mohlins	(�004)	fältstudie	visar	att	ett	perspektiv	dominerar	i	den	var-
dagliga	praktiken	i	skolan,	nämligen	det	omsorgsinfluerade	trygghetsper-
spektivet.	Detta	perspektiv	genomsyras	i	första	hand	av	att	skapa	en	trygg	
miljö	för	eleverna	i	särskolan.	Studien	visar	att	ungdomarnas	tillhörighet	i	
särskolan	begränsade	deras	möjligheter	att	tillhöra	andra	sammanhang	ut-
anför	särskolan.	

Enligt	Szönyi	(�005)	innebär	skolgången	för	elever	i	särskolan	såväl	en	
möjlighet	som	en	begränsning	av	elevernas	delaktighet.	Begreppet	delak-
tighet	har	varit	ett	bärande	begrepp	i	handikappideologi	och	handikappo-
litik	under	de	senaste	årtionden.	Detta	belyses	särskilt	utifrån	barnen	och	
ungdomarna	själva	i	studierna.	Genom	att	analysera	vad	eleverna	säger	som	
berättelser,	sätts	elevernas	skolerfarenhet	i	fokus.	Denna	erfarenhet	omfattar	
såväl	tidigare	skolerfarenhet,	via	placering	i	särskolan	såväl	som	de	erfaren-
heter	som	eleverna	fått	i	särskolan.	Elevernas	berättelser	byggde	på	två	te-
matiker,	dels	delaktighet	och	utanförskap	dels	av	normalitet	och	avvikelse.	
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I	elevernas	berättelser	framkom	en	önskan	att	få	vara	med	i	olika	gemen-
skaper	såsom	klassen	eller	kamratgäng.	Elevernas	berättelser	handlade	ock-
så	om	att	delta	eller	inte	delta	i	undervisningen.	Eleverna	hade	en	önskan	
om	att	få	gå	i	en	vanlig	klass,	även	om	beskrivningen	av	den	egna	klassen	
var	av	en	helt	vanlig	klass.	För	eleverna	själva	handlade	deras	tillhörighet	
i	särskolan	i	första	hand	om	delaktighet.	Däremot	uppfattade	eleverna	att	
särskolan,	i	andras	ögon	betydde	utanförskap.	

För	eleverna	innebar	det	en	motsägelsefull	bild	av	att	tillhöra	särskolan	
och	av	sig	själv	som	elev	i	denna	skolform.	Framtiden	spelade	en	viktig	roll	
i	 elevernas	berättande	oavsett	 ålder.	 I	 särskoleelevernas	berättande	 fanns	
ett	hopp	om	att	framtiden	skulle	kunna	innebära	att	eleverna	”slapp”	det	
påtvingade	utanförskap	som	beteckningen	”sär”	innebar.	För	gymnasieele-
verna	framstod	denna	framtid	som	närliggande	och	deras	berättelser	hand-
lade	redan	i	stor	utsträckning	om	framtiden.	Samtidigt	som	berättelserna	
innehöll	en	hoppfull	framtid,	fanns	det	dock	elever	som	uppfattade	fram-
tiden	som	en	hotfull	begränsning.	

Hultqvist	(�00�)	fokuserar	på	”skolsvaga	elevers”	möte	med	gymnasie-
skolans	individuella	program.	Studien	visar	att	det	finns	ett	samband	mel-
lan	att	ha	varit	en	elev	som	tagit	del	av	specialpedagogiska	insatser	under	
grundskolan,	och	elevernas	svårigheter	relaterat	till	studier	inom	gymnasie-
skolan.	Utifrån	deltagande	observationer	och	intervjuer	genomfördes	stu-
dien	av	tre	klasser	på	det	individuella	programmet	och	en	klass	på	ett	na-
tionellt	program.	Eleverna	som	studerade	inom	det	individuella	program-
met	var	elever	som	antagits	till	ett	nationellt	program	eller	som	hade	hoppat	
av	något	av	de	nationella	programmen	i	gymnasieskolan	på	grund	av	svå-
righeter	att	ta	del	av	undervisningen	inom	dessa	program.	Undervisningens	
utformning,	undervisningens	karaktär,	klassrummets	organisering	och	stu-
dieformerna	uppmärksammades	i	syfte	att	försöka	komma	åt	elevernas	möte	
med	det	individuella	programmet.	Studien	ger	också	ett	historiskt	perspek-
tiv	på	den	förändring	som	har	skett	av	elever	som	rekryterats	till	gymnasie-
skolan.	Studien	visar	att	många	av	eleverna	inom	det	individuella	program-
met	hade	tidigare	erfarenhet	i	grundskolan	av	specialundervisning	i	form	
av	små	undervisningsgrupper	där	möjlighet	till	individuell	hjälp	fanns	att	
tillgå.	

Utifrån	intervjuer	och	deltagande	observationer	med	elever	och	lärare	
inom	en	liten	undervisningsgrupp	på	gymnasiets	individuella	program	lyf-
ter	Hugo	(�007)	fram	elever	och	lärares	erfarenhet	av	skolan	under	deras	
gymnasietid.	Författaren	använder	sig	av	en	livsvärldsansats	för	att	belysa	
elevernas	och	lärarnas	erfarenhet	av	en	liten	undervisningsgrupp.	Elever-
na	får	kompletta	gymnasiebetyg	från	något	program.	Eleverna	får	istället	
för	betyg	ett	dokument	som	visar	vad	eleverna	kan	som	i	sin	tur	kan	leda	

•



	 	57	

Elevers olikhet och särkilda behov i gymnasieskolan – tidigare forskning

till	att	eleverna	får	möjlighet	till	arbete.	En	central	del	i	elevernas	utbild-
ning	är	den	arbetsplatsförlagda	delen	av	utbildningen.	Hugo	(�007)	an-
vänder	begreppet	”anställningsbar”	som	innebär	elevernas	möjlighet	till	
anställning	efter	avslutad	gymnasieskola.	Resultatet	visar	att	eleverna	bär	
på	mycket	negativa	erfarenheter	av	grundskolan	vilket	i	sin	tur	skapat	en	
negativ	inställning	till	skolarbete.	Författaren	identifierar	två	faktorer	som	
framträder	tydligt	och	som	är	avgörande	för	att	gymnasieungdomarna	ska	
uppleva	gymnasietiden	som	meningsfull.	Det	ena	är	lärarens	elevsyn	och	
den	relation	som	etableras	i	mötet	mellan	elever	och	läraren.	Det	andra	
har	att	göra	med	om	eleverna	upplever	innehållet	i	undervisningen	som	
meningsfull.	Innehållet	upplevdes	som	meningsfullt	när	eleverna	upplevde	
att	lärandesituationer	var	på	riktigt.	Innehållet	upplevdes	även	menings-
fullt	av	eleverna	när	de	uppfattade	att	innehållet	var	anpassat	till	eleverna.	
När	innehållet	anpassades	till	eleverna	verkade	deras	negativa	inställning	
till	skolan	förändras.	

Slutsatser
Elevernas	egna	perspektiv	på	sin	skoltid	i	egenskap	av	”särskild”	både	uti-
från	en	diagnos	som	de	fått	och	utifrån	att	vara	elev	i	en	särskild	undervis-
ningsgrupp	väcker	en	mängd	frågor.

Det	finns	få	studier	som	problematiserar	hur	det	är	att	vara	en	elev	som	
av	skolan	kategoriseras	och	definieras	vara	en	elev	i	behov	av	särskilt	stöd.	
Den	mesta	av	den	specialpedagogiska	forskningen	förefaller	ta	sin	utgångs-
punkt	i	omvärldens	syn	på	eleven,	snarare	än	elevens	egen	upplevelse	av	sina	
problem	i	relation	till	skolan.	Det	innebär	en	avsaknad	av	forskning	om	
elevernas	egna	erfarenheter	av	skolan	och	av	den	diagnos	som	de	fått.

Det	finns	inte	heller	någon	omfattande	forskning	som	belyser	särskild	
undervisning,	som	bedrivs	enskilt	eller	i	grupp.	Även	inom	den	renodlade	
specialpedagogiska	forskningen	saknas	i	stor	utsträckning	studier	som	be-
lyser	särskilda	undervisningsgrupper	och	klasser,	och	hur	undervisningen	
organiserats	och	anpassats	didaktiskt	i	dessa	undervisningsgrupper.	

Dessutom	har	mycket	av	den	specialpedagogiska	forskningen	varit	inrik-
tad	på	grundskolan,	medan	forskningen	om	specialpedagogik	i	gymnasiesko-
lan	är	bristfällig.	Likaså	finns	det	få	empiriska	studier	som	särskilt	fokuserar	
konkreta	specialpedagogiska	praktiker	som	tar	sin	utgångspunkt	i	segrege-
rande	lösningar	i	såväl	grundskolan	som	gymnasieskolan.	De	praktiker	som	
studerats	kännetecknas	av	temporära	lösningar	medan	elevers	deltagande	i	
särskilda	undervisningsgrupper	som	är	regelmässigt	planerade	förekommer	
i	mindre	utsträckning.	Studier	som	belyser	hur	undervisningen	anpassats	
didaktiskt	till	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	är	bristfällig	i	såväl	segregerade	
som	inkluderande	skolformer.
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En	slutsats	är	därför	att	för	att	kunna	ta	elevernas	perspektiv	inom	sär-
skilda	undervisningsgrupper	så	är	det	nödvändigt	att	studera	eleverna	i	sitt	
skolsammanhang.	Studier	som	utgår	från	ett	sådant	aktörsperspektiv	sak-
nas	i	stor	utsträckning.	För	att	kunna	komma	så	nära	eleverna	som	studerar	
inom	det	individuella	programmet	för	elever	med	diagnosen	Aspergers	syn-
drom	har	jag	valt	en	etnografisk	metod	och	tillvägagångssätt	vid	insamling	
av	data.	I	nästa	kapitel	kommer	en	beskrivning	av	den	metod	som	används	
i	studien	att	göras.	Vidare	beskriver	jag	material	och	analys.

•
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Metod,	material	och	analys

Inledning
För	att	närmare	studera	elevers	olikhet	och	hur	skolan	hanterar	dessa	elever	
har	jag	valt	att	studera	en	liten	undervisningsgrupp	som	skapades	under	
början	av	�000-	talet	inom	gymnasieskolan.	Decentraliseringen	av	gymna-
sieskolan	har	ökat	möjligheten	för	kommunerna	och	de	enskilda	gymna-
sieskolorna	att	erbjuda	utbildningar	med	olika	profileringar	och	att	skapa	
lokala	gymnasieutbildningar	med	särskilda	inriktningar.	Den	undervisnings-
grupp	som	jag	valt	att	fokusera	är	ett	individuellt	program	som	omfattar	
ett	helt	gymnasieprogram	på	tre	år	med	teknisk,	samhällsvetenskaplig	eller	
naturvetenskaplig	inriktning.

För	att	komma	nära	denna	vardagspraktik	har	jag	använt	mig	av	ett	et-
nografiskt	angreppssätt.	Under	ett	års	tid	bedrev	jag	ett	fältarbete	där	jag	
studerade	två	klasser	inom	programmet.	Jag	deltog	i	lektioner	och	pratade	
med	elever	och	lärare	inom	programmet	för	att	på	så	sätt	försöka	förstå	den	
vardagliga	skolpraktiken.	Under	min	närvaro	i	klassrummet	väcktes	en	rad	
frågor	i	förhållande	till	programmet	och	till	de	ungdomar	som	studerade	på	
programmet	som	rör	både	skapandet	av	programmet,	hur	undervisningen	
bedrivs,	men	också	hur	eleverna	som	studerar	på	programmet	ser	på	sig	
själva	i	relation	till	skolan	och	sin	diagnos.	

Studien	är	 inriktad	på	att	beskriva	och	undersöka	elevernas	väg	in	på	
programmet	och	vad	det	kan	betyda	för	eleverna	att	gå	på	särskilt	gym-
nasieprogram;	men	även	att	belysa	och	analysera	mötet	mellan	gymnasie-
skolans	organisation	och	elever	som	anses	vara	i	behov	av	särskilt	stöd,	uti-
från	ett	aktörsperspektiv,	där	elevernas	skolsituation	är	utgångspunkt	för	
studien.	För	att	synliggöra	ett	aktörsperspektiv	på	den	särskilda	undervis-
ningspraktik	som	programmet	utgör	har	jag	samlat	in	olika	material.	Ma-
terialet	omfattar	både	observationer,	intervjuer,	informella	samtal,	fältan-
teckningar	samt	olika	dokument	som	styr	skolan	och	den	verksamhet	som	
bedrivs	inom	skolan.	

I	detta	kapitel	kommer	jag	att	presentera	metod,	datainsamling	och	de	
analyser	som	jag	använt	mig	av.	Även	etiska	principer	och	överväganden	
diskuteras.	
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Metodologiska utgångspunkter
Mitt	intresse	är	riktat	mot	hur	särskiljandet	av	en	grupp	elever	som	inte	pas-
sar	in	i	gymnasieskolan	och	som	därför	går	i	en	segregerad	undervisnings-
grupp,	har	möjliggjorts	och	kan	förstås.	För	att	närma	mig	problemet	an-
vände	jag	mig	av	en	etnografiskt	inspirerad	metodik.

Etnografi	beskrivs	på	en	hel	rad	olika	sätt	i	metodlitteraturen.	Ett	kän-
netecken	är	att	insamling	av	data	sker	i	sitt	naturliga	sammanhang,	vilket	
innebär	att	man	försöker	förstå	det	problem	som	studeras	i	sin	naturliga	
miljö.	Karaktäristiskt	för	etnografisk	forskning	är	att	materialinsamlingen	
sker	under	en	längre	tidsperiod,	där	forskaren	försöker	förstå	sitt	forsknings-
problem	i	den	vardagliga	miljön	(Hammersley	&	Atkinson,	�995).	Etno-
grafi	kännetecknas	också	av	att	olika	tekniker	används	för	att	samla	in	data	
(Hammersley	&	Atkinson,	�995).	

Begreppet	fältarbete	används	ibland	synonymt	med	begreppet	etnografi	
och	avser	då	i	första	hand	materialinsamlingsarbetet	(Larsson,	�003).	Jag	
kommer	fortsättningsvis	att	använda	ordet	fältarbete	då	jag	beskriver	min	
metod	och	det	tillvägagångssätt	som	jag	använt.	

Att	använda	etnografisk	metodik	innebär	att	tillvägagångssättet	i	forsk-
ningsprocessen	 strävar	 efter	 att	 vara	 så	 öppet	 som	 möjligt.	 Det	 innebär	
huvudsakligen	 ett	 exploaterande	 tillvägagångssätt,	 där	 frågorna	 till	 den	
studerade	verkligheten	har	en	öppen	karaktär	(Hammersley	&	Atkinson,	
�995).	Avsikten	med	mitt	fältarbete	var	att	studera	och	analysera	en	var-
daglig	 skolpraktik	och	dess	 aktörer	 i	 sitt	 sammanhang,	 för	 att	 på	 så	 vis	
komma	åt	återkommande	mönster	och	handlande	i	vardagliga	situationer.	
Syftet	med	studien	har	inte	varit	att	i	första	hand	skapa	en	allmänt	gene-
raliserbar	kunskap.	

Under	fältarbetet	har	jag	valt	att	studera	återkommande	aktiviteter	genom	
observation	av	interaktionen	i	klassrummet	med	hjälp	av	videodokumenta-
tion	eller	audioband.	Genom	att	studera	elevernas	skolvardag	riktas	fokus	
mot	vad	som	sägs	och	görs	i	den	dagliga	interaktionen.	I	pedagogiska	sam-
manhang	har	denna	metodik	använts	i	studier	av	klassrumsinteraktion	över	
en	längre	tid	(se	exempelvis	Bergqvist,	�990;	Evaldsson,	�993,	�000).	

Utöver	observationer	och	inspelningar	har	jag	dessutom	gjort	intervjuer.	
För	att	lyfta	fram	elevernas	perspektiv	på	sin	skolgång	och	erfarenhet	av	har	
intervjuerna	haft	fokus	på	elevernas	berättelser	om	sin	skolgång.

Jag	har	också	använt	mig	skolans	olika	styrdokument,	speciellt	de	som	
avser	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	Olika	politiska	beslut	som	formulerats	
som	skriven	text	brukar	kallas	policytexter	(se	Fulcher,	�989;	Fairclough,	
�995).	

De	policytexter	som	jag	använt	utgörs	såväl	av	nationella	som	kommu-
nala	dokument,	som	anger	riktlinjerna	för	arbetet	med	elever	i	behov	av	

•
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särskilt	stöd,	och	som	har	relevans	för	den	praktiska	verksamheten.	Syftet	
med	policytexter	är	att	ge	vägledning	för	genomförandet	av	politiska	be-
slut.	Policyetnografi	försöker	belysa	hur	olika	beslut	formuleras,	till	exem-
pel	läroplanen,	och	hur	dessa	sedan	omtolkas	och	genomförs	i	praktiken.	
För	en	mer	omfattande	diskussion	kring	policyetnografi	se	Beach	(�995),	
Ekström	(�004)	och	Gustavsson	(�003).

Studien	knyter	även	an	 till	diskursanalys. Diskursanalys	används	 i	allt	
större	utsträckning	inom	samhällsvetenskaplig	forskning	(Börjesson,	�003;	
Winther	Jørgensen	&	Philips,	�000).	Begreppet	diskurs	har	kommit	att	an-
vändas	på	olika	sätt	och	i	olika	sammanhang	med	en	viss	motstridighet:

Olika	 positioner	 ger	 sina	 förslag	 och	 försöker	 också	 i	 viss	 	
mening	 att	 erövra	 begreppen	 ’diskurs’	 och	 ’diskursanalys’	 	
med	 just	 sina	 definitioner.	 (Winther	 Jørgensen	 &	 Philips,	
�000,	s.	7)

Jag	finner	inget	skäl	till	att	gå	djupare	in	på	den	oklarhet	som	finns	kring	
diskursanalytiska	perspektiv	och	metoder.	Istället	konstaterar	jag	att	språ-
ket	spelar	en	viktig	roll	i	ett	diskursanalytiskt	perspektiv	och	att	en	mycket	
bred	definition	av	diskurs	skulle	kunna	vara	”ett	bestämt	sätt	att	tala	om	
och	förstå	världen	(eller	ett	utsnitt	av	världen)”	(Winther	Jørgensen	&	Phi-
lips,	�000,	s.	7).	

Genom	att	använda	ett	diskursanalytiskt	tillvägagångssätt	vill	jag	försö-
ka	belysa	de	olika	diskurser	–	alltså	synsätt	–	som	används	i	det	vardagliga	
skolarbetet	för	att	hantera	elever	som	anses	ha	problem	i	skolan,	och	för	
hur	undervisning	riktad	till	dessa	elever	ska	organiseras.

I	diskursanalysen	förskjuts	fokus	från	de	enskilda	aktörerna	till	det	ge-
mensamma	användande	av	 språket,	olika	 sätt	 att	 tala	om	 fenomen	eller	
företeelser.	En	diskurs	är	inte	fråga	om	enskilda	subjekt	och	deras	sätt	att	
tala.	Istället	förekommer	det	flera	”röster”	inom	en	diskurs.	På	samma	sätt	
används	flera	olika	diskurser	samtidigt,	exempelvis	en	”medicinsk	diskurs”,	
en	politisk	diskurs”,	en	”utbildningsdiskurs”,	likväl	som	det	finns	en	diskurs	
om	elever	i	behov	av	särskilt	stöd,	eller	om	elever	med	diagnosen	Aspergers	
syndrom.	På	samma	gång	som	det	går	att	identifiera	olika	diskurser	är	de	
olika	diskurserna	också	sammanlänkade	och	flyter	in	varandra.	På	så	sätt	
kan	man	säga	att	diskurserna	stödjer	varandra,	vilket	inte	minst	diskursen	
kring	de	elever	som	denna	avhandling	handlar	om	visar.

Diskursanalysen	bygger	på	ambitionen	att	försöka	förstå	de	samhälleliga	
förutsättningarna	för	en	diskurs	tillsammans	med	dess	historiska	ursprung.	
Jag	har	dock	inte	i	första	hand	försökt	spåra	de	olika	diskursernas	ursprung,	
utan	jag	är	snarare	intresserad	av	grundläggande	sätt	att	tala	och	skriva	om	
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elever	i	behov	av	särskilt	stöd	och	hur	skolan	organiserar	undervisning	för	
elever	som	inte	”passar	in	i	skolan”.	

Sammanfattningsvis	bygger	studien	på	en	etnografisk	ansats	utan	att	för	
den	skulle	betrakta	den	som	strikt	etnografisk.	Skillnaden	mellan	min	studie	
och	en	strikt	etnografisk	studie	är	att	min	avsikt	inte	har	varit	att	studera	
enbart	kulturen	i	sig.	Det	kan	jämföras	med	vad	som	har	kallats	”motiva-
ted	ethnography”	(Duveen	&	Lloyd,	�99�),	”situationellt	fokus”	(Ham-
mersley	&	Atkinson,	�983)	eller	ett	”utsnittsittstänkande”	(Geertz,	�973).	
Det	innebär	att	etnografen	har	ett	riktat	intresse	för	delar	av	kulturen	(se	
Davidsson,	�00�;	Hägglund	&	Öhrn,	�99�).	Det	innebär	att	det	särskilda	
intresset	 inte	från	början	behöver	vara	formulerat.	Efterhand	under	fält-
arbetets	gång	fokuseras	och	snävas	vissa	delar	av	kulturen	in	som	studeras	
närmare.	Det	empiriska	materialet	består	av	deltagande observationer, in-
tervjuer, ljudbandinspelningar	och	policydokument.	En	viktig	utgångspunkt	
för	arbetet	har	varit	att	analysera	och	presentera	den	undervisningspraktik	
som	är	i	fokus	i	studien	utifrån	elevernas	och	lärarnas	egna	perspektiv,	vad	
som	brukar	kallas	ett	 inifrånperspektiv	 (Hammersley	&	Atkinson,	�995,	
Fetterman,	�989).	

Genomförandet av studien
När	en	studie	ska	påbörjas	finns	en	mängd	val	som	måste	göras	både	när	
det	gäller	förberedelser	och	genomförandet	av	studien.	I	följande	avsnitt	
beskriver	jag	de	olika	val	som	jag	har	gjort.	Det	första	valet	handlade	om	
vad	jag	skulle	studera.	På	ett	tidigt	stadium	ville	jag	studera	elever	som	hade	
diagnosen	Aspergers	syndrom	och	deras	relation	till	skolan.	Vad	jag	inte	
visste	var	på	vilket	sätt	jag	skulle	studera	dessa	elever	eller	i	vilka	skolmil-
jöer	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom	fanns	och	som	skulle	vara	
aktuella	att	studera.	

Val av skola
Mitt	intresse	för	elever	som	diagnostiserats	med	diagnosen	Aspergers	syn-
drom	och	deras	relation	till	skolan	ledde	till	att	jag	sökte	efter	skolmiljöer	
där	dessa	elever	finns.	I	detta	första	skedde	kretsade	mina	frågor	huvud-
sakligen	kring	var	jag	kunde	hitta	dessa	elever,	och	hur	jag	skulle	komma	i	
kontakt	med	eleverna.	

Inledningsvis	tog	jag	kontakt	med	ansvariga	för	skolverksamheten	i	en	
medelstor	svensk	kommun	och	berättade	om	mitt	intresse.	På	så	sätt	kom	
jag	så	småningom	i	kontakt	med	det	särskilda	gymnasieprogrammet	för	
elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom.	Detta	program	kom	att	utgöra	
det	fält	där	den	empiriska	delen	av	studien	genomfördes.

•
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Tillträde till fältet 
Utgångspunkten	för	mitt	arbete	har	bland	annat	varit	att	försöka	beskriva	
elevernas	egna	perspektiv	på	sin	skolgång,	och	hur	de	ser	på	sig	själva	i	re-
lation	till	sin	diagnos.	Utifrån	detta	funderade	jag	mycket	på	hur	jag	skulle	
gå	tillväga	för	att	få	tillträde	till	det	fält	jag	ville	studera.	Även	om	jag	ville	
utgå	från	elevernas	perspektiv	antog	jag	att	det	inte	skulle	räcka	med	att	få	
formellt	tillträde	av	eleverna,	utan	jag	skulle	också	vara	tvungen	att	få	for-
mellt	tillträde	av	de	lärare	som	undervisade	på	programmet.	

Det	innebar	att	jag	i	ett	första	steg	tog	kontakt	med	rektorn	på	den	ak-
tuella	gymnasieskolan.	Denna	kontakt	togs	under	senare	hösten	�00�	och	
ledde	vidare	till	den	lärare	som	hade	ett	övergripande	ansvar	för	den	dag-
liga	verksamheten	på	det	individuella	gymnasieprogrammet	för	elever	med	
diagnosen	Aspergers	syndrom.	Läraren	beskrev	sig	som	”lagledare”	med	ett	
övergripande	ansvar	för	verksamheten.	Efter	en	telefonkontakt	med	den	
ansvarige	läraren	kom	vi	överens	om	att	jag	skulle	komma	och	presentera	
mitt	 forskningsprojekt	 för	de	 lärare	 som	var	mentorer	och	ansvariga	 för	
klasserna	på	programmet.	Med	tanke	på	att	min	närvaro	i	fält	skulle	pågå	
under	en	längre	var	det	viktigt	att	det	skulle	kännas	bra	och	att	jag	skulle	
kunna	tänka	mig	att	tillbringa	en	längre	tid	i	klasserna.	

Mitt	första	möte	med	de	tre	mentorer	som	fanns	på	programmet	skedde	
på	deras	lärarrum.	Vid	det	tillfället	presenterade	jag	mitt	forskningsintresse	
för	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom.	Jag	berättade	om	mitt	val	av	
metod	som	skulle	innebära	en	långvarig	närvaro	av	mig	under	skoltid	flera	
dagar	i	veckan.	Samtliga	lärare	var	övervägande	positiva	och	sa	ja	till	min	
närvaro	inne	i	klassrummet.

Nästa	steg	var	att	få	ett	godkännande	av	eleverna	och	deras	föräldrar.	Lä-
rarna	hade	som	policy	att	alltid	informera	föräldrarna	om	sådant	som	be-
rörde	deras	barn,	även	om	eleverna	i	de	flesta	fall	var	myndiga.	Skolan	hade	
upprättat	ett	avtal	med	föräldrarna	att	de	alltid	skulle	informeras.	Därför	
skrev	jag	ett	informationsbrev	om	uppläggningen	av	forskningsprojektet	och	
informerade	om	forskningsetiska	aspekter.	Brevet	omfattade	också	infor-
mationen	från	lärarna	med	anledning	av	mitt	önskemål	om	närvaro.	Med	
fanns	också	en	svarstalong	där	eleverna	kunde	ge	sitt	godkännande	till	att	
medverka	i	studien,	men	där	också	föräldrarnas	skulle	ge	sitt	godkännande	
att	låta	sitt	barn	medverka	i	studien.	(Se	bilaga	�,	informationsbrev.)	

Lärarna	på	programmet	kan	utifrån	Hammersley	och	Atkinson	(�003)	
beskrivas	som	”gatekeepers”	eller	grindvakter.	Det	vill	säga,	de	har	kontroll	
över	andra	människors	tillträde	till	både	klassrummet	och	eleverna.	Lärarnas	
medgivande	gav	mig	möjlighet	att	komma	vidare	i	processen	att	få	tillträde	
till	fältet,	något	som	resulterade	i	att	samtliga	elever	med	undantag	av	en	
elev,	och	deras	föräldrar,	gav	sitt	medgivande	till	min	närvaro.	
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Innan	jag	skickade	hem	information	till	eleverna	och	deras	föräldrar,	var	
jag	på	besök	i	de	båda	klasserna	och	presenterade	mitt	forskningsprojekt	
för	eleverna.	Vid	detta	tillfälle	introducerades	jag	av	läraren	i	de	båda	klass-
rummen.	Under	hela	denna	etableringsfas	var	jag	tydlig	och	öppen	vad	som	
gällde	mitt	intresse	för	eleverna,	deras	diagnos	och	deras	skolgång.	

I	det	informationsbrevet	som	jag	formulerade,	riktade	jag	mig	specifikt	till	
elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom.	Jag	visste	inte	då	att	det	fanns	en	
elev	med	diagnosen	ADHD	(Attention	Deficit	Hyperactivity	Disorder)	på	
programmet.	Alla	elever	fick	mitt	informationsbrev,	alltså	även	eleven	med	
diagnosen	ADHD.	Denna	elev	avböjde	deltagande	i	studien.	Det	innebär	
att	allt	material	där	eleven	finns	har	tagits	bort	och	inte	att	inkluderats	i	
studien.	I	övrigt	gav	alla	eleverna	samt	deras	föräldrar	sitt	godkännande	till	
min	närvaro	i	klasserna.	I	mitt	informationsbrev	gav	jag	även	möjligheten	
för	elever	och	föräldrar	att	ta	kontakt	med	mig	om	någon	undrade	över	
något.	Ingen	förälder	tog	kontakt	med	mig	innan	eller	under	fältarbetets	
gång.	Det	kan	dels	ha	att	göra	med	elevernas	ålder	dels	ett	intresse	för	den	
här	typen	av	studier.	

När	jag	hade	fått	formellt	tillstånd	av	både	lärare,	föräldrar	och	elever	var	
det	första	steget	i	tillträdet	till	fältet	genomfört.	Hargreaves	(�987)	menar	
dock	att	det	inte	räcker	med	formellt	tillstånd,	utan	man	måste	få	informell	
access	av	alla	som	blir	berörda	och	inblandade	i	studien.	

Även	om	jag	fick	formell	access	av	alla	involverade,	innebar	det	inte	auto-
matiskt	att	tillgång	till	fältet	är	givet	under	hela	tiden	och	i	alla	situationer.	
Access	till	fältet	är	något	som	ständigt	förhandlas	och	omförhandlas	under	
hela	fältarbetet.	Under	den	tid	jag	bedrev	fältarbete	försökte	jag	smälta	in	
så	mycket	som	möjligt	i	miljön	och	ta	del	av	de	vardagliga	aktiviteterna	på	
ett	så	naturligt	sätt	som	möjligt.	Som	helhet	upplevde	jag	att	jag	fick	ett	
positivt	bemötande	av	både	lärare	och	elever,	och	jag	fick	ta	del	av	de	flesta	
aktiviteter	som	skedde	på	programmet.	

Det	första	inledande	besöket	i	de	båda	klasserna	och	mötet	med	lärare	
och	eleverna	inom	programmet	upplevde	jag	som	positivt.	Min	tidigare	er-
farenhet	av	skolan,	undervisning	av	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	samt	ge-
nomförande	av	många	samtal	med	föräldrar	och	elever	i	olika	situationer,	
kan	ha	varit	en	bidragande	orsak	till	att	jag	fick	access	till	fältet.	Framför	
allt	tror	jag	att	mitt	genuina	intresse	för	dessa	elevers	skolsituation	var	vik-
tigt	–	något	som	jag	försökte	förmedla	när	jag	presenterade	mitt	projekt.	
Wood	(�996)	menar	att	det	är	av	större	betydelse	hur	man	uppfattas	och	
blir	mottagen	som	person	på	fältet,	snarare	än	den	forskning	som	man	står	
som	representant	för.	

Att	 tillgången	till	miljön	 inte	var	given,	utan	måste	 förhandlades	och	
omförhandlades	hela	tiden,	blev	särskilt	påtagligt	när	det	kom	nya	lärare	
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till	programmet	efter	ett	halvår.	Lektioner	och	situationer	som	jag	tidigare	
tagit	del	av	fick	jag	inte	automatiskt	tillträde	till,	ofta	med	en	hänvisning	
av	läraren	att	det	var	för	känsligt	för	eleverna.	Framför	allt	berörde	detta	
de	situationer	som	jag	videofilmade.	Lektioner	som	jag	tidigare	videofil-
mat	fick	jag	inte	möjlighet	att	filma	när	en	ny	lärare	påbörjade	sin	tjänst	
inom	programmet.	Däremot	gick	det	bra	att	fortsätta	spela	in	lektionerna	
på	audioband.	

I	ett	av	klassrummen	fick	jag	under	en	tid	avbryta	ljudbandinspelning	
av	lektionerna	i	engelska.	I	samtal	med	läraren	framkom	det	att	eleverna	
var	nervösa	för	att	prata	engelska	och	upplevde	situationen	som	stressan-
de,	när	det	fanns	en	bandspelare	i	rummet.	Det	innebar	att	jag	omedelbart	
avbröt	inspelningarna,	men	fortsatte	att	vara	observatör	och	gjorde	fältan-
teckningar	under	dessa	lektioner.	

Forskarens närvaro
En	viktig	del	av	forskningsprocessen	är	att	inta	ett	reflexivt	förhållningssätt	
för	att	synliggöra	forskarens	egna	utgångspunkter,	förförståelse	och	perspek-
tiv.	Genom	att	ständigt	reflektera	över	ställningstaganden	och	val	under	
forskningsprocessen	synliggör	forskaren	den	roll	som	hon	intar.	Min	när-
varo	i	fält	skulle	för	elever	och	lärare	innebära	att	en	”främmande	person”	
uppehöll	sig	inom	deras	”revir”,	ställde	frågor	och	”var	allmänt	nyfiken”	om	
sådant	som	deltagarna	tog	för	givet.	Vid	mitt	första	besök	uttryckte	lärarna	
att	de	och	verksamheten	skulle	utvärderas	genom	min	forskning.	Det	var	
inte	med	någon	oro	som	lärarna	pratade	om	utvärdering	av	verksamheten.	
Snarare	betonade	och	önskade	de	att	verksamheten	skulle	granskas,	vilket	
innebar	att	jag	upplevde	en	förväntan	av	lärarna	på	att	jag	skulle	presentera	
ett	resultat	inom	en	snar	framtid.	Här	påpekade	jag	mycket	noga	att	mitt	
arbete	inte	handlade	om	någon	utvärdering	av	verksamheten.	

Jag	var	genomgående	tydlig	med	att	det	jag	skulle	skriva	skulle	publice-
ras	i	form	av	en	avhandling.	Det	gav	upphov	till	frågor	från	eleverna	om	jag	
hade	skrivit	något	som	var	publicerat	tidigare.	Vidare	återkom	frågor	kring	
om	jag	fick	den	information	jag	behövde	och	hur	mitt	arbete	fortlöpte.	Både	
elever	och	lärare	visade	intresse	för	mitt	arbete	under	hela	perioden	av	fält-
arbetet.	Den	tid	som	jag	bedrev	fältarbete	sammanföll	med	det	projektar-
bete	som	elever	som	gick	årskurs	tre	förväntades	skriva.	I	samband	med	att	
projektarbetet	introducerades	diskuterades	hur	ett	projektarbete	skulle	var	
upplagt	och	paralleller	drogs	till	mitt	forskningsarbete.	

Jag	är	medveten	om	att	min	närvaro	som	observatör	kan	ha	inverkat	på	
hur	undervisningen	bedrevs,	samt	vad	elever	och	lärare	valde	att	prata	med	
mig	om.	Eleverna	var	medvetna	om	att	jag	var	där	för	att	jag	var	intresse-
rad	av	elever	med	den	specifika	diagnos	de	hade.	Det	ledde	till	att	elever-
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na	ibland	frågade	mig	om	jag	hade	läst	någon	artikel	kring	diagnosen	As-
pergers	syndrom	som	de	hade	tagit	del	av,	eller	att	de	initierade	ett	samtal	
kring	sin	diagnos.	I	och	med	att	eleverna	kände	till	mitt	intresse	för	diag-
nosen	Aspergers	syndrom,	upplevde	jag	inga	svårigheter	med	att	ställa	frå-
gor	kring	deras	diagnos.	

Oavsett	vad	eleverna	själva	tyckte	om	sin	diagnos	så	var	det	på	grund	
av	diagnosen	som	de	gick	på	programmet	och	diagnosen	är	något	som	de	
måste	förhålla	sig	till	på	ett	eller	annat	sätt.	Vissa	av	eleverna	pratade	öppet	
om	diagnosen	med	andra	elever	och	med	mig.	Ibland	skojade	eller	ifråga-
satte	eleverna	sin	diagnos.	Andra	elever	förde	inte	själva	diagnosen	på	tal,	
och	när	jag	tog	upp	diagnosen	så	sa	de	att	”diagnosen	inte	var	något	de	
tänkte	på	att	de	hade”.	

Även	om	min	närvaro	i	viss	mån	kan	ha	inverkat	på	”det	dagliga	livet	i	
klassrummet”	är	min	långa	närvaro	i	fält	förmodligen	något	som	gjorde	att	
eleverna	och	lärarna	efterhand	vande	sig	vid	min	närvaro.	Enligt	Hammers-
ley	och	Atkinson	(�995)	är	den	etnografiska	forskningsansatsen	av	social	
karaktär	där	forskarens	sociala	kompetens	påverkar	forskningen.	Ju	närmare	
forskaren	är	det	som	ska	studeras	desto	större	risk	finns	det	för	påverkan.	
Hammersley	och	Atkinson	(�995)	framhåller	vikten	av	att	vara	tydlig	i	sitt	
sätt	att	förhålla	sig	till	sina	informanter.	Min	erfarenhet	av	att	arbeta	i	sko-
lan	på	lite	olika	sätt	och	med	kunskap	om	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	i	
olika	verksamheter	har	medfört	att	jag	har	funderat	över	min	egen	roll	som	
forskare.	Det	finns	en	risk	med	att	studera	något	som	är	välbekant	för	en	
genom	att	både	se	och	inte	se	vissa	saker	som	förekommer.	

Även	om	fältet	som	jag	studerat	på	olika	sätt	är	välbekant	för	mig,	är	det	
dock	med	andra	ögon	och	perspektiv	som	jag	i	min	roll	som	forskare	an-
vänder.	Enligt	Hammersley	och	Atkinson	(�983)	är	det	dock	möjligt	att	
upptäcka	nya	mönster	och	fenomen	även	om	fenomenet	som	studeras	är	
välbekant	för	forskaren.

I	min	tidigare	yrkeserfarenhet	som	pedagog	i	skolan	har	jag	mött	många	
elever	med	olika	neuropsykiatriska	diagnoser	och	elever	i	behov	av	särskilt	
stöd.	På	så	sätt	har	jag	en	viss	förförståelse	för	det	problem	som	jag	valt	att	
studera.	Fördelen	med	att	vara	bekant	med	fältet	är	att	jag	inte	har	behövt	
lära	känna	fältet	från	grunden	eller	läsa	om	det	(se	Agar,	�996).	Persson	
(�995)	menar	att	det	kan	vara	en	fördel	att	ha	kännedom	om	den	speciella	
kontext	skolan	innebär	samt	att	vara	bekant	med	de	begrepp	som	används	i	
skolan.	Det	kan	innebära	att	vissa	frågor	kan	ställas	på	grund	av	kännedom	
om	miljön.	Likväl	kan	just	förtrogenhet	med	miljön	vara	negativt	eftersom	
man	”vet”	hur	det	är	i	skolan.	

Även	om	skolan	är	bekant	för	mig	utifrån	tidigare	yrkeserfarenhet,	har	jag	
emellertid	inga	kunskaper	av	gymnasieskolan	och	dess	organisation.	Det	har	
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inneburit	att	jag	förutsättningslöst	har	närmat	mig	fältet,	men	med	en	all-
män	kännedom	om	skolan	som	verksamhet.	Min	långa	erfarenhet	av	skola,	
barnsomsorg	och	elever	med	olika	handikapp	och	i	behov	av	särskilt	stöd,	
var	däremot	en	tillgång,	och	kanske	till	och	med	ibland	en	förutsättning	för	
att	kunna	upprätta	ett	förtroende	till	eleverna	och	lärarna	ute	på	fältet.	

Min	ståndpunkt	under	fältarbetet	var	dock	inte	att	framhålla	min	tidi-
gare	kunskap	och	erfarenhet	av	att	arbeta	i	skolan	och	med	elever	i	behov	
av	särskilt	stöd.	Skälet	att	jag	inte	ville	bli	förknippad	med	skolan	och	med	
lärarprofessionen.	I	linje	med	det	försökte	jag	undvika	frågor	kring	hur	jag	
såg	på	undervisningen	både	från	elever	och	från	lärare.	Även	om	jag	inte	
framhöll	min	tidigare	erfarenhet	av	att	ha	arbetat	i	skolan	och	med	elev-
er	med	funktionshinder	var	det	heller	inget	som	jag	försökte	dölja.	Istäl-
let	intog	jag	en	position	där	jag	visade	ett	genuint	intresse	och	nyfikenhet	
både	för	den	verksamhet	som	jag	tog	del	av	och	för	de	elever	och	lärare	
som	fanns	i	den.	

Observatörsrollen
Fältarbetet	inleddes	vid	terminsstart	vårterminen	�00�	och	pågick	under	ett	
års	tid	fram	till	vårterminen	�003.	Insamling	av	data	pågick	under	ett	års	
tid	med	uppehåll	för	skolans	lov	under	läsåret.	Inledningsvis	tillbringade	jag	
varje	dag	under	två	veckors	tid	på	fältet	under	den	tid	då	klassrummet	var	
tillgängligt	för	eleverna:	från	klockan	åtta	på	morgonen	fram	till	klockan	
fyra	på	eftermiddagen.	Jag	tillbringade	två	till	fyra	dagar	per	vecka	i	skolan	
mellan	två	till	åtta	timmar	vid	varje	tillfäller.	Det	innebar	en	kontinuitet	i	
fältarbetet	som	jag	såg	som	viktigt.	

Att	som	forskare	få	komma	in	på	ett	fält,	att	etablera	och	få	snabb	kon-
takt	med	fältet	är	inte	alltid	så	lätt.	Min	upplevelse	av	den	första	tiden	på	
fältet	är	att	jag	blev	mycket	väl	mottagen	och	kände	mig	välkommen.	Re-
dan	första	dagen	när	jag	kom	tillbaka	efter	mitt	först	besök	mötte	jag	två	
av	eleverna	som	gick	sitt	andra	år	på	programmet.	Det	första	de	frågade	om	
var	om	jag	skulle	vara	med	under	dagen.	Under	den	först	tiden	på	fältet	var	
det	vinter	och	det	låg	snö	ute	på	skolgården.	Efter	några	månader	försvann	
den	och	eleverna	tog	initiativ	till	att	spela	basketboll	ute	på	skolgården.	En	
elev	som	hade	ett	stort	idrottsintresse,	vilket	också	jag	har,	undrade	om	jag	
ville	vara	med	och	spela	basket.	Den	inbjudan	jag	fick	innebar	att	jag	kom	
dessa	elever	lite	närmare,	vilket	jag	såg	som	en	bra	möjlighet.	

Vidare	såg	jag	det	som	ytterligare	en	möjlighet	att	få	eleverna	att	för-
stå	att	jag	inte	representerade	lärare	eller	någon	annan	vuxen	i	skolan.	Jag	
tackade	ja	och	på	så	sätt	kom	jag	under	min	tid	på	fältet	att	spela	många	
basketmatcher	tillsammans	med	eleverna.	Ofta	när	jag	kom	på	morgonen	
var	det	nästan	alltid	en	av	killarna	som	redan	var	på	plats	inne	i	klassrum-
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met.	Oftast	var	det	på	denna	elevs	initiativ	som	vi	förde	långa	samtal	kring	
vardagslivet	i	skolan	men	också	sådant	som	skedde	utanför	skolan.

Redan	vid	min	först	dag	på	fältet	ansåg	en	av	lärarna	att	jag	skulle	ha	en	
så	kallad	kortnyckel.	En	sådan	nyckel	skulle	göra	det	möjligt	för	mig	att	gå	
ut	och	in	i	klassrummet	som	jag	ville,	eftersom	det	alltid	var	låst.	Inlednings-
vis	var	jag	tveksam	till	det	då	jag	var	rädd	för	att	eleverna	skulle	betrakta	
mig	som	lärare.	Ganska	så	snart	förstod	jag	att	både	elever	och	lärare	hade	
en	egen	kortnyckel	för	att	obehindrat	kunna	komma	ut	och	in	i	klassrum-
met.	Genom	att	inte	ha	en	nyckel	skulle	jag	bli	utestängd	från	klassrum-
met	och	jag	skulle	bli	beroende	av	andra	under	den	tiden	som	jag	var	där.	
Med	detta	övervägande	löste	jag	ut	en	egen	kortnyckel	via	vaktmästaren	på	
skolan.	Det	visade	sig	efterhand	vara	en	fördel	med	en	egen	nyckel.	Den	
egna	kortnyckel	som	eleverna	hade	gav	dem	tillgång	till	klassrummet	och	
egna	arbetsplatser	under	tider	utöver	lektionstid.	Det	innebar	att	eleverna	
tillbringade	mycket	tid,	även	rasterna,	inne	i	klassrummet.	

En	egen	kortnyckel	innebar	att	jag	på	samma	villkor	som	eleverna	kunde	
ta	mig	in	i	klassrummet.	Det	medförde	att	även	jag	tillbringade	mycket	tid	i	
klassrummet.	Jag	kunde	även	ta	mig	in	i	klassrummet	innan	lektionen	star-
tade	och	ställa	upp	kameran	eller	bandspelaren	utan	att	störa	någon.	Det	var	
en	fördel	att	den	tekniska	apparaturen	var	på	plats	när	lektionen	startade.	

På	ett	tidigt	stadium	frågade	en	av	lärarna	om	jag	skulle	delta	och	vara	
aktiv	i	undervisningen.	Jag	klargjorde	dock	tydligt	att	jag	inte	skulle	delta	
i	undervisningen	på	något	sätt.	Ett	skäl	var	att	jag	inte	har	den	kompetens	
som	krävs	för	att	undervisa	på	gymnasiet.	Ett	annat	var	att	jag	inte	ville	bli	
betraktade	som	en	vikarierande	lärare	av	eleverna.	Situationen	som	forskare	
skiljer	sig	från	rollen	som	vuxen	eller	lärare	i	skolan.	Ett	sätt	var	att	tillbringa	
mycket	tid	tillsammans	med	eleverna	och	att	försöka	vinna	deras	förtroende	
för	mig,	vilket	avvek	från	den	gängse	bilden	av	en	vuxen	i	skolan	och	som	
flera	forskare	betonat	(Bergqvist,	�990;	Garpelin,	�987;	Thorne,	�993).	Ett	
annat	sätt	som	gjorde	att	jag	avvek	från	den	allmänna	bilden	av	en	vuxen	
och	som	betonade	min	forskarroll	var	att	jag	ständigt	förde	anteckningar	
och	gjorde	inspelningar,	vilket	i	detta	avseende	alltså	var	en	fördel.

Observatörsrollen	beskrivs	i	metodlitteratur	på	olika	sätt,	alltifrån	den	
fullständige	deltagaren,	till	deltagare-observatör,	observatör-deltagare	och	
slutligen	till	den	fullständige	observatören	(Hammersley	&	Atkinson,	�987).	
Min	roll	under	fältarbetet	kännetecknas	framför	allt	av	rollen	som	obser-
vatör-deltagare.	Jag	kunde	röra	mig	fritt	i	de	lokaler	som	användes,	såväl	
klassrum,	mindre	grupprum,	lärarrum	och	lärarnas	arbetsrum.	I	olika	grad	
har	min	roll	varierat	beroende	på	situation,	men	framför	allt	kan	mitt	för-
hållningssätt	inne	klassrummet	betraktas	som	en	professionell	främling	i	
klassrummet	(Agar,	�996;	Garpelin,	�987).	

•
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Det	hände	att	lärarna	och	eleverna	ställde	frågor	till	mig	och	försökte	in-
volvera	mig	i	samtal	under	lektionstid.	Vid	dessa	tillfällen	svarade	jag	vänligt	
på	frågan,	men	undvek	att	fördjupa	mig	i	någon	diskussion.	Det	innebar	
dock	inte	att	jag	var	helt	avvisande	i	mitt	förhållningssätt,	utan	jag	svarade	
eleverna	om	de	frågade	mig	om	något.	Det	såg	jag	då	som	en	möjlighet	
etablera	en	relation	med	eleverna.	Under	raster	var	jag	mer	deltagande	och	
aktiv	och	tog	initiativ	till	samtal	med	eleverna.	Ibland	frågade	både	elever	
och	lärare	om	jag	”fick	ut	något”	av	att	vara	där.	Vid	dessa	tillfällen	påpekade	
jag	att	jag	var	där	för	att	ta	del	av	deras	vardag	och	att	det	var	det	som	var	
intressent	och	givande	för	mig.	Det	är	viktigt	att	påpeka	att	varken	elever	
eller	lärare	var	passiva	studieobjekt.	De	använde	mig,	som	utomstående	ob-
servatör,	för	att	berätta	om	sina	erfarenheter	och	konstruera	sig	själva	vilket	
visar	att	de	snarare	är	reflexiva	agenter	än	passiva	agenter	som	väntar	på	att	
bli	observerade	(Evaldsson,	�000).

En	av	de	första	etnograferna,	Bronislaw	Malinowski	(�9��),	menade	att	
det	inte	är	möjligt	att	studera	en	kultur	om	forskaren	intar	en	position	som	
kan	uppfattas	som	en	maktposition	gentemot	de	som	han	eller	hon	stude-
rar,	eller	om	de	människor	man	studerar	befinner	sig	i	ett	beroendeförhål-
lande	till	forskaren.	Med	detta	i	bakhuvudet,	deltog	jag	inte	aktivt	i	några	
lektioner,	förutom	på	gymnastiklektionerna.	

Under	gymnastiklektionerna	var	jag	delaktig	på	samma	som	eleverna.	
Under	min	första	vecka	på	fältet	kom	frågan	om	jag	inte	ville	vara	med	på	
gymnastiklektionerna.	Det	visade	sig	att	de	båda	klasserna	som	jag	följde	
hade	gemensam	gymnastiklektion	en	gång	per	vecka.	Antalet	elever	var	li-
tet	till	antalet	även	med	två	klasser	så	om	jag	var	med	så	blev	det	”en	till”.	
Det	visade	sig	att	endast	en	av	flickorna	deltog	i	gymnastiklektionen.	Ge-
nom	mitt	deltagande	kunde	jag	etablera	en	nära	relation	med	denna	elev,	
eftersom	vi	var	de	enda	”tjejerna”	och	vi	hade	sällskap	till	och	från	gymnas-
tiken.	Eftersom	hon	var	den	enda	flicka	som	deltog	var	hon	helt	ensam	i	
omklädningsrummet.	Det	föreföll	som	om	hon	upplevde	mitt	deltagande	
som	positivt	och	inte	hade	något	emot	att	prata	med	mig	om	sådant	som	
rörde	skolan,	men	även	annat	blev	föremål	för	samtal	vid	dessa	tillfällen.	
Under	samtalen	kom	det	fram	att	denna	elev	saknade	de	andra	tjejerna	från	
klassen	som	aldrig	deltog	på	den	gemensamma	gymnastiklektionen.	Hon	
beskrev	att	hon	kände	sig	ensam	och	att	det	kunde	bli	alltför	mycket	”kill-
snack”	med	en	särskild	jargong.	Av	olika	skäl	var	de	andra	flickorna	befriade	
från	dessa	gymnastiklektioner.	Inledningsvis	såg	jag	också	mitt	deltagande	
på	gymnastiklektionerna	som	ett	sätt	att	etablera	en	närmare	kontakt	med	
alla	eleverna	på	programmet.	
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Att intervjua elever som anses ha kommunikationssvårigheter
En	del	av	den	problematik	som	elever	diagnosen	Aspergers	syndrom	anses	
ha	är	problem	i	sin	kommunikation	med	andra	människor.	Det	innebär	
att	det	skulle	kunna	leda	till	svårigheter	att	intervjua	denna	grupp	av	elev-
er.	Här	finns	anledning	att	lyfta	fram	att	det	som	anses	känneteckna	denna	
grupp	av	elever	generellt	som	grupp	inte	behöver	vara	giltigt	på	individni-
vå.	Med	det	vill	jag	peka	på	att	hur	individuella	intervjuer	förlöper	är	be-
roende	av	den	specifika	situationen	som	intervjun	genomförs.	Jag	menar	
att	det	finns	två	aspekter	som	var	avgörande	för	hur	intervjuerna	fortskred.	
Den	ena	hade	med	mig	som	forskare	att	göra.	Det	andra	hade	med	inter-
vjufrågorna	att	göra	och	hur	intervjun	inleddes.

Flera	forskare	påpekar	att	upprepade	möten	kan	innebära	att	relationer	för-
djupas	vilket	gör	det	lättare	att	samtala	om	personliga	eller	svåra	ämnen	(se	
Szönyi,	�005).	Vid	tillfället	för	intervjun	hade	jag	samtalat	ett	flertal	gång-
er	med	eleverna	samt	även	använt	mig	av	bandpelare	för	att	spela	in	samtal	
och	lektioner	vilket	kan	ha	haft	en	viss	betydelse.	Särskilt	för	denna	grupp	av	
elever	kan	det	ses	som	en	avgörande	aspekt	för	hur	intervjuerna	utvecklade	
sig.	Riessman	(�997)	menar	att	det	är	viktigt	att	formulera	frågor	som	leder	
in	samtalet	på	särskilda	ämnen	och	som	ger	de	som	berättar	möjlighet	att	tal	
om	sådant	som	är	viktigt	för	dem.	Frågorna	jag	ställde	var	få	till	antalet	och	
utgick	från	vad	eleverna	själva	ville	berätta	om	i	relation	till	skolan.	Eftersom	
jag	utgick	från	tre	centralfrågor	fick	eleverna	själva	komma	till	tals	i	hög	grad.	
Samtalen	byggde	på	sådant	som	var	bekant	för	eleverna	och	som	de	hade	lång	
erfarenhet	av,	nämligen	skolan.	Många	av	eleverna	knöt	an	till	personer	och	
miljöer	som	de	sedan	utgick	ifrån	i	sina	berättelser	vilket	också	kännetecknar	
intervjuer	med	yngre	barn	(Doveborg	&	Pramling	Samuelsson,	�000).	

Rinsby	Jansson	(�00�)	har	sammanställt	några	forskares	erfarenhet	av	att	
intervjua	personer	med	funktionshinder.	Några	problemområden	som	po-
ängterades	var	följande:	intervjufrågorna	tenderar	att	vara	alltför	abstrakta;	
intervjuaren	har	otillräcklig	kunskap	om	funktionshindret;	informanterna	
har	en	benägenhet	att	svara	jakande;	informanten	idylliserar	svaren;	samt	
en	särskilt	påtaglig	intervjuareffekt.	Dessa	problem	återfinns	dock	ofta	vid	
alla	typer	av	intervjuer	(se	Kvale,	�997).	Med	detta	vill	jag	poängtera	att	
intervjua	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom	inte	nämnvärt	skiljer	sig	
från	andra	intervjuer.	Det	kräver	däremot	en	lyhördhet	och	en	ödmjukhet	
inför	vad	eleverna	själva	ville	berätta	för	mig	där	lyssnandet	av	mig	som	in-
tervjuare	spelade	en	viktig	roll.	Vissa	av	de	elever	som	hade	svårt	att	berät-
tat	i	den	formella	intervjusituationen	har	istället	tagit	initiativ	och	berättat	
mer	för	mig	när	jag	suttit	inne	i	klassrummet	under	raster	eller	annan	tid	
då	det	inte	skett	någon	undervisning.	Jag	kunde	då	fråga	om	eller	följa	upp	
något	som	vi	pratat	om	tidigare.
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Inspelningar av lektioner
Jag	startade	insamlingen	av	mitt	material	redan	första	dagen	då	fältarbe-
tet	inleddes	med	fältanteckningar	som	fördes	på	plats.	Efter	två	inledande	
veckor	av	fältarbete	då	jag	kartlade	vardagslivet	inom	programmet	börja-
de	jag	göra	ljud-	och	videoinspelningar.	Mina	observationer	genomfördes	
under	hela	den	tid	som	klassrummet	var	tillgängligt	för	eleverna,	vilket	
var	från	klockan	åtta	på	morgonen	till	klockan	sexton	på	eftermiddagen.	
Observationerna	omfattar	händelser,	 aktiviteter,	 samtal	mellan	 eleverna	
och	mellan	eleverna	och	lärarna,	både	under	lektioner	och	under	raster.	
Observationerna	hade	till	syfte	att	fånga	en	del	av	de	vardagliga	händel-
serna	i	klasserna.	Inledningsvis	var	dessa	observationer	av	deskriptiv	ka-
raktär	där	fältanteckningar	gjordes	med	utgångspunkt	av	Emerson,	Fretz	
och	Shaw	(�995).	

Under	observationerna	användes	vid	de	allra	flesta	tillfällen	bandspela-
re	eller	videobandspelare.	Med	utgångspunkt	i	observationer	valdes	sedan	
vissa	lektioner	ut	för	att	fokusera	datainsamlingen	under	fältarbetets	gång.	
Samtliga	dessa	 lektioner	 spelades	 in	på	 ljudband	eller	videoband.	 Inled-
ningsvis	var	det	någon	elev	som	reagerade	på	att	jag	använde	filmkameran.	
De	flesta	elever	tog	överhuvudtaget	ingen	notis	om	att	jag	använde	video-
kamera,	utan	accepterade	att	den	fanns	i	klassrummet	även	vid	de	tillfällen	
då	jag	hade	kameran	riktad	mot	en	enskild	elev.	PSU-lektionerna	spelades	
samtliga	in	på	videoband	när	jag	var	närvarande.	Vid	ett	tillfälle	kunde	jag	
inte	närvara	under	en	PSU-lektion.	Jag	bad	då	läraren	sätta	på	bandspela-
ren	och	spela	in	lektionen	vilket	läraren	också	gjorde.

Inne	klassrummet	intog	jag	ett	öppet	förhållningssätt	när	det	gällde	den	
dokumentation	som	jag	gjorde,	både	när	det	gäller	fältanteckningar	och	in-
spelningar	på	band.	När	jag	gjorde	fältanteckningar	placerade	jag	alltid	bo-
ken	på	ett	bord	eller	i	mitt	knä	så	synligt	som	möjligt,	något	Hammersley	
och	Atkinson	(�995)	beskriver	som	en	öppen	observatörsroll.	I	fältanteck-
ningarna	skrev	jag	ner	vilka	elever	som	var	närvarande,	korta	kommentarer	
kring	vad	som	skedde,	samt	olika	reflektioner	och	funderingar.	Eftersom	
jag	använde	bandspelare	eller	videobandspelare	kontinuerligt,	förde	jag	inte	
noggranna	anteckningar	över	de	samtal	eller	dialoger	som	fördes	i	skolan	
utan	litade	på	att	dessa	blev	dokumenterade	på	band.	

I	ett	inledande	skede	av	mitt	fältarbete	var	jag	noggrann	med	att	fråga	
både	elever	och	lärare	om	de	accepterade	att	jag	spelade	in	på	band.	När	
jag	spelade	in	på	band	var	jag	alltid	tydligt	med	när	jag	satte	på	bandspe-
laren	eller	videobandspelaren.	När	elever	och	lärare	blev	vana	vid	min	när-
varo	och	den	tekniska	utrustningen	jag	ständigt	bar	med	mig,	slutade	jag	
att	fråga	om	jag	kunde	spela	in	på	band	eller	använda	video.	Utifrån	elever	
och	lärares	frågor	uppfattade	jag	att	de	var	medvetna	om	att	de	städigt	blev	
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inspelade	på	band	när	jag	befann	mig	i	närheten.	Jag	fortsatte	dock	att	vara	
tydlig	med	när	den	tekniska	apparaturen	användes	genom	att	till	exempel	
placera	den	synligt.	

Vid	inspelningar	i	klassrum	eller	i	skolmiljöer,	är	privat	kommunikation	
eller	vad	som	ibland	kallas”off-task	private	talk”,	ibland	svår	att	uppfattas	
på	bandet	 (Tholander,	�00�,	 ss.	 �5-�7).	Klassrummets	 storlek,	det	 lilla	
antalet	elever,	samt	på	det	sätt	som	undervisningen	bedrivs	på	innebar	att	
jag	i	de	flesta	fall	dock	inte	hade	några	problem	att	fånga	upp	samtal	som	
fördes	mellan	lärare	och	hela	klassen	eller	när	samtal	fördes	mellan	en	en-
skild	elev	och	läraren.	

I	de	flesta	fall	hade	jag	en	bandspelare	som	stod	placerad	på	bordet	i	mit-
ten	av	klassrummet	där	den	var	synlig	för	alla.	Denna	bandspelare	var	ut-
rustad	med	en	stor	mikrofon	som	fångade	upp	det	mesta	av	samtalen	inne	
i	klassrummet.	Jag	bar	alltid	en	liten	bandspelare	med	mig	vilken	jag	an-
vände	om	läraren	gick	fram	till	en	enskild	elev	för	att	instruera	något.	Vid	
dessa	tillfällen	förflyttade	jag	mig	från	min	plats	i	klassrummet	till	den	elev	
som	fick	enskilda	instruktioner	av	läraren.	

Placeringen	av	videokameran	inne	i	klassrummet	varierade	beroende	på	
vilken	lektion	eller	situation	som	fokuserades.	Vid	användandet	av	video	
under	 PSU-lektionerna	 (se	 beskrivning	 av	 ämnet	 nedan)	 stod	 kameran	
placerad	längs	fram	vid	en	whiteboardtavla.	Under	dessa	lektioner	satt	alla	
eleverna	runt	det	ovala	bordet	inne	klassrummet.	Med	denna	placering	av	
kameran	hade	jag	möjlighet	att	få	med	alla	eleverna.	Dessa	lektioner	var	av	
karaktären	att	läraren	ofta	introducerade	ett	ämne	som	sedan	diskuterades	i	
klassen.	Då	kameran	stod	placerad	snett	bakom	läraren	och	eleverna	vände	
sig	till	läraren	när	han	eller	hon	pratade	innebar	det	att	det	var	möjligt	att	
få	med	alla	eleverna.	Vid	några	tillfällen	prövade	jag	att	gå	rumt	med	ka-
meran	men	det	var	svårt	att	hinna	filma	och	fokusera	den	som	pratade	och	
det	blev	dessutom	tungt	efter	ett	tag.	På	kameran	satt	en	mikrofon	som	tog	
upp	allt	ljud	i	klassrummet.	

Under	lektioner	då	enskild	undervisning	förekom	valde	jag	att	filma	en-
skilda	elever	när	de	instruerades	av	läraren.	Jag	placerade	då	kameran	så	att	
interaktionen	mellan	lärare	och	elev	kom	i	fokus.	Under	lektionerna	då	jag	
inte	videofilmade	valde	jag	en	plats	som	jag	hade	överblick	över	hela	klass-
rummet	där	jag	satt	och	skrev	ner	mina	fältanteckningar.	På	den	platsen	gick	
det	att	uppfatta	vad	alla	sa	och	dessutom	användes	bandspelare	vid	dessa	
stunder.	I	det	ena	klassrummet	intog	jag	en	av	arbetsplatserna	som	ingen	
elev	använde	längs	en	av	kortsidorna	av	klassrummet.	Där	satt	jag	under	
de	lektionerna,	men	jag	kunde	även	röra	mig	fritt	i	klassrummet	beroende	
på	hur	lektionen	var	upplagd.	I	det	andra	klassrummet	satte	jag	mig	mellan	
två	arbetsplatser	där	det	fanns	ett	ledigt	golvutrymme.	Där	satt	jag	vänd	in	
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mot	klassrummet	och	hade	överblick	över	hela	klassrummet	och	alla	elev-
erna,	förutom	en	elev	som	satt	längst	bort.	Som	jag	tidigare	nämnde,	var	
det	en	elev	som	avböjt	deltagande	i	studien,	och	det	var	samma	elev	som	
jag	inte	kunde	observera	från	min	plats	i	klassrummet.

Val av lektioner och händelser
I	inledningen	av	mitt	fältarbete	deltog	jag	under	två	veckors	tid	i	all	under-
visning	som	bedrevs	på	programmet.	Syfte	var	att	få	en	överblick	över	hur	
undervisningen	var	organiserad	på	programmet.	Efterhand	valde	jag	ut	olika	
lektioner	som	både	var	relevanta	i	relation	till	mina	forskningsfrågor	kring	
något	ämne,	men	som	också	var	beroende	av	var	jag	blev	insläppt.	

Ett	ämne	som	jag	valde	att	utforska	mer	i	detalj	är	det	karaktärsämne	
som	skapats	särskilt	för	det	individuella	programmet,	”Personlig	Social	Ut-
veckling”	(PSU).	

Ämnet	PSU	är	organiserat	i	två	delar.	I	den	ena	delen	av	ämnet	är	un-
dervisningen	upplagd	mot	den	enskilda	eleven.	Denna	del	av	PSU-ämnet	
sker	genom	enskilda	samtal	som	läraren	för	med	eleverna.	Samtalen	kan	
initieras	både	av	eleverna	och	av	läraren.	Samtalen	kan	äga	rum	när	som	
helst	under	hela	skoldagen,	både	på	raster	och	i	samband	med	lektioner.	
Denna	del	av	PSU-ämnet	valde	jag	att	inte	studera	närmare	eftersom	jag	
upplevde	dessa	enskilda	samtal	alltför	personliga	då	 jag	vid	några	tillfäl-
len	deltog.	Vid	några	flertal	tillfällen	ville	inte	heller	eleverna	att	jag	skulle	
delta	på	dessa	enskilda	samtal.	Det	skedde	framför	allt	då	PSU-	samtalen	
initierades	av	eleverna	själva.	

Istället	valde	jag	den	delen	av	PSU-ämnet	som	omfattade	lektioner.	Un-
dervisningen	under	lektionerna	skedde	i	helklass.	Inne	i	mitten	av	klass-
rummet	fanns	ett	ovalt	bord	med	plats	för	alla	elever	placerat.	Lektioner	har	
spelats	in	på	video	och	har	grovtranskriberas.	Inspelningarna	av	dessa	lek-
tioner	har	kompletterats	med	informella	samtal	med	både	lärare	och	elever	
kring	ämnet	PSU	som	jag	har	spelat	in	på	videoband	eller	ljudband.	Jag	
återkommer	till	PSU	och	undervisningen	i	detta	ämne	i	kapitel	8.

Den	undervisning	som	sker	på	programmet	sker	till	sin	huvudsakliga	del	
i	det	hemklassrum	som	tillhör	varje	klass.	I	vissa	ämnen	ges	dock	undervis-
ning	på	programmet	som	till	exempel	i	svenska,	matematik,	engelska,	na-
turkunskap,	religionskunskap	och	idrott.	Möjligheten	för	eleverna	att	läsa	
andra	ämnen	som	individuellt	val	erbjuds	via	nationella	program.	Då	elev-
en	väljer	utifrån	vad	som	benämns	som	ett	individuellt	val	innebär	det	att	
eleven	tar	del	av	undervisningen	via	ett	nationellt	program	och	på	så	sätt	
under	kursen	gång	integreras	i	en	annan	klass.	Det	innebär	att	eleverna	både	
kan	läsa	andra	ämnen	utöver	de	ämnen	som	är	obligatoriska	inom	det	egna	
programmet	och	delta	i	undervisning	utanför	det	egna	klassrummet.	
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Under	mina	första	veckor	följde	jag	några	elever	som	hade	individuellt	
val	i	psykologi.	I	mitt	val	av	lektioner	bestämde	jag	då	att	inte	välja	lek-
tioner	som	skedde	utanför	klassrummet	där	eleverna	deltog	i	andra	klas-
ser.	Framför	allt	skedde	detta	val	utifrån	etiska	skäl.	Jag	ville	inte	”utsätta”	
eleverna	för	risken	att	betraktas	som	”särskilda”	genom	att	jag	studerade	
just	dessa	elever	och	den	undervisning	som	de	deltog	i.	I	stället	valde	jag	
att	koncentrera	mig	på	den	undervisning	som	bedrevs	inom	programmet.	
Vid	insamling	av	data	valde	jag	delta	i	den	undervisning	som	skedde	i	kär-
nämnena	engelska,	matematik	och	svenska.	Skälet	till	dessa	val	var	flera.	
Genom	att	välja	ovan	nämnda	ämnen	blev	det	en	spridning	av	olika	lärare	
som	undervisade	inom	ramen	för	olika	lektioner.	

Under	den	första	tiden	på	fältet	pratade	både	elever	och	lärare	om	att	un-
dervisningen	inom	programmet	utgick	ifrån	ett	individualiserat	arbetssätt.	
Undervisningen	beskrevs	som	individuellt	anpassad.	Utifrån	det	har	ett	fler-
tal	lektioner	spelats	in	på	videoband	vilka	har	transkriberats	och	analyserats.	
Dessa	lektioner	omfattar	olika	kärnämnen	såsom	matematik,	svenska	och	
engelska.	Både	lärare	som	undervisar	på	programmet	och	elever	som	går	på	
programmet	pratar	om	att	undervisningen	är	individualiserad.	

Samtal	med	lärare	och	elever	har	förts	kontinuerligt	med	elever	och	lä-
rare	kring	undervisningen	och	hur	den	organiserad.	Samtliga	 informella	
samtal	är	inspelade	på	ljudband.	Dessa	informella	samtal	utgör	en	viktig	
bakgrundskunskap	i	analysen	av	de	inspelade	lektionerna.

I	 anknytning	 till	undervisningssituationen	noterade	 jag	att	betyg	och	
betygssättning	var	något	som	diskuterades	kontinuerligt	på	initiativ	både	
av	lärare	och	av	elever.	Ibland	förekom	det	i	samband	med	att	elever	hade	
skrivit	något.	Inför	sommaren	genomfördes	betygsprat	med	varje	elev	en-
skilt	av	en	lärare.	Läraren	gick	tillsammans	eleven	igenom	de	betyg	som	var	
satta	för	eleven.	Denna	situation	videofilmades	och	kommer	att	analyseras	
i	kapitel	7	som	handlar	om	undervisningens	organiserande.

Intervjuer och samtal 
Vid	fältstudier	används	ofta	någon	form	av	intervjuer	som	ett	komplement	
till	den	etnografiska	materialinsamlingsmetoden	i	syfte	att	ge	en	mer	kom-
plett	bild	(Hammersley	&	Atkinson,	�995;	Kvale,	�997).	Kvale	(�997)	be-
tonar	kombinationen	av	både	observationer	och	intervjuer.	

Under	mitt	fältarbete	använde	jag	samtal,	informella	intervjuer	och	for-
mella	intervjuer	som	en	naturlig	del	av	min	närvaro	i	fältet.	Det	innebär	att	
jag	kontinuerligt	samtalade	med	lärarna	när	de	hade	några	minuter	över	före	
eller	efter	lektioner,	när	eleverna	arbetade	självständigt	inne	i	klassrummet	
eller	inne	i	lärarrummet.	Intervjuer	och	samtal	har	förts	fortlöpande	också	
med	eleverna	under	hela	den	tid	då	fältarbetet	pågick.	

•
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Beach	(�995)	beskriver	två	olika	typer	av	intervjuer	som	förekommer	
vid	etnografiska	studier.

”One	 is	 the	 formal	 interview;	where	 the	 researcher	 asks	 to	
speak	with	a	potential	informant	for	the	purpose	of	interview-
ing	him	or	her	about	research	specific	issues	at	a	location	agreed	
upon	in	advance.	The	other	is	field	interviews	which	involve	
the	researcher	creating	conversation	about	research	issues	with	
other	participants	‘in	the	field’.”	(Beach,	�995,	s.	75)

Genom	intervjun	låter	intervjupersonen	forskaren	ta	del	av	intervjuperso-
nens	berättelser	utifrån	sitt	perspektiv.	Det	som	berättas	är	något	som	ska-
pas	i	intervjusituationen	och	i	den	specifika	situation	som	intervjun	utgör.	
Genom	de	frågor	och	kommentarer	som	forskaren	ställer	i	intervjun,	är	den	
kunskap	som	formas	ett	resultat	av	ett	gemensamt	samtal	(Kvale,	�997).	
Det	innebär	vidare	att	intervjusituationen	inte	kan	ses	som	ett	samtal	mel-
lan	jämbördiga	parter,	eftersom	det	är	forskaren	ensidigt	som	introducerar	
samtalsämnen	och	formulerar	frågorna.	Kvale	(�997)	menar	att	intervju-
andet	är	ett	hantverk	vars	resultat	är	beroende	både	av	intervjuarens	kun-
nande,	känslighet	och	av	dennes	empati.	Under	intervjuerna	med	eleverna	
aktualiserades	det	på	ett	påtagligt	sätt	då	eleverna	berättade	om	svåra	situa-
tioner	som	de	varit	med	om.	

Intervjuer med eleverna
Det	material	som	ligger	till	grund	för	kapitel	fem	omfattar	åtta	formella	
intervjuer	genomförda	med	elever	som	går	i	andra	respektive	tredje	året	på	
programmet	och	som	har	diagnosen	Aspergers	syndrom.	Åldern	på	elev-
erna	varierar	från	�6	till	��	år.	Intervjuerna	genomfördes	i	skolan	efter	att	
jag	befunnit	mig	som	deltagande	observatör	i	de	två	klasserna	i	ungefär	ett	
halvår	två	till	tre	dagar	i	veckan.	Det	innebar	att	jag	var	ett	bekant	ansikte	
för	alla	eleverna	då	jag	under	en	längre	period	varit	närvarande	i	klassrum-
met	och	haft	många	informella	samtal	med	eleverna.	Min	ambition	under	
intervjuerna	och	de	samtal	jag	förde	med	eleverna	var	att	få	eleverna	att	
förstå	att	jag	var	genuint	intresserad	av	det	som	de	hade	att	berätta	oavsett	
när	det	skedde.

Utöver	de	formella	intervjuerna	har	informella	samtal	förts	kontinuerligt	
med	eleverna	som	går	på	programmet.	Dessa	samtal	har	förts	före,	under	
och	efter	skoltid,	på	raster	och	under	lektionstid.	Min	roll	som	intervjuare	
har	varit	att	få	den	intervjuade	att	beskriva	och	berätta	om	sin	situation	och	
vad	som	är	viktig	för	henne	eller	honom	och	på	vilket	sätt	det	har	påverkat	
personen.	Samtalandet	är	alltså	i	detta	perspektiv	inte	bara	en	metod,	utan	
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också	ett	grundläggande	sätt	att	vinna	kunskap,	och	utgör	dessutom	den	
generella	formen	för	mänsklig	interaktion	i	världen	(Kvale,	�997,	s.	40).	

I	min	undersökning	finns	intresset	riktat	mot	något	som	eleverna	själva	
har	erfarit	i	en	institutionell	miljö.	Enligt	Säljö	(�99�)	är	de	intervjuer	ge-
nomförda	i	skolan	av	en	speciell	betydelse:	

”I	institutionella	miljöer	som	skolan	påbjuds	ofta	vad	man	ska	
tala	om.	Dessutom	finns	där	bestämda	antagande	om	vilka	sätt	
att	se	på	verkligheten	som	är	lämplig.”	(Säljö,	�99�,	s.	�8).

Intervjuerna	med	eleverna	genomfördes	inne	i	ett	grupprum	som	låg	i	an-
slutning	till	det	klassrum	där	eleven	hade	sin	arbetsplats.	Innan	jag	påbör-
jade	intervjuerna	med	eleverna	övervägde	jag	att	genomföra	intervjuerna	
på	någon	annan	plats	än	inom	skolan.	Flera	elever	kom	resande	till	skolan	
med	buss,	tåg	eller	taxi	vilket	innebar	att	de	gav	sig	iväg	omedelbart	efter	
skolans	slut.	Jag	var	också	fundersam	över	om	eleverna	var	intresserade	över	
att	träffa	mig	på	sin	fritid	för	en	intervju.	

Mishler	(�99�)	menar	att	miljön	i	vilken	intervjun	ska	genomföras	bör	
kännas	naturlig.	Med	stöd	i	Mishler	(�986)	valde	jag	att	genomföra	inter-
vjuerna	i	skolan	eftersom	jag	är	intresserad	av	eleverna	och	deras	relation	till	
skolan	samt	att	det	var	där	jag	träffade	eleverna.	Mishler	(�986,	�99�)	menar	
att	närheten	till	den	egna	miljön	är	av	betydelse	för	intervjupersonens	möj-
lighet	att	uttrycka	sin	förståelse	av	sig	själv	och	sina	upplevelser.	Vardagssi-
tuationen	och	det	dagliga	livets	sammanhang	bidrar	till	förståelsen	av	frågor	
och	svar	i	intervjusituationens	kontext.	Platsen	där	intervjuerna	genomfördes	
var	en	invand	och	trygg	miljö	för	eleverna.	Intervjuerna	var	berättelseorien-
terade	och	fokuserade	på	hur	eleverna	berättade	om	sin	skolsituation	idag,	
sin	tidigare	skolgång	och	erfarenhet	av	den,	och	om	sin	framtid.	

I	själva	intervjusituationen	ställdes	frågor	av	öppen	karaktär	för	att	upp-
mana	till	berättande	där	intresset	var	att	få	elevernas	egna	berättelser	om	sin	
erfarenhet	av	skolan	och	om	diagnosen.	Avsikten	med	intervjuns	upplägg	
var	att	ge	den	intervjuade	så	stort	talutrymme	som	möjligt.	Det	var	infor-
manten	som	valde	vad	han	eller	hon	ville	berätta	i	samtalet	och	på	så	sätt	
styrde	samtalet	där	jag	som	intervjuare	intog	en	så	tillbakalutad	roll	som	
möjligt	och	förblev	tyst	under	långa	perioder	(Mishler,	�986).	Det	inne-
bar	dock	inte	att	jag	som	intervjuare	satt	tyst	under	hela	intervjun,	utan	
jag	bad	om	förtydliganden	och	bad	om	att	eleven	skulle	utveckla	delar	som	
inte	kom	fram	spontant.	

På	så	sätt	kan	resultatet	av	intervjun	betraktas	som	något	som	skapades	
i	interaktionen	mellan	mig	som	intervjuare	och	eleven	som	intervjuades,	
och	där	frågorna	som	ställs	har	en	avgörande	betydelse	för	vad	som	sägs	i	

•
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intervjun.	Intervjun	var	alltså	mer	ett	sätt	att	generera	data,	snarare	än	att	
samla	in	data	(Baker,	�998).

Att	intervjuerna	med	eleverna	genomfördes	i	deras	skolmiljö	kan	givetvis	
ha	påverkat	intervjuerna.	Jag	är	medveten	om	att	dessa	intervjuer	och	sam-
tal	med	eleverna	kring	deras	erfarenhet	av	skolan	skulle	kunna	resulterat	i	
andra	berättelser	än	vad	som	nu	blev	fallet.	Jag	bedömer	dock	att	elevernas	
berättelser	trots	allt	säger	något	om	deras	erfarenhet	av	sin	skoltid.	

Informella samtal med lärarna
Inledningsvis	uppehöll	jag	mig	mest	med	eleverna	inne	i	klassrummet	el-
ler	ute	på	rasterna.	Ett	skäl	till	det	var	att	jag	inte	ville	bli	betraktad	som	en	
representant	för	skolan	av	eleverna.	I	första	hand	ville	jag	komma	eleverna	
nära	och	etablera	en	relation	till	dem.	Mitt	förhållningssätt	i	klassrummet	
och	relationen	till	lärarna	kan	i	det	första	inledande	skede	beskrivas	med	
hjälp	av	en	term	från	antropologen	Michael	Agar	(�996),	nämligen	som	en	
professionell främling	i	klassrummet.	

För	att	förstå	lärarnas	handlande	och	agerande	i	klassrummet	samtalade	
jag	med	lärarna	informellt.	Samtalen	handlade	ofta	om	något	som	hade	
skett	under	en	lektion	och	som	jag	ställde	följdfrågor	till.	Dessa	informella	
samtal	skulle	kunna	sägas	utgöra	en	kontextuell	intervju,	vilket	mer	liknar	
ett	samtal	än	en	formell	intervju	(Burgess,	�988;	Hultman,	�998).	

Beroende	på	lektionens	karaktär	kunde	även	dessa	informella	samtal	äga	
rum	i	klassrummet,	exempelvis	när	en	lärare	genomförde	en	enskild	genom-
gång	med	en	elev.	Jag	kunde	då	ställa	en	fråga	som	knöt	an	till	den	speci-
fika	undervisningssituation	som	jag	observerade.	De	informella	samtal	jag	
förde	med	lärarna	har	legat	till	grund	för	min	bakgrundskunskap	om	sko-
lan	och	beskrivningen	av	framväxten	av	programmet.	De	informella	sam-
talen	handlar	också	om	olika	undervisningssituationer	som	jag	observerat	
och	som	jag	funderade	kring.	Syftet	med	dessa	samtal	var	att	ta	del	av	hur	
lärarna	resonerade	kring	undervisningen	samt	deras	uppfattningar	kring	
eleverna	och	deras	behov	i	skolsituationen.	Samtalen	dokumenterades	via	
bandspelare,	och	inspelningarna	transkriberades	senare.	

Policytexter
De	dokument	som	jag	samlat	in	har	olika	karaktär	och	har	olika	funktio-
ner.	Till	de	dokument	som	jag	samlat	in	hör	både	övergripande	styrdoku-
ment	som	berör	programmet,	och	olika	beslutsunderlag	vid	etableringen	
av	programmet	samt	mer	detaljerade	dokument	som	rörande	verksamhe-
ten	på	programmet.	

De	dokument	som	finns	kring	programmets	framväxt	har	samlats	in.	Den	
dokumentation	som	finns	att	tillgå	kring	ärendehanteringen	av	framväxten	
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av	programmet	i	den	aktuella	kommunen	har	rekvirerats	via	utbildnings-
nämnden	i	kontakt	med	nämndens	nuvarande	sekreterare.	Dokumenten	
är	offentliga	handlingar	vilket	innebär	att	de	var	tillgängliga.	Däremot	var	
dokumentationen	i	ärendet	inte	särskilt	omfattande.	

Dokument	som	berör	ansökan	om	möjligheten	att	etablera	ett	särskilt	
ämne	inom	programmet,	“Personlig	social	utveckling”,	har	också	samlats	
in.	Andra	dokument	som	samlats	in	är	kursplaner,	veckoscheman,	kursupp-
gifter	samt	annat	kursmaterial	som	användes	i	undervisningen.

Sammanfattande översikt av materialet 
Materialet	omfattar	��	lektioner	inspelade	på	videoband	och	fem	lektioner	
på	audioband	i	karaktärsämnet	PSU.	

Vidare	omfattar	materialet	�0	timmars	videoinspelningar	och	��	timmar	
audioinspelningar	av	ämnen	som	svenska,	matematik	och	engelska.	Mate-
rialet	omfattar	även	betygsgenomgång	som	genomförs	enskilt	med	eleverna	
vid	avslutning	av	en	årskurs.	Dessa	betygsgenomgångar	genomfördes	enskilt	
med	eleverna	av	en	lärare.	Dessa	betygsgenomgångar	är	videoinspelade.	

Vidare	har	sex	formella	intervjuer	genomförts	med	elever	i	de	båda	klas-
serna.	Intervjuerna	genomfördes	under	dagtid	i	samband	med	att	eleverna	
var	i	skolan.	En	del	av	dessa	intervjuer	skedde	under	lektionstid	då	eleven	
fick	gå	ifrån	lektionen	medan	några	intervjuer	skedde	efter	att	elevens	lek-
tioner	hade	slutat	för	dagen.	Även	dessa	intervjuer	genomfördes	i	skolan.	
Intervjuerna	tog	allt	ifrån	en	och	en	halv	timme	till	två	timmar.	Samtliga	
intervjuerna	spelades	in	på	band.

Informella	intervjuer	och	samtal	har	förts	kontinuerligt	med	eleverna	un-
der	lektioner	och	på	raster	i	och	utanför	skolan	under	hela	datainsamlings-
perioden	Informella	samtal	och	intervjuer	med	de	lärare	som	undervisar	på	
programmet	har	förts.	Dessa	samtal	skedde	framför	allt	efter	lektioner	i	lärar-
rummet	eller	i	korridoren	utanför	klassrummen.	Ibland	fördes	dessa	samtal	
inne	i	klassrummen	under	lektioner	som	genomfördes	på	det	individuella	
programmet.	Alla	dessa	samtal	och	intervjuer	har	spelats	in	på	band.	

Utöver	de	 samtal	och	 intervjuer	 som	 jag	genomförde	med	 lärare	och	
elever	under	mitt	fältarbete	i	skola,	genomförde	jag	en	intervju	med	en	för-
älder	som	varit	med	och	formulerat	ett	brev	som	används	som	material	för	
att	förstå	och	analysera	hur	utvecklingen	av	programmet	gått	till.	Denna	
förälder	var	en	av	de	drivande	föräldrarna	som	aktivt	arbetade	för	att	få	till	
stånd	en	särskild	klass	för	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom.

•
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Material Omfattning

Individuella intervjuer med elever Sex intervjuer

Informella samtal med elever Ett flertal samtal 

Intervjuer och informella  
samtal med lärare

Fem intervjuer och ett flertal samtal

PSU-lektioner 11 lektioner videoband; fem  
lektioner audioband

Övriga lektioner 10 timmar videoband; 12 timmar audioband

Betygsgenomgång Fem elever, videoband 

Officiella dokument Brev, protokoll, beslut

Intervju med förälder En intervju

Tabell 1:	Översikt	över	materialet.

Analys av datamaterialet
Som	ett	första	steg	i	bearbetningen	av	de	bandinspelade	lektionerna,	in-
tervjuerna	och	samtalen,	transkriberades	det	inspelade	materialet	orda-
grant.	Jag	har	utgått	från	Linell	(�994)	som	menar	att	transkriptionerna	
bör	göras	så	att	de	motsvarar	analysens	syfte.	Det	innebär	att	jag	har	trans-
kriberat	intervjuer,	samtal	och	lektioner	i	enlighet	med	den	konvention	
som	Linell	(�994)	kallar	bastranskription.	Jag	menar	att	denna	nivå	på	
transkriptionerna	är	tillräcklig	eftersom	jag	inte	har	för	avsikt	att	analy-
sera	materialet	på	 språklig	 eller	 interaktionell	detaljnivå.	 I	utskrifterna	
finns	noterat	längre	pauser	och	betoningar.	När	talspråk	ska	presenteras	
för	läsaren	uppstår	frågan	i	vilken	form	jag	som	forskare	vill	presentera	en	
text	(Linell,	�994).	Å	ena	sidan	kan	texten	presenteras	förhållandevis	obe-
arbetad,	med	talspråkets	upprepningar,	oavslutade	meningar	och	pauser	
vilket	kan	riskerar	att	informantens	förmåga	att	uttrycka	sig	framställs	på	
ett	negativt	sätt.	Å	andra	sidan	kan	texten	bearbetas	mot	en	skriftspråk-
lig	inriktning	vilket	underlättar	läsningen.	Jag	har	valt	att	ett	mellanting	
mellan	talspråk	och	skriftspråk.	Min	intention	har	varit	att	behålla	tal-
språkets	karaktär	med	upprepningar,	stakningar	och	felsägningar	efter-
som	det	är	en	naturlig	del	i	talspråket	(jfr	Zetterqvist	Nelson,	�000).	För	
att	underlätta	läsningen	har	jag	dock	gjort	mindre	justeringar	i	texten,	
bland	annat	interpunktion.	

Jag	vill	understryka	att	karaktären	av	talspråk	som	finns	i	textutdragen	
inte	har	att	göra	med	informanternas	förmåga	att	uttrycka	sig.	För	den	ovane	
läsaren	av	denna	form	av	text	skulle	det	kunna	vara	lätt	att	anta,	att	elev-
ernas	sätt	att	uttrycka	sig	har	att	göra	med	deras	funktionshinder.	Här	vill	
jag	poängtera	det	jag	tidigare	skrivit	att	talspråket	innehåller	upprepningar	
och	grammatiska	fel.	Som	ett	tips	kan	läsningen	av	textutdragen	underlät-
tas	genom	att	de	läses	högt.	
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Materialet	är	avidentifierat	genom	att	alla	namn	förutom	mitt	eget	har	
ändrats.	Allt	material	är	transkriberat	av	mig	själv.

Användningen	av	en	etnografisk	metod	innebär	ofta	att	en	omfattande	
mängd	data	samlas	in.	Det	gäller	även	för	föreliggande	studie,	vilket	bland	
annat	innebär	att	det	kan	vara	svårt	att	överblicka.	Ett	steg	i	att	få	en	över-
blick	över	materialet	är	att	göra	en	tydlig	avgränsning	av	olika	delar	av	ma-
terialet.	En	första	avgränsning	av	materialet	gjordes	redan	vid	insamling	av	
data,	då	jag	valde	ut	vissa	situationer	eller	särskild	undervisning	som	när-
mare	studerades.	Nästa	steg	för	att	få	överblick	av	materialet	är	att	vara	för-
trogen	med	materialet.	Det	innebär	att	materialet	har	lästs	igenom	uppre-
pade	gånger	vilket	har	varit	det	första	steget	i	analysarbetet.	

Detta	 första	 steg	 beskriver	 Hammersley	 och	 Atkinson	 på	 följande	
sätt:

”The	first	step	in	the	process	of	analysis,	then,	is	a	careful	read-
ing	of	the	data	collected	up	to	that	point,	in	order	to	gain	a	
thorough	familiarity	with	it.	At	this	stage	the	aim	is	to	use	
the	data	to	think	with.	One	looks	to	see	whether	any	interest-
ing	patterns	can	be	identified;	whether	anything	stands	out	
as	surprising	or	puzzling;	how	the	data	related	to	what	one	
might	have	expected	on	the	basis	of	common-sense	knowl-
edge,	logical	accounts,	or	previous	theory;	and	whether	there	
are	any	apparent	inconsistencies	or	contradictions	among	the	
views	of	different	groups	or	individuals.”	(Hammersley	&	At-
kinson,	�983,	s.	�78)

I	nästa	steg	har	jag	använt	mig	av	olika	tillvägagångssätt	vid	analysarbetet	
vilket	jag	kommer	att	beskriva	i	utifrån	de	olika	materialen.

Fältanteckningar
Fältanteckningarna	bygger	på	mina	observationer	av	den	vardagliga	skol-
praktiken	och	jag	har	använt	dessa	i	huvudsak	som	ett	sätt	att	hitta	i	mate-
rialet.	Jag	har	således	använt	fältanteckningarna	för	att	beskriva	och	doku-
mentera	eleverna	och	lärarnas	samspel,	och	den	undervisning	som	bedrivs	
inom	programmet	och	som	utgör	den	grundläggande	förutsättningen	för	
det	vardagliga	skollivet.	

Fältanteckningarna	utgör	därmed	ett	komplement	till	de	analyser	som	jag	
gjort	av	video-	och	bandinspelningarna	och	av	intervjuerna	för	att	beskriva	i	
vilket	sammanhang	som	inspelningen	gjordes	och	som	ett	komplement	för	
att	försöka	förstå	vad	som	händer.	Fältanteckningarna	har	jag	också	använt	
som	ett	stöd	i	den	beskrivning	av	programmet,	möblering	av	klassrummen,	
skolan	som	helhet	samt	annan	information,	som	finns	i	kapitel	5.	

•
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Informella samtal och intervjuer
De	formella	intervjuerna	med	eleverna	har	i	huvudsak	varit	fokuserade	på	
övergripande	frågor	som	elevernas	tidigare	skolerfarenheter	och	deras	upp-
levelser	av	gymnasieprogrammet.	Jag	har	valt	att	behandla	en	del	av	dessa	
intervjuer	som	en	slags	personliga	livsberättelser	(Mishler;	�986).	Livsbe-
rättelserna	omfattar	ofta	flera	mindre	berättelser	som	återges	vid	flera	olika	
tillfällen	(Agar,	�980).	

Den	personliga	livsberättelsen	har	tillkommit	i	mötet	mellan	mig	som	
intervjuare	och	den	intervjuade	eleven	(jfr	Hydén,	�997).	Det	är	alltså	den	
berättelse	som	skapas	i	intervjusamtalet	mellan	eleven	och	mig	som	fors-
kare	som	jag	analyserat.	I	analysen	har	jag	också	vägt	information	från	an-
dra	samtal	som	jag	har	fört	i	olika	sammanhang	med	eleverna.	Intervjuer-
na	startade	med	en	fråga	om	elevernas	tidigare	skolgång:	”Skulle	du	kunna	
berätta	lite	om	din	tidigare	skolgång?”

När	 jag	har	gick	genom	 intervjumaterialet	 visade	det	 sig	 att	berättel-
serna	var	uppbyggda	kring	en	rad	händelser	eller	teman	som	varit	centrala	
för	eleverna.	Exempel	på	denna	typ	av	händelser	är	”långvarig	mobbing”,	
”upplevelser	av	att	vara	annorlunda”	och	”känsla	av	att	vara	utsatt”.	Det	
handlar	alltså	om	distinkta	händelser	till	exempel	att	vara	utestängd	från	
skolan	under	kortare	eller	längre	tid.	

Mitt	syfte	med	analysen	av	intervjuerna	har	inte	varit	att	skildra	vad	som	
verkligen	hänt	dessa	elever	under	deras	skoltid,	alltså	att	historiskt	rekonstrue-	
ra	och	belägga	vissa	händelser.	Syftet	med	analysen	av	intervjuerna	har	istället	
varit	att	försöka	förstå	hur	dessa	elever	ser	på	sig	själva	och	sin	diagnos.	

Bearbetningen	av	intervjuerna	och	samtalen	genomsyras	av	ett	berättar-
analytiskt	perspektiv.	Det	innebär	bland	annat	att	jag	har	valt	att	analysera	
materialet	utifrån	de	händelser	som	framstår	som	de	centrala	elementen	i	
berättelsen.	I	en	berättelse	är	händelsernas	temporala	organisation	av	cen-
tral	betydelse,	inte	minst	för	hur	orsaksförlopp	skapas	i	berättelsen	(Hydén,	
�997).	I	detta	perspektiv	blir	alltså	tiden	eller	den	temporala	dimensionen	
viktig	 för	hur	vi	uppfattar	berättelsen	och	det	som	händer	 i	berättelsen.	
Genom	att	identifiera	händelser	som	sedan	placeras	på	en	tidsaxel	blir	det	
möjligt	att	förstå	hur	händelserna	är	relaterade	till	varandra	kausalt.	Denna	
placering	av	händelser	blir	sedan	avgörande	för	tolkningen	av	innebörden	
av	händelserna.	

Genom	att	systematisk	jämföra	händelsesekvensen	i	varje	enskild	berättelse	
med	varandra,	har	jag	kunnat	identifiera	både	likheter	och	skillnader.	Centrala	
frågor	i	analysarbetet	har	exempelvis	varit	vilka	händelser	eleverna	berättar	om,	och	
om	det	finns	skillnader	och	likheter	mellan	eleverna	vad	gäller	dessa	händelser.	

Analysen	av	de	formella	intervjuerna	återfinns	i	kapitel	sex,	”Elevernas	
berättelser”.
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Andra	informella	intervjuer	och	samtal	med	lärare	och	elever	har	också	
transkriberats.	Utskrifterna	har	sedan	använts	bland	annat	för	en	fördjupad	
analys	av	hur	undervisningen	bedrivs	inom	programmet,	samt	de	olika	syn-
sätt	som	finns	på	den	grupp	av	elever	som	studerar	på	programmet.	Samt-
liga	intervjuer	och	samtal	med	lärare	och	elever	har	möjliggjort	en	fördju-
pad	beskrivning	av	den	vardagliga	skolpraktiken.	

Undervisningen
I	analysen	av	undervisningen	har	jag	använt	mig	av	såväl	inspelningar	av	
lektioner	som	intervjuer	och	samtal	med	elever	och	lärare	om	undervis-
ningen.	Analysen	av	lektionerna	har	även	kompletterats	med	fältanteck-
ningar.	

Parallellt	med	att	jag	transkriberade	de	inspelade	lektionerna	samt	oli-
ka	intervjuer	och	samtal	förde	jag	anteckningar	och	skrev	bland	annat	ner	
spontana	intryck	och	kommentarer	vid	lyssnandet.	

Vanligtvis	bedrivs	undervisning	i	form	av	så	kallad	helklassundervisning,	
riktad	till	en	hel	klass,	omfattande	�0-30	elever.	Det	innebär	bland	annat	att	
läraren	ofta	vänder	sig	till	hela	klassen	i	form	av	en	person,	vilket	betyder	
att	klassen	uppfattas	som	ett	kollektiv.	Vanligt	förekommande	vid	denna	
undervisningsform	är	också	att	klassen	delas	upp	i	mindre	grupper,	vilket	
innebär	att	samtidigt,	överlappande	tal	förekommer	(Garpelin,	m.	fl,	�995;	
Liljestrand,	�00�;	Tholander,	�00�).	

Undervisningen	som	jag	studerat	var	sällan	upplagd	som	helklassunder-
visning.	Istället	var	undervisningen	upplagd	på	ett	sådant	sätt	att	läraren	
cirkulerade	runt	till	eleverna	och	deras	arbetsplatser.	Förekom	undervisning	
i	helklass	samlades	eleverna	ofta	kring	ett	gemensamt	bord	inne	i	klassrum-
met.	Dessutom	var	eleverna	i	klasserna	betydligt	färre	till	antal	än	exempel-
vis	de	ovan	nämnda	studierna,	vilket	innebär	att	smågrupper	inte	förekom.	
Dessutom	fanns	det	skärmar	uppsatta	mellan	elevernas	arbetsplatser,	vilket	
föreföll,	åtminstone	till	en	del,	hindra	smågruppsinteraktion.	

Jag	transkriberade	lektionerna,	och	läste	därefter	igenom	dessa	noggrant	
ett	 flertal	 gånger.	 Jag	 försökte	 hitta	 återkommande	 mönster	 i	 samspelet	
mellan	lärare	och	elever,	och	återkommande	teman	i	undervisningen.	Jag	
diskuterar	detta	i	kapitel	7	och	8.

Analys av policytexterna
Beroende	på	dokumentens	karaktär	använde	och	analyserade	jag	dem	på	
olika	sätt.	En	del	dokument	har	använts	som	bakgrundkunskap	och	ligger	
till	grund	för	en	del	av	den	beskrivning	som	sker	av	programmet.	Andra	
dokument	har	analyserats	mer	noggrant	med	hjälp	av	en	innehållsanalys.	

Kursplaner	 för	 ämnet	 ”Personlig	 Social	 utveckling”	 analyserade	 jag	 i	

•
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första	hand	utifrån	deras	innehåll.	I	de	dokument	som	rör	programmets	
framväxt	har	de	retoriska	strategierna	varit	det	primära	föremålet	för	min	
analys.	

Forskningsetiska överväganden
Att	studera	och	ta	del	av	de	elevers	skolvardag	som	jag	har	gjort,	betyder	att	
studera	elever	som	är	särskilt	”utsatta”.	För	elever	som	av	skolan	blivit	bedöm-
da	som	elever	som	inte	uppfyller	de	krav	som	skolan	ställer	kan	deltagande	i	
en	observation	och	intervjustudie	under	en	längre	tids	närvaro	av	mig	i	sko-
lan	eventuellt	innebära	en	känsla	av	utsatthet.	Samtidigt	kan	det	faktum	att	
en	forskare	ägnar	mycket	tid	åt	att	ta	del	av	hur	de	uppfattar	och	beskriver	
sin	egen	vardag	ge	upphov	till	en	–	berättigad	–	positiv	känsla	av	att	faktiskt	
stå	i	centrum	för	en	annan	persons	odelade	intresse	och	nyfikenhet.

Genom	att	jag	studerar	det	som	definieras	som	särskilt	och	speciellt	och	
som	av	omgivningen	definierat	med	en	särskild	diagnos	samt	även	som	elever	
i	behov	av	särskilt	stöd	kan	det	finnas	en	risk	för	att	det	som	kan	uppfat-
tas	som	det	problematiskt	lyfts	fram,	och	att	därmed	normer	för	vad	som	
betraktas	som	normalt	respektive	onormalt	befästs.	Denna	risk	skall	dock	
vägas	mot	att	elevernas	egna	röster	samtidigt	gör	sig	hörda,	och	deras	egna	
erfarenheter	och	upplevelser	av	sin	skoltid	lyfts	fram	och	ställs	i	centrum	(jfr	
diskussionen	i	Zetterqvist-Nelson,	�000).	Då	eleverna	gick	på	ett	särskilt	
program	riktat	till	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom	var	eleverna	
troligtvis	medvetna	om	att	deras	skolsvårigheter	definierats	i	termer	av	en	
officiell	diagnos.	Det	innebar	att	jag	kunde	fråga	om	diagnosen	på	ett	för-
utsättningslöst	sätt	eftersom	eleverna	var	medvetna	om	varför	jag	var	där	
och	tog	del	av	deras	skolvardag.

Även	för	lärarna	skulle	eventuell	min	närvaro	under	en	längre	tid	kunna	
innebära	en	viss	utsatthet.	Organiserandet	av	programmet,	tillgången	på	
lärare	samt	den	utrustning	som	fanns	innebar	en	satsning	från	kommunens	
sida	som	ekonomiskt	sett	var	betydligt	dyrare	jämfört	med	andra	gymna-
sieutbildning.	Det	skulle	kunna	tänkas	att	lärarna	var	fundersamma	över	
min	närvaro	och	vad	jag	skulle	komma	fram	till	i	min	studie.	Någon	sådan	
oro	framförde	inte	lärarna.	

För	att	uppfylla	kravet	på	samtycke	har	informanterna	fått	information	
om	studiens	övergripande	syfte	och	upplägg.	Jag	var	noga	med	att	poäng-
tera	att	det	är	frivilligt	att	delta	i	undersökningen.	I	inledningen	av	forsk-
ningsprocessen	 är	 kravet	 på	 informanternas samtycke	 nödvändigt,	 vilket	
innebär	att	deltagarna	i	en	undersökning	har	rätt	att	själva	bestämma	om	
sitt	deltagande.	Detta	skedde	i	samband	med	att	elever	och	föräldrar	un-
dertecknade	ett	skriftligt	tillstånd	om	min	närvaro	under	skoltid.	Vidare	
betonade	jag	även	att	informanterna	när	som	helst	har	rätt	att	avbryta	sitt	
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deltagande.	Jag	har	följt	forskningsetiska	principer	(se	Bryman,	�00�;	Ve-
tenskapsrådet,	�000).

Lärarna	gav	inte	skriftlig	tillåtelse	men	tog	givetvis	del	av	det	informa-
tionsbrev	som	eleverna	och	deras	föräldrar	tog	del	av.	Vid	ett	första	möte	
med	lärarna	informerade	jag	om	studien	och	de	tillfrågades	om	de	ville	vara	
med.	Både	elever	och	lärare	fick	på	så	sätt	möjlighet	att	ta	ställning	till	sin	
medverkan.	Men	även	föräldrar	till	eleverna	hade	möjlighet	att	påverka	de-
ras	ungdomars	deltagande	i	studien.

Vid	transkription	av	materialet	har	uppgifter	om	elevers	och	lärares	namn	
och	skolas	placering	tagits	bort.	Alla	namn	har	fingerats	även	om	vissa	av	
eleverna	själva	påpekade	att	de	gärna	ville	att	deras	riktiga	nämn	skulle	an-
vändas.	Jag	valde	att	fingera	samtliga	namn	av	särskilda	skäl.	Tiden	mellan	
insamlandet	av	data	och	publicering	var	förhållandevis	lång,	och	även	om	
eleverna	för	stunden	vill	att	deras	riktiga	namn	skulle	användas,	fanns	det	
risk	för	att	eleverna	skulle	ändra	uppfattning	vid	en	publicering.	

•
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Klockan	har	passerat	åtta	på	morgonen.	Många	gymnasieele-
ver	är	på	väg	till	skolan.	Utanför	skolan	strålar	elever	samman	
för	en	ny	dag	i	skolan.	Väl	inne	i	skolan	passerar	eleverna	de	
skåp	i	vilka	alla	elever	har	sina	skolböcker	och	andra	person-
liga	tillhörigheter.	Flera	elever	samlas	kring	skåpen	innan	lek-
tionen	och	småpratar,	innan	de	tar	ut	sina	böcker	ur	skåpen	
och	går	vidare	till	den	första	lektionen	för	dagen.	

I	korridoren	är	det	liv	och	rörelse,	elever	som	är	på	väg	till	
lektioner	står	och	väntar	på	att	läraren	ska	komma	och	låsa	
upp	klassrummet.	

En	av	gymnasieeleverna,	Oskar,	passerar	skåpen	och	viker	av	
nedför	en	trappa	som	leder	fram	till	en	korridor.	I	korridoren	
finns	flera	dörrar	som	leder	in	till	olika	klassrum.	Oskar	passe-
rar	en	klass	gymnasieelever	som	stående	och	sittandes	väntar	på	
att	bli	insläppta	i	ett	klassrum.	Det	är	prat	och	stoj.	Istället	för	
att	som	andra	gymnasieungdomar	hämta	de	böcker	som	be-
hövs	inför	kommande	lektion	och	vänta	utanför	ett	klassrum,	
går	Oskar	direkt	till	ett	klassrum.	När	han	kommer	fram	till	
klassrummet,	som	är	låst,	tar	han	upp	ett	passerkort	i	form	av	
en	kortnyckel,	för	att	komma	in.	Oskar	går	fram	till	sin	arbets-
plats	och	hänger	av	sig	sin	jacka.	Vid	en	av	de	sju	arbetsplatserna	
lyser	skrivbordlampan	och	datorn	är	på.	En	av	klasskamraterna	
verkar	redan	vara	på	plats.	

Oskar	slår	sig	ner	vid	sin	arbetsplats	och	sätter	på	sin	dator.	
När	datorn	väl	är	på	loggar	Oskar	in	sig	på	ett	dataspel	och	
sätter	igång	att	spela.	Det	verkar	som	om	andra	personer	är	
inloggade	på	samma	spel.	
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En	 av	 klasskamraterna,	 Anders,	 kommer	 in	 genom	 dörren	
och	sätter	sig	vid	sin	arbetsplats	som	är	placerad	direkt	inn-
anför	dörren.	Anders	skrivbordlampa	är	tänd	och	dator	är	re-
dan	på,	vilket	innebär	att	han	har	kommit	till	skolan	innan	
skolan	börjar	för	dagen.

–	Är	du	inne	Oskar?	Vems	sida	är	du	på,	undrar	Anders,	sam-
tidigt	som	han	själv	loggar	in	sig	som	en	deltagande	soldat	i	
ett	pågående	krig	på	ett	dataspel.

Klockan	närmar	sig	nio	och	fler	elever	kommer	in	i	klassrum-
met.	En	av	de	sista	som	kommer	in	är	Åke.	Han	säger	hej,	går	
fram	till	sin	arbetsplats	och	hänger	av	sig	sin	jacka.	På	hans	
skrivbord	står	hans	personliga	kaffemugg	som	han	tar	med	sig	
ut	ur	klassrummet.	Efter	en	stund	kommer	Åke	tillbaka	med	
en	kopp	varmt	kaffe.

Jag	måste	ha	kaffe	för	att	vakna,	blir	Åkes	svar	när	jag	undrar	
hur	det	kommer	sig	att	han	har	hämtat	kaffe.	Åke	hämtar	kaf-
fet	inne	i	lärarrummet	som	ligger	vägg	i	vägg	med	klassrum-
met.	För	Åke	är	det	en	daglig	rutin	att	gå	och	hämta	en	kopp	
svart	kaffe	med	socker	i	det	första	han	gör	när	han	kommer	
in	klassrummet.	

När	klockan	är	nio	är	fem	eleverna	på	plats	i	klassrummet.	
Tre	platser	är	fortfarande	tomma	när	läraren	kommer	in	ge-
nom	dörren.

–	God	morgon!	Var	har	vi	Erik?,	undrar	läraren	som	själv	sva-
rar	att	Erik	kommer	väl	lite	senare	som	vanligt.

Denna	beskrivning	ger	en	bild	av	hur	en	vanlig	skoldag	på	programmet	star-
tar.	Likt	andra	gymnasieprogram	är	detta	ett	program	där	eleverna	har	möj-
lighet	att	läsa	en	gymnasieutbildning	som	eleverna	valt	utifrån	sina	personliga	
intressen	och	motiv.	Några	av	eleverna	läser	på	gymnasieprogrammet	för	att	
kunna	läsa	vidare	på	universitetet	med	en	särskild	utbildning	i	sikte.	Andra	
elever	hoppas	på	att	kunna	få	ett	arbete	direkt	efter	sin	gymnasieutbildning.	

Elevernas	vardag	i	skolan	innehåller	lektioner,	undervisning,	prov,	vän-
tan	på	lärare,	raster	och	”snack”	med	kompisar.	I	samtalen	med	klasskam-
rater	diskuteras	både	vardagliga	händelser	såsom	biobesök	eller	helgens	fest,	
men	också	händelser	som	väckt	stor	massmedial	uppmärksamhet	och	som	
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påverkar	vår	vardag.	Många	av	samtalen	i	skolan	sker	under	skolans	raster	
eller	via	chatsiten	Lunarstorm.	I	flera	avseende	delar	eleverna	sina	erfaren-
heter,	intressen	och	drömmar	med	andra	gymnasieungdomar	som	går	på	
en	gymnasieutbildning.	

Den	här	till	synes	vanliga	tillvaron	för	eleverna	i	skolan	skiljer	sig	dock	
åt	i	jämförelse	med	andra	gymnasieungdomars	skolgång.	Eleverna	som	av-
handlingen	handlar	om	går	på	ett	gymnasieprogram	för	elever	med	diag-
nosen	Aspergers	syndrom.	Antalet	elever	som	går	i	klassen	är	få	till	antalet.	
Huvuddelen	av	undervisningen	sker	i	ett	och	samma	klassrum	som	kallas	
”hemklassrummet”.	

Efter	den	översiktliga	beskrivningen	av	gymnasieskolan	och	dess	ansvar	för	
elever	i	behov	av	stöd	som	jag	gav	i	kapitel	�,	skall	vi	nu	vända	tillbaka	till	
de	elever	och	deras	skolvardag	som	jag	beskrev	i	inledningskapitlet.	I	detta	
första	empiriska	kapitel	har	jag	för	avsikt	att	ge	en	översiktlig	beskrivning	
av	det	program	och	de	klasser	som	utgör	grundmaterialet	i	mitt	empiriska	
material.	Syftet	med	kapitlet	är	att	ge	en	bakgrund	till	det	organisatoriska	
sammanhang	som	programmet	finns	i.	Skildringen	i	kapitlet	är	framför	allt	
deskriptiv	medan	det	i	de	kommande	tre	empiriska	kapitlen,	kapitel	6,	7,	
och	8	sker	en	tolkning	av	det	material	som	samlats	in.	

Föreliggande	kapitel	grundar	sig	framför	allt	på	fältanteckningar	samt	
video-	och	bandinspelningar	som	gjorts	under	fältarbetet.	Först	gör	jag	en	
kort	bakgrundsbeskrivning	av	framväxten	av	programmet,	beskrivning	av	
programmet	och	den	fysiska	placeringen	av	programmet.	Därefter	beskriver	
jag	utbytet	mellan	elever	som	studerar	inom	programmet	och	andra	elever	
på	skolan.	Till	sist	beskriver	jag	eleverna	samt	de	lärare	som	undervisar	inom	
programmet.	Beskrivningen	innebär	ingen	heltäckande	beskrivning	av	allt	
som	skedde.	Däremot	avser	jag	med	beskrivning	att	ge	översiktlig	bild	av	
programmet	och	det	vardagsliv	som	levs	i	denna	skolverksamhet.

Framväxten av ett särskilt gymnasieprogram1

För	att	beskriva	elevernas	väg	in	på	programmet	finns	det	skäl	till	att	rikta	
uppmärksamhet	mot	hur	etableringen	av	programmet	har	gått	till.	Att	stu-
dera	framväxten	av	det	individuella	programmet	och	de	aktörer	som	var	
drivande	i	utvecklingen	omfattar	en	rad	metodologiska	problem.	Många	
aktörer	var	involverade	vid	etableringen	av	programmet	och	processen	på-
gick	under	flera	års	tid	då	ärendet	behandlades	inom	ansvarig	utbildnings-
nämnd.	I	efterhand	finns	det	ingen	möjlighet	att	studera	denna	process.	
En	möjlighet	för	att	komma	åt	speciellt	föräldrarnas	perspektiv,	är	dock	att	
genomföra	intervjuer	med	de	föräldrar	som	var	engagerade	i	föräldraför-
eningen	”Autism”	under	den	aktuella	perioden	och	som	aktivt	drev	frågan	
kring	sina	barns	skolgång.	Av	rent	praktiska	skäl	har	det	dock	varit	svårt	att	
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identifiera	och	söka	upp	alla	föräldrar	för	att	sedan	intervju	dem.	Av	den	
anledningen	har	jag	endast	intervjuat	en	av	föräldrarna.

Vid	sidan	om	denna	intervju	har	jag	också	använt	mig	av	de	handlingar	
som	finns	dokumenterade	i	samband	med	tillskapandet	av	gymnasiepro-
grammet.	Det	är	i	första	hand	de	officiella	dokument	som	finns	kvar	efter	
den	process	inom	vilken	beslut	om	inrättandet	av	det	individuella	program-
met	skedde,	som	har	använts	som	material	i	detta	kapitel.	De	dokument	
som	finns	kvar	är	få	och	omfattar	inte	beskrivning	av	hur	diskussionen	för-
des	kring	inrättandet	av	det	individuella	programmet.	

Föräldrar	eller	föräldraföreningar	som	företräder	olika	handikappgrupper	
har	historiskt	sett	påverkat	och	haft	inflytande	på	skolan	och	skolans	arbe-
te	på	olika	sätt	(se	Moqvist,	�997;	Ribom,	�993).	Särlösningar	för	elever	i	
behov	av	särskilt	stöd	är	något	som	under	senare	år	förespråkas	i	allt	större	
utsträckning	utifrån	olika	föräldragrupper	både	i	Sverige	och	internationellt	
(Börjesson,	�997,	Clark,	Dyson	&	Millward,	�998).	

“Parents	are	also	 instrumental	 in	reinforcing	individualistic	
models	of	disability.	They	may	find	the	assessment	of	their	
child’s	special	educational	needs	discomfiting	since	it	is	pri-
marily	a	political	and	social	process	(Galloway	et	al.,	�994).	
As	members	of	voluntary	organisations,	however,	parents	are	
also	to	exert	considerable	influence	over	local	authorities.	The-
se	organisations	tend	to	represent	parent	of	children	within	
particular	 categories,	 such	 as	 autism,	 Down’s	 syndrome	 or	
deafness,	and	their	advocacy	seldom	reaches	beyond,	for	ex-
ample,	to	pupils	within	other	categories.”	(Clark,	Dyson	&	
Millward,	�998,	s.	�5)

Även	andra	grupper,	som	exempelvis	professionella,	kan	se	sig	själva	som	
företrädare	för	personer	med	en	viss	diagnos	och	driva	krav	på	olika	typer	
av	professionella	insatser	(se	Zetterqvist,	Nelson,	�000).	

Startpunkten	för	min	beskrivning	är	en	skrivelse	från	en	grupp	av	föräld-
rar	inom	föräldraföreningen	”Autism”.	Dessa	är	föräldrar	till	ungdomar	med	
diagnosen	Aspergers	syndrom	som	i	sitt	brev	beskriver	det	som	de	upplever	
som	problematisk	rörande	deras	ungdomars	skolsituation.	Brevet	är	ställt	
till	en	tjänsteman	inom	den	aktuella	kommunen	som	har	ansvar	för	elever	
i	behov	av	särskilt	stöd	inom	”det	autistiska	spektrat”.	I	brevet	beskriver	
föräldrarna	hur	de	uppfattar	skolsituationen	för	deras	ungdomar.	

”För	tillfället	finns	våra	ungdomar	antingen	i	 ’vanlig’	 skola	
med	assistent	eller	 i	resp.	hem	med	försök	till	självständiga	
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studier	 eller	 annan	 verksamhet,	 allt	 med	 mer	 eller	 mindre	
(miss)lyckat	resultat.”	(Brev	från	föräldrar)

Föräldrarna	ger	i	brevet	en	bild	av	att	deras	ungdomar	verkar	ha	en	mycket	
sporadisk	skolgång.	Ur	en	pedagogisk	synvinkel	menar	de	att	deras	ungdo-
mars	situation	måste	uppfattas	som	problematisk.	De	pekar	på	att	olika	spe-
cialpedagogiska	insatser	har	getts	både	ifrån	skolans	håll,	men	att	också	andra	
insatser	verkar	ha	prövats	för	dessa	ungdomar	för	att	komma	tillrätta	med	
skolproblemen.	En	tolkning	skulle	kunna	vara	att	föräldrarna	anser	att	deras	
ungdomar	har	en	skolgång	som	avviker	från	andras	elevers	skolgång.	

Som	tidigare	beskrivits	är	kommunerna	enligt	skollagen	skyldiga	att	se	
till	att	det	finns	någon	form	av	skolgång	för	alla	ungdomar	som	befinner	sig	
i	gymnasieåldern.	Det	är	först	i	relation	till	kommunens	skyldighet	att	se	
till	att	alla	gymnasieelever	går	i	skolan	som	det	uppstår	ett	problem	för	de	
ungdomar	som	inte	har	en	plats	på	ett	gymnasieprogram	eller	någon	likvär-
dig	utbildning.	I	detta	sammanhang	handlar	det	inte	enbart	om	ungdomar	
som	inte	har	någon	skolgång	på	gymnasiet,	utan	dessutom	om	ungdomar	
med	en	neuropsykiatrisk	diagnos.	

Föräldrarna	 pekar	 på	 att	 upprepade	 försök	 har	 gjorts	 för	 att	 komma	
tillrätta	med	elevernas	problem,	men	att	det	inte	lett	till	några	positiva	re-
sultat.	Denna	tanke	sammanfaller	med	den	fas	i	elevernas	berättelse	som	
handlar	om	hur	deras	svårigheter	når	sin	kulmen.	Under	den	fasen	inten-
sifierades	problemen	för	eleverna	och	de	flesta	av	eleverna	hade	en	mycket	
sporadisk	skolgång.	Utifrån	föräldrarnas	brev	drar	jag	även	slutsatsen	att	
svårigheterna	med	 elevernas	 situation	 inte	 är	 något	 som	har	 tillkommit	
nyligen.	Istället	förefaller	det	som	att	den	situation	som	eleverna	befinner	
sig	i	är	något	som	har	pågått	under	längre	tid.	Jag	drar	även	slutsatsen	att	
olika	upprepade	försök	har	gjorts	från	skolans	sida	för	att	komma	tillrätta	
med	elevernas	problem.	

I	ett	sammanträdesprotokoll	beskrivs	att	ytterligare	påtryckningar	görs	
av	föräldrarna	genom	telefonsamtal	till	berörda	tjänstemän	vid	den	ansva-
riga	nämnden	i	kommunen	i	ett	försök	att	övertyga	dessa	om	de	problem	
som	de	upplever.	Det	resulterade	 i	ett	möte	med	föräldrarepresentanter,	
berörda	tjänstemän	på	kommunen	och	ansvarig	specialpedagog	på	Statens	
institut	för	handikappfrågor.	Syftet	med	mötet	var	att	inleda	ett	samarbe-
te	som	skulle	leda	till	ökad	kunskap	och	bättre	handlingsmöjligheter	för	
framtiden	för	den	aktuella	elevgruppen.	Information	gavs	om	situationen	
om	den	berörda	elevgruppen	och	vidare	diskuterades:	

”eventuella	lösningar	inför	läsåret	�999/�000.”	(Svar	till	för-
äldrar	från	nämnden).	
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På	mötet	beslöts	att	nämnden	skulle	begära	in	de	individuella	studiepla-
nerna�	för	de	berörda	eleverna	från	gymnasieskolornas	rektorer	och	under-
söka	vilka	svårigheter	dessa	elever	ansågs	ha	i	gymnasieskolan.	Nämnden	
gav	gymnasieskolornas	rektorer	i	uppdrag	att	utarbeta	ett	förslag	för	hur	de	
behov	som	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom	har	skulle	tillgodoses	
bättre.	För	att	genomföra	uppdraget	skulle	det	ske	i	samarbete	med	SIH	
(Statens	institut	för	handikappfrågor)	där	särskilt	inrättandet	av	så	kallade	
Aspergers	klasser	särskilt	skulle	beaktas.

I	processen	blir	fler	professionella	aktörer	med	intresse	för	elevgruppen	
med	diagnosen	Aspergers	syndrom	inbjudna	att	delta.	Dessa	aktörer	är	fram-
för	allt	representanter	för	skolan.	Föräldrarna	däremot	blir	inte	inbjudna	
att	delta	i	diskussionen	kring	ett	eventuellt	inrättande	av	ett	individuellt	
gymnasieprogram	för	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom.	

I	sin	argumentation	berör	föräldrarna	inte	bara	de	problem	som	identi-
fieras	just	nu	utan	det	hänvisar	också	till	eventuellt	framtida	problem	för	
samhället	när	det	gäller	ungdomarna	med	diagnosen	Aspergers	syndrom.	De	
beskriver	även	eventuella	framtida	problem	för	att	övertyga	om	att	försöka	
få	en	förändring	till	stånd	av	de	problem	som	föräldrarna	identifierat.	

När	det	gäller	de	ekonomiska	aspekterna	verkar	föräldrarna	medvetna	
om	–	och	pekar	på	–	att	inrättandet	av	en	klass	utifrån	deras	förslag	kom-
mer	att	innebära	en	kostnad	som	överstiger	den	genomsnittliga	elevkostna-
der.	De	menar	att	intäkterna	kommer	att	bli	större	eftersom	besparingar	av	
personliga	assistenter	och	kringkostnader	på	andra	skolor	kan	ske.	Andra	
tilltänkta	framtida	besparingar	lyfts	också	fram	i	brevet:	

”icke	minst,	framtida	kommunala/samhälleliga	kostnader	för	
ungdomar	som	bara	’flyter	omkring’.”	(Brev	från	föräldrar)

I	ett	försök	att	övertyga	politiker	och	tjänstemän	argumenterar	föräldrarna	
i	brevet	även	för	eventuellt	framtida	kostnader	för	de	ungdomar	som	inte	
har	något	att	göra.	Dessa	argument	kan	ses	ligga	i	linje	med	de	motiv	som	
lyftes	fram	vid	inrättandet	av	det	individuella	programmet	där	kommunen	
har	en	skyldighet	att	erbjuda	alla	ungdomar	en	plats	på	någon	gymnasie-
utbildning	(Kunskapspropositionen,	�990/9�:85).

Vad	som	alltså	händer	är	att	föräldrarna	genom	sitt	brev	till	utbildningsnämn-
den	försöker	skapa	opinion	kring	ungdomar	med	vissa	neuropsykiatriska	problem	
och	att	tillskapa	förhållanden	i	skolan	som	tillgodoser	dessa	elevers	behov.

Utifrån	pedagogiska	aspekter	beskriver	föräldrarna	att	det	fanns	ett	be-
hov	av	att	skapa	en	egen	klass	på	gymnasiet	för	elever	med	diagnosen	As-
pergers	syndrom	med	i	huvudsak	en	lärare.	Ytterligare	önskemål	är	att	det	
inte	ska	förekomma	några	personliga	assistenter.	Vidare	framhålls	behovet	
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av	att	eleverna	ska	ges	möjlighet	att	studera	på	olika	sätt,	på	olika	nivåer	och	
olika	ämnen.	En	aspekt	som	lyfts	fram	är	att	studierna	och	verksamheten	
behöver	vara	mycket	strukturerad	och	möta	den	enskilde	elevens	olika	be-
hov.	Ett	annat	önskemål	som	lyfts	fram	som	angeläget	är	att	de	lärare	som	
eleverna	kommer	att	komma	i	kontakt	med	är	engagerade,	införstådda	och	
kunniga	om	elevernas	problem.

De	åtgärder	som	föräldrarna	föreslår	som	lösning	på	de	problem	som	
identifierats	är	också	av	pedagogisk	karaktär.	Behovet	av	en	annan	skolgång	
för	elever	som	beskrivs	kan	ses	som	en	åtgärd	av	det	problem	som	identifie-
rats.	Utifrån	pedagogiska	aspekter	hänvisar	föräldrarna	till	en	modell	som	
används	i	en	annan	kommun	och	som	enligt	föräldrarna	bedöms	som	en	
verksamhet	som	ger	bra	resultat	i	arbetet	med	elever	med	diagnosen	As-
pergers	syndrom.	I	den	kommun	som	föräldrarna	hänvisar	till	har	ett	pro-
gram	som	vänder	sig	till	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom	förlagts	
i	anslutning	till	ett	nationell	samhällsinriktat	program.	

I	protokollet	refereras	till	den	modell	som	föräldrarna	beskrev	i	sitt	för-
sta	brev	som	en	lämplig	modell	att	arbete	efter	med	elever	med	Aspergers	
syndrom.	En	särskiljande	lösning	för	eleverna	förespråkas	av	föräldrarna	ge-
nom	en	modell	som	tillämpar	små	klasser	och	som	är	förlagt	till	det	sam-
hällsvetenskapliga	programmet.	Antalet	elever	i	dessa	klasser	är	fem	till	åtta	
elever.	Vidare	beskrivs	att	målet	för	dessa	elever	ska	vara	att	de	efter	tre	års	
gymnasiestudier	ska	vara	godkända	i	alla	kärnämnen.	Eleverna	ska	också	
ha	betyg	i	de	kurser	som	de	har	specialintresse	för.	Andra	aspekter	som	lyfts	
fram	är	att	eleverna	ska	ha	en	god	sjukdomsbild	och	att	de	ska	klara	sig	bra	
socialt.	De	åtgärder	som	föräldrarna	lyfter	fram	när	det	gäller	en	tilltänkt	
klass	kan	ses	som	ett	antal	lösningar	och	åtgärder	på	det	skolproblem	som	
tidigare	identifierats

Föräldrarna	har	förslag	på	hur	klassen	ska	inrättas	organisatoriskt	och	
pedagogiskt	 för	att	kunna	tillgodose	de	behov	som	deras	barn	anses	ha.	
Hänvisning	sker	också	till	en	pedagogisk	modell	som	används	i	en	annan	
kommun	för	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom.	Denna	pedagogiska	
modell	beskrivs	i	termer	av	att:

”ge	utmärkta	resultat.”	(Brev	från	föräldrar)

Vid	det	andra	möte	som	nämnden	har	och	som	finns	dokumenterat,	be-
slutas	att	en	klass	för	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom	ska	inrättas	
på	det	samhällsvetenskapliga	programmet.	Förhandlingar	med	en	gymna-
sieskola	i	kommunen	inleddes.	

Vad	hände	med	detta	uppdrag?	Det	finns	inget	dokumenterat	kring	detta	
i	de	dokument	som	behandlar	ärendet	kring	inrättandet	av	Aspergers	klas-



9�

Kapitel 5

ser.	Det	finns	endast	det	underlag	som	ligger	till	grund	för	beslut	att	inrätta	
en	klass	för	elever	med	Aspergers	syndrom	på	gymnasienivå.	

I	och	med	ovanstående	beslut	inrättades	en	klass	på	en	gymnasieskola	
med	plats	för	mellan	fem	till	åtta	elever.	Inledningsvis	startade	det	med	en	
klass	inom	det	individuella	programmet.	Idag	omfattar	det	ett	helt	program	
på	tre	år	inom	ramen	för	det	individuella	programmet.	Det	innebär	att	de	
elever	som	påbörjar	sin	utbildning	inom	detta	program	genomför	hela	sin	
gymnasieutbildning	inom	detta	program.	

Rätten	till	en	gymnasieutbildning	kan	ses	som	ett	starkt	argument	för	
inrättandet	av	det	särskilda	gymnasieprogrammet.	Både	skyldigheten	i	skol-
lagen	och	möjligheten	att	inrätta	specialklasser	för	elever	med	uttalade	svå-
righeter	reglerat	i	gymnasieförordningen	har	bidragit	till	möjligheten	att	
detta	särskilda	program	för	elever	med	Aspergers	syndrom	har	skapats	på	
lokal	nivå.	Vad	som	har	skett	är	att	de	problem	som	inledningsvis	identi-
fierades	hos	enskilda	elever	och	deras	familjer	nu	kommit	att	beröra	skolan	
och	samhället.	Problemet	har	alltså	flyttat	från	en	enskild,	privat	nivå	till	
en	offentlig	samhällsnivå.

Det	är	föräldrarna	till	ungdomar	med	diagnosen	Aspergers	syndrom	som	
aktivt	påverkat	och	varit	drivande	till	den	differentiering	som	skett.	Bör-
jesson	(�999)	menar	att	föräldrar	är	en	stark	aktör	i	frågan	kring	särskilda	
resurser	i	skolan	där	de	inte	ses	som	offer	utan	beskrivs	som:	

”aktörer	som	spelar	med	förmånspaketet	som	insats.”	(Bör-
jesson,	�999,	s	�4)

Börjesson	(�999)	menar	vidare	att	detta	kan	ha	samband	med	en	rättig-
hetspolitik	som	drivs	i	många	fall	via	olika	intresseorganisationer.	Alla	barn	
och	ungdomar	har	rätt	till	en	likvärdig	undervisning	oavsett	var	i	landet	
man	bor	(Skollagen,	�885:��00,	ändrad	t.o.m.	�00�:�93,	�	kap.,	�§).	Även	
inom	FN	har	ett	rättighetsperspektiv	intagits	när	det	gäller	personer	med	
funktionshinder.	Inom	FNs	generalförsamling	har	gemensamma	mål	för	
människor	med	funktionshinder	formulerats.	Människor	med	funktions-
hinder	ska	vara	försäkrade	om	full	delaktighet	och	jämlikhet	i	samhället.	
Ett	av	områden	som	delaktighet	och	jämlik	på	lika	villkor	ska	råda	är	ut-
bildning	(FN,	�996).

När	det	gäller	skapandet	av	det	detta	särskilda	gymnasieprogram	som	
vänder	sig	till	elever	med	diagnosen	förefaller	det	som	det	har	skett	på	in-
itiativ	utifrån	andra	aktörer	än	skolan.	I	detta	avseende	kan	föräldragup-
pen	ses	som	starkt	drivande	och	förespråkande	av	en	särskiljande	lösning	
för	denna	elevgrupp.	Detta	stärker	det	som	Börjesson	(�999)	skrivit	om	
där	rätten	till	en	diagnos	och	krav	på	inrättandet	av	särskilda	klasser	är	det	
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sätt	som	differentiering	och	identitetspolitik	har	kommit	till	uttryck	un-
der	�900-talet.

Framför	allt	är	det	föräldrarnas	perspektiv	som	synliggörs	iden	argumen-
tation	som	föräldrarna	gör	för	att	deras	barn	ska	ha	rätt	till	en	gymnasieut-
bildning.	Jag	har	pekat	på	några	av	de	retoriska	strategier	som	föräldrarna	
använt	sig	av	för	att	framställa	och	beskriva	dessa	elevers	situation	och	behov.	
Föräldrarna	är	skickliga	på	att	framställa	sina	ungdomars	problem.	Elever-
nas	problem	är	i	fokus	och	ska	avhjälpas	utifrån	en	väl	tillrättalagd	miljö	
som	anses	passa	denna	grupp	av	elever.	Föräldrarna	betonar	också	elever-
nas	problem	och	svårigheter	som	individrelaterade	som	kan	avhjälpas	med	
en	tillrättalagd	och	anpassad	miljö.	För	föräldrarna	förefaller	behovet	av	en	
skolgång	för	deras	ungdomar	som	betydligt	mer	väsentligt	än	en	integre-
rad	skolmiljö.	Det	är	inte	en	integrerad	skolgång	som	enskilda	individer,	
integrerade	i	ett	befintligt	gymnasieprogram	som	förespråkas.	Föräldrarna	
framhåller	å	ena	sidan	en	segregerad	miljö	med	ett	sammanhållet	program.	
Å	andra	sidan	betonar	föräldrarna	att	programmet	ska	placeras	inom	gym-
nasieskolan.	Inom	denna	särskiljda	undervisningsgrupp	betonar	föräldrarna	
ett	individuellt	bemötande	med	en	särskild	pedagogisk	miljö	för	att	möta	
elevernas	svårigheter	och	problem.	

Om	den	beskrivning	som	föräldrarna	gör	av	dessa	ungdomar	är	korrekt	
eller	inte,	kan	inte	bedömas	här.	Däremot	vittnar	det	om	en	föräldragrupp	
med	ett	starkt	engagemang	för	sina	barn	i	en	kamp	om	rätten	till	en	gym-
nasieutbildning.	De	retoriska	strategier	som	föräldrarna	använt	sig	av	i	be-
skrivningen	av	sina	ungdomar	innebar	att	flera	åtgärder	genomfördes	på	det	
samhälleliga	planet.	Dessa	åtgärder	innebär	att	det	som	identifierats	som	
ett	individuellt	problem	hos	den	enskilde	eleven	har	kommit	att	bli	en	an-
gelägenhet	för	skolan	och	samhället.	

Därmed	sker	en	förskjutning	från	det	privata	till	det	offentliga,	där	ett	
konkret	resultat	är	inrättandet	av	ett	särskilt	individuellt	program	som	vän-
der	sig	till	en	särskild	grupp	av	elever	i	gymnasieåldern,	elever	med	diagno-
sen	Aspergers	syndrom.	Det	finns	en	tydlig	relation	och	en	samstämmighet	
mellan	det	som	föräldrarna	beskriver	och	synliggör	i	sin	berättelse	om	sina	
ungdomar	genom	det	brev	som	de	formulerat	och	elevernas	berättelser	om	
sin	skolgång	(se	kap.	6).	Andra	studier	om	elever	med	diagnoser	påvisar	på	
samma	sätt	föräldrarna	som	drivande	för	att	få	sitt	barn	skolsvårigheter	di-
agnostiserade	(se	Zetterqvist	Nelson,	�000).

Sammanfattningsvis	kan	man	säga	att	föräldrarna	förespråkar	en	skolsi-
tuation	för	sina	elever	som	både	kan	beskrivas	i	termer	av	inkludering	och	
exkludering.	När	det	gäller	den	organisatoriska	delen	av	skolgången	förordas	
en	väl	avgränsad	klass	som	riktar	sig	till	elever	med	Aspergers	syndrom.	
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Beskrivning av det individuella programmet för elever 
med diagnosen Aspergers syndrom
I	följande	del	kommer	jag	att	beskriva	den	vardagliga	skolpraktiken	i	det	
individuella	programmet.	Det	individuella	programmet	för	elever	med	di-
agnosen	Aspergers	 syndrom	är	placerat	på	en	kommunal	gymnasieskola	
med	300	grundskoleelever,	�000	elever	i	gymnasieskolan	samt	en	särskola	
med	cirka	�500	elever.	Skolan	är	belägen	centralt	i	en	större	stad,	i	en	större	
kommun.	I	kommunen	finns	fyra	kommunala	gymnasieskolor,	samt	nio	fri-
villiga	gymnasieskolor.	Utöver	det	finns	en	gymnasieskola	inom	landtinget.	
Det	individuella	programmet	för	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom	
startade	med	en	klass	höstterminen	�00�.

Kriteriet	för	att	komma	in	på	det	individuella	programmet	är	att	elever-
na	har	fått	diagnosen	Aspergers	syndrom.	I	mån	av	plats	kan	andra	elever	
med	någon	annan	neuropsykiatrisk	diagnos	erbjudas	plats	på	programmet.	
I	programförklaringen	för	programmet	slogs	fast	att	det	individuella	pro-
grammet	vänder	sig	till	elever	som	anses	vara	studiemotiverade	för	högre	
studier	vilket	skiljer	sig	mot	den	grupp	av	elever	som	studerar	inom	det	in-
dividuella	programmet	(se	Hultqvist,	�00�;	Hugo,	�007).	

Programmet	är	teoretiskt	inriktat,	och	erbjuder	eleverna	möjlighet	att	
välja	mellan	naturvetenskaplig,	samhällsvetenskaplig	eller	tekniskt	inrikt-
ning	vilket	skiljer	sig	mot	ett	av	det	individuella	programmets	huvudsyfte,	
nämligen	att	sluss	 in	svaga	elever	på	de	nationella	programmen	(Broady	
m.fl.,	�000:	39).	Den	grupp	av	elever	som	studerar	inom	det	individuella	
programmet	beskrivs	ofta	som	studiesvaga	elever	(Hultqvist,	�00�;	Hugo,	
�007).	Som	jag	tog	upp	i	kapitel	�	är	det	individuella	programmet	till	för	
elever	som	inte	är	studiemotiverade	(Utbildningsdepartementet,	�998).	

Programmet	som	vänder	sig	till	elever	med	Aspergers	syndrom	har	en	
tydlig	inriktning	mot	elever	som	inte	i	första	hand	är	studiesvaga	eller	som	
vill	 läsa	 en	 praktiskt	 inriktad	 gymnasieutbildning.	 Programmet	 har	 till	
syfte	att	förbereda	eleverna	för	fortsatta	studier	efter	avslutad	gymnasieut-
bildning	och	är	alltså	ett	uttalat	studieförberedande	program	(åtminstone	
vad	som	beskrivs	i	programförklaringen	för	programmet).	Det	innebär	att	
programmet	riktar	sig	till	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom,	dock	
inte	alla	elever	med	denna	diagnos.	Samtidig	som	programmet	har	en	teo-
retisk	karaktär,	är	det	placerat	inom	det	individuella	programmet.	Det	gör	
det	möjligt	för	elever	som	inte	har	godkända	betyg	i	kärnämnen	att	söka	
till	programmet,	vilket	krävs	för	studier	på	ett	nationellt	program.	Ett	syfte	
med	det	individuella	programmet,	var	som	vi	sett	i	kapitel	två,	att	”möta	
elevers	speciella	utbildningsbehov”	(Skollagen	5	kap.	4b§).	Utgångspunk-
ten	för	de	argument	som	föräldrarna	drev	var	just	elevernas	behov	av	en	
särskild	skolmiljö	med	ett	särskilt	pedagogiskt	bemötande.	
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För	att	bli	antagen	till	programmet	söker	eleven	skriftligt	till	program-
met,	vilket	liknar	tillvägagångssättet	för	att	söka	till	ett	annat	program	inom	
gymnasieskolan.	Eftersom	programmet	är	placerat	inom	det	individuella	
programmet	är	betyget	inte	styrande	för	om	eleven	kommer	in.	Denna	as-
pekt	är	den	avgörande	skillnaden	jämfört	med	nationella	programmen	och	
som	motsvarar	de	program	som	eleverna	kan	välja	att	läsa	inom	programmet	
för	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom.	Det	som	skiljer	antagningen	
till	programmet	är	istället	av	kvalitativ	karaktär,	utöver	att	den	medicinska	
diagnosen	Aspergers	syndrom	är	ställd.	Inför	antagning	genomförs	ansvarig	
lärare	inom	programmet	en	intervju	med	ansvariga	lärare	på	den	skola	där	
eleven	går.	En	intervju	genomförs	också	med	föräldrar	och	eleven.	Det	for-
mella	beslut	om	antagning	fattas	av	rektorn,	men	i	praktiken	är	det	ansvarig	
lärare	som	tar	ett	beslut	på	om	vilka	elever	som	ska	få	en	plats	på	program-
met.	Upptagningsområdet	utgörs	av	det	län	som	skolan	tillhör.	

Programmet	är	treårigt	med	möjlighet	att	läsa	ett	fjärde,	kompletteran-
de	år.	Detta	skulle	kunna	liknas	med	ett	års	studier	inom	ett	individuellt	
program	med	vidare	studier	inom	ett	nationellt	program	vilket	i	slutändan	
skulle	omfatta	fyra	års	studier.	Det	slutliga	målet	för	de	elever	som	stude-
rar	på	programmet	är	att	de	ska	ha	tillgodogjort	kurser	som	omfattar	�500	
poäng,	och	som	till	slut	leder	fram	till	ett	samlat	slutdokument	som	mot-
svarar	studier	på	ett	nationellt	program.	Programmet	omfattar	en	klass	i	
varje	årskurs.	

Vid	den	tidpunkt	då	jag	påbörjade	mitt	fältarbete,	vårterminen	�003,	
fanns	det	en	årskurs	etta	respektive	en	årskurs	tvåa.	Under	det	år	som	jag	
genomförde	 fältarbetet	 etablerades	 ytterligare	 en	 klass	 till	 under	 hösten	
�003.	Det	innebar	att	programmet	omfattade	en	klass	i	varje	årskurs	vid	
tidpunkten	då	jag	avslutade	mitt	fältarbete.	

Organisatorisk placering av programmet
Programmet	påminner	om	det	programinriktade	individuella	program	som	
kom	att	inrättas	inom	det	individuella	programmet.	Vad	som	skiljer	detta	
program	åt	jämfört	med	PRIV	(se	kapitel	�),	är	att	programmet	erbjuder	
möjligheten	för	eleverna	att	läsa	kurser	i	teoretiska	ämnen,	och	inte	yrkes-
ämnen	som	PRIV	är	inriktat	mot.	Att	det	individuella	gymnasieprogram-
met	som	har	inrättats	för	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom,	vänder	
sig	till	elever	som	anses	var	studiemotiverade	och	anses	klara	av	högre	teo-
retiska	studier,	innebär	en	differentiering	av	organisatorisk	karaktär.	

Vissa	likheter	finns	mellan	de	elever	som	studerar	inom	det	allmänna	in-
dividuella	programmet	och	de	elever	som	studerar	inom	det	program	som	vi	
diskuterar	här.	Karaktäristiskt	för	elever	på	det	individuella	programmet	är,	
att	de	precis	som	eleverna	som	går	på	programmet	för	elever	med	Asperger	
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diagnos,	har	misslyckats	med	sina	studier	i	grundskolan	(Hultqvist,	�00�).	
Det	finns	dock	en	del	skillnader	mellan	de	olika	formerna	för	individuella	
program.	Studiernas	längd	skiljer	sig	åt.	Medan	studier	på	ett	individuellt	
program	oftast	omfattar	ett	års	studier	(se	Åtting,	�997),	är	programmet	
för	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom	ett	exempel	på	ett	program	
med	tre	års	studier.	Avsikten	med	programmet	är	att	de	elever	som	stude-
rar	inom	programmet	ska	kunna	tillägna	sig	en	gymnasieutbildning.	Det	
finns	även	en	möjlighet	för	eleverna	inom	programmet	att	studera	ytterli-
gare	ett	fjärde	år	om	eleven	anses	behöva	det,	och	inte	har	lyckats	tillägna	
sig	tillräckligt	många	poäng	för	att	kunna	få	ett	fullständigt,	samlat	betygs-
dokument.	Det	skiljer	sig	inte	mot	andra	gymnasieelevers	möjligheter	som	
studerar	på	ett	nationellt	program	och	som	inte	lyckats	nå	målen	efter	tre	
års	studier.	Enligt	gymnasiestadgan	kan	elever	som	inte	nått	målen	beviljas	
ytterligare	ett	års	studier	för	att	komplettera	ett	ofullständigt	betyg.	

Inom	programmet	uppfattar	lärarna	inte	det	fjärde	året	som	en	kompen-
satorisk	åtgärd	eller	som	ett	preparandår	för	de	elever	som	har	otillräckliga	
kunskaper,	vilket	ett	års	studier	inom	det	individuella	programmet	inne-
bär.	Hultqvist	 (�00�)	betonar	även	att	det	 individuella	programmet	har	
etablerats	som	en	plats	för	så	kallade	svaga	elever	och	att	det	ytterst	är	en	
konstruktion	inom	ramen	för	skolans	hierarkiska	ordning	(Broady	m.	fl.,	
�000).	Lärarnas	uppfattning	om	eleverna	är	att	de	kommer	att	kunna	lyckas	
att	genomföra	sin	gymnasieutbildning	och	att	det	fjärde	året	kan	vara	en	
väg	för	att	lyckas	med	sin	utbildning.

Det	individuella	programmet	för	elever	med	Aspergers	syndrom	är	ut-
format	utifrån	den	enskilde	elevens	behov	och	förutsättningar	och	har	på	
så	sätt	ett	kompensatoriskt	syfte.	Utformningen	av	programmet	är	också	
relaterat	till	vissa	gemensamma	formulerade	mål.	Gemensamma	kursplaner	
förekommer	inom	samtliga	ämnen,	vilket	skiljer	programmet	från	ett	in-
dividuellt	program	där	endast	individuella	studieplaner	används.	Däremot	
förekommer	individuella	studieplaner	för	eleverna,	utöver	de	gemensamma	
kursplaner	som	används	i	respektive	ämne.	

En skola i skolan – den fysiska  
placeringen av programmet
Programmet	har	sin	fysiska	placering	i	en	korridor	på	bottenvåningen	i	sko-
lans	källare.	För	att	komma	till	denna	korridor	måste	ytterligare	en	korri-
dor	passeras,	där	elever	från	gymnasiet	har	sina	skåp	placerade.	Efter	att	ha	
passerat	skåpen,	går	eleverna	nedför	en	trappa	och	viker	av	in	mot	en	kor-
ridor.	I	korridoren	finns	det	två	klassrum,	ett	för	varje	klass	på	program-
met.	Klassrummen	är	alltid	låsta.	Det	krävs	en	kortnyckel	för	att	komma	
in	i	klassrummen.	Samtliga	elever	och	lärare	som	”tillhör”	programmet	har	
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en	kortnyckel	som	gör	det	möjligt	för	dem	att	komma	in	i	klassrummet	
mellan	klockan	8.	00	och	�6.00.	Skälet	 till	att	klassrummen	måste	vara	
låsta	är	att	det	finns	datautrustning	i	rummen.	I	anslutning	till	korridoren	
finns	också	ett	kontor	för	den	person	som	har	ett	övergripande	ansvar	för	
programmet.	

I	anslutning	till	korridoren	ligger	ett	större	lärarrum	med	arbetsplatser	
för	de	lärare	som	undervisar	och	har	sina	tjänster	förlagda	till	programmet.	
Ytterliggare	ett	rum	finns	som	används	som	personalrum	för	de	lärare	som	
undervisar	på	programmet.	Det	finns	också	ett	stort	personalrum	och	en	
personalmatsal	i	anslutning	till	den	matsal	som	eleverna	äter	i,	och	som	är	
till	för	lärarna	som	undervisar	på	gymnasieskolan.	Den	gemensamma	per-
sonalmatsalen	och	personalrummet	används	i	princip	aldrig	av	de	lärare	
som	undervisar	på	programmet.	Endast	vid	ett	 tillfälle	under	 fältarbetet	
kunde	jag	notera	att	lärarna	gick	upp	och	drack	kaffe	i	den	gemensamma	
matsalen.	

I	det	gemensamma	personalrum	som	finns	i	anslutning	till	programmet	
samlas	lärarna	ofta	innan	undervisningen	börjar	på	morgonen,	under	ras-
ter	och	efter	skoldagens	slut.	Personalrummet	innehåller	först	ett	litet	rum	
med	en	telefon.	I	anslutning	till	detta	rum	finns	två	toaletter	som	i	huvud-
sak	är	till	för	lärarna.	Innanför	ligger	ett	litet	större	rum	med	soffa,	fåtöljer	
och	soffbord.	Här	inne	finns	ett	litet	pentry,	ett	kylskåp	och	kaffebryggare.	
När	lärarna	sitter	i	personalrummet	händer	det	ofta	att	elever	kommer	in	
och	pratar.	Samtalen	kan	då	handla	om	något	som	har	hänt	hemma,	något	
som	har	hänt	på	fritiden	eller	i	skolan.	Någon	elev	har	som	vana	att	varje	
morgon	när	han	kommer	till	skolan,	gå	och	in	och	säga	god	morgon	till	
lärarna	som	sitter	i	lärarrummet,	medan	en	annan	elev	hämtar	sig	en	kopp	
kaffe	varje	morgon	när	han	kommer	till	skolan.	

Personalrummet	verkar	fylla	en	viktig	funktion	både	för	 lärarna,	men	
också	för	eleverna.	Ett	skäl	kan	vara	att	det	är	förhållandevis	långt	till	det	ge-
mensamma	personalrum	som	finns	på	skolan.	Den	naturliga	förflyttningen	
som	andra	lärare	på	skolan	gör	mellan	olika	lektionssalar	förekommer	inte	
i	samma	utsträckning	för	lärare	som	undervisar	inom	programmet.	

I	anslutning	till	korridoren	ligger	även	ett	arbetsrum	för	flera	av	lärarna	
som	har	sin	huvudsakliga	undervisning	inom	programmet.	Under	vårter-
minen	var	det	tre	lärare,	som	till	höstterminen	utökades	till	fem	lärare.	Ett	
ytterligare	rum	finns	i	korridoren,	vilket	används	som	arbetsrum	för	den	
lärare	som	kallas	”lagledare”,	dvs.	den	lärare	som	har	ansvaret	för	hela	pro-
grammet.	Att	”lagledaren”	har	ett	eget	rum	kan	möjligen	indikera	att	han	
har	en	särskild	”ställning”	i	relation	till	de	övriga	lärarna	som	undervisar	
inom	programmet.	Under	första	terminen	undervisade	den	programansva-
rige	läraren	en	del,	men	allt	eftersom	programmet	växte,	minskade	hans	tid	
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som	undervisande	lärare.	Istället	ökade	de	administrativa	uppgifterna	och	
han	fick	också	ett	ökat	övergripande	ansvar	för	programmet.

Genom	att	samtliga	klassrum,	arbetsrum	för	lärare	samt	personalrum,	
ligger	i	samma	korridor	stärks	känslan	av	att	man	befinner	sig	i	en skola i 
skolan.	Placeringen	av	elevernas	klassrum	i	nära	anslutning	till	lärarnas	ar-
bets-	och	personalrum,	 förstärker	 sammanhållningen	 inom	programmet	
som	en	organisatoriskt	sammanhållen	enhet,	och	som	en	segregerad	lös-
ning	inom	den	övriga	gymnasieskolan.	Detta	är	något	som	jag	kommer	att	
återkomma	till	lite	längre	fram	i	texten.

Varje	klass	på	programmet	har	ett	eget	”hemklassrum”,	där	så	gott	som	
all	undervisning	sker.	Matematik,	svenska,	engelska	är	några	exempel	på	
ämnen	där	undervisningen	sker	i	klassrummet.	Längs	ena	väggen	finns	en	
hel	rad	med	fönster	placerade	längst	uppe	vid	taket.	Klassrummet	upplevs	
som	mörkt,	kanske	beroende	av	att	persiennerna	ofta	är	neddragna.	Utifrån	
sett	är	klassrummet	placerat	nedanför	marknivå.	De	fönster	som	finns,	lig-
ger	i	nivå	med	skolgården,	vilket	innebär	att	de	som	passerar	utanför	kan	
titta	ner	i	klassrummen.	Denna	del	av	skolgården	är	en	passage	där	många	
elever	passerar	på	väg	till	och	från	skolan.

Klassrummen	är	utrustade	med	sex	eller	sju	arbetsplatser	placerade	längs	
väggarna	med	skärmar	emellan	vilket	påminner	om	ett	så	kallat	kontorsland-
skap.	Tre	av	platserna	ligger	nedanför	de	stora	fönster	som	finns	i	klassrum-
met.	Varje	arbetsplats	är	utrustad	med	en	dator.	På	grund	av	denna	utrust-
ning	är	klassrummen	alltid	låsta	och	det	krävs	en	kortnyckel	för	att	komma	
in	klassrummen.	Bredvid	arbetsplatsen	fanns	en	krok	att	hänga	jackan	på.	
I	mitten	av	klassrummet	fanns	ett	ovalt	bord	med	sju	stolar	runt	omkring.	
I	ena	änden	av	klassrummet	är	en	whiteboardtavla	placerad.	I	anslutning	
till	klassrummet	finns	ett	litet	grupprum	med	ett	bord	och	fyra	stolar.	På	
ena	väggen	finns	en	whiteboardtavla.	Det	finns	även	en	soffa	i	grupprum-
met.	Hemklassrummen	påminner	om	den	beskrivning	Hultqvist	(�00�)	
gör	av	de	klassrum	som	används	av	elever	som	går	på	tre	individuella	pro-
gram	som	hon	studerade.

Programmet	beskrivs	i	skolans	offentliga	dokument	som	en	verksamhet	som	
är	öppen	mellan	klockan	8.00	och	�6.00.	Med	det	menas	att	de	klassrum	som	
respektive	klass	och	hela	programmet	använder,	är	tillgängliga	för	eleverna	
under	den	tiden.	Undervisningen	startar	klockan	nio	och	slutar	klockan	tre.	
Lärare	finns	dock	på	plats	i	skolan	mellan	klockan	åtta	till	nio	samt	mellan	
tre	och	fyra	på	eftermiddagen.	Skälet	till	detta	är	att	eleverna	ska	ha	möjlighet	
att	kunna	ta	kontakt	med	lärarna	både	före	och	efter	skoltid.	

Det	råder	ett	sorts	lugn	inne	klassrummen.	Det	kan	bero	på	att	eleverna	
har	tillåtelse	att	”flexa	in”	i	klassrummet	när	de	kommer	till	skolan.	Trots	att	
lektionerna	inte	har	börjat	har	eleverna	tillträde	till	klassrummet	och	kan	slå	
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sig	ner	vid	sina	arbetsplatser.	Det	behöver	inte	innebära	att	eleverna	börjar	
med	något	skolarbete	när	de	anländer	till	skolan,	även	om	de	givetvis	kan	
göra	det	om	de	vill.	Snarare	används	stunden	innan	skoldagen	startar	med	
första	lektionen	klockan	nio	till	att	”chatta”	på	Lunarstorm,	spela	spel,	el-
ler	att	vara	ute	och	surfa	på	nätet.

Efter	en	termins	 fältarbete	och	 i	 samband	med	sommarlovet,	flyttade	
hela	programmet	till	andra	lokaler	i	en	annan	del	av	skolan	för	att	kunna	
utöka	med	ytterligare	ett	klassrum	för	en	ny	etta.	Även	dessa	lokaler	låg	i	
källarplan.	Klassrummens	utformning	motsvarar	den	beskrivning	som	jag	
tidigare	gjort	med	egna	arbetsplatser	för	eleverna	samt	ett	gemensamt	bord	
placerat	i	mitten.	En	skillnad	var	att	de	fönster	som	fanns	i	klassrummen	
var	placerade	ut	mot	en	atriumgård	som	inte	användas,	åtminstone	inte	
under	den	tid	som	jag	var	där.	

Elevernas beskrivning av klassen och skolan 
Både	lärare	och	elever	beskriver	programmet	och	klasserna,	som	en	skola	i	
skolan.	Eleverna	betonar	såväl	positiva	aspekter	som	negativa	aspekter	av	
att	vara	elev	i	en	särskild	verksamhet.	Några	elever	liknar	sin	klass	med	sär-
skoleklasserna.	I	följande	exempel	(5:�)	beskriver	Erik	hur	han	upplever	
klassen	och	dess	tillhörighet.	Samtalet	har	handlat	om	hur	eleven	tänker	
sig	framtiden	och	han	säger	att	det	kanske	skulle	vara	trevligt	att	gå	i	en	
normal	klass	på	universitetet.	

Exempel	5:�.

Kicki: Vad	menar	du	med	en	normal	klass?

Erik	 En	klass	som	inte	särbehandlas.
Så	man	att	man	vet	vad	resten	av	sin	generation		
möter	inför	arbetslivet	och	så	vidare.	Nu	så	har	jag	ju	
egentligen	ingen	aning,	så	vidare	om,	jag	har	ju,	jag	
vet	inte		riktigt	vad	som	förväntas	av	en	innan	man	
går	i	arbetslivet.

Kicki: Menar	du	att	ni	särbehandlas?

Erik: Titta	vad	vi	sitter	vi	sitter	i	en	betongbunker.
Och	vi	går	som	nästan	aldrig	ut.
Vi	är	inte	med	på	Festivalen,	till	exempel.	Ett	stort	
socialt	evenemang,	där	klasser	kommer	och	uppträ-
der.	Och	det	är	musik	och	skoj	och	stim.	Och	det	
händer	en	del	trevligheter	och	en	hel	del	otrevligheter
det	är	en	del	av	det.
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Kicki: Hur	kommer	det	sig	att	ni	inte	är	det	då?

Erik: Jag	vet	inte	jag	har	aldrig	varit	det.
Jag	ville	vara	det	några	gånger.
Men	så	en	dag	så	hör	man	att	det
massa	musik	och	musikkår	håller	på	och	
rusar	genom	korridorerna	och	tutar	i	
sina	lurar.	Och	då	inser	man	att	det	är	idag
och	jag	har	lektioner	nu.	

Kicki: Är	det	nåt	ni	har	pratat	om?

Erik: Nä,	egentligen	inte,	inte	alls.

Kicki: Så	du	menar	att	ni	missar	en	del
genom	att	ni	sitter	som	ni	gör?

Erik: Mmm,	vi	ha,	vi	är	ju	egentligen	inte	en	del	av	den	
vanliga	skolan.	Det	är	ju	mer	som	särklasserna.	Och	
det	är	säkert	skönt	för	en	del	ettor	och	så,	att	slippa	gå	
ut	och	möta	alla	människorna.

I	exemplet	pekar	Erik	på	att	den	fysiska	placeringen	av	programmet	och	de	klas-
ser	som	de	går	i,	rent	fysiskt	är	åtskilda	från	övriga	klasser	på	gymnasieskolan.	
Min	fråga	om	vad	Erik	avser	med	en	normal	klass,	föranleddes	av	att	Erik	po-
ängterade	att	han	inför	kommande	studier	inom	universitetet	gärna	skulle	vilja	
gå	i	vad	han	kallar	en	normal	klass.	”En	skola	för	alla”	är	ett	uttryck	för	skolans	
inkluderande	målsättning.	I	exemplet	gör	Erik	tydligt	att	eleverna	upplever	att	
placeringen	av	programmet	innebär	att	eleverna	är	särskiljda	från	socialt	liv	med	
andra	elever	på	skolan.	Erik	poängterar	att	den	fysiska	placering	av	program-
met	innebär	ett	särskiljande	av	de	elever	som	går	på	programmet.	

Relationerna mellan de olika gymnasieklasserna
Ovan	har	jag	beskrivit	den	fysiska	placeringen	av	programmet.	I	detta	av-
snitt	kommer	 jag	kort	 att	beskriva	det	utbyte	 som	 jag	under	 fältarbetet	
kunde	notera	fanns	mellan	eleverna	som	studerar	inom	programmet	och	
andra	elever	på	skolan.	

Det	utbyte	eller	den	interaktion	som	fanns	mellan	de	elever	som	går	på	
programmet	och	andra	elever	på	skolan	är	begränsad.	Eleverna	på	det	in-
dividuella	programmet	stannade	ofta	kvar	inne	i	”sitt	hemklassrum”.	Det	
förekom	att	eleverna	ibland	rörde	sig	mellan	de	klassrum	som	tillhörde	pro-
grammet,	bland	annat	för	att	eleverna	skulle	ta	del	av	undervisning	i	något	
av	de	andra	klassrummen.	Vid	andra	tillfälle	gick	några	elever	in	till	något	
av	de	andra	klassrummen	under	raster.	Utbyte	av	det	slaget	var	förhållande-
vis	begränsat	och	det	var	endast	några	elever	som	rörde	sig	mellan	de	olika	
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klassrummen	för	att	prata	med	någon	av	de	andra	eleverna	på	program-
met.	Det	fanns	egentligen	inget	hinder	för	eleverna	att	röra	sig	ut	och	in	i	
de	andra	klassrummen	eftersom	den	kortnyckel	som	samtliga	elever	förfo-
gade	över	gick	att	använda	i	alla	klassrummen.	

När	eleverna	gick	ut	och	spelade	basket	på	skolgården	höll	de	sig	för	sig	
själva.	Några	av	eleverna	tog	promenader	under	rasterna.	Promenaderna	var	
något	som	ett	flertal	av	eleverna	gjorde	för	att	koppla	av	och	att	de	föredrog	
att	göra	dessa	promenader	på	egen	hand.	Två	av	flickorna	–	som	för	övrigt	
var	syskon	och	gick	i	samma	klass	–	tog	ofta	gemensamma	promenader.	De	
tillfällen	som	jag	följde	med	eleverna	på	deras	promenader	eller	på	väg	till	
matsalen,	noterade	jag	att	det	hände	att	någon	elev	hejade	på	någon	elev	
som	gick	på	skolan.	Enligt	eleverna	kunde	det	vara	någon	de	kände	sedan	
tidigare	eller	någon	elev	från	någon	klass	som	eleven	läste	en	kurs	tillsam-
mans	med.	Utbytet	stannade	vid	att	eleverna	hejade	på	varandra.	Jag	såg	
aldrig	att	eleverna	som	gick	på	programmet	pratade	med	någon	annan	elev	
under	någon	längre	tid.	

De	elever	som	läste	någon	kurs	via	ett	nationellt	program	och	deltog	i	
lektioner	i	en	annan	klass,	förflyttade	sig	till	andra	delar	av	skolan	för	att	
ta	del	av	undervisningen.	Vid	dessa	tillfällen	verkade	det	som	om	de	elever	
förflyttade	sig	till	och	från	sitt	”hemklassrum”	så	snabbt	som	möjligt.	Jag	
noterade	aldrig	att	någon	av	eleverna	pratade	med	några	andra	elever	un-
der	den	tid	som	jag	bedrev	fältarbete.	

Förflyttning	till	andra	delar	av	skolan	skedde	i	huvudsak	i	samband	med	att	
eleverna	deltog	i	kurser	som	var	förlagda	till	andra	program	samt	till	och	från	
matsalen	och	gymnastiksalen.	Det	innebär	en	begränsad	förflyttning	inom	
skolan.	Medan	andra	elever	tillbringade	sina	raster	och	håltimmar	ute	i	kor-
ridoren,	ute	på	skolgården	eller	i	uppehållsrum,	så	tillbringade	eleverna	inom	
programmet	sin	skoldag	i	de	klassrum	som	tillhörde	programmet.	Eftersom	
eleverna	inte,	som	övriga	elever	inom	gymnasieskolan,	hade	skåp	placerade	
ute	i	korridoren	för	att	förvara	böcker	och	andra	personliga	tillhörigheter	i,	
minskade	möjligheten	till	möten	med	andra	gymnasieungdomar.	

Jag	har	ingen	uppfattning	om	hur	andra	elever	och	lärare	uppfattade	pro-
grammet	och	de	elever	som	studerar	på	programmet.	Det	verkar	som	om	
elever	som	går	i	Aspegersklasserna	inte	betraktas	som	vanliga	gymnasieelever	
av	andra,	utan	i	stället	utifrån	sitt	funktionshinder.	Det	kan	hänga	samman	
både	med	funktionshindret,	men	även	med	att	dessa	elever	är	organiserade	
i	 särskilda	undervisningsklasser	utifrån	 sitt	 funktionshinder.	Mohlin	be-
skriver	i	sin	avhandling,	Att vara i särklass- om delaktighet och utanförskap i 
gymnasiesärskolan	(�004),	hur	ansvariga	för	särskolans	verksamhet	diskute-
rar	synen	på	integration	av	elever	som	går	i	särskolan.	I	samband	med	det	
beskrivs	”Asperger	elever”	inte	som	dom vanliga gymnasieeleverna.	Denna	
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grupp	av	eleverna	jämförs	här	med	elever	i	särskolan	och	elever	med	rörel-
sehinder	vilket	belyses	i	följande	exempel:	

”Dom	har	blivit	mer,	som	jag	ser	det,	mer	integrerade	eleverna.	
Inte	individuellt	integrerade,	men	som	grupp	integrerade.	Så	
jag	upplever	att	det	finns	en	större	tolerans,	en	större	respekt,	
eh	att	vi	har	handikappade	elever	på	skolorna,	och	det	är	ju	
inte	bara	den	här	gruppen.	Det	är	ju	RH-	elever	och	Asperger-
elever,	och	det	är	–	alltså	det	är	rätt	många	elever	som	inte	är	
dom	vanliga	gymnasieeleverna.”	(Mohlin,	�004,	s.	87)

Mohlin	(�004)	skriver	följande	med	utgångspunkt	av	ovanstående:

”Det	förefaller	som	om	rådande	integrationssträvanden	kom-
mer	till	korta	trots	en	ökad	(fysisk)	närhet	mellan	eleverna	på	
skolan.	Frågan	är	om	den	ökade	toleransen	(citatet	ovan)	in-
finner	sig	så	länge	som	gymnasiesärskolans	elever	har	sin	givna	
plats	(i	exempelvis	matsalen)	på	skolan?	I	sådana	fall	tycks	det	
handla	om	ett	tyst	och	passivt	accepterande	av	den formella 
tillhörigheten till	skolan	som	gymnasiesärskolans	elever	de	facto	
har.	Detta	exemplifierar	hur	den	formella	tillhörigheten	utgör	
en minimal form av delaktighet.”	(Mohlin,	�004,	s	87)

På	samma	sätt	menar	jag	att	det	program	som	jag	studerat,	både	har	en	
formell	tillhörighet	och	en	fysisk	placering	på	en	gymnasieskola,	men	att	
det	i	mycket	liten	utsträckning	förekommer	ett	utbyte	mellan	eleverna	i	de	
särskilda	”Aspergersklasserna”	och	andra	elever	inom	skolan.	Den	fysiska	
placeringen	av	programmet,	med	organiserandet	av	särskilda	”personliga”	
klassrum,	innebär	att	eleverna	inte	har	skåp	som	de	andra	gymnasieeleverna	
har.	Eleverna	tillbringar	den	mesta	tiden	i	klassrummet	och	behöver	inte	
förflytta	sig	mellan	olika	klassrum	vilket	innebär	att	de	rör	sig	i	begränsad	
omfattning	på	skolan.

Programmet som en del av skolan
I	dokument	samt	i	olika	kataloger	med	information	om	olika	program	som	
finns	att	välja	inom	gymnasieskolan,	presenteras	programmet	som	ett	helt	
gymnasieprogram	för	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom.	Informa-
tionsmaterialet	riktar	sig	till	blivande	gymnasieelever	samt	deras	föräldrar.	
I	dokumenten	finns	en	tydlig	programförklaring	samt	till	vilken	grupp	av	
elever	programmet	vänder	sig	till.	Även	i	den	presentation	av	skolan	och	de	
program	som	finns	att	tillgå	via	kommunens	hemsida,	presenteras	program-
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met	som	ett	program	för	elever	med	Aspergers	syndrom.	Det	betyder	att	
programmet	presenteras	och	profileras	utifrån	en	medicinsk	diagnos.	Här	
sker	med	andra	ord	ett	urval	av	vilka	elever	som	kan	söka	till	programmet.	
Det	sker	inte	på	grundval	av	betyg	eller	elevernas	kunskapsintresse,	utan	på	
grundval	av	att	eleverna	har	en	medicinsk	diagnos	som	kan	fungera	som	en	
”biljett”	in	på	programmet.

I	presentationen	av	de	andra	klasserna	i	skolfotokatalogen	på	gymnasie-
skolan	identifieras	klasserna	med	sitt	program,	exempelvis	det	naturveten-
skapliga	programmet.	Ungdomarnas	identitet	som	gymnasieelev,	och	det	
sätt	som	de	presenteras	kollektivt	och	offentligt	på	skolan	är	alltså	genom	
det	program	som	de	studerar	på.	

För	de	klasser	som	finns	inom	det	individuella	programmet	för	elever	
med	diagnosen	Aspergers	syndrom,	finns	klasserna	presenterade	i	skolfoto-
katalogen.	I	presentationen	används	en	förkortning	som	beskriver	klassens	
tillhörighet	med	utgångspunkt	i	diagnosen,	alltså	utifrån	funktionshindret	
Aspergers	syndrom.	Elevernas	identitet	och	kollektiva	tillhörighet	på	gym-
nasieskolan	baseras	med	andra	ord	inte	i	en	specifik	gymnasieutbildning,	
utan	i	en	medicinsk	diagnos.	

Matssituationen	utgör	ännu	en	”kollektiv”	beskrivning	av	denna	grupp	
av	elever.	Klasserna	på	det	individuella	programmet	äter	i	den	gemensam-
ma	matsal	som	finns	på	skolan.	Efter	att	lektionen	som	slutar	klockan	��	är	
avslutad,	går	klasserna	mer	eller	mindre	gemensamt	upp	till	matsalen.	Ofta	
är	det	klassernas	båda	mentorer	som	”samlar”	ihop	klasserna.	Det	kan	göras	
genom	att	läraren	uppmanar	de	elever	som	sitter	och	arbetar	eller	gör	något	
annat,	att	avsluta	sina	aktiviteter	och	följa	med	till	matsalen.	

En	av	eleverna	följer	i	princip	aldrig	med	de	andra	eleverna	och	äter.	Jag	
noterade	endast	vid	ett	tillfälle	att	denna	elev	gjorde	sällskap	med	de	andra	
eleverna.	Istället	väljer	denna	elev	att	gå	och	köpa	hamburgare	på	ett	mat-
ställe	i	närheten	av	skolan.	Ytterligare	en	annan	elev	följer	inte	heller	med	
gruppen	 till	matsalen.	 Istället	 sitter	 eleven	kvar	 inne	 i	 klassrummet	och	
kommer	lite	senare	till	matsalen.	Det	innebar	att	eleven	gick	till	matsalen	
cirka	en	halvtimme	efter	de	andra	eleverna.	Denna	elevs	mentor	kom	ofta	
in	och	påminde	om	att	det	var	dags	att	äta	lunch.	Det	var	då	lite	lugnare	i	
matsalen	eftersom	de	flesta	av	gymnasieeleverna	hade	ätit	lunch.	Överhu-
vudtaget	höll	sig	denna	elev	ofta	för	sig	själv,	deltog	inte	i	samtal	med	de	
andra	klasskamraterna	på	rasterna.	Under	lektioner	satt	hon	tyst	och	arbe-
tade	med	de	uppgifter	hon	var	ålagd	att	göra.	Det	förkom	sällan	att	denna	
elev	svarade	på	lärarens	tilltal.	

I	matsalen	tar	eleverna	mat	på	samma	ställe	som	de	andra	eleverna.	Där-
efter	går	eleverna	och	sätter	sig	vid	något	av	de	två	borden	som	är	reser-
verade	för	båda	klasserna.	Vid	dessa	bord	är	en	skylt	placerad	där	det	står	
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RESERVERAD 12.00.	Det	förekommer	inte	att	andra	klasser	på	skolan	har	
bestämda	bord	avsatta	för	dem.	Skälen	som	lärarna	ger	för	särskilda,	avsat-
ta	platser	för	eleverna	på	programmet,	är	elevernas	behov	av	trygghet	samt	
deras	behov	av	att	snabbt	och	lätt	kunna	hitta	en	plats	att	sitta	vid	och	äta	
sin	lunch.	De	två	borden	står	placerade	vid	väggen	precis	i	anslutning	till	
där	maten	står	placerad.	Det	innebär	att	alla	som	tar	mat	ser	borden	och	de	
elever	som	sitter	vid	dessa.	Vid	borden	sitter	även	de	lärare	som	är	mentorer	
och	som	undervisar	inom	programmet.	Det	sitter	flera	lärare	vid	elevernas	
bord.	Vid	de	andra	borden	i	matsalen	sitter	enstaka	lärare	och	äter	lunch	
med	andra	gymnasieelever	på	skolan.

Ingen	annan	klass	inom	gymnasieskolan	har	reserverade	platser	i	mat-
salen.	På	så	sätt	kan	man	säga	att	eleverna	som	går	på	programmet	blir	ge-
nom	denna	placering	utpekade	som	en	särskild	grupp	av	elever	inom	sko-
lan.	Under	den	tid	som	jag	bedrev	fältarbete	poängterade	lärarna	elevernas	
behov	av	att	kunna	sitta	vid	samma	bord	alla	dagar.	Lärarna	betonade	att	
det	fanns	elever	som	upplevde	stress	om	det	inte	fanns	någon	tom	plast	el-
ler	att	de	visste	var	de	skulle	sitta	någonstans.

Den	offentliga	beskrivningen	av	programmet	och	den	”kollektiva”	be-
skrivningen	av	 eleverna	 i	 termer	 av	 en	diagnos	 är	 intressant	 att	 fundera	
över.	Hur	kommer	det	sig	att	denna	grupp	av	elever	pekas	ut	i	utifrån	den	
diagnos	som	de	har?	Vad	betyder	det	för	eleverna,	och	vilka	konsekvenser	
får	det	för	eleverna	och	deras	relation	till	sin	diagnos?

Undervisning inom programmet
När	undervisningen	ska	ske	är	tydligt	angivet	i	ett	veckoschema,	som	också	
tydligt	anger	när	och	hur	länge	en	lektion	pågår.	Detta	schema	är	en	viktig	
del	av	skolans	vardag	som	förhållandevis	noggrant	presenteras	för	eleverna,	
ofta	under	fredagen	veckan	innan.	Under	genomgången	går	läraren	igenom	
schemat	och	poängterar	om	det	finns	några	förändringar.	På	schemat	finns	
gemensamma	lektioner,	men	också	lektioner	som	endast	kan	beröra	enstaka	
elever,	tydligt	angivna.	Även	vissa	händelser	som	endast	berör	enskilda	elever,	
finns	ibland	markerade.	Till	exempel	förekommer	det	att	enskilda	samtal	
mellan	elever	och	lärare	är	inskrivna	med	tid	och	vilken	elev	det	berör.	

Den	tydliga	angivelsen	som	ges	i	schemat	när	och	vilket	ämne	som	un-
dervisning	ska	ske	i,	kan	förklaras	att	det	är	förhållandevis	många	lärare	som	
är	involverade	i	undervisningen,	vilket	innebär	att	en	tydlig	gränsdragning	
mellan	rast	och	lektion	måste	hållas.	Det	sker	även	byte	av	ämnen	kontinu-
erligt	under	dagen	i	enlighet	med	vad	schemat	anger	(jmf	Hultqvist,	�00�).	
Lektionerna	startar	ibland	med	en	viss	fördröjning	om	inte	alla	elever	har	
kommit.	För	det	mesta	sätter	läraren	igång	lektionerna	enligt	schema,	trots	
att	alla	elever	inte	har	kommit	till	lektionen.	Lektionerna	avslutas	i	enlighet	
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med	den	tid	som	anges	på	schemat.	Till	skillnad	mot	vad	Hultqvist	(�00�)	
fann	där	det	förekom	att	elever	reste	på	sig	och	gick	innan	lektionen	var	
slut,	var	de	elever	som	kommit	till	lektionen	kvar	till	den	avslutades.	Det	
förekom	någon	enstaka	gång	att	någon	elev	gick	ut	för	att	gå	en	promenad	
eller	för	att	gå	på	toaletten.

Trots	att	merparten	av	undervisningen	sker	i	respektive	hemklassrum	fö-
rekom	även	en	hel	del	förflyttningar	mellan	olika	klassrum.	Enskilda	elever	
deltar	ibland	i	en	kurs	som	bedrevs	i	en	av	de	övriga	klasserna,	eller	som	
inom	matematiken,	då	undervisningen	var	nivågrupperad,	där	 två	olika	
grupperingar	undervisades	i	de	två	hemklassrummen.	

Undervisningen	genomfördes	mellan	klockan	nio	 till	��	 samt	mellan	
klockan	�3	till	�5	varje	dag	i	hemklassrummen.	På	måndagsförmiddag	mel-
lan	klockan	åtta	till	klockan	�0	samt	fredagseftermiddag	mellan	klockan	�4	
till	klockan	�6	är	”Individuellt	val”	förlagt.	Individuella	val	som	eleverna	
har	möjlighet	att	göra	innebär	olika	kurser	som	eleverna	läser	ihop	med	
andra	inom	gymnasieskolan.	

Undervisningen	 är	 förlagd	och	bedrivs	 i	 huvudsak	 inom	programmet.	
Det	innebär	att	eleverna	får	sin	undervisning	inom	det	program	som	de	stu-
derar	på	och	är	antagna	till.	I	huvudsak	är	det	undervisning	i	kärnämnena	
som	bedrivs	inom	programmet.	Här	finns	en	blandning	av	vilka	ämnen	som	
är	kärnämnen	eftersom	eleverna	läser	olika	linjer.	Följande	ämnen	som	mer	
eller	mindre	samtliga	elever	läser	och	som	är	förlagd	och	bedrivs	inom	pro-
grammet	är:	svenska,	engelska,	matematik,	samhällskunskap,	naturkunskap.	
Därtill	tillkommer	ämnet	”Personlig	social	utveckling”	som	utvecklats	inom	
programmet	och	som	samtliga	elever	läser,	oavsett	inriktning.	Det	kan	före-
komma	skillnader	mellan	vilka	ämnen	som	eleverna	läser	beroende	på	årskurs	
samt	om	eleverna	har	gjort	till	extra	tillval	av	kurser	som	eleverna	läser	inom	
ett	nationellt	program.	Däremot	är	kursen	i	”Projektarbete”	en	obligatorisk	
kurs	för	alla	elever	som	läser	på	ett	nationellt	program.	Det	betyder	att	alla	
elever	som	studerar	inom	det	särskilda	gymnasieprogrammet	som	jag	studerat	
läser	kursen	i	projektarbete	eftersom	de	läser	ett	nationellt	program.

På	så	sätt	kan	man	säga	att	elevernas	undervisning	sker	inom	ramen	för	
den	klasstillhörighet	som	eleverna	har.	Undervisningen	som	bedrivs	inom	
programmet	kan	både	ske	som	helklassundervisning	inom	en	klass,	i	mindre	
undervisningsgrupper	eller	som	enskild	undervisning,	beroende	på	ämnet	
och	vilka	elever	som	läser	de	olika	ämnen.	Hur	undervisningen	är	upplagd,	
beror	på	elevernas	kunskapsnivå	och	deras	olika	behov.	

Till	varje	klass	inom	programmet	finns	en	mentor	knuten,	vilket	är	likadant	
som	för	alla	gymnasieklasserna.	Mentorn	motsvarar	det	som	tidigare	benämn-
des	som	klassföreståndare.	Mentorns	uppgift	är	bland	annat	att	ge	informa-
tion	till	eleverna	samt	ta	ansvar	för	om	någon	elev	behöver	hjälp	eller	stöd.	
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Tre	mentorer	ansvarar	för	den	undervisning	som	bedrivs	inom	programmet.	
Flera	av	lärarna	undervisar	inom	flera	olika	utbildningar	inom	gymnasiesko-
lan	varav	en	del	av	lärarnas	undervisning	är	förlagd	till	programmet.	Vid	re-
kryteringen	av	lärarna	till	programmet	var	kravet	att	deras	ämneskompetens	
skulle	motsvara	gymnasienivå.	Utöver	den	formella	kompetensen	som	krävs	
finns	också	kravet	på	ett	intresse	för	specialpedagogiska	frågor.	

Eleverna	kan	också	läsa	en	kurs	via	ett	nationellt	program	och	integreras	
då	i	en	annan	klass	under	kursens	gång.	Varken	lärarna	eller	eleverna	använ-
der	termen	integrering	för	dessa	arrangemang.	Istället	talas	om	att	eleverna	
”följer”	en	kurs	via	en	klass	inom	ett	nationellt	program.	Det	förekommer	
då	elever	vill	läsa	en	kurs	och	då	undervisningen	inte	kan	förläggas	eller	er-
bjudas	inom	programmet.	Denna	lösning	används	exempelvis	då	två	elever	
vill	läsa	ytterligare	en	kurs	i	engelska.	Under	kursen	gång	deltar	de	två	elev-
erna	i	den	undervisning	som	bedrivs	inom	kursen.	

Det	finns	inget	givet	tillvägagångssätt	hur	undervisningen	organiseras	när	
eleverna	vill	eller	behöver	läsa	en	kurs	via	ett	nationellt	program.	Vid	de	
tillfällen	då	eleverna	läser	en	kurs	på	ovan	nämnda	sätt,	används	olika	lös-
ningar	beroende	på	i	vilken	utsträckning	eleverna	deltar	i	undervisningen.	
Elever	kan	delta	ensam	eller	tillsammans	med	en	klasskamrat	under	hela	
eller	delar	av	kursen.	Individuella	lösningar	förefaller	skapas	beroende	på	
den	enskilda	eleven,	men	också	på	den	enskilde	läraren,	och	hur	undervis-
ningen	är	organiserad	inom	det	ämne	som	eleven	vill	läsa.	Det	beror	även	
på	ämnets	karaktär.	För	ett	flertal	av	eleverna	som	läser	en	kurs	via	ett	na-
tionellt	program	förefaller	det	att	fungera	bra	och	att	eleverna	inte	behöver	
särskild	anpassning	under	de	lektionerna.	

Eleverna på programmet 
Vilka	är	då	eleverna	som	går	på	programmet?	En	gemensam	sak	är	att	de	
har	en	neuropsykiatrisk	diagnos.	Kravet	för	att	komma	in	på	gymnasiepro-
grammet	är	att	Aspergers	syndrom,	en	neuropsykiatrisk	diagnos,	är	ställd.	I	
mån	av	plats	kan	även	elever	med	andra	neuropsykiatriska	diagnoser	söka	
till	programmet.	På	samma	sätt	som	andra	blivande	gymnasieelever	gör,	så	
gör	ungdomarna	som	söker	sig	till	programmet	ett	aktivt	val	av	vilket	gym-
nasieprogram	som	de	vill	studera	på	(se	Lund,	�006).	Eleverna	kan	som	jag	
tidigare	berört,	välja	mellan	tre	olika	gymnasieprogram.	

Det	finns	ingen	begränsning	av	hur	många	elever	som	kan	läsa	de	olika	
inriktningarna	på	programmet.	 Istället	 försöker	ansvariga	 lärare	 för	pro-
grammet	tillgodose	elevernas	önskemål	när	det	gäller	val	av	inriktning	på	
gymnasieutbildning.	Det	innebär	att	vissa	kurser	måste	läsas	som	en	del	av	
utbildningen.	Därutöver	finns	det	något	som	kallas	individuellt	val,	vilket	
idag	ingår	i	alla	nationella	program.	Eleverna	kan	välja	valfria	kurser	som	
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omfattar	ett	antal	kurspoäng.	En	yttre	begränsning	är	antalet	platser	i	varje	
klass,	vilket	preciserats	till	maximalt	åtta	elever.	Utöver	valet	av	gymnasie-
program,	gör	eleverna	också	ett	aktivt	val	när	de	söker	sig	till	ett	särskilt	
program	med	utgångspunkt	i	en	neuropsykiatrisk	diagnos.	Det	till	synes	
aktiva	val	som	eleverna	gör,	kan	också	ses	som	ett	påtvingat	val	eftersom	
andra	alternativ	inte	är	möjliga.	

Flera	av	ungdomarna	som	antagits	till	programmet	bor	i	andra	kommu-
ner	och	tillhör	inte	skolans	upptagningsområde.	Skälet	till	att	de	studerar	
inom	programmet	är	deras	 funktionshinder	och	att	det	 inte	finns	några	
andra	tänkbara	gymnasieutbildningar	i	den	kommun	som	eleverna	bor	i.	
För	elever	från	andra	kommuner	som	gränsar	till	den	kommun	där	pro-
grammet	är	placerat,	innebär	det	förhållandevis	långa	och	tidskrävande	re-
sor	mellan	hemmet	och	skolan	varje	dag.	Resorna	sker	antingen	med	taxi,	
buss	och/eller	tåg.	En	del	av	eleverna	bor	betydligt	närmare	vilket	innebär	
att	de	går	eller	cyklar	till	skolan.	

Diagnoser
Några	av	eleverna	har	vad	som	brukar	kallas	tilläggsdiagnoser,	vilket	inne-
bär	att	fler	än	en	diagnos	är	ställd.	Diagnoser	som	förekommer	hos	eleverna	
utöver	diagnosen	Aspergers	syndrom,	är	ADHD,	selektiv	mutism,	border-
line-problematik,	suicidrisk	och	autistiska	drag.	

Flera	av	eleverna	har	kontinuerlig	kontakt	med	Barn-	och	ungdomsspy-
kiatrin	(BUP)	eller	barnhabilitering	(BUH).	Dessa	kontakter	sköts	utan-
för	skolan.	Under	fältarbetet	förekom	inga	kontakter	med	BUP	eller	BUH	
som	jag	noterade.	Däremot	beskrev	lärarna	att	de	hade	samarbete	med	ovan	
nämnda	myndigheter	samt	att	det	förekom	kontakter	med	Statens	institut	
i	handikappfrågor.	Det	förkom	även	att	eleverna	berättade	om	sina	kon-
takter	som	de	hade	med	psykolog	inom	BUP.	

Klasserna
Fältarbetet	påbörjades	vid	starten	av	vårterminen	�00�	vilket	innebar	att	
eleverna	i	min	studie	gick	i	årskurs	ett	respektive	två	när	fältarbetet	star-
tade.	Under	andra	delen	av	fältarbetet	flyttade	eleverna	upp	en	årskurs	och	
kom	att	blir	�:or	respektive	3:or.	Den	ena	klassen	omfattade	tre	pojkar	och	
tre	flickor.	Den	andra	klassen	omfattade	tre	flickor	och	fyra	pojkar.	I	mit-
ten	av	fältarbetet	i	samband	med	skolstarten	på	hösten	tillkom	ytterligare	
en	klass	som	omfattade	sex	pojkar.	Klassen	involverades	inte	i	studien.	An-
talet	elever	som	ingick	i	klassen	förändrades	under	fältarbetets	gång.	I	den	
första	klassen	(som	kom	att	bli	3:or)	slutade	en	av	flickorna	för	att	flytta	till	
ett	behandlingshem	efter	en	termin.	En	av	de	andra	flickorna	blev	i	inled-
ningsskede	av	fältarbetet	hänvisad	hemundervisning.	I	denna	klass	tillkom	
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det	ytterligare	en	elev	under	året,	en	pojke	med	diagnosen	ADHD.	Det	
innebar	att	vid	tidpunkten	då	fältarbetet	avslutades	omfattade	klassen	fem	
pojkar	och	en	flicka.	Den	andra	klassen	var	oförändrad	i	antal	elever	under	
fältarbetet.	Däremot	fick	en	av	eleverna,	en	flicka	delvis	hemundervisning	
under	merparten	av	den	tid	som	jag	bedrev	fältarbete.	Under	halva	veckan	
deltog	hon	i	undervisningen	i	skolan,	och	den	andra	halvan	befann	hos	sig	
i	hemmet	och	kom	inte	alls	till	skolan.	

Antalet	elever	i	de	olika	klasserna	varierar	under	den	tid	som	fältarbetet	på-
gick.	Sammantaget	är	andelen	pojkar	inom	programmet	fler,	periodvis	dubbelt	
så	många,	som	flickorna	under	hela	den	period	som	fältarbetet	bedrevs.

Eleverna
De	elever	som	studerar	inom	programmet	i	de	båda	klasserna	hade	olika	
skolerfarenhet	med	sig	innan	de	kom	till	klasserna.	Eleverna	hade	av	olika	
skäl	valt	detta	gymnasieprogram.	Något	förenklat	kan	man	säga	att	det	fanns	
tre	skäl	till	varför	eleverna	gick	på	programmet.	För	en	grupp	av	elever	var	
programmet	det	enda	program	som	de	kunde	välja	då	de	saknade	grundsko-
lebetyg	för	att	kunna	söka	ett	nationellt	program.	Några	av	eleverna	hade	
påbörjat	sin	gymnasieutbildning	på	ett	nationellt	program	som	de	hoppat	av	
ifrån.	För	en	tredje	grupp	av	elever	hade	skolarbetet	i	grundskolan	fungerat	
ganska	bra	medan	relationen	till	kamrater	varit	mycket	bristfällig.	

De	allra	flesta	eleverna	hade	fått	någon	sorts	stöd	i	form	av	specialpeda-
gogiska	insatser	under	grundskolan.	Denna	”bild”	av	elever	liknar	den	be-
skrivning	som	Hultqvist	(�00�)	ger	när	hon	beskriver	skälen	till	varför	elever	
går	på	ett	individuellt	program.	Drygt	hälften	av	de	elever	som	går	på	ett	
individuellt	program	har	avbrutit	studier	från	ett	nationellt	program.	Vi-
dare	är	det	denna	grupp	av	elever	som	endast	läser	ett	år	på	ett	individuellt	
program	och	sedan	hoppar	av	(Skolverket,	�993).	Den	slutsats	Hultqvist	
drar	är	att	studier	på	det	individuella	programmet	tenderar	att	försvåra	elev-
ens	möjlighet	att	fullfölja	en	gymnasieutbildning,	vilket	är	motsägelsefullt	
eftersom	grundtanken	med	studier	på	ett	individuellt	program	är	fortsatta	
studier	på	ett	nationellt	program.	

Ett	flertal	elever	inom	programmet	har	tidigare	erfarenhet	av	mindre	un-
dervisningsgrupper	från	sin	tid	i	grundskolan,	vilket	förekommer	hos	elev-
er	som	studerar	inom	det	individuella	programmet	(jmf	Hultqvist,	�00�).	
För	den	grupp	av	elever	som	studerar	inom	programmet	för	Aspergers	syn-
drom,	är	syftet	med	studierna	inte	att	fortsätta	på	ett	nationellt	program.	
Ambitionen	med	studier	är	snarare	att	eleverna	ska	få	hela	sin	gymnasieut-
bildning	inom	programmet.	Det	finns	med	andra	ord	inga	avsikter	att	de	
studerade	ska	söka	sig	vidare	till	ett	nationellt	program,	vilket	är	avsikten	
med	studier	inom	det	individuella	programmet.
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För	att	återgå	till	en	beskrivning	av	eleverna	vill	jag	betona	att	jag	inte	
kommer	att	beskriva	de	enskilda	individerna	eftersom	det	är	en	liten	grupp	
elever	som	lätt	kan	identifieras.	Däremot	har	jag	för	avsikt	att	ge	en	så	om-
fattande	och	tydlig	beskrivning	av	eleverna	som	är	möjligt	utan	att	”röja”	
deras	identitet.	Av	det	skälet	har	jag	valt	att	beskriva	fyra	elever	som	stude-
rar	inom	programmet	och	som	jag	menar	ger	en	bra	bild	av	eleverna.	Dessa	
fyra	elever	är	konstruerade	av	mig	men	utgår	från	samtliga	elever	och	deras	
egna	beskrivningar	av	sig	själva	och	sin	skoltid.	

Åke	är	��	år	gammal	och	går	sitt	tredje	och	sista	år	på	pro-
grammet.	Under	sin	grundskoletid	hade	Åke	svårigheter	med	
några	skolämnen.	Åke	hade	ett	grundskolebetyg	som	innebar	
att	han	direkt	efter	grundskolan	började	läsa	på	det	naturve-
tenskapliga	programmet	på	gymnasiet.	Under	 sitt	 andra	år	
på	gymnasiet	hoppade	han	av	sin	utbildning	och	var	hemma	
under	en	längre	period.	Han	var	under	tre	års	tid	långtids-
sjukskriven,	men	gjorde	flera	försöka	att	återuppta	sina	stu-
dier.	Under	denna	period,	vid	�7	års	ålder,	fick	han	diagnosen	
depression.	Året	därpå	gjorde	han	ett	nytt	försök	att	komma	
tillbaka	till	skolan,	och	återupptog	sina	studier	på	det	natur-
vetenskapliga	 programmet.	 Återigen	 avbröt	 han	 dock	 sina	
studier,	och	fick	under	den	tidsperiod	då	han	är	hemma	från	
skolan,	diagnosen	Aspergers	syndrom.	Han	var	då	�9	år.	Un-
der	denna	tid	kom	han	i	kontakt	med	den	lärare	som	sedan	
startade	det	individuella	programmet	för	elever	med	diagno-
sen	Aspergers	syndrom.	Åke	går	idag	den	naturvetenskapliga	
inriktningen	på	programmet.

Anders	är	�9	år	och	går	sitt	tredje	år	på	programmet.	Under	
delar	av	sin	grundskoletid	fick	han	undervisning	i	en	liten	un-
dervisningsgrupp	och	han	hade	en	personlig	assistent.	Han	
hade	problem	med	studierna	och	fick	specialpedagogiskt	stöd	
under	sin	grundskoletid.	Någon	gång	på	högstadiet	fick	An-
ders	diagnosen	Aspergers	 syndrom.	Efter	grundskolan	gick	
Anders	på	en	gymnasieskola	för	att	läsa	upp	sina	grundskole-
betyg.	När	det	individuella	programmet	startade,	påbörjade	
han	sin	gymnasieutbildning	på	programmet	med	en	samhälls-
vetenskaplig	inriktning.

Erik	är	�8	år	och	går	sitt	tredje	och	sista	år	på	programmet.	
Erik	har	haft	problem	med	sina	studier,	och	fick	under	hela	
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sin	grundskoletid	någon	form	av	specialpedagogiskt	stöd.	Han	
fick	enskild	undervisning	i	vissa	ämnen.	Erik	fick	kontakt	med	
en	psykolog	redan	i	lågstadiet.	Erik	beskriver	själv	att	han	var	
mobbad	sporadiskt	under	hela	skoltiden.	Mellan	årskurs	sex	
och	sju,	fick	Erik	diagnosen	Aspergers	syndrom.	Under	hela	sin	
skoltid	hade	Erik	en	sporadisk	skolgång,	och	var	frånvarande	
från	skolan	under	långa	perioder.	Särskilt	sporadisk	var	skol-
gången	under	högstadiet,	vilket	resulterade	i	att	Erik	fick	en-
skild	undervisning	av	en	lärare	under	denna	tid.	Erik	saknade	
betyg	i	kärnämnen	när	han	avslutade	sin	grundskoleutbildning.	
Direkt	efter	grundskolan	började	han	på	det	individuella	pro-
grammet	för	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom.	

Annelie	är	�6	år	och	går	sitt	andra	år	på	programmet.	Under	
hela	sin	skoltid	upplevde	Anneli	att	hon	blev	mobbad.	Under	
högstadiet	tilltog	mobbingen.	Hon	fick	under	högstadietiden	
diagnosen	Aspergers	syndrom.	När	Annelie	beskriver	sin	skol-
tid,	är	det	inte	problem	med	studierna	som	hon	framhåller.	
Det	går	däremot	att	förstå	att	studierna	har	varit	ett	problem	
för	henne.	Framför	allt	framkommer	hennes	svårigheter	att	
ta	del	av	undervisning	som	bedrivs	i	helklass.	Det	är	främst	
hennes	svårigheter	att	koncentrera	sig,	och	att	hon	påverkas	
negativt	i	större	klasser,	som	verkar	ha	varit	problematiskt.	I	
gymnasiet	påbörjade	hon	studier	på	det	individuella	program-
met	med	en	samhällsvetenskaplig	inriktning.

Lärarna på programmet
Lärares	kompetens	är	en	viktig	faktor	för	att	garantera	elevers	studieresul-
tat,	vilket	påvisats	i	studier	om	resurser	och	resultat	i	skolan	(Gustavsson	
&	Myrberg,	�00�).	Anmärkningsvärt	är	att	kompetensen	hos	lärare	som	
arbetar	inom	särskilda	undervisningsgrupper	är	lägre	jämfört	med	övriga	
undervisningsgrupper.	Generellt	saknar	en	tredjedel	av	”lärarna”	som	un-
dervisar	inom	särskilda	undervisningsgrupper,	lärarutbildning	(Skolverket,	
�999).	Det	innebär	att	de	elever	som	behöver	mest	stöd	undervisas	av	”staff	
without	adequate	teachers	traning”	(Westling	Allodi,	�00�,	s	9�).	Utifrån	
det	skulle	man	kunna	anta	att	det	stöd	som	ges	i	mindre	undervisningsgrup-
per	i	större	utsträckning	betonar	elevernas	välbefinnande	framför	elevernas	
lärande.	Tidigare	studier	visar	även	att	placering	i	särskilda	undervisnings-
grupper	ökar	i	takt	med	tiden	i	skolan.	

Utifrån	ovanstående	blir	det	intressant	att	rikta	uppmärksamheten	mot	
lärarna	på	programmet	och	vilken	kompetens	de	har.	I	årskurs	två	fanns	det	
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två	lärare	med	så	kallad	mellanstadielärarutbildning	med	inriktning	mot	
SO-ämnen.	Enligt	 lärarna	själva	har	båda	undervisat	på	högstadiet	samt	
har	en	specialpedagogutbildning.	I	årskurs	ett	fanns	en	lärare	som	är	so-
cionom,	speciallärare,	gymnastiklärare	och	hade	arbetat	på	kunskapslyftet	
på	gymnasiet	med	särskilt	utsatta	elever.	Dessa	tre	lärare	var	de	som	fanns	
med	från	början	när	programmet	startade.	

Lärarna	själva	menar	att	det	inledningsvis	saknades	ämneskunskap,	ef-
tersom	ingen	har	gymnasielärarkompetens.	I	ett	inledande	skede	av	pro-
grammets	tillkomst	togs	kontakt	med	lärare	från	gymnasieskolan	för	att	få	
hjälp	med	att	bedöma	elevernas	kunskapsnivå	i	vissa	ämnen.	Det	är	idag	de	
två	lärare	som	kommer	in	och	undervisar	delar	av	sina	tjänster	(�5	%	var)	
i	dessa	klasser.	De	undervisar	i	matematik,	fysik,	naturkunskap,	svenska,	
engelska	och	filmkunskap.	De	lärare	som	finns	på	det	individuella	program-
met	menar	att	de	får	fungera	som	handledare	för	de	andra	lärarna	när	det	
gäller	att	förstå	elevens	svårigheter.	

De	lärare	som	varit	önskvärda	att	knyta	till	det	individuella	programmet	
är	de	lärare	som	visat	intresse	för	elever	som	behöver	extra	stöd.	En	av	dessa	
lärare	har	varit	engagerad	i	den	så	kallade	sommarskolan	som	bedrivits	för	
de	elever	som	behöver	extra	stöd	och	som	inte	hunnit	läsa	in	kurser	under	
terminen.	Den	andra	läraren	läser	idag	på	specialpedagogutbildningen.	

Lärarna	tycker	att	det	är	annorlunda	att	undervisa	i	dessa	klasser.	Den	
planering	som	läraren	har	gjort	inför	en	lektion	i	ett	ämne	fungerar	inte	
alltid	i	dessa	klasser,	menar	en	av	lärarna.	Vidare	påpekar	lärarna	att	det	
tar	längre	tid	att	förbereda	lektionerna	i	dessa	klasser,	jämfört	med	samma	
lektion	i	andra	gymnasieklasser.	Däremot	är	det	mindre	efterarbete.	Elev-
erna	kommer	ofta	till	lärarna	och	vill	prata	både	enskilt,	och	ibland	med	
ett	par	 elever	 tillsammans.	Mycket	 tid	går	 åt	 till	 att	prata	med	enskilda	
elever	och	att	motivera	dem	till	att	arbeta	vidare	med	den	uppgift	som	de	
håller	på	med.

De	lärare/mentorer	som	undervisar	på	det	individuella	gymnasieprogram-
met	menar	att	programmet	är	en	”skola	i	skolan”.	Under	den	tid	som	arbe-
tet	med	båda	klasserna	varit	igång	(under	fältarbetet	etablerades	en	tredje	
klass	inom	programmet),	har	det,	som	en	av	lärarna	utryckte	sig,	formalise-
rat	en	”lagledare”	för	arbetslaget.	Det	har	visat	sig	vara	mer	administrativa	
och	andra	sidouppgifter	som	är	nödvändiga	att	sköta,	än	vad	man	räknade	
med	från	början.	Det	innebär	att	en	av	lärarna/mentorerna	har	huvudansvar	
för	programmet	motsvarande	40	%	av	sin	tjänst,	och	60	%	undervisning.	
Var	fjortonde	dag	ges	information	till	enhetschefen	hur	verksamheten	ser	
ut.	De	önskemål	som	finns,	framförs	då.	Vidare	ställer	de	tre	lärarna	som	
undervisar	på	det	individuella	programmet,	sina	specialpedagogiska	kun-
skaper	till	förfogande	för	den	övriga	gymnasieskolan.	Det	saknas	både	spe-
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ciallärare	och	specialpedagogisk	kompetens	på	gymnasieskolan,	men	spe-
cialpedagogisk	verksamhet	behövs	på	skolan	och	håller	på	att	byggas	upp,	
menade	de	tre	lärarna.

Utöver	de	lärare	jag	har	presenterat	ovan	och	som	undervisade	hela	eller	
merparten	av	sin	undervisning	inom	programmet,	kom	eleverna	i	kontakt	
med	ett	flertal	andra	lärare	som	undervisade	inom	gymnasiet.	Det	kunde	
ske	dels	genom	de	individuella	val	av	kurser	som	eleverna	gjorde,	och	om	
lärarnas	kompetens	inte	räckte	till	i	något	ämne	som	eleverna	hade	valt.		
Ibland	deltog	eleverna	i	kurser	via	andra	nationella	program.	Enskilda	ele-
ver	eller	några	elever	deltog	då	i	undervisningen	via	en	annan	klass	och	blev	
under	tiden	kursen	pågick	”individ-	eller	gruppintegrerad”	i	en	annan	klass,	
så	länge	som	kursen	pågick.	

Ingen	av	eleverna	på	programmet	har	personlig	assistent.	Däremot	är	lä-
rartätheten	hög	i	förhållande	till	andra	gymnasieklasser	inom	de	nationella	
programmen.	Inom	nationella	program	varierar	elevantalet,	men	klasstorle-
ken	är	vanligtvis	upp	emot	30	elever.	Däremot	är	det	vanligt	att	grupperna	
är	mindre	till	antal	på	det	individuella	programmet,	ofta	kring	�5	elever	
(Hultqvist,	�00�;	Westling	Allodi,	�00�).	

Avslutning
I	detta	kapitel	har	jag	översiktlig	beskrivit	hur	programmet	vuxit	fram,	de	
fysiska	och	organisatoriska	ramarna	inom	vilket	programmet	är	organiserat	
samt	en	beskrivning	av	programmet,	skolans	och	klassernas	organisation.	
Jag	har	även	beskrivit	de	lärare	som	undervisar	inom	programmet	samt	att	
jag	berättat	om	eleverna	som	studerar	på	denna	utbildning.	

Inom	ramen	för	den	gymnasieutbildning	som	eleverna	studera	på	har	
eleverna	möjlighet	att	välja	olika	inriktningar.	Det	innebär	att	eleverna	inom	
programmet	inte	går	i	samma	klass	på	grund	av	en	gemensamt	vald	gym-
nasieutbildning.	Istället	är	det	den	neuropsykiatriska	diagnos	som	eleverna	
har	som	utgör	den	gemensamma	ramen	för	eleverna.	

�	 Delar	av	kapitlet	finns	publicerat	i	ett	antologibidrag;	se	K.	Hellberg	(�005).
�	 En	individuell	studieplan	skall	enligt	Gymnasieförordningen	�	kap.	��§	(SFS	�985:	��00,	

ändrad	t.o.m.	�00�:	�56)	upprättas	för	alla	elever	som	går	i	gymnasieskolan.	I	studie-
planen	ska	det	framgå	om	eleven	följer	ett	fullständigt	,	utökat	eller	reducerat	program	
(SFS	�999:	844).

•
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Elevernas	berättelser

Inledning
I	föregående	kapitel	riktades	uppmärksamheten	mot	det	särskilda	program	
som	etablerats	inom	gymnasieskolan.	Den	organisatoriska	och	fysiska	pla-
ceringen	av	programmet	utgör	en	avgränsad	och	segregerad	skolmiljö,	som	
i	flera	avseende	skiljer	sig	från	andra	gymnasieprogram.	I	detta	kapitel	rik-
tas	intresset	enbart	mot	eleverna	och	deras	relation	till	både	sin	tidigare,	
men	också	sin	nuvarande,	skolsituation	och	deras	egna	berättelser	om	sin	
skoltid.�	Ambitionen	med	kapitlet	är	att	försöka	förstå	hur	eleverna	berät-
tar	om	sin	skoltid	och	att	belysa	vilka	händelser	som	framstår	som	centrala	
i	elevernas	berättelser.	Av	speciellt	intresse	är	hur	elevernas	väg	genom	sko-
lan	sett	ut	fram	till	den	klass	som	de	nu	finns	inom.

I	en	skola	för	alla	betonas	alla	elevers	rätt	till	en	gemensam	och	likvärdig	
utbildning,	oavsett	elevernas	svårigheter	att	följa	den	så	kallade	ordinarie	
skolgången.	Betoningen	av	en	icke	segregerande	skolgång	är	påtaglig,	åt-
minstone	i	den	offentliga	retoriken	som	rör	utbildningssystemet.	Hur	skol-
gången	och	undervisning	organiseras	i	praktiken	och	hur	elevers	olikhet	har	
hanterats	inom	skolan	har	jag	tidigare	belyst	i	kapitel	3.	

Tidigare	studier	av	elever	olikhet	har	i	stor	utsträckning	utgått	från	ett	
utifrånperspektiv.	Dessa	 studier	har	 framför	allt	belyst	 förutsättningarna	
för	 skolans	 specialpedagogiska	 verksamhet,	 och	 särskilt	 frågan	 huruvida	
segregerande	eller	integrerande	lösningar	är	att	föredra	för	att	hantera	elev-
ers	olikhet.	Den	kunskap	som	finns	om	skolans	sätt	att	organisera	under-
visning	och	specialpedagogiska	insatser	för	elever	i	behov	av	särskilt	stöd,	
kommer	framför	allt	från	intervjustudier	med	lärare,	rektorer	eller	andra	
företrädare	 för	 skolan.	Eleverna	 som	tar	del	av	undervisningen	kommer	
själva	sällan	till	tals.

Den	kunskap	vi	har	om	elever	med	olika	funktionshinder	kommer	ofta	
från	medicinskt	och	pedagogiskt	håll.	Mer	sällan	kommer	vår	kunskap	från	
eleverna	själva.	Det	är	därför	angeläget	att	närmare	beskriva	hur	elever	med	
diagnosen	Aspergers	syndrom	själva	beskriver	sin	situation,	sina	svårigheter	
och	sin	diagnos,	och	inte	minst	sin	egen	relation	till	skolan.	Ett	sätt	att	för-
söka	förstå	elevernas	syn	på	sig	själva	är	att	ta	sin	utgångspunkt	i	och	ana-
lysera	elevernas	berättelser	om	sin	skolsituation.	Därför	har	ett	antal	elever	
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som	någon	gång	under	 sin	 skoltid	 fått	den	neuropsykiatriska	diagnosen	
Aspergers	syndrom	intervjuats.	Intresset	är	riktat	mot	eleverna	och	deras	
berättelser	om	sig	själva	och	sina	erfarenheter	av	skolan.

Intervjuerna 
Intervjuerna	 genomfördes	 i	 skolan	 när	 jag	 varit	 deltagande	 observatör	 i	
klasserna	under	ungefär	ett	halvår,	två	till	tre	dagar	i	veckan.	Under	den	
perioden	hade	jag	suttit	med	på	lektioner,	pratat	med	eleverna	på	raster,	
samt	före	och	efter	skoltid.	Eleverna	visste	vem	jag	var	och	kände	till	mitt	
intresse	för	deras	skolsituation	och	diagnos	(se	metodkapitlet,	kapitel	4	för	
en	utförligare	diskussion	kring	tillvägagångssätt).

Jag	ställde	tre	övergripande	frågor	i	 intervjuerna	med	ambitionen	att	
uppmuntra	till	ett	berättade:	”Berätta	om	din	tidigare	skoltid”,	”Berätta	
om	din	skolsituation	idag”,	och	”Berätta	om	hur	du	tänker	dig	tiden	efter	
att	du	avslutat	din	nuvarande	skolgång”.	I	de	intervjuer	där	eleven	själv	
inte	berörde	sin	diagnos	ställde	jag	frågor	kring	diagnosen.	Eftersom	det	
särskilda	gymnasieprogram	som	eleverna	går	på	idag	riktar	sig	till	elever	
med	diagnosen	Aspergers	 syndrom	upplevde	 jag	 inga	problem	med	att	
ställa	frågor	kring	diagnosen.	Till	skillnad	mot	Zetterqvist	Nelsons	studie	
(�000)	där	de	elever	med	dyslexi	som	intervjuades	inte	var	medvetna	om	
den	diagnos	som	de	hade,	var	samtliga	mina	intervjupersoner	medvetna	
om	sin	diagnos.	

I	analysen	av	intervjuerna	har	min	utgångspunkt	varit	att	försöka	belysa	
elevernas	berättande.	Detta	berättande	har	kommit	till	i	en	intervjusitua-
tion	där	jag	som	intervjuare	varit	medskapare	i	(Hydén,	�997).	Mina	frågor	
har	varit	vägledande	för	vad	samtalet	kom	att	handla	om.	Min	ambition	var	
under	intervjuerna	att	uppmuntra	elevernas	berättande,	bland	annat	genom	
att	frågorna	var	öppna	till	sin	karaktär.	Vid	de	tillfällen	i	intervjun	då	elev-
en	aktivt	berättade	förhöll	jag	mig	tyst	och	lyssnande.	Vid	andra	tillfällen	
i	intervjun	bad	jag	eleverna	att	utveckla	eller	beskriva	något	som	de	hade	
berättat	om	tidigare	i	ett	försök	att	uppmuntra	berättandet.	Detta	förhåll-
ningssätt	i	intervjusituationen	ligger	i	linje	med	hur	Riessman	(�997)	be-
skriver	intervjusituationen	där	den	som	intervjuar	pendlar	mellan	att	vara	
tyst	och	att	intensivt	lyssna,	och	att	be	informanterna	att	förtydliga	något	
för	att	fördjupa	berättandet.

Westling	Allodi	(�00�)	har	i	en	studie	intervjuat	elever	kring	deras	tidi-
gare	skolgång.	Hon	pekar	på	att	elever	inte	berättar	om	allt	som	skett	un-
der	deras	skoltid.	Eleverna	gör	ett	urval	av	vad	de	vill	berätta	om,	framför	
allt	det	som	är	viktigt	för	dem.	På	samma	sätt	har	jag	antagit	att	de	elever	
som	jag	har	intervjuat	berättar	om	det	som	är	viktigt	för	dem	utifrån	de-
ras	perspektiv.	
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Genom	berättandet	gör	vi	något,	vi	förklarar,	förnekar	eller	poängterar,	
och	med	hjälp	av	berättelsen	ger	vi	form	och	mening	åt	vår	värld	och	våra	
upplevelser.	Att	studera	berättelser	blir	sålunda	ett	sätt	att	studera	hur	vi	
gestaltar	och	upplever	vår	fysiska	värld,	oss	själva	och	andra.	Berättelsen	i	
mellanmänskliga	kommunikationer	säger	alltså	något	om	både	berättaren	
och	dennes	värld	(Hydén	&	Hydén,	�997,	s.	�6).	

Mitt	intresse	av	elevernas	erfarenhet	av	skolan	bygger	på	vad	som	skulle	
kunna	kallas	ett	”inifrån-perspektiv”.	Med	det	menar	jag	att	det	är	elever-
na	själva	som	får	komma	till	tals	genom	sina	berättelser	utifrån	deras	eget	
perspektiv	på	skolan.	Jag	kommer	inte	närmare	att	gå	in	och	beskriva	vad	
ett	inifrånperspektiv	kan	innebära	(se	Gustavsson,	�00�).

Berättelsens struktur
De	 transkriberade	 intervjuerna	 analyserades	noggrant,	 varvid	olika	hän-
delser	 identifierades	 i	 elevernas	berättelse.	Dessa	händelser	 var	 centrala	 i	
elevernas	berättelser,	och	utgjorde	en	slags	”stationer”	på	deras	väg	genom	
skolvärlden,	från	första	klass	till	den	nuvarande	situationen	på	det	speciella	
gymnasieprogrammet.	

Jag	ordnade	dessa	händelser	 längs	en	tidslinje	för	varje	elev.	Därefter	
jämförde	jag	dessa	tidslinjer	med	varandra,	fall	för	fall.	Vid	jämförelsen	
identifierade	jag	händelser	som	var	de	samma,	men	också	händelser	som	
endast	återfanns	i	enstaka	elevers	berättelser.	Ett	sådant	exempel	var	att	
en	elev	började	sin	berättelse	när	han	gick	på	”dagis”.	Det	förefaller	som	
om	just	dagis	spelade	en	central	roll	för	eleven	och	som	han	själv	påpe-
kade,	”hade	avgörande	betydelse	för	hela	hans	liv”.	Denna	elev	var	den	
enda	av	eleverna	som	inte	började	sin	berättelse	med	något	som	var	rela-
terat	till	skolan.	

Genom	att	göra	en	jämförelse	mellan	de	händelser	som	eleverna	lyfte	
fram	i	intervjuerna	kunde	vissa	återkommande	och	därmed	gemensamma	
händelser	identifieras.	Genom	att	händelserna	dessutom	ordnades	längs	en	
tidsaxel,	kunde	jag	följa	de	”stationer”	som	eleverna	passerade	på	sin	”skol-
resa”.	Genom	rekonstruktionen	av	den	kronologiska	ordningen	hos	hän-
delserna	eller	”stationerna”,	kunde	jag	identifiera	en	gemensam ”historia”	i	
elevernas	berättelser.	 (För	en	diskussion	om	relationen	mellan	berättelse	
och	historia,	se	Mishler,	�997)

Schematiskt	är	elevernas	berättelser	uppbyggda	kring	sju	händelser	som	
följer	på	varandra.	Dessa	händelser	återfinns	i	samtliga	elevers	berättelser.	
Vissa	händelser	betonas	starkare	av	några	av	eleverna,	medan	andra	hän-
delser	understryks	starkare	av	andra	elever.	De	olika	händelserna	tar	med	
andra	ord	olika	”plats”	i	elevernas	berättelser	och	har	förmodligen	därför	
olika	betydelse.



��6

Kapitel 6

De	sju	”stationerna”	eller	centrala	händelserna	utgör	progredierande	de-
lar	i	skolberättelsen.

(�)	 Elevernas	berättelser	börjar	med	de	förväntningar	som	de	har	inför	att	
börja	i	första	klass	i	skolan;	genomgående	är	de	inledningsvis	positiva.

(�)	 Förhållandevis	snart	övergår	berättelserna	till	att	handla	om	svårigheter	
och	problem.	I	berättelserna	introducerar	eleverna	först	ett	problem.	

(3)	 Problemen ökar	och	omfattar	snart	allt	ifrån	problem	med	skolarbetet	
till	problem	med	relationer	till	både	klasskamrater	och	lärare.	

(4)	 Problemen	ökar	ytterligare	i	omfattning	och	når	till	sist	kulmen,	vilket	
också	innebär	att	kontakt	etableras	exempelvis	med	psykologer	eller	
barnpsykiatrin.	

(5)	 När	problemen	är	som	störst	sker	en	vändpunkt	i	elevernas	berättelser.	
För	eleverna	inträffar	detta	när	de	får	diagnosen	Aspergers	syndrom.	
Denzin	(�998)	kallar	denna	typ	av	avgörande	händelser	eller	erfaren-
heter	i	någons	liv	för	epifani.

	
(6)	 Vändpunkten	ger	upphov	till	förändringar	i	livet	som	är	avgörande	för	

personen,	nämligen	att	de	kommer	in	på	det	speciella	gymnasiepro-
grammet.	Därmed	förändras	deras	skolgång.

(7)	 Därefter	slutar	berättelserna	med	att	eleverna	säger	att	de	upplever	att	
de	äntligen	har	hamnat ”rätt”	i	skolan.	

De	berättelser	som	återfinns	i	 intervjuerna	påminner	om	andra	berättel-
ser	som	förekommer	i	vår	kultur	och	som	vi	hört	berättas	av	många.	Den	
här	 typen	av	berättelser	med	en	avgörande	händelse	och	en	vändpunkt,	
känner	vi	igen	hos	före	detta	alkoholister	vars	liv	förändrats	när	de	slutat	
dricka	alkohol	(Cain,	�99�).	En	liknande	struktur	återfinns	också	i	berät-
telser	som	handlar	om	när	människor	blivit	religiösa.	Genomgående	för	
vändpunktsberättelser	är	en	tredelning	av	utvecklingen:	en	tid	som	nega-
tivt	laddat,	som	leder	fram	till	en	vändpunkt,	och	som	följs	av	positivt	lad-
dad	period	och	som	något	som	gett	livet	innehåll.	Vändpunktsberättelser	
är	berättelser	som	vi	alla	någon	gång	tagit	del	av	eller	själva	kanske	berättat	
någon	gång	i	våra	liv.

•
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Ett exempel
För	att	ge	en	övergripande	känsla	för	och	illustration	av	elevernas	vänd-
punktberättelser	har	jag	fogat	samman	element	från	alla	berättelserna	till	
en	berättelse	–	Carls	berättelse.	

Carl	är	en	ung	man	som	är	��	år.	Han	har	gått	på	det	speci-
ella	Asperger	programmet	i	�½	år.	När	intervjun	genomförs	
går	han	sitt	tredje	år	på	programmet.	Innan	han	började	på	
programmet	var	han	 sjukskriven	under	 först	 ett	år	och	var	
inte	i	skolan	under	denna	tid.	Han	gjorde	ett	nytt	försök	att	
komma	tillbaka	till	skolan.	När	Carl	i	inledningen	av	inter-
vjun	berättade	om	när	han	började	i	skolan,	så	försökte	han	
minimera	sina	svårigheter	i	skolan.	Men	snabbt	kommer	han	
in	på	att	hans	skolgång	snarare	karakteriseras	av	en	rad	pro-
blem	och	svårigheter.	Det	som	går	som	en	röd	tråd	genom	
hans	berättelse	är	att	han	var	mobbad,	från	mellanstadiet	till	
gymnasiet.

Dessutom	berättar	Carl	om	tilltagande	svårigheter	med	att	
klara	studierna,	något	som	blev	akut	på	gymnasiet.	Proble-
met	med	studierna	förefaller	att	ha	hört	samman	med	hans	
upplevelse	av	att	han	själv	inte	kunna	ta	eget	ansvar	för	sina	
studier.	De	svårigheter	som	uppstod	med	studierna	på	gym-
nasiet	är	något	som	Carl	även	återkommer	senare	i	intervjun.	
Hans	skolsvårigheter	ledde	till	en	depression	och	till	att	Carl	
tog	ett	sabbatsår.	Uppenbarligen	hade	han	under	denna	pe-
riod	kontakt	inte	bara	med	ett	flertal	lärare,	utan	också	med	
en	psykolog.	Carl	berättar	att	alla	stödde	hans	tankar	på	att	
ta	ett	sabbatsår.

När	Carl	kom	tillbaka	till	skolan	upprepades	allting	igen,	och	
han	slutade	åter	skolan	efter	några	månader.	Under	hela	ti-
den	var	Carl	fortsatt	deprimerad.	Han	berättar	att	han	fick	
diagnosen	depression,	vilket	 tyder	på	att	han	hade	kontakt	
med	 psykolog	 eller	 andra	 vårdgivare.	 Under	 den	 tiden	 var	
han	sjukskriven	och	gick	inte	i	skolan	alls.	Då	fick	hans	för-
äldrar	veta	något	om	Aspergers	syndrom	och	tyckte	att	det	
stämde	på	Carl.	Det	ledde	i	sin	tur	till	att	Carl	fick	kontakt	
med	ett	utredningsteam	och	 så	 småningom	fick	diagnosen	
Aspergers	syndrom.	
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Diagnosen	beskrivs	av	Carl	som	en	förklaring	till	de	svårighe-
ter	som	han	tidigare	har	upplevt,	speciellt	den	mobbing	som	
han	varit	utsatt	för.	Han	säger	också	att	diagnosen	innebar	
att	gick	att	göra	något	åt	hans	 svårigheter.	Genom	att	han	
fick	diagnosen	kom	han	så	till	sitt	nuvarande	studieprogram.	
I	relation	till	tidigare	skolgång	beskriver	Carl	sin	skoltid	idag	
som	mer	positiv.	

Även	om	denna	”kompositberättelse”	innehåller	de	olika	händelser	som	i	
princip	samtliga	av	de	intervjuade	eleverna	har	berättat	om,	varierar	tid-
punkten	då	de	olika	händelserna	 infaller	 varierar	mellan	 eleverna.	Trots	
detta	har	elevernas	berättelser	en	gemensam,	likartad	historia	identifierats.	
I	följande	avsnitt	kommer	jag	att	följa	elevernas	berättelser	om	sin	skoltid	
genom	att	närmare	beskriva	de	sju	olika	händelser	eller	”stationer”	som	är	
centrala	i	elevberättelserna.	Vidare	kommer	jag	att	återge	utdrag	ur	elever-
nas	berättelser	som	exempel.

(1) Skolstart och förväntningar 
Början	av	berättelserna	bygger	på	elevernas	förväntningar	på	sin	skolstart.	
Eleverna	framställer	sig	som	”vanliga”	elever	och	deras	upplevelser	stämmer	
med	den	allmänna	bilden	av	hur	det	förväntas	vara	att	börja	skolan.	I	elev-
ernas	berättelser	ses	skolstarten	som	något	positivt	och	eftersträvansvärt.	

När	Erik,	�8	år	berättar	om	hur	det	var	när	han	började	på	lågstadiet,	är	
det	just	så	han	beskriver	sin	skolstart.	

Erik: Ja	det	var	egentligen	roligt	och	så	i	början.	Alla	barn	
är	väl	egentligen	glada	när	dom	får	börja	i	skolan.	
Man	får	lära	sig	en	massa	nytt	och	det	är	innan	det	
hinner	bli	riktigt	jobbigt	ehh.

Även	andra	elever	ger	en	positiv	bild	av	sin	första	skoltid.	Tiden	i	lågstadiet	
beskrivs	som	en	tid	då	både	studierna	och	relationerna	med	kamrater	fung-
erade	tillfredsställande.	Det	går	dock	att	ana	att	skolan	redan	på	ett	tidigt	
stadium	inneburit	problem	och	svårigheter	för	ett	flertal	av	eleverna	även	
om	eleverna	försöker	framhäva	det	motsatta.	I	följande	exempel	berättar	
Oskar	om	sin	första	tid	i	skolan	och	sina	relationer	med	skolkamrater.

Oskar: (suck)	Jo	alltså	lågstadiet	så	var	det	inte	så	farligt.	
Man	hade	kompisar	och	va	ute	och	så.	Fast	jag	bru-
kade	inte	ta	så	mycket	initiativ.	Så	det	var	dom	som	
ringde	till	mig	så	kom	jag,	så	kom	dom	över	till	mig.

•
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I	exemplet	kan	vi	se	hur	Oskar	genom	den	inledande	sucken	och	ordvalet	
”det	var	inte	så	farligt”	signalerar	att	problemen	kom	att	tillta	längre	fram.	
Dock	framstår	skolstarten	och	den	tidiga	skolgången	som	ännu	relativt	be-
kymmersfria.	Senare	i	intervjun	återkommer	Oskar	till	sin	första	tid	i	sko-
lan	men	då	utifrån	studierna.	

Oskar: I	ettan	jag	flyttade	dit.	
Jag	kommer	från	Kungstad.	
Jag	flyttade	hit	och	kände	inte	någon.
Först	hade	jag	gått	i	sexårs	och	så	
så	kände	jag	inga.
Och	jag	var	lite,	
jag	ja	jag	va	ganska,	
jag	var	inte	så	(hmmm).
Så	att	jag	blev	rädd	(xx)
Det	första	året,	det	gick	relativt	bra,
men	ja	men	men	(7).

Kicki: Du	va	rädd	sa	du.	

Oskar: Ja	eller	jag	vet	inte.	
Jag	blev	väl	nervös.	
Det	hade	inte	riktigt	kommit,	det	här	att	jag	började	
bli	så	rädd	för	just	förändringar.	För	vi	gjorde	oftast	
ungefär	samma	saker	varje	dag	och	det	var	inte	ofta.	
Vi	åkte	ut	på	exkursioner	eller	olika	saker.
Då	blev	jag	jätteorolig	kommer	jag	ihåg

I	Oskars	berättelse	fanns	problemen	redan	tidigt,	men	visade	sig	inte	så	tyd-
ligt	i	början	av	skoltiden.	Oskar	säger	själv	att	det	är	vid	förändringar	som	
det	uppstår	problem	för	honom	–	något	han	återkommer	till	i	sin	berät-
telse	om	hur	det	var	att	börja	på	högstadiet.	

Sin	första	tid	i	skolan	beskriver	alltså	eleverna	som	en	tid	som	fungerar	
ganska	bra	både	i	relation	till	studierna	och	i	relationen	med	kamrater	och	
lärare.	De	problem	som	eleverna	sedan	introducerar	i	berättelserna	kanske	
inte	finns	från	början,	även	om	det	också	kan	vara	så	att	eleverna	i	efter-
hand	försöker	minimera	sina	svårigheter	eller	att	eleverna	försöker	hantera	
sin	situation	på	egen	hand	inledningsvis.
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(2) Introduktionen av problem och svårigheter
I	elevernas	berättelse	tar	beskrivningarna	av	problem	och	svårigheter	mer	och	
mer	plats	ju	högre	upp	i	årskurserna	eleverna	kommer.	Efter	den	inledande	
fasen	i	elevernas	berättelser	introducerar	eleverna	problem	och	svårigheter	
som	både	kan	handla	om	problem	med	studierna	och	problem	med	rela-
tionen	till	skolkamrater.	I	följande	exempel	introducerar	Åke	problemen	i	
sin	berättelse.	När	Åke	börjar	berätta	om	sina	svårigheter	är	det	framför	allt	
hans	relationer	med	andra	kamrater	som	beskrivs	som	problematiska.

Åke: Ja,	men	om	man	inte	bara	kollar	på	studieresultaten.
Så	gick	det	väldigt	dåligt	egentligen.
för	jag	var	ju	mobbad	rätt	ordentligt.
Framför	allt	på	mellanstadiet,	det	var	riktigt	illa		
då	alltså.
Ehh	ja	jag	hade	ju	sånna	problem	ända	fram	till		
gymnasiet.

I	några	av	elevernas	berättelser,	så	som	Åkes,	blir	den	mobbing	de	har	upp-
levt	under	hela	sin	skoltid	det	problem	som	introduceras	först.	Andra	elever	
inleder	med	att	berätta	om	problem	de	hade	med	studierna.	

I	följande	exempel	beskriver	Erik	sina	ökande	svårigheter	med	studierna.	
För	Erik	började	dessa	tidigt,	redan	under	hans	första	år	i	skolan.	

Erik: Jag	hade	ganska	stora	koncentrationssvårigheter	också.
Och	det	tog	lång	tid	innan	jag	kom	igång.
Ehh	det	var	väl	också	ungefär	i	slutet	av	lågstadiet,	
som	jag	började	gå	till	psykolog.

För	Erik	blir	kontakten	med	psykolog	starten	till	en	upprepad	och	konti-
nuerlig	kontakt	med	psykologer	under	hela	hans	skoltid.	

Andra	elever	berättar	om	sina	problem	på	liknande	sätt	som	Oskar	gör.	
Oskar	börjar	med	att	berätta	att	han	hade	kompisar	när	han	gick	på	låg-
stadiet	men	övergår	sedan	till	att	introducera	sina	problem	med	studier-
na.	Svårigheter	med	studierna	blir	enligt	Oskars	berättelse	påtagliga	under	
högstadiet.	

Oskar: När	jag	blev	större	sen.	
När	jag	kom	uppåt	högstadiet	på	Visaskolan,	så	blev	
det	liksom	högre	tempo	och	fler	klassrum	så	blev	jag	
nervös	och	orolig	och	ja.

•
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När	eleverna	börjar	berätta	om	sina	svårigheter	introducerar	de	ett	problem	
i	taget	i	sina	berättelser.	Det	sker	oavsett	om	det	är	problem	med	studierna	
eller	problem	med	kamraterna	som	beskrivs	först.	Det	kan	också	handla	
om	problem	som	elevernas	upplevt	i	relation	till	lärare	eller	annan	personal	
i	skolan.	Problemet	genomsyrar	sedan	hela	elevens	berättelse.	För	en	del	
elever	innebär	de	ökade	svårigheterna	med	studierna	att	kontakt	etableras	
med	psykolog,	men	framför	allt	berättar	de	om	särskilda	specialpedagogis-
ka	insatser.	För	vissa	elever	är	detta	starten	för	en	lång	rad	av	olika	insatser	
under	hela	skoltiden.	

(3) Tilltagande svårigheter
När	eleverna	väl	har	introducerat	ett	problem	i	sina	berättelser	berättar	elev-
erna	om	fler	problem	som	dessutom	tilltar	i	omfång.	Oskar	berättar	om	
svårigheter	med	studierna	som	tilltar	särskilt	under	gymnasietiden.	

Oskar: Då	kom	väl	allt	som	jag	sa,	jag	fick	en	massa	upp-	
gifter	och	ämnen	som	jag	inte.	
Jag	lyckades	inte	passa	in	skolan	alls.	
Jag	kunde	inte	liksom	vänja	mig	vid	dom
Det	blev	i	alla	fall	att	jag	inte	kom	
till	lektionerna.	Och	jag	satt	mest	i	bibblan	ja	det	
kändes	ganska	meningslöst	ja	det	gick	ändå	inte	och	
när	jag	gjorde	det	så	gjorde	jag	ändå	inte	nog.	

Kicki:	 Det	var	så	på	gymnasiet?	

Oskar: Ja	det	var	lite	så	på	högstadiet	också,	
men	mycket	värre	på	gymnasiet	

Många	elever	berättar	att	övergången	till	högstadiet	innebär	att	deras	svå-
righeter	ökade	och	fördjupades.	De	berättar	att	problemen	med	kamrater	
tilltog	och	mobbingen	tenderade	att	ta	en	allt	större	plats	i	elevernas	berät-
telse.	I	följande	exempel	beskriver	Amanda	den	mobbing	som	hon	ansåg	
sig	ha	varit	utsatt	för	under	hela	sin	skoltid	och	som	löper	som	en	röd	tråd	
genom	hela	hennes	berättelse	om	sin	skoltid.
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Amanda: Det	var	ju	inte	så	jättebra	måste	jag	säga	hee,	jag	har	
väl	alltid	varit	lite	annorlunda,
mm	jag	fattar	inte	riktigt	varför	egentligen
för	att	jag	tycker	inte	personligen	att	jag	ser	så		
annorlunda	ut,
och	jag	menar	det	är	just	utseendet	och	sånt	som	har		
varit	mest,	att	dom	har	retat	mig	för	och	sånt	och		
vad	mina	föräldrar	har	för	nationalitet	och	så	och.	
Ja	och	sen	när	man	liksom,	alltså	du	är	för	tjock	så	
gjorde	jag	allt	för	att	banta,
då	bantade	jag	rejält	jag	fastade	alltså	
och	sen	när	dom	tyckte	vad	fan
hon	är	väl	inte	så	tjock	så	började	man	med	något	
annat
du	har	alldeles	för	stort	huvud	eller	du	har	och	det	
kan	man	ju	inte	göra	någonting	åt.

Inledningsvis	identifierar	sig	Amanda	som	att	hon	”alltid	varit	lite	annor-
lunda”,	men	hon	säger	samtidigt	att	hon	egentligen	aldrig	riktigt	har	för-
stått	på	vilket	sätt	hon	är	annorlunda.	Hon	försöker	förstå	varför	hon	har	
varit	mobbad	och	det	förefaller	som	om	Amanda	har	försökt	förändra	sig	
för	att	passa	in	och	anpassa	sig	efter	mobbarnas	definition	av	vad	som	är	
normalt.	Genomgående	i	Amandas	berättelser	om	sin	skoltid	är	de	dåliga	
relationerna	till	kamrater.	Hon	byter	skola	inför	mellanstadiet,	men	rela-
tionen	med	de	nya	klasskamraterna	blir	inte	bättre.	Istället	tilltar	svårighe-
terna.	Mobbingen	som	Amanda	berättar	om	ökar	och	hon	säger	att	hon	
upplevde	den	som	värst	under	högstadiet.	Sedan	övergår	hennes	berättelse	
till	att	handla	om	sexuella	trakasserier	och	till	och	med	försök	till	våldtäkt.	
Amandas	berättelse	 innehåller	 ingenting	om	skolans	insatser	beträffande	
den	mobbing	som	Amanda	beskriver.	Istället	berättar	Amanda	att	det	var	
hennes	mamma	som	under	högstadiet	tog	initiativ	till	psykologkontakt	på	
grund	av	den	dåliga	kamratrelationen	och	den	långvariga	mobbing.

Liksom	Amanda	beskriver	även	andra	elever	sig	själv	som	annorlunda	
eller	udda.	Berättelserna	genomsyras	av	svårigheter	i	relationen	till	andra,	
ofta	med	långvarig	mobbing	under	hela	skoltiden.	Elevernas	sätt	att	hantera	
mobbingen	i	sina	berättelser	varierar.	Vissa	elever	menar	att	mobbingen	inte	
var	särskilt	omfattande,	eller	förekom	”sporadiskt”,	och	ger	den	således	lite	
utrymme	i	sina	berättelser.	Andra	elever	söker	i	sina	berättelser	sambanden	
mellan	mobbingen	och	sina	personliga	egenskaper.	En	elev	säger	att	hon	
nog	var	”lite	för	konstig	för	att	mobbas”,	medan	andra,	så	som	Amanda,	ger	
uttryck	för	att	de	aldrig	förstod	varför	de	betraktades	som	annorlunda.	

•
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Även	det	utanförskap	och	den	avsaknad	av	vänner	som	vissa	elever	be-
skriver	hanteras	på	olika	sätt	i	berättelserna.	En	del	elever	beskriver	därvid	
sitt	ringa	antal	vänner	under	skoltiden	som	ett	självvalt	förhållande	och	som	
ett	resultat	av	att	de	inte	aktivt	sökte	kontakt	med	kamrater.

Det	finns	också	exempel	på	elever	som	förlägger	sina	problem	i	omgiv-
ningen	och	ger	lärare	ansvar	för	den	mobbing	som	de	utsattes	för	av	andra	
elever.	I	följande	exempel	är	det	Åke	som	ger	lärarna	skulden	för	den	lång-
variga	mobbingen	som	han	berättar	att	han	upplevde	under	skoltiden.

Åke: Dom	fattade	ju	ingenting,	dom	lärarna.	
Och	det	är	framför	allt	en	lärare	som	jag	hade	i		
mellanstadiet,	som	jag	fortfarande	känner	att	det	var	
hennes	fel	till	stor	del,	att	jag	blev	mobbad.
hade	hon	bara	kunnat	sitt	jobb	och	fattat	att		
det	inte	bara	
att	jag	inte	visste	hur	jag	skulle	tas	med	skiten	så	
då	hade	hon	åtminstone	sett	till	att	nån	kollade	upp	
vad	det	kunde	va
då	hade	jag	kanske	fått	diagnosen	redan	i	mellansta-
diet	eller	fått	nån	diagnos	liksom	så	att	man	hade	fat-
tat	att	det	var	någonting	galet	
och	en	förklaring	och	att	jag	hade	fått	behandling	för	
det	också	nädå	det	fick	jag	inte	

Även	om	det	är	eleverna	som	mobbat	Åke	lägger	han	inte	ansvaret	på	dem.	
Istället	läggs	ansvaret	på	läraren	som	i	egenskap	av	vuxen	förväntades	ta	an-
svar	och	agera	på	något	sätt.	Utifrån	elevens	perspektiv,	förefaller	det	som	
om	skolan	inte	agerade,	utan	Åke	lämnades	att	hantera	sitt	problem	själv.	

Enligt	vad	eleverna	berättar	ökade	deras	problem	med	att	klara	studierna	
ökar	framför	allt	under	högstadiet	och	på	gymnasiet.	Eleverna	beskriver	att	
de	hade	problem	med	vissa	ämnen	i	skolan,	de	upplevde	stress	och	hade	svårt	
att	koncentrera	sig	i	skolan.	I	flera	av	elevernas	berättelser	sätts	svårigheterna	
med	studierna	i	relation	till	de	ökade	krav	som	de	upplever	att	skolan	ställer	
på	dem.	Tempot	i	skolan	beskrivs	som	för	högt,	vilket	gjorde	det	svårt	för	
flera	av	eleverna	att	hänga	med	i	undervisningen.	I	flera	fall	relateras	elev-
ernas	berättelse	om	koncentrationsvårigheter	till	stora	och	stökiga	klasser	
med	hög	ljudnivå.	Svårigheterna	sades	ha	resulterat	i	att	eleverna	fick	dåliga	
betyg	eller	inget	betyg	alls	i	grundskolan.	I	följande	exempel	är	det	Oskar	
som	berättar	om	sina	tilltagande	svårigheter	med	studierna.
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Oskar: Hade	gått	bra	i	lågstadiet	och	
mellanstadiet
men	att	lära	sig	det	fanns	nya	ämnen
som	jag	inte	klarade	av
fysik	och	matte	har	jag	alltid	varit
dålig	på	
fick	gå	i	specialklass
ja	gymnasiet	första	året	så
ja	då	blev	det	alldeles	för	mycket
tycker	jag	och	det	va	matten
det	fanns	ingen	specialgrej	där
så	att	jag	fick	läsa	det	alla	andra	
läste
och	jag	hade	läst	lätt	
så	jag	hade	läst	under	det	som	de
andra	hade	läst
och	det	hade	varit
jag	hade	inte	läst	de	svåra	sakerna
men	det	var	jag	ju	tvungen	att	göra	
nu	så	jag	kunde	ingenting	där	

Oskar	berättar	att	svårigheterna	efterhand	blev	oöverstigliga	och	han	slutade	
gå	till	lektionerna.	Oskars	tidigare	erfarenhet	av	att	ha	tagit	del	av	special-
pedagogiska	insatser	under	sin	grundskoletid	gjorde	att	han	var	förberedd	
på	och	i	fortsatt	behov	av	specialundersvisning.	Oskar	berättar	att	sådan	
saknades	på	den	gymnasieutbildning	som	han	började	på	efter	grundsko-
lan.	Det	resulterar	i	att	Oskar	hoppade	av	sin	utbildning.

Många	elever	berättar	om	övergången	till	ett	nytt	stadium	i	skolan	som	
en	källa	till	ökade	svårigheter	för	dem	med	avseende	på	både	relationen	med	
kamrater	och	studierna.	Följande	exempel	visar	hur	Åke	beskriver	sina	till-
tagande	problem	med	studierna	på	gymnasiet.

Åke: Alltså	ehh	
ja	jag	hade	ju	sånna	problem
ända	fram	till	gymnasiet
på	gymnasiet	var	det	snarare
studierna
som	blev	problemet
för	då	helt	plötsligt	blev	man
tvungen	att	plugga	till	(ohörbart)
det	hade	jag	aldrig	

•
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gjort	jag	hade	inget	behov	av	det	ehh
så	det	var	väldigt	mycket	direkt
att	ta	eget	ansvar	för	
det	och	det	här
och	man	skulle	kunna	räkna
ut	vad	det	var	för	ansvar
och	det	gick	bara	inte	
det	som	det	blev	ju	så	illa	
att	jag	gick	in	i	en	depression	�998
jag	tog	ett	sabbatsår
då	det	året	
tänkte	det	skulle	hjälpa	
men	det	verkade	andra	
lärare	och	psykologer	och	så
tyckte	också	att	det
kom	tillbaka	nästa	år
det	gick	precis	likadant
vid	höstlovet	

Eleverna	berättar	att	deras	problem	med	studierna	ökade	och	kamratrelatio-
nerna	blev	sämre	i	takt	med	att	den	tid	som	de	tillbringade	i	skolan	ökade.	
Trots	att	flera	av	eleverna	tog	del	av	specialpedagogiska	insatser	ansåg	de	att	
deras	problem	med	studierna	ökade.	Eleverna	framhåller	svårigheterna	att	
hänga	med	i	takt	med	skolans	ökade	krav,	vilket	i	sin	tur	skapade	stress	hos	
eleverna.	Ökade	problem	med	studierna	hänger	också	samman	med	att	de	
specialpedagogiska	insatserna	som	eleven	under	ett	tidigare	stadium	tagit	del	
av	inte	längre	finns.	Detta	blir	särskilt	påtagligt	för	de	elever	som	påbörjar	
en	gymnasieutbildning	där	specialpedagogiska	insatser	saknas.

(4) Svårigheterna når sin kulmen
I	elevernas	berättelser	återkommer	beskrivningar	av	hur	problemen	under	
skoltiden	ökar	och	till	sist	når	sin	kulmen.	Relationerna	med	andra	klass-
kamrater	försämrades,	stressen	i	relation	till	skolarbetet	ökade,	liksom	från-
varon	från	skolan.	En	del	elever	berättar	att	frånvaron	från	skolan	innebar	
att	de	var	utan	skolgång	under	långa	perioder.	

Tiden	på	högstadiet	beskrivs	av	flera	elever	som	”ett	rent	helvete”.	Elev-
erna	berättar	att	de	upplevde	det	som	att	skolan	inte	agerade	beträffande	
den	mobbing	som	de	utsattes	för.	Däremot	ansåg	de	att	skolan	var	snar	
med	att	vidta	åtgärder	då	elevernas	problem	med	studierna	ökade.	De	spe-
cialpedagogiska	insatserna	ökade	i	omfattning	och	ändrade	karaktär	och	
enligt	elevernas	berättelser	handlade	insatserna	framför	allt	om	enskild	un-
dervisning	i	hemmet.	
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I	följande	exempel	berättar	Ola	om	att	frånvaro	från	skolan	resulterade	
i	att	han	fick	enskild	undervisning	av	en	lärare.

Oskar: Det	var	hela	åttan	och	halva	nian
sen	vårterminen	i	nian
så	fick	jag	en	lärare	som	bara	var	till
mig	
för	det	var	knappt	jag	orkade	
då	gick	jag	nån	månad	
och	sen	började	jag	vara	hemma	igen	

I	likhet	med	Ola	berättar	flera	elever	att	de	gjorde	upprepade	försök	att	kom-
ma	tillbaka	till	skolan.	Av	deras	berättelser	framgår	också	att	skolan	gjorde	
upprepade	försök	att	få	tillbaka	eleven	till	skolan,	vilket	kan	hänga	samman	
med	den	skolplikt	som	råder	för	elever	som	går	i	grundskolan.	För	flertalet	
av	eleverna	tenderade	frånvaron	från	skolan	att	blir	långsvarig.	

Då	svårigheterna	enligt	elevernas	berättelser	nådde	sin	kulmen	etablera-
des	kontakt	med	psykolog	eller	kurator	inom	skolan,	barnpsykiatrin	eller	
barnhabiliteringen.	Eleverna	berättade	att	det	fanns	en	oro	framför	allt	hos	
föräldrar,	men	även	hos	lärare,	kring	elevernas	omfattande	och	tilltagande	
problem.	Flera	elever	hade	upprepad	och	kontinuerlig	kontakt	med	olika	
psykologer	under	hela	sin	skoltid.	Andra	elever	beskriver	kontakter	med	
psykolog	under	en	mer	begränsad	tid	under	skoltiden.

(5) Diagnosen – vändpunkten i berättelsen
När	de	problem	som	eleverna	upplevde	efterhand	nådde	sin	kulmen	inträf-
fade	en	vändpunkt	eller	epifani.

I	följande	exempel	beskriver	Åke	sina	problem	och	berättar	att	han	först	
fick	diagnosen	depression.	Efter	en	tid	fick	Åkes	föräldrar	på	något	sätt	kun-
skap	om	Aspergers	syndrom,	vilket	resulterade	i	att	Åke	fick	denna	diagnos.	
Diagnosen	ersätter	den	tidigare	diagnosen	depression.

Åke: Jag	var	tvungen	att	lägga	av	
å	ja	under	den	här	röran	så	fick
ja	jag	hade	ju	diagnosen	depression	
då	sen	efter	ett	tag
fick	morsan	och	farsan	reda	på	
kriterierna	på	vad	Aspergers	syndrom	var
och	tyckte	att	det	var	ruggigt	så	bra	
det	stämde	in	på	mig
ehh	så	började	vi

•
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kolla	upp	det	och	jag	fick	ju	diagnosen
och	det	var	�000
så	att	det	var	först	året	därpå
som	jag	började	på	det	individuella
programmet	för	elever	med	diagnosen
Aspergers	syndrom

I	samband	med	att	Åke	fick	diagnosen	Aspergers	syndrom	inträffade	vad	
han	uppfattar	som	en	vändpunkt	i	hans	liv,	och	han	kom	sedan	in	på	det	
individuella	 programmet	 för	 elever	 med	 diagnosen	 Aspergers	 syndrom.	
Diagnosen	är	av	avgörande	betydelse	för	att	eleverna	ska	komma	in	på	det	
särskilda	gymnasieprogram	som	de	går	på	 idag.	Tidpunkten	då	eleverna	
fick	diagnosen	Aspergers	syndrom	ställd	varierar	från	någon	gång	i	slutet	
av	mellanstadiet	upp	till	någon	gång	under	gymnasietiden.	Det	innebar	att	
då	vissa	elever	fick	sin	diagnos	ställd	fanns	ingen	särskild	grupp	för	elever	
med	diagnosen	Aspergers	syndrom	att	tillgå,	utan	det	var	först	på	gymna-
siet	som	denna	möjlighet	uppkom.

Hur	eleverna	berättar	om	sin	diagnos	och	sin	relation	till	sin	diagnos	
varierar	både	mellan	eleverna,	men	också	inom	en	och	samma	elevs	berät-
telse.	I	elevintervjuerna	finns	motsägelsefulla	berättelser	om	hur	det	är	att	
ha	fått	diagnosen	Aspergers	syndrom.	På	olika	sätt	anammar	eller	identi-
fierar	sig	eleven	med	diagnosen	i	sina	berättelser,	något	som	går	att	ana	i	
uttryck	som	”jag	har	Aspergers	syndrom”	eller	”Aspergersdiagnosen	gav	
mig	ju	svar”.	

Genom	diagnosen	tycker	sig	eleverna	få	en	förklaring	också	tidigare	svå-
righeter	och	problem,	vilket	bidrar	till	en	upplevelse	av	att	eleven	förstår	sig	
själv.	Tidigare	händelser	som	eleven	upplevt	under	sin	skoltid	ges	genom	
diagnosen	mening.	För	andra	ses	diagnosen	som	en	förklaring till	de	svårig-
heter	och	problem	som	upplevts	i	form	av	känslan	att	vara	annorlunda.

Diagnosen	blir	alltså	ett	redskap	som	eleverna	kan	använda	sig	av	för	
att	förklara	svårigheter	som	eleven	inte	bara	upplever	idag	utan	som	också	
funnits	historiskt.	Att	eleverna	kan	förklara	och	säga	att	de	har	Aspergers	
syndrom	ses	av	några	som	en	möjlighet	och	svårigheterna	ges	legitimitet.	
Diagnosen	Aspergers	syndrom	blir	något	som	eleven	kan	använda	i	situa-
tioner	då	svårigheter	av	olika	slag	uppstår.

Följande	exempel	visar	Åkes	möjlighet	att	förklara	sina	nuvarande	svå-
righeter	med	hjälp	av	diagnosen	”Aspergers	syndrom”.

Kicki: Har	du	lättare	att	förklara	vad	du	
behöver	hjälp	med	nu

Åke: Ja
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för	nu	till	skillnad	från	då	
är	att	jag	kan	veva	med	Aspergersflaggan	
jag	hade	inte	diagnosen	då	
jag	kunde	inte	ens	säga	att	det	är	något	
fel	på	mig	

I	ovanstående	exempel	berättar	Åke	att	diagnosen	har	gett	honom	inte	bara	
en	förklaring	till	nuvarande	svårigheter.	Diagnosen	ger	också	en	förklaring	
till	de	tidigare	svårigheter	som	Åke	haft	under	sin	skoltid.	

Elevernas	berättelser	innehåller	också	ett	avståndstagande	från	den	di-
agnos	de	har	fått.	Diagnosen	kan	också	ses	som	betydelselös	och	erbjuder	
då	inte	förklaring	till	de	svårigheter	som	eleven	har	och	har	haft.	I	följande	
exempel	är	det	Erik	som	berättar	om	diagnosen.

Erik: Aspergers	syndrom	betyder	ju
egentligen
ingenting	
inte	för	mig	
för	mig	är	det	ju	normen	
jag	är	ju	en	människa	som	alla
andra	
Aspergers	betyder	egentligen	
ingenting

Erik	antyder	i	exemplet	ovan	att	Aspergers	syndrom	är	en	etikett,	en	kate-
gorisering	som	kommer	utifrån.	För	Erik	är	”den	han	är”	oavsett	den	diag-
nos	som	han	har	fått.	Vid	ett	flertal	tillfällen	i	intervjun	återkommer	Erik	
till	att	diagnosen	inte	tillför	något	till	Erik	och	kan	på	så	sätt	uppfattas	ta	
avstånd	ifrån	den.

Oavsett	hur	eleverna	ser	på	sin	diagnos	är	den	något	som	de	måste	för-
hålla	sig	till	på	något	sätt,	inte	minst	därför	att	diagnosen	är	en	förutsättning	
för	att	få	en	plats	på	det	individuella	programmet	som	skapats	för	elever	
med	diagnosen	Aspergers	syndrom,	men	också	den	enda	möjligheten	att	
studera	på	ett	gymnasieprogram.	

(6) Att komma in på det individuella programmet
Flera	elever	berättar	att	de,	eftersom	de	saknade	fullständiga	grundskolebe-
tyg,	inte	kunde	söka	till	ett	nationellt	gymnasieprogram.	För	vissa	av	elev-
erna	innebar	därför	diagnosen	att	de	kunde	söka	till	det	individuella	pro-
grammet	för	elever	med	Aspergers	syndrom	trots	avsaknad	av	ett	fullständigt	
grundskolebetyg.	Några	av	eleverna	berättar	att	diagnosen	innebar	att	de	

•
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slapp	bli	inskrivna	i	särskolan	medan	andra	elever	berättar	att	de	fått	diag-
nosen	enbart	för	att	komma	in	på	det	individuella	programmet	för	elever	
med	diagnosen	Aspergers	syndrom.	

Detta	gäller	till	exempel	Ola	som	saknade	grundskolebetyg	och	inte	kom	
in	på	någon	annan	gymnasieutbildning.	Ola	verkar	dock	inte	helt	övertygad	
om	att	den	diagnos	han	har	stämmer	överens	med	honom.	Han	påpekar	
att	han	var	precis	på	”gränsen”	för	att	få	diagnosen	ställd	och	att	han	inte	
skulle	ha	fått	diagnosen	om	det	inte	hade	varit	för	att	han	skulle	komma	in	
på	det	särskilda	gymnasieprogrammet.	För	Olas	del	innebar	diagnosen	en	
möjlighet	till	fortsatt	utbildning	vilket	han	är	medveten	om.	Han	identifie-
rar	sig	inte	med	diagnosen	Aspergers	syndrom	men	gör	försök	att	beskriva	
fördelar	med	den,	vilket	följande	är	ett	exempel	på.

Ola: Det	är	rätt	så	bra	
för	då	slapp	jag	göra	lumpen	också
dom	andra	kompisarna	som	jag	har	i	
Hasselviken	
dom	måste	göra	lumpen

Eftersom	några	elever	saknade	grundskolebetyg	innebar	diagnosen	en	möj-
lighet	att	läsa	på	det	särskilda	gymnasieprogrammet	för	elever	med	Aspergers	
syndrom.	Diagnosen	innebar	också	att	vissa	av	eleverna	slapp	göra	lumpen	
eller	undkom	inskrivning	i	särskolan.	Diagnosen	blir	på	det	sättet	något	
som	eleverna	kan	använda	och	dra	nytta	av.	Oavsett	vad	eleverna	tycker	om	
sin	diagnos	blir	diagnosen	användbar	för	eleverna.

(7) Det nya livet i klassen
Av	elevernas	berättelser	framkommer	att	livet	i	den	nya	klassen	utgör	något	
nytt	för	dem.	För	första	gången	upplever	de	att	de	har	en	chans	och	möjlig-
het	att	faktiskt	klara	av	sitt	skolarbete.	I	följande	exempel	berättar	Åke,	��	
år,	om	hur	det	faktum	att	han	kom	in	på	det	särskilda	gymnasieprogram-
met	i	grunden	förändrade	hans	liv	–	till	och	med	räddade	det.	

Åke: Nä	men	hade	jag	inte	fått	diagnosen	
hade	jag	inte	varit	här
antagligen	hade	jag	inte	levt	för
tillfället
så	jag	hade	inte	orkat	med	att	ha	det	så
som	jag	hade	det	när	jag	hade	det	som	
sämst
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det	var	bara	att	och	konstatera	
att	jag	aldrig	kommer	att	få	något	jobb
eller	någonting	
och	tro	att	man	var	allmänt	misslyckad
och	dum	i	huvudet	ungefär
nu	vet	man	att	det	
beror	på	någonting
och	nu	vet	man	också
att	man	kan	kan	få	hjälp
och	då	fungerar	man	ju

Åke	hade	redan	en	annan	diagnos	nämligen	diagnosen	depression	som	han	fick	
under	den	tid	han	var	frånvarande	från	skolan	och	hade	gjort	studieuppehåll.	
Det	var	först	när	han	fick	diagnosen	Aspergers	syndrom	som	han	kom	in	på	
det	särskilda	programmet	där	han	går	idag,	vilket	följande	exempel	visar.

Åke: Och	det	var	�000
så	att	det	var	först	året	därpå
som	jag	började	på	det	individuella
programmet	för	elever	med	diagnosen
Aspergers	syndrom
och	det	var	ju	det	jag	behövde
för	här	har	det	gått	skitbra

För	Åke	blev	det	individuella	programmet	”räddningen”	och	en	utväg	ut	
ur	en	långvarig	sjukskrivning	och	frånvaro	från	skolan.	På	det	individu-
ella	programmet	får	Åke	den	hjälp	han	anser	sig	behöva	för	att	som	han	
uttrycker	det	”fungera”.	Precis	som	Åke	berättar	flera	andra	elever	att	det	
individuella	programmet	innebär	en	möjlighet	till	skolgång	något	som	de	
saknat	under	en	längre	tid.	De	svårigheter	som	eleverna	beskriver	tidigare	i	
sina	berättelser	saknas	när	de	berättar	om	sin	nuvarande	skolgång	på	gym-
nasiet.	Innehållet	i	berättelserna	får	en	annan	karaktär	när	eleverna	berättar	
om	den	klass	och	det	program	de	går	på	vid	tidpunkten	för	intervjuerna.	
Relationen	med	lärarna	beskrivs	som	betydligt	bättre	men	även	relationen	
med	kamrater	är	förändrad.	

Flera	elever	berättar	om	positiva	aspekter	med	att	gå	på	det	 särskilda	
gymnasieprogrammet	utifrån	den	gemensamma	problematik	som	de	har,	
eftersom	det	ger	en	möjlighet	för	eleverna	att	identifiera	sig	med	varandra.	
”Alla	har	nåt”	och	det	är	”relativt	skönt	att	veta	att	alla	inte	är	perfekta”	är	
det	som	förs	fram	i	berättelserna	om	sin	nuvarande	skolsituation.	Identifie-
ringen	med	andra	som	är	i	samma	situation	beskrivs	som	positiv.	
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Erik,	�8	år,	ger	i	följande	exempel	en	förklaring	till	varför	han	och	de	
andra	eleverna	som	går	på	det	individuella	programmet	skapat	särskilt	för	
elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom,	känner	en	viss	samhörighet.	

Erik: Det	är	en	del	av	osäkerheten
och	vi	hade	ju	alla	haft	det	svårt
innan	vi	kom	till	det	här	programmet
det	var	ju	därför	vi	var	där

I	exemplet	ovan	beskriver	Erik	skälet	till	varför	eleverna	går	på	programmet.	
Elevernas	tidigare	svårigheter	blir	nödvändiga	att	berätta	om	i	relation	till	
den	nuvarande	situationen	eftersom	de	berättigar	deras	plats	på	program-
met.	På	så	sätt	måste	eleverna	lära	sig	att	se	sig	själv	som	en	person	med	
diagnosen	Aspergers	syndrom	och	den	identitet	som	det	innebär.	Oavsett	
hur	eleverna	ser	på	den	diagnos	som	han	eller	hon	har	fått	måste	de	förhålla	
sig	till	den	på	ett	eller	annat	sätt.

Det	 särskilda	programmet	 som	 skapats	 för	 elever	med	diagnosen	As-
pergers	syndrom	beskrivs	av	eleverna	som	en	särskild	möjlighet	att	få	en	
gymnasieutbildning.	Programmet	beskrivs	inte	enbart	som	en	möjlighet.	
Det	beskrivs	också	som	den	enda	utvägen	för	dessa	elever	att	få	en	skol-
gång	som	passar	dem.	Diagnosen	Aspergers	syndrom	är	den	diagnos	som	
ger	eleven	en	”biljett”	in	på	det	särskilda	program	som	de	går	på	idag	(se	
Börjesson,	�997).	

Avslutning
Grunden	för	min	analys	har	inte	varit	att	försöka	beskriva	det	som	”faktiskt”	
har	hänt	i	skolan,	utan	snarare	hur	eleverna	i efterhand förstår och skapar 
mening	i	sina	skolupplevelser.	Fokus	är	riktat	mot	elevernas	berättelser	om	
sin	skoltid	och	den	levda	erfarenhet	så	som	eleverna	berättar	om	den.	

Oavsett	vilka	svårigheter	och	problem	som	eleverna	berättar	om,	är	det	
påtagligt	att	svårigheterna	har	funnits	under	hela	skoltiden,	om	än	i	skiftan-
de	omfattning.	Trots	olika	insatser	från	skolans	sida	för	att	komma	tillrätta	
med	elevernas	svårigheter	med	studierna,	beskriver	eleverna	dem	som	otill-
räckliga.	Uppenbart	är	att	när	väl	olika	problem	och	svårigheter	börjat,	så	
tenderar	de	att	öka	i	omfattning,	oavsett	om	det	handlar	om	problem	med	
studierna	eller	problem	med	relationen	med	skolkamrater	och	lärare.	

Genomgående	i	elevernas	berättelse	om	hela	sin	skoltid,	är	svårigheter	
med	studierna	och	problem	med	relationerna	till	andra	människor,	särskilt	
till	skolkamrater.	I	elevernas	berättelser	synliggörs	en	upplevelse	av	utanför-
skap	och	utsatthet	under	hela	skoltiden.	Med	utanförskapet	följer	berättel-
ser	om	få	vänner	och	dålig	kontakt	med	klasskamrater	men	även	relationen	
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med	vuxna	i	skolan	beskrivs	som	problematisk.	Eleverna	berättar	att	de	inte	
upplevde	att	dessa	svårigheter	bemöttes	av	skolan.	

När	det	handlar	om	problem	i	relation	till	studierna	blev	olika	special-
pedagogiska	insatser	in	grundskolan	en	följd	av	dessa.	Det	är	uppenbart	att	
eleverna	har	tagit	del	av	både	upprepade	och	långvariga	insatser	från	skolan	
sida.	Det	är	framför	allt	segregerande	lösningar	som	eleverna	berättar	att	
de	tagit	del	av	under	sin	skoltid.	När	eleverna	berättar	om	problem	med	
studierna	på	gymnasiet	förekommer	inte	specialpedagogiska	insatserna	alls.	
Istället	berättar	eleverna	om	de	avbröt	sina	gymnasiestudier.	Det	framkom-
mer	att	eleverna	har	följt	det	som	Haug	(�004)	kallar	ett	”specialspår”.	När	
en	elev	väl	har	kommit	på	det	”spåret”	förfaller	det	som	om	det	är	svårt	att	
komma	på	”normalspåret”.	Skolgången	som	dessa	elever	berättar	om	har	inte	
varit	”en	skola	för	alla”	där	eleverna	har	varit	inkluderade.	Snarare	framstår	
elevernas	skoltid	som	en	lång	och	svår	tid	med	upprepade	och	omfattande	
problem	relaterat	till	skolan.	

I	elevernas	berättelser	framställs	föräldrarna	som	viktiga	aktörer	för	att	
hitta	lösningar	på	de	problem	som	eleverna	upplevde	under	sin	skoltid	när	
det	gäller	svårigheter	med	studierna	men	särskilt	när	eleverna	berättar	om	
sina	svårigheter	i	relationerna	med	andra	människor.	

Genom	berättelserna	beskriver	eleverna	sig	själva	som	elever	med	olika	
problem	och	svårigheter	i	relation	till	de	krav	som	skolan	ställer.	Av	allt	att	
döma	har	elevernas	problem	inneburit	en	svår	väg	genom	skolan.	De	in-
satser	som	gjort	från	skolans	sida	har	utgått	från	ett	kompensatoriskt	syn-
sätt.	Det	är	elevernas	problem	som	fokuseras	vilket	innebär	att	dessa	ska	
kompenseras.	Det	görs	genom	att	elevernas	svårigheter	formuleras	för	att	
särskilda	och	riktade	insatser	ska	kunna	genomföras.	I	detta	kompensato-
riska	synsätt	förstås	elevernas	svårigheter	och	problem	genom	att	katego-
riserande	eller	diagnostiserande	egenskaper	hos	eleverna	betonas	i	skolan.	
Eleverna	betonar	själva	den	diagnos	som	de	har	fått	som	ett	sätt	att	förstå	
elevernas	 svårigheter	 i	 relation	 till	 skolan.	För	 eleverna	utgör	diagnosen	
Aspergers	syndrom	något	viktigt	och	centralt.	Diagnosen	används	av	vissa	
elever	som	en	förklaring	till	sina	tidigare	svårigheter	i	skolan.	Oavsett	hur	
eleven	ser	på	sin	diagnos	är	det	något	som	de	måste	förhålla	sig	till.	Diag-
nosen	blir	på	det	sättet	en	del	av	en	identitetsskapande	process	varigenom	
eleven	tolka	sina	svårigheter	i	relation	till	skolan.

Den	amerikanska	antropologen	Cain	har	studerat	självhjälpsgruppen	
Anonyma	alkoholister	och	deras	tillägnande	av	en	identitet	som	alkoho-
list.	För	att	förstå	sig	själv	som	alkoholist	måste	personen	lära	sig	att	sätta	
tidigare	händelser	i	sitt	liv	i	relation	till	en	berättelse	som	alkoholist	(Cain,	
�99�)	På	ett	liknande	sätt	lär	sig	eleverna	att	förstå	sig	själva	och	sin	his-
toria	som	en	elev	utifrån	kategorin	diagnosen	Aspergers	syndrom.	Elev-
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erna	ser	sig	själva	som	”Aspergare”	och	berättar	sina	berättelser	i	relation	
till	diagnosen.	

I	elevernas	berättelser	 framkommer	behovet	av	ett	 individuellt	bemö-
tande	i	undervisningssituationen.	Eleverna	själva	berättar	om	deras	behov	
av	ett	individuellt	bemötande	i	skolsituationen	för	att	kunna	klara	sin	skol-
gång.	För	eleverna	innebär	skolgången	inte	att	de	tar	del	av	skolans	under-
visning	tillsammans	med	andra	elever.	I	stället	beskriver	eleverna	att	de	va-
rit	föremål	för	skolans	specialpedagogiska	insatser	som	företrädesvis	skett	i	
form	av	segregerande	lösningar.	De	olika	segregerande	lösningar	som	elev-
erna	beskriver	att	de	tar	del	av	är	av	olika	karaktär.	För	eleverna	har	delar	
av	skoltiden	inneburit	ett	särskiljande	från	den	ordinarie	undervisningen.	
Eleverna	själva	fortsätter	att	betona	deras	behov	av	en	segregerad	skolform.	
Inom	denna	särskiljande	skolform	kan	eleverna	få	det	individuella	bemö-
tande	som	de	själva	anser	att	de	behöver.	Betoningen	av	ett	kompensatoriskt	
tillvägagångssätt	i	bemötandet	av	elevernas	svårigheter	är	påtaglig.	Eleverna	
beskriver	sig	själva	som	elever	som	har	brister	vilket	kan	kompenseras	ge-
nom	olika	insatser	i	skolan.	

Utifrån	elevernas	berättelse	om	sin	skolerfarenhet	kan	vi	öka	vår	kunskap	
om	hur	dessa	elevers	skoltid	har	upplevts	av	eleverna	själva.	Genom	berät-
telserna	får	vi	del	av	hur	dessa	elever	skapar	mening	i	den	värld	de	lever	i.	
Enligt	Hydén	(�997)	säger	berättelser	inte	enbart	någonting	om	de	män-
niskorna	som	berättar,	utan	också	något	om	den	värld	de	lever	i.	Utifrån	
det	kan	vi	anta	att	elevernas	berättelser	inte	enbart	säger	något	om	enskilda	
elever,	utan	också	något	om	den	värld	som	dessa	elever	lever	i.	I	detta	avse-
ende	handlar	det	om	skolan	och	den	vardag	som	dessa	elever	berättar	om.	
Det	är	inget	vi	kan	få	kunskap	om	utifrån	från	skolans,	lärares	eller	föräld-
rars	perspektiv,	utan	enbart	genom	dessa	elever	berättelser.

I	detta	kapitel	har	jag	beskrivit	och	analyserat	elevernas	egna	berättelser	
i	relation	till	skolan.	I	nästa	kapitel	avser	jag	att	beskriva	och	analysera	en	
del	av	undervisningen	som	bedrivs	inom	programmet.	Närmare	bestämt	
är	det	några	teoretiska	ämnen	som	studeras	närmare.

�	 En	tidigare	version	av	detta	kapitel	finns	i	Hellberg	(�006).



�34

•



	 	�35	

Kapitel 7

En	individualiserad		
undervisningspraktik	

Inledning
	I	förra	kapitlet	kom	eleverna	till	tal	genom	sina	berättelser	om	sin	skolgång.	
Skoltiden	och	den	undervisning	som	eleverna	tidigare	tagit	del	av	beskrivs	
av	eleverna	själva	som	problematisk.	Utifrån	deras	egen	upplevelse	var	un-
dervisning	som	skedde	i	större	undervisningsgrupper	något	som	vållat	pro-
blem	för	eleverna.	Däremot	framhöll	eleverna	sin	nuvarande	skolsituation	
som	gynnsam	för	deras	lärande.	Av	det	skälet	blir	det	intressant	att	titta	
närmare	på	hur undervisningen	bedrivs	inom	en	lärmiljö	som	beskrivs	som	
anpassad	efter	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom.	

I	följande	två	kapitel	riktar	jag	fokus	mot	den	undervisning	som	sker	på	
programmet.	Jag	kommer	i	huvudsak	att	diskutera	undervisningen	inom	
tre	 teoretiska	ämnen�	engelska,	 svenska	och	matematik.	Undervisningen	
sker	i	de	hemklassrum	som	tillhör	respektive	klass.	Undervisning	och	lek-
tion	betraktas	ofta	synonymt,	men	ett	förtydligande	skulle	kunna	vara	att	
de	observationer	som	jag	genomfört	har	skett	under	lektioner.	Jag	är	in-
tresserad	av	utformningen	av	undervisningen,	vilket	innebär	att	analysen	
stäcker	sig	utanför	enbart	observationer	av	lektionerna.	De	samtal	som	jag	
fört	med	lärare	och	elever	som	rör	undervisningen	analyseras	också	i	ka-
pitlet.	Jag	vill	beskriva	och	förstå	hur	lärare	planerar,	anordnar	och	genom-
för	undervisningssituationen	med	utgångspunkt	i	några	av	de	kärnämnen	
som	eleverna	läser.	I	min	analys	kommer	inte	någon	jämförelse	mellan	de	
tre	kärnämnena	som	valt	ut,	att	göras.	Det	kommer	inte	att	göras	någon	
koppling	till	specifik	ämnesdidaktik.	

Istället	genomför	jag	en	analys	av	de	tre	kärnämnena	utifrån	en	övergri-
pande	didaktisk	undran	om	hur	undervisningen	bedrivs	inom	programmet	
och	vad	som	är	lärarnas	utgångspunkter	för	sin	organisation	av	undervis-
ningen.	Mina	beskrivningar	och	analyser	grundar	sig	både	på	empiriskt	ma-
terial	från	intervjuer	och	samtal	med	elever	och	lärare,	samt	på	deltagande	
observationer	och	inspelningar	av	lektioner.	

Begreppet	didaktik	är	inte	ett	entydigt	begrepp.	För	en	diskussion	kring	
didaktik	se	Kroksmark	(�989).	Didaktik	kan	användas	i	betydelsen	läran	om	
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undervisning	eller	läran	om	lärandet.	Jag	använder	didaktik	på	ett	mycket	
förenklat	sätt.	Med	en	utgångspunkt	i	undervisningens	praxis	är	jag	intres-
serad	av	en	del	av	didaktiken	nämligen	genomförandet	av	undervisningen.	
Hur-frågan	har	en	daglig	aktualitet	för	lärare	på	fältet	genom	att	den	kny-
ter	an	till	undervisningens	metodik.	Enligt	Kroksmark	(�000)	är	lärandet	i	
skolan	en	sammanflätning	mellan	undervisning	och	inlärning.	Syftet	med	
undervisning	är	alltid	inlärning	menar	Kroksmark.	

I	kapitlet	gör	 jag	 inledningsvis	en	bakgrundsteckning	av	de	olika	un-
dervisningsformer	som	används	inom	programmet	i	skolan.	I	både	elevers	
och	lärares	beskrivning	av	det	arbetssätt	som	används	i	undervisningen	är	
det	framför	allt	en	aspekt	som	framkommer	väldigt	tydligt,	nämligen	att	
den	är	individualiserad.	Av	det	skälet	väljer	jag	att	lyfta	fram	och	hur	in-
dividualisering	beskrivs	av	lärare	och	elever.	Därefter	övergår	jag	till	att	ge	
en	beskrivning	av	det	sammanhang	där	jag	samlade	in	mitt	material	och	
en	analys	av	hur	undervisningen	organiseras	och	hur	den	genomförs	i	det	
dagliga	arbetet	inne	i	klassrummet.	I	min	analys	lyfter	jag	fram	centrala	tre	
övergripande	teman:	diagnosen som styrande för undervisningen, undervis-
ningen som orienterad mot en gymnasieutbildning	och	elevernas olikhet och 
skilda behov som utgångspunkt.

Kollektiv kontra individualiserad undervisning 
När	olika	undervisningsformer	diskuteras	är	det	framför	allt	två	olika	sätt	
som	är	framträdande,	ett	kollektivt	och	ett	individualiserat	undervisnings-
sätt.	Den	undervisningsform	som	dominerar	i	skolan	är	den	som	sker	kol-
lektivt	(Granström,	�003).	Det	kollektiva, traditionella undervisningssättet	
bedrivs	ofta	utifrån	 så	kallade	kateder-	 eller	helklassundervisning	 (Adel-
svärd	m.fl.,	�997;	Granström,	�997;	�003;	Liljestrand,	�00�;	Sahlström,	
�999).	Helklassundervisning	 innebär	att	alla	elever	 i	en	klass	undervisas	
av	en	lärare	utifrån	samma	kunskapsinnehåll,	vid	ett	och	samma	tillfälle.	
Detta	undervisningssätt	har	en	lång	tradition	inom	skolan	(Säljö,	�00�),	
samt	förefaller	vara	grunden	i	traditionell	klassrumsundervisning	oavsett	
den	kulturella	kontexten	(Mehan,	�979;	Wersch,	�998).	

I	 en	översikt	över	olika	 arbetsformer	 i	 klassrummet	pekar	Gustavsson	
(�99�)	på	att	den	gemensamma	kollektiva	undervisningen	har	haft	störst	do-
minans	under	�970-	och	�980-	talet.	Karaktären	på	heklassundervisning	har	
förändrats,	från	lärarens	berättelse,	förhör	och	genomgångar,	till	att	framför	
allt	handla	om	administration,	information	samt	instruktioner	(Granström,	
�003).	Parallellt	med	heklassundervisning	förekommer	individuellt	arbete	i	
olika	omfattning	och	med	olika	struktur.	Granström	(�003)	menar	även	att	
det	individuella	arbetet	har	ändrat	karaktär.	Det	individuella	arbetet	prägla-
des	tidigare	av	lärarstyrda	gemensamma	uppgifter.	Numera	innebär	det	att	
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eleverna	själva	i	allt	högre	grad	planerar	vad	de	ska	arbeta	med.	Den	föränd-
ring	som	skett	av	skolarbetet	med	nya	undervisningsformer	kallas	”eget	ar-
bete”	(Carlgren,	�997;	Bergqvist	&	Säljö,	�998;	Bergqvist,	�000).

Begreppet	individualisering	används	för	att	beskriva	en	form	av	undervis-
ning	som	skiljer	sig	från	helklassundervisning	(Lindqvist,	�999;	Vinterek,	
�006).	Vinterek	(�006)	menar	att	det	ofta	är	svårt	att	veta	vad	som	speci-
fikt	avses	när	man	anser	att	undervisningen	ska	individualiseras.	Individu-
alisering	innebär	en	rad	olika	saker	som	rör	undervisning:

Individualisering	kan	vara	av	olika	slag	och	kan	gälla	så	skif-
tande	saker	som	innehåll,	omfång,	material,	arbetstempo,	me-
tod	eller	hur	elevernas	arbete	skall	värderas.	Individualisering	
kan	även	röra	val	och	anpassning	av	studiemiljö	och	frågor	
om	vilket	eller	vilken	grad	av	ansvar	som	skall	åvila	den	en-
skilde	eleven.	(Vinterek,	�006,	s	�0)

Idag	lyfts	individualisering	fram	i	relation	till	enskilda	elevers	behov	i	olika	
styrdokument	som	rör	skolan	(SOU,	�990:�4,	bil	��;	SOU,	�99�:9�;	Lpo	
94;	Lpf	94).	Betoningen	av	ett	individuellt	bemötande	i	officiella	styrdo-
kument	är	tydlig.	Individualisering	skrivs	fram	i	termer	av	anpassning	till	
elevernas	karaktär,	mognad,	förmågor,	förutsättningar,	erfarenheter,	intres-
sen	och	behov.	Vid	bedömning	av	elevers	kunskaper	skall	läraren	beakta	
att	det	finns	olika	sätt	att	lära	sig	och	att	arbeta	på,	samt	att	det	finns	olika	
kunskapsstoff	att	välja	på	(Skolverket,	�005b).	Enligt	Helldin	(�00�)	har	
den	 officiella	 betoningen	 av	 individualisering	 fått	 konsekvenser	 för	 den	
praktiska	verksamheten	i	skolan.	Med	betoningen	av	det	individuella	kom-
mer	rätten	till	en	likartad	utbildning	i	skymundan	för	enskilda	föräldrars	
och	barns	krav	på	en	ökad	möjlighet	att	påverka	utbildningen.	Vinterek	
(�006)	menar	att	eleverna	förväntas	idag	att	ta	ett	större	individuellt	an-
svar	för	sitt	lärande.	Det	innebär	att	eleverna	får	ett	ökat	inflytande	över	
sitt	lärande	(Vinterek,	�006).	

Individualisering	har	 tidigare	 framför	allt	diskuterats	 inom	grundsko-
lan.	Individualisering	i	relation	till	gymnasieskolan	har	inte	diskuterats	på	
samma	sätt.	Etableringen	av	det	individuella	programmet	som	skedde	�	juli	
�99�	(SOU,	�997;	�07)	kan	ses	som	ett	uttryck	för	en	individualisering	i	
gymnasieskolan	som	riktas	mot	så	kallade	svaga	elever	(SOU,	�000:	39).	
Ett	syfte	med	det	individuella	programmet	är	enligt	skollagen	5	kap.	4	b	§	
att	”möta	elevers	speciella	utbildningsbehov”.	Enligt	Hultqvist	(�00�)	är	
etableringen	av	det	individuella	programmet	ett	uttryck	för	en	specialpe-
dagogisk	grundtanke.	Programmet	erbjuder	extra	undervisning	för	de	elev-
er	som	saknar	tillräckliga	förkunskaper	för	att	komma	in	på	ett	nationellt	
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program.	På	så	sätt	är	det	individuella	programmet	en	”tillfällig”	lösning	
av	kompensatorisk	karaktär,	med	syfte	att	de	elever	som	deltar	på	sikt	ska	
kunna	slussas	in	i	den	ordinarie	gymnasieskolan.	

Överlag	har	det	skett	en	förskjutning	från	det	kollektiva	till	det	indivi-
duella	i	skolan.	Enligt	Skolverket	(�005b)	ska	lärares	bedömning	av	den	
enskilde	elevens	kunskap	grunda	sig	på	en	medvetenhet	om	att	det	finns	
olika	sätt	att	lära	sig	på,	olika	slags	innehåll	att	välja	bland	samt	olika	sätt	
att	arbeta	på.	Tillsammans	med	eleven	ska	läraren	göra	alla	dessa	val.	Enligt	
Helldin	(�00�)	har	det	inneburit	en	starkare	individualisering	i	den	prak-
tiska	verksamheten,	inte	bara	för	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.

Undervisningens sammanhang
Det	individuella	programmet	för	elever	med	Aspergers	syndrom	har	tre	teore-
tiska	inriktningar.	Eleverna	har	möjlighet	att	läsa	samhällsvetenskapligt,	tek-
niskt	eller	naturvetenskapligt	program.	En	gemensam	kärna	av	ämnen	ingår	i	
alla	dessa	program,	till	exempel	svenska,	matematik,	geografi	och	engelska.	Ett	
ämne	omfattar	ett	antal	kurser.	Beroende	på	vilken	inriktning	som	eleverna	
läser,	skiljer	sig	antalet	kurser	åt	inom	ett	ämne.	Valet	av	program	styr	vilka	
gymnasieämnen	som	ingår	i	programmet.	Ämnet	fysik	är	ett	exempel	på	ett	
ämne	som	enbart	de	elever	som	går	på	det	naturvetenskapliga	programmet	
läser.	Eleverna	har	också	möjlighet	att	läsa	kurser	inom	något	som	kallas	”in-
dividuellt	val”	inom	programmen.	Dessa	kurser	kan	vara	teoretiskt	inriktade,	
till	exempel	psykologi,	men	också	mer	praktiskt	inriktade	såsom	möjligheten	
att	läsa	en	körkortskurs.	De	allra	flesta	av	kurserna	inom	det	individuella	va-
let	är	förlagda	i	anslutning	till	andra	gymnasieprogram	på	skolan.	

Ambitionerna	med	undervisningen	i	särskilda	grupper	är,	som	jag	beskrev	
i	kapitel	3,	bland	annat	att	kompensera	elever	genom	träning	eller	behand-
ling.	På	så	sätt	skall	eleven	ges	samma	möjlighet	som	andra	elever	att	nå	sko-
lans	mål.	Undervisning	i	särskilda	undervisningsgrupper	är	ofta	av	temporär	
karaktär	(Hjörne,	�004).	Avsikten	programmet	är	att	eleverna	ska	få	hela	
sin	gymnasieutbildning	inom	ramen	för	programmet.	Syftet	med	undervis-
ningen	i	dessa	undervisningsgrupper,	åtminstone	när	det	gäller	den	officiella	
retoriken,	är	att	de	elever	som	ingår	i	dessa	grupper	på	sikt	ska	återgå	till	den	
klass	som	respektive	elev	tillhör	(se	Hjörne,	�004;	Karlsson,	�007).	

För	de	elever	som	studerar	på	det	treåriga	individuella	programmet	är	
lösningen	 inte	 temporär.	Målet	med	undervisningen	är	 inte	att	eleverna	
skall	uppnå	en	viss	nivå	för	att	sedan	kunna	söka	till	ett	nationellt	program,	
vilket	studier	inom	det	individuella	programmet	innebär.	Istället	innebär	
studierna	inom	programmet	att	eleverna	ska	kunna	läsa	en	komplett	ut-
bildning	inom	ramen	för	programmet.	Den	undervisning	som	eleverna	tar	
del	av	sker	huvudsakligen	inom	programmets	ram.	

•
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Gymnasieskolan	är	idag	kursutformad	vilket	undervisningen	inom	pro-
grammet	följer.	I	svenska	och	engelska	läser	de	elever	som	deltar	i	under-
visningen	samma	kurs,	i	svenska	C-kursen	och	i	engelska	A-kursen.	Dessa	
klasser	omfattar	sex	elever	i	varje	klass,	svenska	i	årskurs	tre	samt	engelska	
i	årskurs	två.	I	matematik	är	de	två	klasserna	uppdelade	i	två	grupper	uti-
från	nivån	på	den	kurs	som	eleverna	läser.	Eleverna	är	med	andra	ord	”ni-
vågrupperade”	utifrån	den	kurs	som	eleverna	läser	i	matematik.	Undervis-
ningen	sker	med	en	lärare	i	varje	grupp.	I	den	ena	gruppen	ingår	två	elever	
som	läser	F-kursen	medan	den	andra	gruppen	omfattar	sex	elever	som	lä-
ser	C-,	D-	eller	F-kurs.	

Undervisningens utformning
Eftersom	eleverna	anses	ha	svårt	att	tillägna	sig	undervisning	i	större	under-
visningsgrupper	är	antalet	elever	begränsat	till	högst	åtta	elever	i	varje	klass.	
De	argument	som	lyfts	fram	för	detta	av	lärarna	är	att	eleverna	får	en	mer	
gynnsam	inlärningssituation	i	en	liten	klass	jämfört	med	en	större	klass.	De	
didaktiska	förutsättningarna	och	möjligheten	att	anpassa	undervisningen	
utifrån	eleverna	underlättas	av	att	antalet	elever	i	varje	klass	är	litet,	jäm-
fört	med	andra	gymnasieklasser	inom	såväl	nationella	program	som	inom	
det	individuella	programmet.	Ett	begränsat	antal	elever	i	varje	klass	gör	det	
möjligt	att	uppmärksamma	den	enskilde	eleven	och	upprätta	en	tät	relation	
mellan	lärarna	och	eleverna,	vilket	framhålls	av	båda	parter.	

Exempel	7:�

Johan: Om	man	bara	har	sex	stycken	så	hinner
man.	Och	man	vet	ungefär	hur	de	ligger	
till	i	engelska,	matte.	Det	är	mycket
lättare	att	komma	ihåg	än	om	man	har	34	
stycken.	Och	har	några	svaga	och	några
starka.	Har	dom	fått	prata	idag?
Det	möjliggör	ett	specialpedagogiskt	
tänkande.	Om	man	bara	har	sex	till	åtta	
stycken.

Lärarna	poängterar	möjligheten	att	uppmärksamma	enskilda	elever	med	ut-
gångspunkt	i	det	lilla	elevunderlag	som	finns	inom	klasserna	(exempel	7:�).	
Det	framkommer	även	att	lärarna	tycker	att	de	har	en	tydligare	uppfattning	
om	var	eleverna	befinner	sig	i	sitt	lärande	då	antalet	elever	är	begränsat.	Det	
är	enligt	lärarna	enklare	att	vara	flexibel	och	underlätta	för	eleverna	och	deras	
lärande.	Det	gäller	genomförandet	av	undervisningen,	vilket	även	inklude-
rar	när	eleverna	ska	genomföra	prov.	Den	lilla	gruppens	betydelse	framhålls	
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även	av	eleverna.	De	ansåg	att	de	utvecklades	lärandemässig	i	miljön.	Det	
ger	eleverna	andra	upplevelser	och	erfarenheter	mot	tidigare	skolsituation.	
Eleverna	upplever	också	miljön	på	programmet	som	lugnare	i	jämförelse	
med	tidigare	skolerfarenhet	(jfr	Gunnarsson,	�995,	s	�79).	De	uppfattar	
att	det	är	lättare	att	koncentrera	sig	i	denna	skolmiljö.	

Det	individuella	bemötandet	innebär	att	eleverna	uppfattar	instruktioner	
tydligare	och	även	får	direkt	handledning	av	läraren	när	oklarheter	uppstår.	
Eleverna	påtalar	att	de	lär	sig	mer	jämfört	med	sina	tidigare	upplevelser	av	
skolan.	Alla	elever	som	studerar	inom	programmet	har	en	likartad	erfarenhet	
av	den	undervisning	som	de	tidigare	tagit	del	av	under	sin	skoltid.	Utifrån	
vad	eleverna	berättar	är	det	helklassundervisning	som	främst	skapat	pro-
blem	för	dem.	Det	framkom	tydligt	i	elevernas	berättelse	att	deltagandet	i	
helklass	inte	varit	en	lärmiljö	som	gynnat	elevernas	lärande.	

Ansvaret	för	undervisningen,	dess	planering	och	genomförande,	är	helt	
och	hållet	lärarens.	Det	finns	en	stark	drivkraft	hos	lärarna	att	undervisa	
med	utgångspunkt	i	respektive	ämne,	med	tonvikt	på	ämneskunskap.	Lek-
tionerna	är	sig	ganska	lika	från	gång	till	gång.	Lektionerna	börjar	när	lä-
raren	kommer	in	klassrummet.	Eleverna	är	för	det	mesta	på	plats	vid	sina	
arbetsplatser	när	lektionen	startar.	Ibland	händer	det	att	eleverna	står	och	
pratar	med	varandra	vilket	 föranleder	 att	 läraren	uppmanar	 eleverna	att	
sätta	sig	vid	sina	arbetsplatser.	Om	eleverna	är	ute	på	rast	eller	i	något	av	
de	andra	klassrummen	brukar	de	ansluta	till	lektionen	så	snart	som	lektio-
nen	har	startat.	

Eleverna	planerar	sällan	själva	vad	de	ska	göra	under	lektionerna.	Istället	
får	eleverna	ganska	tydliga	muntliga	instruktioner	av	lärarna	av	vad	som	ska	
ske	under	lektionerna	samt	vilka	arbetsuppgifter	som	de	ska	göra.	Inom	vissa	
ämnen	är	dessa	arbetsuppgifter	samma	för	alla	elever,	medan	uppgifterna	
skiljer	sig	åt	inom	andra	ämnen.	Uppgifterna	kan	också	vara	nedskrivna	
på	papper	för	att	eleverna	ska	se	hur	många	uppgifter	de	ska	göra	under	
en	lektion.	Dessa	skriftliga	instruktioner	innehåller	också	en	längre	plane-
ring	för	kommande	lektioner	samt	en	beskrivning	när	prov	är	inplanerade.	
Oavsett	om	eleverna	genomför	samma	uppgift	eller	om	uppgifterna	är	av	
mer	individuell	karaktär,	arbetar	eleverna	enskilt	med	sina	uppgifter.	Det-
ta	arbetssätt	kännetecknar	samtliga	ämnen	som	studerats.	Det	gäller	även	
när	läraren	har	gemensamma	genomgångar	för	alla	eleverna.	Efter	en	kort	
introduktion	sätter	eleverna	i	gång	och	genomför	uppgiften	enskilt.	Det	är	
individuell	arbete	som	undervisningen	är	baserad	på.	Eleverna	frågar	sällan	
varandra	om	hjälp	om	sådant	som	rör	skolarbetet.	Istället	riktar	eleverna	
sina	frågor	direkt	till	läraren.	

Inom	matematik	har	vissa	elever	en	noggrant	nedskriven	planering	av	
hur	många	tal	som	de	skall	hinna	med	under	en	lektion.	Planeringen	visar	
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tydligt	hur	långt	eleverna	skall	arbeta	innan	ett	prov	ska	genomföras.	Andra	
elever	räknar	på	så	långt	som	de	hinner	under	matematiklektionerna	och	har	
inte	en	tydlig	planering	som	de	följer.	För	de	elever	som	har	en	noggrann	
planering	nedskriven	finns	inga	extra	uppgifter	inlagda.	Eleverna	kan	dock	
under	lektioner	fortsätta	arbete	med	de	uppgifter	som	är	inplanerade	att	
genomföras	under	nästkommande	lektion.	På	så	sätt	handlar	det	till	stor	
del	om	hastighetsindividualisering.	

I	de	andra	ämnena,	svenska	och	engelska,	är	inte	de	uppgifter	som	eleverna	
ska	genomföra	nedskrivna	i	förväg.	Istället	presenterar	läraren	uppgifterna	i	
början	av	lektionen.	Uppgifterna	kan	vara	samma	för	samtliga	elever,	men	
kan	också	skilja	sig	åt.	Kännetecknande	för	undervisningen	i	svenska	och	
engelska	är	att	läraren	initierar	och	startar	lektionerna.	När	eleverna	sedan	
arbetar	med	uppgifterna	cirkulerar	läraren	runt	och	hjälper	eleverna	enskilt.	
Detta	tillvägagångssätt	kännetecknar	undervisningen	oavsett	om	eleverna	
arbetar	med	samma	uppgifter	eller	om	de	arbetar	med	olika	uppgifter.	Un-
dervisningen	utgår	från	de	kursplaner	som	finns	formulerade	i	varje	kurs	
inom	respektive	ämne.	Undervisningen	styrs	av	den	tidsram	som	finns	till	
förfogande	för	respektive	kurs	å	ena	sidan.	Å	andra	sidan,	om	elever	inte	
hinner	med	inom	ramen	för	kursen	ges	extra	tid	till	eleven.

Undervisningen orienterad mot en gymnasieutbildning
Ett	grundläggande	syfte	med	den	utbildning	som	eleverna	tar	del	av	är	att	
studierna	ska	leda	fram	till	en	komplett	gymnasieutbildning	omfattande	
�500	poäng.	Syftet	med	studier	inom	programmet	är	att	de	ska	resultera	
i	en	gymnasieutbildning	som	i	sin	tur	kan	leda	vidare	till	eftergymnasiala	
studier.	Till	skillnad	från	Hugos	(�007)	studie,	där	eleverna	inte	kunde	få	
kompletta	gymnasiebetyg,	är	avsikten	inom	detta	program	att	eleverna	ska	
få	ett	samlat	betygsdokument.�	En	central	del	av	undervisningen	är	orien-
terad	mot	att	eleverna	ska	få	en	teoretisk	gymnasieutbildning.	De	teoretiska	
ämnena	får	på	så	sätt	en	dominerade	ställning	inom	programmet,	vilket	i	
sin	tur	ställer	krav	på	lärarnas	ämneskompetens.	Det	får	även	konsekven-
ser	för	antalet	lärare	som	undervisar	inom	programmet.	Den	styrande	tan-
kegången	för	vilka	lärare	som	skall	undervisa	inom	programmet	är	att	de	
skall	ha	kompetens	inom	det	ämne	som	de	skall	undervisa	inom.	Under-
visningen	blir	på	så	sätt	ämnescentrerad.	

Att mäta sig med andra gymnasieelever
I	samtalen	med	lärarna	framkom	tydligt	att	de	ville	att	eleverna	skulle	lyckas	
med	sina	studier.	Trots	att	eleverna	har	haft	en	sporadisk	skolgång	är	lärar-
nas	tilltro	till	elevernas	förmåga	att	klara	sin	gymnasieutbildning	stor.	Det	
kan	i	viss	mån	relateras	till	de	förkunskapskrav	som	ställs	på	de	elever	som	
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söker	till	programmet.	Kravet	för	att	eleverna	ska	få	studera	på	programmet,	
är	att	de	är	motiverade	för	högre	teoretiska	studier.	Hellersten	och	Pérez	
Prieto	(�996)	använder	begreppet	skolvärde.	Enligt	författarna	är	skolvärde	
knutet	till	såväl	elever	som	olika	program	i	gymnasieskolan.	En	elevs	skol-
värde	definieras	till	exempel	genom	betyg.	De	teoretiska	programmen	har	
ett	högre	skolvärde	jämfört	med	de	yrkesinriktade.	De	leder	till	att	lärare	
har	högre	förväntningar	på	elever	som	studerar	på	de	teoretiska	program-
men.	En	intressant	jämförelse	är	att	tidigare	specialpedagogisk	forskning	
har	visat	att	lärandesituationer	med	sänkta	förväntningar	kan	leda	till	att	
elever	erbjuds	mindre	goda	förutsättningar	jämfört	om	samma	elev	studerar	
i	en	lärandemiljö	med	ordinära	förväntningar	(Stangvik,	�979;	Sonnander,	
Emanuelsson	&	Kebbon,	�993).	Placering	inom	särskilda	undervisnings-
grupper	leder	inte	alltid	till	bättre	studieresultat.

Samtidigt	som	elevernas	motivation	och	särskilda	intressen	för	olika	äm-
nen	 framhålls	 av	 lärarna,	 relateras	 elevernas	kunskapsinhämtande	 till	de	
nationella	mål	som	finns	inom	varje	kurs.	Undervisningen	är	inriktad	mot	
kursinnehållet.	Lärarna	vikarierar	inte	för	varandra.	Ställs	lektioner	av	något	
skäl	in	tas	lektioner	igen	veckan	därpå.	Elevernas	kunskap	ska	kunna	mätas	
med	andra	gymnasieelevers	kunskapsnivå	inom	ett	ämne.	I	sammanhanget	
framhålls	lärarnas	ämneskompetens	som	nödvändig	för	att	kunna	erbjuda	
en	utbildning	som	kunskapsmässigt	är	jämförbar	med	andra	liknande	ut-
bildningar	(se	Skolverket,	�998).	

Konkurrensen	med	andra	elever	när	det	gäller	framtida	utbildningar	och	
arbete	framhålls.	Det	innebär	att	det	finns	ganska	många	lärare	som	under-
visar	inom	programmet.	Det	skiljer	sig	från	Hugo	(�007)	studie	där	antalet	
lärare	begränsades	till	en	lärare	som	undervisade	i	kärnämnen	och	en	lärare	
i	karaktärsämnen.	De	argument	som	fördes	fram	i	Hugos	(�007)	studie	för	
att	ha	ett	begränsat	antal	lärare	som	undervisade	i	gruppen	var	att	de	bättre	
skulle	kunna	möta	de	ungdomar	som	var	mest	utsatta	och	som	grundsko-
lan	hade	misslyckats	med.	Syftet	med	endast	två	undervisande	lärare	var	att	
koppla	ihop	kärnämnen	och	karaktärsämnen	till	en	helhet	och	på	så	sätt	
skapa	ett	tydligare	sammanhang.	På	det	program	som	jag	studerat	domi-
nerar	i	stället	synsättet	att	eleverna	inom	programmet	ska	få	undervisning	
som	kvalitetsmässigt	är	lika	bra	som	den	utbildning	som	elever	som	stude-
rar	vid	ett	nationellt	program	får.

Ett	starkt	teoretiskt	fokus	framkommer	också	utifrån	elevernas	perspektiv.	
För	en	del	av	eleverna	är	gymnasieutbildningen	en	”del	på	väg	mot	något	
annat”.	Det	framgår	tydligt	att	vissa	av	eleverna	vill	ha	ett	särskilt	betyg	i	ett	
ämne	för	att	kunna	söka	sig	till	en	särskild	utbildning	efter	avslutad	gymna-
sieutbildning.	För	många	av	eleverna	är	det	en	universitetsutbildning	som	
de	har	i	sikte.	Eleverna	beskriver	att	den	gymnasieutbildning	som	de	tar	del	
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av	har	en	god	kvalité.	Utbildningen	beskrivs	som	exklusiv	och	lärarna	är	
välutbildade	med	en	hög	kompetens	inom	sina	respektive	ämnesområden.	
Tillgången	på	material,	exempelvis	i	form	av	egna	datorer,	beskrivs	som	unik	
i	relation	till	det	”vanliga	gymnasiet”.	Den	arbetsmiljö	som	utgör	elevernas	
skolvardag	beskrivs	som	lugn	och	trygg.	Det	finns	utrymme	för	lärarna	att	
hinna	med	och	ge	det	stöd	som	eleverna	anser	sig	behöva.	Det	är	en	skyd-
dad	och	tillrättalagd	miljö	som	eleverna	beskriver.	Den	anses	nödvändig	
för	att	eleverna	ska	kunna	klara	en	gymnasieutbildning.	

I	samtal	med	eleverna	framkommer	också	en	något	annorlunda	bild.	Ge-
nom	att	eleverna	går	i	en	särskild	undervisningsgrupp	i	gymnasieskolan	är	
de	medvetna	om	att	de	har	fått	en	tillrättalagd	skolmiljö	för	att	klara	sina	
studier.	En	konsekvens	är	att	eleverna	inte	riktigt	vet	vad	som	förväntas	av	
dem	när	de	gått	ut	gymnasiet.	Å	ena	sidan	har	de	tillägnat	sig	en	gymna-
sieutbildning	där	målen	varit	de	samma	som	för	andra	gymnasieungdomar	
som	läser	på	motsvarande	nationella	program.	Å	andra	sidan	har	de	skett	
olika	anpassningar	för	att	underlätta	för	elevernas	lärande.	Det	finns	en	viss	
oro	hos	eleverna	om	hur	deras	framtid	kan	komma	att	se	utifrån	vetskapen	
om	att	deras	skolsituation	är	särskilt	anpassad.	

Diagnosen styrande för undervisningen
En	övergripande	 idé	med	hela	programmet	är	att	elever	med	diagnosen	
Aspergers	syndrom	ska	få	möjlighet	att	läsa	ett	gymnasieprogram	inom	en	
särskilt	anpassad	didaktisk	skolmiljö.	Anpassning	av	såväl	den	rumsliga	mil-
jön	som	de	didaktiska	förutsättningarna	är	centrala	tankegångar	hos	lärarna	
som	undervisar	inom	programmet.	På	ett	övergripande	plan	kan	diagno-
sen	sägas	vara	styrande	för	hur	skolmiljön	har	utformats.	För	att	eleverna	
ska	kunna	klara	sina	studier	menar	lärarna	att	det	har	varit	nödvändigt	att	
anpassa	hela	 skolmiljön	utifrån	elevernas	 funktionshinder.	Diagnosen	är	
den	”minsta	gemensamma	nämnaren”	för	de	elever	som	går	på	program-
met.	Det	är	med	andra	ord	inte	den	teoretiska	inriktningen	av	program	
som	utgör	den	gemensamma	grunden	för	programmet	och	den	skolmiljö	
som	organiserats.	Med	hela skolmiljön	avses	det	individuella	programmet,	
dess	fysiska	placering	och	hur	undervisningen	är	organiserad	(se	kapitel	5).	
Som	kommer	att	framgå,	har	den	yttre,	fysiska	miljön	anpassats	utifrån	vad	
eleverna	anses	behöva.	

Med	utgångspunkt	 i	den	neuropsykiatriska	diagnos	 som	eleverna	har	
ställs	krav	på	undervisningen	och	hur	den	organiseras	(se	Gillberg,	�997;	
Hjörne,	�004).	Diagnoser	har	i	ett	visst	avseende	påverkat	organiserandet	
av	undervisning	i	särskilda	undervisningsgrupper,	ofta	influerat	från	medi-
cinskt	håll	(jfr	Gillberg,	�997;	Hagberg,	�975;	Skolverket,	�004;	Skrtic,	
�995;	Rutter,	�98�;	�00�;	Trevarthen	mfl,	�998).	Under	slutet	av	�990-	
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talet	förde	Gillberg	(�997)	fram	behovet	av	särskilda	små	undervisnings-
grupper	för	elever	med	Aspergers	syndrom.	

I	följande	avsnitt	har	jag	gjort	en	uppdelning	mellan rumslig anpassning 
utifrån diagnos och	didaktisk anpassning utifrån diagnosen. 

Rumslig anpassning utifrån diagnos
	Utformningen	av	elevernas	egna	arbetsplatser	med	skärmar	mellan	platser-
na	ger	fysiskt	avgränsade	rum	inne	i	klassrummet.	Denna	yttre	avgränsning	
mellan	elevernas	arbetsplatser	är	något	som	elever	och	lärare	framhåller	som	
något	som	gynnar	elevernas	lärande.	Eleverna	beskriver	det	som	en	plats	där	
man	kan	få	lugn	och	ro.	Avskärmningen	innebär	att	eleverna	”hindras”	att	
ta	kontakt	med	varandra	under	lektionerna,	samtidigt	som	det	skapar	en	
lugnare	skolmiljö	och	ökad	möjlighet	till	att	koncentrera	sig.	

Ochs,	Kramer-	Sadlik,	Solomon	&	Gianer	Sirota	(�00�)	visar	i	sin	stu-
die	att	elever	med	högfungerande	autism	och	Aspergers	syndrom	som	var	
inkluderade	i	vanliga	klasser	inte	klarade	att	hantera	för	mycket	intryck.	
När	eleverna	blev	”överstimulerade”	drog	de	sig	gärna	undan	till	lugnare	
miljöer	i	skolan.	Eleverna	i	min	studie	påpekar	att	det	är	positivt	att	ha	en	
egen	avskiljd	plats	dit	elever	kan	dra	sig	tillbaka	när	de	behöver	koppla	av.	
Avgränsningen	i	form	av	ett	eget	”hemklassrum”	utgör	ytterligare	en	fysisk	
avgränsning	som	anses	som	en	viktig	förutsättning	för	lärandet	för	denna	
grupp	av	elever.	

Elevernas	erfarenhet	av	såväl	högstadiet	som	studier	inom	nationella	
program	i	gymnasiet	innebar	svårigheter	och	hade	skapat	förvirring	för	
många	av	eleverna.	För	många	elever	innebar	förflyttningen	mellan	olika	
klassrum,	mötet	med	olika	lärare	i	olika	klassrum,	en	oöverstiglig	situation	
enligt	eleverna.	Poängen	med	att	arrangera	undervisningen	i	ett	”hem-
klassrum”	var	att	ge	eleverna	en	stabil	grund	och	underlätta	för	eleverna	i	
skolsituationen.	Genom	att	eleverna	slipper	hålla	reda	på	olika	klassrum	
och	vilka	böcker	de	ska	ha	med	till	lektionerna,	skapas	en	stabilitet	och	
ett	lugn	som	eleverna	anser	att	de	behöver.	Byte	av	klassrum	ställer	även	
stora	krav	på	elevers	tidsuppfattning,	förmåga	till	planering	och	struk-
tur.	Antalet	klassrum	var	alltså	reducerade.	Därmed	minskar	några	av	de	
svårigheter	som	elever	med	Aspergers	syndrom	kan	ha	i	sin	dagliga	skol-
situation	(Thimon,	�000).	Däremot	var,	som	jag	tidigare	nämnt,	mötet	
med	olika	lärare	inte	begränsat	(jfr	Hugo,	�007).	Ett	eget	hemklassrum	
för	eleverna	anses	också	av	både	lärare	och	elever	som	en	förutsättning	
för	elevernas	lärande.	

Den	 rumsliga	organiseringen	av	klassrummet	 spelar	 en	viktig	 roll	 för	
hur	undervisningen	organiseras.	Eleverna	sitter	mer	eller	mindre	alltid	vid	
sina	arbetsplatser	under	samtliga	lektioner.	Det	innebär	att	även	under	de	
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lektioner	då	eleverna	arbetar	med	samma	uppgifter	finns	det	väldigt	 lite	
samspel	mellan	eleverna.	Elevernas	möjlighet	att	samarbeta	kring	en	upp-
gift	begränsas	av	de	skärmar	som	finns	mellan	arbetsplatser.	Samarbete	el-
ler	samtal	mellan	eleverna	existerar	i	stort	sett	inte	alls	under	lektioner.	Det	
förekommer	heller	 inte	grupparbete	eller	andra	arbeten	som	innebär	att	
eleverna	arbetar	tillsammans.	

Enligt	lärarna	är	elevernas	diagnos	utgångspunkten	för	hur	undervisning-
en	är	organiserad.	När	lärarna	pratar	om	undervisningen	relaterar	lärarna	
ofta	till	den	diagnos	som	eleverna	har.	Diagnosen	legitimerar	programmets	
existens,	men	också	ett	visst	bemötande	av	eleverna.	

Exempel	7:�

Karin: Jag	tror	för	alla	funktionshindrade	
ungdomar	som	har	bokstavsdiagnoser,	
Asperger	eller	spelar	ingen	roll	vad
dom	har	så	tror	jag	att	deras	
utbildning	står	och	svajar	med	att	deras	
utbildning	är	individualiserad	utifrån	
deras	funktionshinder.

Det	råder	en	allmän	uppfattning	hos	lärarna	att	utbildningen	bör	indivi-
dualiseras	utifrån	elevernas	funktionshinder.	Lärarna	framhåller	att	under-
visningen	ska	vara	särskilt	anpassad	utifrån	de	behov	som	eleverna	har.	I	
lärarens	tal	framträder	ett	kompensatoriskt	synsätt,	där	de	insatser	som	lä-
rarna	som	undervisar	inom	programmet	pratar	om,	är	starkt	relaterade	till	
den	specifika	elevgruppens	diagnosproblem	som	syftar	till	att	kompensera	
eleverna	för	deras	brister.	Bland	annat	handlar	det	om	att	eleverna	kan	ha	
svårt	att	ta	del	av	undervisning	i	stora	undervisningsgrupper.	Enligt	lärar-
na	är	det	viktigt	att	särhålla	och	segregera	de	elever	som	har	Aspergers	syn-
drom	i	en	liten	klass.	

Exempel	7:3

Niklas: Det	är	ju	just	därför	man	inte	vill	ha	någon	bland-
ning.	Utan	just	Aspergers	syndrom,	för	dom	är
betjänta	av	miljön.	Och	en	annan	diagnos	kanske		
behöver	en	annan	miljö.	Därför	ska	man	ha	samma	
typ.	Annars	skulle	man	ju	behöva	ha	en	liten	skola	
för	varje	elev.	Då	har	vi	gjort	det	här	till	Asperger.
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Läraren	i	exemplet	betonar	det	väsentliga	i	att	segregera	och	upprätta	sär-
skilda	undervisningsgrupper	som	är	inriktade	mot	elever	med	särskilda	di-
agnoser.	Överlag	betonar	lärarna	vikten	av	en	särskild	klassrumsmiljö	inom	
vilken	eleverna	har	sina	enskilda,	personliga	arbetsplatser,	där	såväl	skolma-
terial	som	andra	personliga	tillhörigheter	kan	förvaras.	Eleverna	anses	vara	i	
behov	av	en	”extremt”	anpassad	studiemiljö.	Tillgången	till	en	liten	under-
visningsgrupp,	med	ett	fåtal	elever,	samt	behovet	av	en	enskild	arbetsplats	
med	möjlighet	till	avskildhet,	är	sådant	som	framhålls	som	nödvändigt	för	
denna	elevgrupp.	Studiemiljön	är	till	sin	karaktär	en	segregerande	lösning	
som	är	fysiskt	integrerad	i	gymnasieskolan.	Ett	viktigt	argument	för	ett	eget	
klassrum	är	att	eleverna	har	behov	av	trygghet	och	stabilitet,	vilket	inte	kan	
ges	i	en	större	klass.

Didaktisk anpassning utifrån diagnosen
Med	didaktisk	anpassning	menar	jag	i	vilken	utsträckning	som	de	didak-
tiska	förutsättningarna	är	anpassade	för	att	utveckla	elevernas	lärande.	Vad	
det	är	som	lärarna	utgår	ifrån	när	de	utformar	undervisningen	är	en	central	
fråga.	Elevernas	motivation	och	särskilda	intressen	för	ett	ämne	framhålls	
som	viktigt.	Istället	för	att	försöka	få	eleverna	att	läsa	ytterligare	kurser	i	de	
ämnen	som	de	har	svårigheter	med	eller	som	de	inte	alls	är	intresserade	av,	
uppmuntras	eleverna	att	läsa	ytterligare	kurser	i	de	ämnen	som	de	är	sär-
skilt	intresserade	av.	

Exempel	7:4

Niklas: Ehh	för	dom	har	ju	specialintressen	som
dom	är	speciellt	bra	och	sådant	som	dom
inte	alls	tycker	om.	Det	finns	ingen	anledning	att		
tjata	på	dom	där	sakerna.	Oskar	som	inte	är	särskilt	
duktig	i	matte,	varför	ska	han	tvingas	att	göra	mer	
matte	än	den	matten	han	behöver.	
Låt	honom	blomma	istället,	på	engelskan	istället,	och	
känna	att	han	är	duktig.	Att	han	är	liksom	fasiken.
Jag	är	bäst	på	skolan	här	va.	Bästa	resultatet	på	sko-
lan.	Han	hade	det	på	skolan.

Kicki: Han	hade	det?

Niklas: Ja	han	hade	bästa	resultatet	på	hela	skolan.
Kicki: I	engelska	A?

Niklas: Engelska	B.	Ja	istället	för	att	känna	det,
jaha	nu	hade	jag	ett	av	dom	sämsta	
resultatet	igen	på	matte	B.	Det	är	inget	bra.	
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Enligt	läraren	i	exemplet	har	eleverna	en	särskild	kompetens	och	ett	särskilt	
intresse	inom	vissa	ämnen.	Elevernas	olika	anlag	och	intressen	betonas	och	
ses	som	angelägna	att	lyfta	fram	i	skolsituationen.	De	olika	behov	som	elev-
erna	har	i	relation	till	olika	ämnen	innebär	att	behoven	kan	skifta	mellan	
olika	elever	och	olika	tillfällen.	Man	kan	ana	att	läraren	i	likhet	med	andra	
lärare	anser	att	elevernas	särskilda	intressen	har	att	göra	med	deras	diagnos.	
Det	förekommer	också	att	en	lärare	framhåller	enskilda	elevers	särskilda	in-
tresse	för	vissa	ämnen.	Inom	dessa	ämnen	anser	lärarna	inom	programmet	
att	elevernas	ska	ha	möjlighet	att	läsa	ytterligare	kurser	för	att	på	sätt	upp-
muntra	elevernas	motivation	och	fallenhet	för	vissa	ämnen.	

Elevernas	motivation	för	ämnet	är	på	så	sätt	styrande	för	hur	mycket	
elevernas	ska	läsa	i	ett	ämne.	Det	innebär	att	diagnosen	används	för	att	le-
gitimera	såväl	elevernas	särskilda	intresse	i	ett	visst	ämne	som	att	eleverna	
har	svårigheter	att	prestera	i	ett	ämne	som	de	inte	är	motiverade	för.	Elev-
ernas	olika	behov	av	såväl	nivåanpassningar	i	ett	ämne	som	andra	aspekter	
av	anpassning	görs	således	inte	till	ett	problem.	Istället	arbetar	lärarna	ak-
tivt	för	att	individualisera	och	anpassa	undervisningen.

Elevernas olikhet och skilda behov som utgångspunkt
I	föregående	avsnitt	lyfte	jag	fram	hur	individualisering	sker	på	ett	generellt	
plan	med	utgångspunkt	i	elevernas	diagnos.	Den	anpassning	som	lärarna	
argumenterar	för	och	genomför	tar	sin	utgångspunkt	i	elevernas	officiella	
diagnos	när	det	gällde	både	den	organisatoriska	som	didaktiska	anpassning	
för	att	gynna	elevernas	lärande.	Den	officiella	diagnosen	dominerade	som	
utgångspunkt	på	ett	generellt	plan.	I	följande	avsnitt	avser	jag	att	lyfta	fram	
hur	undervisningen	genomförs	med	fokus	på	de	enskilda	eleverna.	Här	an-
vänds	inte	diagnosen	som	utgångspunkt	för	hur	undervisningen	är	organi-
serad.	Istället	är	det	de	enskilda	elevernas	olikhet	och	skilda	behov	som	styr	
undervisningssättet.	Trots	lärarnas	olika	bakgrund	och	olika	undervisnings-
ämnen,	förefaller	en	gemensam	aspekt	dominerar	organiserandet	av	under-
visningen.	Lärare	likväl	elever	framhåller	individualisering	som	en	form	av	
undervisning	som	passar	eleverna	särskilt	bra.	Det	beskrivs	även	som	en	
nödvändighet	för	att	kunna	hantera	den	heterogena	grupp	som	program-
mets	elever	utgör.	I	följande	exempel	resonerar	en	av	ämneslärarna	hur	han	
går	till	väga	i	sin	undervisning	i	engelska.	
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Exempel	7:5

Kicki: Det	här	med	att	med	att	möta	eleverna	på	olika	
nivåer	hur	hur	gör	du	det?

Mats: Dels	gör	jag	det	genom	att	sålla	jättemycket	bland	
uppgifterna.	
Det	där	är	för	svårt	eller	så	får	man	kopiera	upp	olika	
saker.	Idag	ska	vi	jobba	med	artiklar	till	exempelvis.	
Då	har	några	lite	svårare.	Som	jag	lämnar	ut	till		
Anneli.	Och	låtsas	inte	om	det	då	va.	
Sen	har	jag	andra	till	Johan.	Eller	ska	översätta	
stycke,	så	jag	läser	som	dom	får	översätta.	Som	jag
tänker	att	det	kommer	dom	att	kunna	klara	och	så	
sparar	jag	det	till	honom.

Kicki: Du	tänker	så	hela	tiden?	

Mats: Ja	det	måste	jag	göra.

Den	didaktiska	anpassningen	av	undervisningen	till	enskilda	elever	och	deras	
specifika	behov	är	något	som	lärarna	framhåller	som	väsentligt	för	hur	under-
visningen	är	organiserad.	Av	exemplet	framgår	att	det	sker	en	ständig	anpass-
ning av	såväl innehåll, omfång, nivå och material	i	de	uppgifter	som	eleverna	
genomför.	Även	hur	olika	eleverna	lär	sig,	är	något	som	lärarna	menar	att	de	
tar	hänsyn	till.	En	del	elever	ansågs	behöva	repetera	mycket,	medan	andra	lärde	
sig	förhållandevis	lätt.	Det	ställer	enligt	min	mening	krav	på	läraren	förmåga	
att	förstå	enskilda	elever	och	deras	sätt	att	lära	sig.	Kroksmark	(�997)	talar	om	
didaktisk kompetens	och	menar	att	kunskap	om	hur	inlärning	sker	är	något	som	
tillhör	lärarkompetensen.	Att	kunna	individualisera	undervisningen	hänger	
samman	med	att	ha	kunskap	om	hur	inlärning	sker	(se	Skolverket,	�005b).	

Exempel	7:6

Karin: Till	exempel	Olivia	som	sitter	(pekar	på	ett	grupp-
rum)	har	väldigt	svårt	att	se	tre	D.	
Så	då	gör	vi	geometri	med	henne	så,	då	så,	då	gör	vi	
små	lådor	och	tejpar	och	klippa	och	klistra.
Medan	Fredrik,	om	han	ritar	en	figur	så	ser	han.
Så	att	det	finns	ju	massor	saker.

Att	individualisera	skolarbetet	och	undervisningen	förefaller	vara	en	led-
stjärna	för	de	lärare	som	undervisar	inom	programmet.	Det	förekommer	
ingen	särskild,	enhetlig	metod	i	arbetet	med	eleverna.	Däremot	användes	
olika metoder	för	att	anpassa	innehållet	i	undervisningen	till	enskilda	elev-
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er.	Arbetssättet	innebär	att	eleverna	i	hög	grad	arbetade	i	sin	egen	takt.	Ar-
betstempot var	också	anpassat.	Eleverna	uppmanas	inte	att	lämna	uppgifter	
som	de	inte	var	färdiga	med,	för	att	”hänga	med”	de	andra	eleverna.	Det	
ges	alltid	tid	för	att	låta	enskilda	elever	arbeta	färdigt.	De	elever	som	blir	
färdiga	övergår	till	andra	uppgifter	inom	ämnet	eller	tar	helt	enkelt	en	paus	
en	stund.	Framför	allt	bygger	arbetssättet	på	att	eleverna	själva	involverades	
i	tänkbara	lösningar	utifrån	vad	som	var	bäst	för	eleven.	Lärare	och	elever	
diskuterar	på	så	sätt	gemensamt	fram	ett	lämpligt	tillvägagångssätt	vid	ge-
nomförande	av	uppgifter.	

Det	finns	en	lyhördhet	hos	lärarna	för	elevernas	svårigheter.	Att	ge	feed-
back	och	snabb	respons	beskriver	lärarna	som	en	förutsättning	för	att	elev-
erna	ska	lyckas	i	skolan.	Lärarnas	intresse	för	elevernas	hela	skolsituation	är	
enligt	lärarna	nödvändig	för	att	underlätta	elevernas	skolgång,	och	för	att	
de	ska	våga	tro	på	sin	kapacitet	i	skolan.	I	lärarnas	sätt	att	resonera	kring	
undervisningen	framkommer	en	sorts	emancipatorisk	underton:	”Dom	får	
inte	misslyckas	igen	dom	har	misslyckats	så	många	gånger	tidigare”.	Eleverna	
ska	slippa	uppleva	ett	misslyckande	i	sin	nuvarande	skolsituation.	

Eleverna	anser	också	själva	att	de	får	individuellt	stöd	utifrån	sina	skilda	
behov.	Eleverna	talade	ofta	om	behovet	av	stöd	i	inlärningssituationen.	I	
exemplet	nedan	beskriver	Åke	sin	nuvarande	skolgång.	Han	betonar	möj-
ligheten	att	få	stöd	utifrån	sina	särskilda	behov.	Det	verkar	som	Åkes	tidi-
gare	skolgång	har	präglats	av	en	känsla	av	att	alla	elever	ska	passa	in	i	en	
särskild	mall.	För	de	elever	som	inte	passat	in	i	mallen	har	skolgången	inne-
burit	något	negativt.

Exempel	7:7

Åke: Sen	så	är	det	ju	att	man	ju,	att	man	inte	behöver	föl-
ja	nån	sorts	planerad,	det	här	ska	den	typiske	eleven	
klara	av,	därför	ska	alla	klara	av	det.	Och	den	som	
inte	klarar	av	det	får	dåliga	betyg.	Haa	jag	skiter	i	vad	
man	har	för	kapacitet.	Utan	så	här	ska	man	göra.
Så	är	det	inte	här.	Behöver	man	ja,	har	man	vissa
behov,	då	får	man	dom	behoven	tillgodosedda.
Och	behöver	man	mer	mer	tid	så	får	man	mer	tid	
ehh.	Vill	man	inte	jobba	i	grupp	så	slipper	man.

Den	beskrivning	som	Åke	ger	av	undervisningen	inom	programmet	skiljer	
sig	från	hans	tidigare	erfarenheter.	Överlag	framhåller	eleverna	att	ett	indi-
viduellt	arbetssätt	gynnar	deras	inlärning.	Eleverna	anser	också	att	de	har	en	
möjlighet	att	påverka	sin	egen	skolsituation.	Eleverna	framhåller	betydelsen	
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av	att	anpassa	undervisningen	utifrån	deras	förutsättningar.	I	elevernas	berät-
telser	utgör	arbetstempot	en	central	del	av	anpassningen	utifrån	deras	behov.	
Behovet	av	tid	framför	allt	i	provsituationer	poängteras	av	eleverna.	

Vid	ett	flertal	tillfällen	noterade	jag	att	eleverna	fick	mer	tid	när	de	skulle	
skriva	ett	prov.	De	elever	som	behövde	extra	lugn	och	ro	fick	möjlighet	att	
sitta	enskilt	i	ett	eget	rum.	Denna	individualisering	var	möjlig,	dels	efter-
som	alla	elever	inte	skrev	prov	samtidigt,	dels	eftersom	elevunderlaget	var	
litet	och	det	var	sällan	flera	elever	framförde	behovet	av	att	sitta	enskilt	vid	
provtillfällen.	Lärarna	var	också	lyhörda	för	elevernas	behov	och	frågade	hur	
den	enskilda	eleven	vill	genomföra	provet.	Inte	bara	elevernas	behov	av	tid	
framhölls	som	väsentligt.	En	anpassning	av	såväl	uppgifternas	innehåll	som	
omfång	i	uppgiften	skedde	också	kontinuerligt.

Exempel	7:8

Lärare: Det	här	har	hetat	Jugoslavien.
Sen	tog	man	bort	landet	Jugoslavien
och	döpte	om	det	till	Serbien	och	Montenegro.
för	det	var	dom	kvarvarande	provinserna.
Belgrad	den	gamla	huvudstaden	i	Serbien.
Men	jag	kan	trösta	dig	med	att	det	behöver	du	inte
ha	kunskap	i.	Du	ska	få	en	helt	annorlunda
uppgift.

Erik: Jaha.

Lärare: Som	är	specialkonstruerad	för	dig,	
så	att	du	ska	kunna	bli	klar	med	den.

Erik: Ja	det	blir	trevligt	det	här	hoppas	jag.

Lärare: Ja	absolut	absolut.

När	lärarna	pratar	med	eleverna	betonas,	som	exemplet	visar,	betydelsen	
av	att	eleverna	klarar	de	uppgifter	som	de	förväntas	genomföra.	Här	fram-
kommer	en	möjlighet	till	att	bedöma	eleverna	arbete	på	ett	individuellt	sätt.	
Som	framgår	av	exemplet	sker	det	i	de	flesta	fall	i	en	dialog	mellan	läraren	
och	den	enskilde	eleven.	I	dessa	samtal	har	eleverna	stor	möjlighet	att	fram-
föra	egna	önskemål	om	hur	undervisningen	ska	läggas	upp.	Överlag	verkar	
eleverna	uppleva	att	de	har	möjlighet	att	påverka	den	undervisning	som	de	
tar	del	av.	Särskilt	påtaglig	blir	möjligheten	till	individuell	anpassning	när	
eleverna	ska	genomgå	ett	examinerande	tillfälle,	vilket	jag	återkommer	till	
lite	längre	fram.	

Ett	exempel	på	individualisering	är	bland	annat	Åkes	deltagande	i	under-
visningen	i	svenska.	Enligt	läraren	har	Åke	redan	den	grundläggande	kun-
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skap	som	krävs	i	ämnet.	Eftersom	Åke	ansåg	att	undervisningen	i	svenska	
inte	tillförde	honom	någon	extra	i	form	av	kunskap	”vägrade”	han	delta	i	
undervisningen.	Denna	elev	såg	svenskan	enbart	som	en	repetition	av	tidi-
gare	förvärvade	kunskaper	som	skett	i	grundskolan	(jfr	Hill,	�998,	s	��3).	
Enligt	Åke	själv	och	enligt	läraren	har	Åke	inga	som	helst	problem	att	ge-
nomföra	ett	prov	i	svenska	som	ger	honom	betyget	godkänt.	I	detta	ämne	
strävar	Åke	heller	inte	efter	något	högre	betyg	än	G.	Den	form	av	anpass-
ning	som	denna	elev	kommit	överens	med	läraren	är	att	han	ska	genom-
föra	de	prov	som	sker	i	ämnet.	I	följande	exempel	nedan	beskriver	Åke	hur	
hans	deltagande	i	ämnet	svenska	ser	ut.	

Exempel	7:9

Åke:	 Jag	pallar	inte	med	svenskan.	Jag	gör	proven.	Jag	vet	
att	jag	kan	det.	Det	är	ingen	skillnad	mot	lågstadiet.
Det	är	samma	sak,	repetera,	repetera.	Det	är	så	löjligt	
så,	har	man	klarat	svenskan	på	lågstadiet	då,	vilket	
alla	har	då	ska	man	väl	kunna	det.	Det	finns	inget	
här	att	gå	igenom.

Åke	beskriver	i	exemplet	sitt	ointresse	för	ämnet	svenska	och	anser	att	han	
kan	det	innehåll	som	undervisningen	i	ämnet	utgår	ifrån.	Istället	för	att	lä-
raren	kräver	Åkes	deltagande	under	lektionerna	i	svenska,	har	innehållet	i	
undervisningen	anpassats	till	Åkes	krav	och	behov.	Den	överenskommelse	
som	eleven	har	gjort	med	läraren	är	att	enbart	genomföra	proven.	Proven	
är	såväl	muntliga	som	skriftliga.	Under	lektionerna	i	svenska	är	Åke	när-
varande,	men	han	gör	aldrig	några	av	de	uppgifter	som	läraren	introduce-
rar.	Under	lektionerna	gör	läraren	inga	försök	att	få	Åke	att	genomföra	de	
uppgifter	som	de	andra	eleverna	genomför,	trots	att	Åke	sitter	vid	sin	ar-
betsplats	när	det	bedrivs	undervisning	i	svenska.	

Elevernas	upplevelser	av	att	undervisningen	bedrivs	på	ett	annat	sätt	än	
vad	de	varit	vana	vid	under	tidigare	skoltid	är	påtaglig.	Eleverna	upplever	
en	mer	tillåtande	miljö	i	sin	nuvarande	skolsituation.	Det	är	inte	enbart	
själva	undervisningen	som	eleverna	upplever	vållat	problem	i	grundskolan.	
Eleverna	beskriver	också	att	de	inte	blivit	förstådda	av	sina	lärare.	Lärarnas	
bristande	förståelse	och	empati	för	elevernas	problem,	samt	lärarnas	oför-
måga	att	ta	tillvara	elevernas	olika	intressen,	beskrivs	som	ett	problem.	De	
elever	som	beskriver	lärarna	i	negativa	termer	och	som	verkar	ha	haft	stora	
problem	med	tidigare	lärare,	beskriver	mycket	ingående	sin	dåliga	relation	
till	lärarna	(jfr	Péres	Prieto,	�99�).	
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Bedömning och examinerande situationer
Prov	och	bedömningar	utgör	en	central	del	av	skolans	arbete.	Elevernas	
förmåga	bedöms	kontinuerligt	i	relation	till	de	kunskapsmål	de	förväntas	
nå	upp	till.	Prov	och	bedömning	utgör	även	inom	denna	skolverksamhet	
en	central	del	av	det	vardagliga	arbetet.	Lärarnas	bedömningar	av	elevernas	
kunskaper	var	ofta	integrerade	med	undervisningen.	Lärarens	slutgiltiga	be-
dömning	av	elevernas	kunskap	genomfördes	antingen	i	form	av	muntliga	
eller	skriftliga	prov.	Flertalet	av	eleverna	var	aktiva	och	tog	egna	initiativ	
till	samtal	med	lärarna	om	bedömning	av	deras	skolprestation.	Det	inne-
bär	att	bedömningar	av	elevernas	kunskap	kan	ske	omgående,	utan	någon	
förvarning.	Ibland	bestämmer	elever	och	lärare	i	samtalet	att	pröva	elevens	
kunskap	omgående	antingen	muntligt	eller	skriftligt.	Det	innebar	att	eleven	
inte	behöver	vara	nervös	så	långt	i	förväg.	Det	händer	också	att	elever	ber	
att	få	skjuta	upp	ett	prov	till	nästkommande	lektion.	

De	argument	som	förs	fram	kan	vara	att	eleven	inte	hunnit	läsa	på,	el-
ler	att	eleven	inte	känner	sig	motiverad	för	stunden.	För	vissa	elever	är	det	
angeläget	att	försöka	höja	sitt	betyg	i	ett	ämne.	Skälet	till	det	kan	vara	att	
eleven	har	en	särskild	utbildning	i	sikte	och	därför	behöver	sitt	betyg	i	ett	
specifikt	ämne	för	att	kunna	komma	in	på	ett	program.	När	elever	tillåts	
skriva	om	prov	refererar	lärarna	till	den	så	kallade”	pysparagrafen”	(SKOLFS	
�000:	�34,	ändr.	�00�:�0,	4	§).	Genom	att	hänvisa	till	”pysparagrafen”	
kan	elever	erbjudas	att	skriva	om	prov	om	eleverna	inte	är	nöjda	med	det	
resultat	som	de	fått.	För	lärarna	är	”pysparagrafen”	användbar	när	de	vill	
att	elever	ska	skriva	om	prov.	Det	förekommer	situationer	då	läraren	har	
rättat	ett	prov	som	en	elev	har	genomfört	och	det	visar	sig	att	läraren	inte	
är	nöjd	med	elevens	resultat.	Det	kan	innebära	att	läraren	går	tillbaka	till	
eleven	och	ber	eleven	utveckla	vissa	resonemang	eller	räkna	om	vissa	upp-
gifter.	Det	sker	i	de	situationer	då	läraren	anser	att	eleven	kan	mer	än	vad	
eleven	”lyckats”	prestera	på	provet.	

Den	del	av	undervisningen	som	lärarna	beskriver	som	särskilt	svår	för	
eleverna	är	genomförandet	av	prov.	Provsituationen	beskrivs	som	väldigt	
stressande,	vilket	är	relaterat	till	elevernas	tidigare	negativa	erfarenhet	av	att	
skriva	prov.	Elevernas	erfarenhet	av	prov	var	att	de	var	långa,	omfattande	
samt	tidskrävande.	Skriftliga	prov	genomfördes	 i	stora	grupper	av	elever	
vid	samma	tillfälle.	Genom	att	dela	upp	avsnitt	i	kurslitteraturen	till	min-
dre	delar	som	eleverna	fick	”tenta”	av	i	mindre	omfattande	prov	antingen	
muntligt	eller	skriftligt	undviker	man	enligt	lärarna	stressande	situationer	
vid	de	examinerade	situationerna.

Skolans	mål	och	krav	finns	uppställda	i	respektive	ämne	och	lärarna	är	
noga	med	att	följa.	Den	slutgiltiga	bedömningen	som	görs	för	att	ta	reda	
på	elevens	kunskap	är	genomförande	av	prov.	Lärarna	strävar	efter	att	han-
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tera	de	svårigheter	som	eleverna	upplever	vid	prov.	Det	är	sällan	som	prov	
genomförs	vid	ett	och	samma	tillfälle	i	ett	ämne	för	samtliga	elever	i	en	
klass.	Lärarnas	bedömningar	av	elevernas	kunskaper	sker	kontinuerligt	un-
der	hela	läsåret.	

Exempel	7:�0

Läraren: Vill	du	ha	skiftliga	frågor	på	Romantiken?	Lite	så	vad
romantiken	innebär.	Eller	vill	du	ha	muntligt?

Emma	 Jag	kan	ta	muntligt.	

Läraren Du	tar	muntligt	också,	bra.	Då	får	du	vila	fem
minuter,	en	kvart	så	tar	vi	ett	tag	i	svenskan	sen.

Exemplet	visar	hur	det	 i	den	dialog	som	utspelar	sig	mellan	lärarna	och	
eleverna	kontinuerligt	sker	förändringar	utifrån	enskilda	elever	av	under-
visningen.	Eleverna	själva	ges	möjlighet	att	påverka	tidpunkten	då	ett	prov	
ska	skrivas	och	vilken	betygsnivå	som	de	vill	nå	upp	till.	Samtidigt	som	det	
finns	ett	stort	utrymme	för	eleverna	att	påverka	när	de	ska	genomföra	ett	
prov,	måste	ändå	eleverna	ta	hänsyn	till	hur	lång	tid	en	kurs	kan	ta	i	an-
språk	relaterat	till	hela	utbildningens	omfattning.	Det	finns	utrymme	för	
eleverna	att	både	forcera	i	tid	eller	att	få	mer	tid	till	förfogande	för	att	kla-
ra	kursen.	De	prov	som	läraren	arbetar	fram	är	innehållsmässigt	anpassade	
efter	elevens	kunskapsnivå.	

De	elever	som	strävar	efter	MVG	får	endast	ett	fåtal	svåra	uppgifter.	Elev-
erna	genomför	inga	uppgifter	som	ligger	på	en	lägre	nivå	och	som	mot-
svarar	VG-nivån,	eftersom	det	skulle	 förlänga	provets	 längd.	Genom	att	
proven	specialkomponeras	på	detta	sätt	blir	bedömningen	tydligt	relaterat	
till	elevernas	kunskapsnivå	samt	till	deras	i	förväg	uppställda	önskemål	om	
betyg.	Det	sätt	på	vilket	lärare	och	elever	agerar	i	olika	situationer	under	
lektioner	är	beroende	av	en	mängd	olika	faktorer.	Elevernas	möjlighet	att	
kunna	påverka	utformningen	av	undervisningen	framgår	av	nästa	exempel.	
Det	skriftliga	provtillfället	i	matematik	hade	inte	fungerat	alls	för	Anders	
vid	den	tidpunkt	då	provet	skulle	genomföras.	Vid	efterföljande	matema-
tiklektion	är	det	Anders	som	för	provet	på	tal.

Exempel	7:��

Anders: Nä	men	vi	skulle	ju	ta	det	här	du	vet	provgrejen	och
vad	det	va	sen	skulle	jag	få	vila	här	sa	du.

Läraren	tittar	i	boken	som	Anders	har	framför	sig.	Anders	får	ett	positivt	
gensvar	av	läraren,	vilket	resulterar	i	att	läraren	och	eleven	förflyttar	sig	in	
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i	ett	rum	som	ligger	i	anslutning	till	klassrummet.	Eleven	sätter	sig	vid	det	
bord	som	finns	inne	i	rummet	med	plats	för	fyra	personer.	På	ena	väggen	
finns	en	svart	tavla	som	läraren	ställer	sig	framför	och	vänder	sig	mot	den	
plats	där	eleven	sitter.	Eleven	har	slagit	upp	boken	och	genomgången	börjar.	
Läraren	anpassar	genomgången	genom	att	läraren	skriver	på	tavlan	medan	
eleven	inte	antecknar	alls.	Istället	svarar	eleven	enbart	på	lärarens	frågor.

Exempel	7:��

Läraren: Vet	du	vad	Anders?	Nu	har	du	visat	för	mig	att	du	är	
G.	Strävar	du	efter	VG	eller	strävar	du	efter	G?
Jag	kommer	inte	håg	det.

Anders: Det	här	är	ju	inget	supertungt	utan	jag	kan	ju	kolla	
ifall	jag	har	tid	men	jag	kan	ju	köra	igenom	allt	först
och	se	om	jag	har	tid.	

Läraren: Det	låter	bra.	

Anders: Bra.

Som	framgår	av	exemplet	ger	läraren	vid	de	muntliga	provgenomgångarna	
omedelbar	respons	till	eleverna	om	hur	provet	har	gått	och	vilket	betyg	elev-
en	nått	upp	till.	I	ovanstående	exempel	ger	läraren	eleven	en	möjlighet	att	
själv	bestämma	om	han	ska	arbeta	igenom	matematikuppgifterna	en	gång	
till.	Det	skulle	på	så	sätt	kunna	ge	eleven	en	ny	möjlighet	till	bedömning	
och	eventuellt	ett	högre	betyg.	Vid	provtillfället	gavs	eleven	ökade	möjlighe-
ter	att	genomföra	provet	med	ett	lyckat	resultat	genom	anpassning av både 
innehåll,	metod	och	material.	Exemplet	visar	även	en	individualisering	av	
hur elevernas arbete ska värderas.	Efter	lektionens	slut	berättar	läraren	för	mig	
att	denna	elev	har	motoriskt	svårt	att	skriva	vilket	eleven	upplevde	som	en	
stressande	faktor	när	eleven	vid	den	tidigare	tidpunkten	skulle	skriva	provet	
i	matematik.	Vid	den	tidpunkten	avbröt	eleven	skrivningen	av	provet.	Vid	
ovanstående	tidpunkt	underlättade	läraren	genom	att	låta	eleven	själv	slippa	
att	skriva	matematikprovet.	Omfånget	på	provet	reduceras	enbart	till	de	ex-
aminerande	uppgifter	som	eleven	ska	kunna	vid	tillfället.	Enligt	läraren	var	
den	examinerande	situationen	huruvida	eleven	hade	tillägnat	sig	matematik-
uppgifterna	och	genom	att	läraren	underlättade	för	eleven	genom	att	skriva	
kunde	koncentrerar	sig	helt	och	hållet	på	att	räkna	ut	uppgifterna.

Bedömning	av	elevernas	kunskap	sker	kontinuerligt	under	hela	läsåret.	
Den	kunskap	som	eleverna	ska	tillägnas	sig	kontrolleras	inte	vid	en	speci-
fik	tidpunkt	eller	på	samma	sätt.	Det	är	inte	heller	nödvändigt	att	pröva	
alla	elevers	kunskap	vid	samma	tidpunkt.	I	stället	för	att	relatera	individens	
kunskap	till	andra	elever	och	deras	kunskapsnivå	sätts	den	enskilde	elevens	
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kunskap	i	centrum.	Genom	detta	sätt	att	bedriva	undervisning	ökar	elever-
nas	möjlighet	att	tillägna	sig	ämneskunskaper	och	därmed	lyckas	med	sina	
studier.	Den	flexibilitet	som	undervisningen	bygger	på	menar	jag	gynnar	
elevernas	möjlighet	att	lyckas	med	sina	studier.	

En anpassning där alla elever inte ryms
Även	inom	denna	anpassade	och	individualiserade	skolmiljö	som	var	avsedd	
att	passa	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom	fanns	det	elever	som	av	
olika	skäl	inte	ansågs	”passa	in”.	Under	den	tid	då	jag	bedrev	fältarbete	inom	
programmet	fanns	det	elever	som	av	olika	skäl	inte	deltog	i	den	ordina-
rie	undervisningen	inom	programmet.	När	jag	påbörjade	fältarbetet	fanns	
det	en	elev	som	studerat	på	programmet	sedan	ett	och	ett	halvt	år	tillbaka.	
Denna	elev	hade	under	perioder	haft	sporadisk	skolgång	med	både	kortva-
rig	och	långvarig	frånvaro	under	sin	studietid	på	programmet.	När	eleven	
kom	till	skolan	var	hon	högljudd	och	påverkade	klassen	negativt	menade	
lärarna.	Kort	efter	min	första	tid	i	klassen	blev	denna	elev	hänvisad	hem-
undervisning	av	det	skälet	att	det	inte	fungerade	för	eleven	att	delta	i	den	
ordinarie	undervisningen	som	skedde	inom	programmet.	Den	undervisning	
som	denna	elev	fick	skedde	till	största	delen	i	hemmet	utifrån	självstudier.	
En	av	lärarna	från	programmet	åkte	vid	några	tillfällen	hem	till	eleven.	Vid	
några	tillfällen	kom	också	eleven	till	skolan	för	att	skriva	prov.	Andra	lös-
ningar	för	elever	som	inte	klarade	av	den	undervisningen	som	skedde	var	
också	aktuella.	Till	exempel	förekom	det	att	elever	gick	halva	veckan	i	sko-
lan	och	var	hemma	den	andra	halvan.	

Dessa	exempel	visar	på	ett	kategoriskt	synsätt	hos	lärarna	där	elevernas	
svårigheter	förläggs	hos	individen,	vilket	föranleder	olika	lösningar.	För	de	
två	eleverna	görs	särskilda	lösningar	utanför	skolan.	Eleverna	har	inte	till-
gång	till	skolan	på	samma	premisser	som	de	andra	eleverna.	Tillsammans	
med	lärarna	och	föräldrarna	har	eleverna	bestämt	att	deras	huvudsakliga	
undervisning	bedrivs	 i	 hemmet	med	 stöd	 av	 lärarna.	Den	här	 typen	 av	
skolgång	är	något	som	ett	flertal	av	eleverna	som	studerar	på	programmet	
beskrev	i	relation	till	deras	tidigare	skolerfarenhet.	Även	från	denna	indi-
viduellt	anpassade	skolverksamhet	som	är	organiserad	för	att	passa	elever	
som	inte	platsar	i	den	vanliga	skolan	förekommer	det	alltså	elever	som	inte	
ansågs	passar	in.	I	ovanstående	fall	var	det	skolan	som	ansåg	att	eleven	inte	
passade	in.	En	annan	elev	valde	själv	att	hoppa	av	utbildningen	efter	en	
sporadisk	skolgång	som	pågått	inom	programmet.	Denna	elev	hade	sedan	
hon	påbörjat	sin	gymnasieutbildning	varit	sporadiskt	i	skolan.	På	så	sätt	
hade	eleven	missat	en	hel	del.	Efter	ett	års	tid	i	skolan	avslutade	eleven	sina	
studier	och	fullföljde	inte	sin	påbörjade	gymnasieutbildning.
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Avslutande kommentarer
I	det	här	kapitlet	har	avsikten	varit	att	närmare	undersöka	hur	undervis-
ningen	i	några	kärnämnen	organiseras	inom	programmet.	Min	övergripan-
de	undran	i	detta	kapitel	var	hur	undervisningen	bedrivs	på	programmet.	
Med	utgångspunkt	i	det	empiriska	materialet	har	jag	beskrivit	undervis-
ningen	utifrån	hur	lärarna	resonerar	kring	undervisningen.	Jag	har	också	
beskrivit	hur	eleverna	själva	pratar	om	undervisningen	samt	visat	hur	un-
dervisningen	organiseras	i	klassrummet.	På	så	vis	har	jag	kunnat	ge	exem-
pel	på	olika	tillvägagångssätt	på	att	individualiseringen	i	undervisningen	
”görs”	på	en	rad	olik	sätt.	

Tre	övergripande	aspekter	var	styrande	för	undervisningen:	den medicinska 
diagnosen, en ämnesorienterad undervisning mot en gymnasieutbildning samt 
elevers olikhet och skilda behov som utgångspunkt för undervisningen. 

Den	medicinska	bedömningen	som	resulterat	i	en	diagnos	var	förutsätt-
ningen	för	att	få	undervisningen	på	programmet.	Den	medicinska diagnosen	
är	med	andra	ord	utgångspunkten	för	pedagogiska	åtgärder	för	den	grupp	
av	elever	som	studerar	på	programmet.	Övergripande	intentioner	med	pro-
grammet	är	att	det	är	ett	individuellt,	anpassat	program	för	elever	med	As-
pergers	syndrom.	Anpassning av studiemiljön	var	en	individualisering	som	
skedde	på	ett	organisatoriskt	plan.	Studiemiljön	var	organiserad	utifrån	en	
betoning	av	elevernas	medicinska	diagnos.	

Diagnosen	utgjorde	grunden	för	hur	den	fysiska	utformningen	av	klas-
rummet	skulle	se	ut.	Lärarna	som	undervisade	på	programmet	betonade	
betydelsen	för	elevernas	lärande	relaterat	till	ett	eget	hemklassrum	organi-
serat	på	ett	speciellt	sätt	för	att	möta	den	grupp	av	elever	som	gick	på	pro-
grammet.	Det	innebär	en	betoning	på	elevernas	avvikelse	från	andra	elever	
i	gymnasieskolan.	Hjörne	menar	att,

when	 the	 teachers	 interpret	 and	explain	what	 they	 are	do-
ing,	 they	 emphasise	 the	different	 from	a	 regular	 clasroom.	
	(Hjörne,	�004,	s.	�9)

Med	ett	sådant	tillvägagångssätt	betonar	och	stärker	lärarna	också	elever-
nas	identitet	som	elever	i	behov	av	särskild	undervisning	i	särskilda	under-
visningsgrupper.	Elevernas	rätt	till	ett	visst	bemötande,	vilket	både	lärare	
och	elever	ger	uttryck	för	legitimeras	av	att	eleverna	har	en	diagnos.	Den	
medicinskt	grundade	expertdiagnosen	används	som	pedagogiskt	redskap.	
Användandet	av	medicinska	diagnoser	skulle	kunna	vara	ett	skäl	att	erhål-
la	särskilda	pedagogiska	stödåtgärder	i	skolan.	Ett	sådant	tillvägagångssätt	
går	helt	emot	vad	som	förs	fram	i	slutbetänkandet	av	Elevvårdsutredningen	
(SOU,	�000:�9).	Enligt	utredningen	får	aldrig	diagnoser	som	exempelvis	

•
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dyslexi	eller	DAMP	vara	förutsättningen	för	att	ge	elever	det	stöd	som	de	
behöver.	

Enligt	Hellblom-Tibblin	(�004)	finns	det	risk	att	pedagogiska	problem	
omformuleras	till	medicinska	diagnoser	och	på	så	sätt	får	särskilda	resurser	
och	pedagogiska	stödåtgärder	(se	Jakobsson,	�00�).	Det	får	konsekvensen	
att	individuella	elevers	behov	synliggörs	genom	en	officiell	diagnos.	Hell-
blom-Thibblin	(�004)	menar	att	det	är	något	motsägelsefullt	med	diagno-
ser,	eftersom	de	inte	säger	något	om	hur	barnet	fungerar	och	vad	som	är	
utmärkande	för	det	enskilda	barnet.	

Undervisningen	domineras	av en ämnesorienterad undervisning mot en 
gymnasieutbildning. Undervisningen	 bedrevs	 med	 ett	 starkt	 fokus	 på	 de	
teoretiska	 kurser	 som	 bedrevs	 inom	 programmet.	 Elevernas	 intresse	 för	
teoretiska	 ämnen	 var	 uppenbar.	 Det	 innebar	 vidare	 att	 undervisningen	
var	ämnescentrerad.	Lärarna	har	en	förväntan	på	elevernas	möjligheter	att	
genomföra	en	gymnasieutbildning.	Det	finns	en	stark	tilltro	till	elevernas	
förmåga	att	genomföra	den	utbildning	som	de	påbörjat.	Den	starka	foku-
seringen	på	elevernas	kapacitet	skiljer	sig	avsevärt	från	elevernas	erfarenhet	
från	tidigare	skolgång.	Lärarna	betonar	återkommande	såväl	elevernas	per-
sonliga	som	samhälleliga	vinster	om	eleverna	lyckas	genomföra	och	slutföra	
sin	gymnasieutbildning.

En	central	aspekt	av	undervisningen	är	elevers olikhet och skilda behov 
som	utgångspunkt	för	hur	undervisningen	är	organiserad.	Både	lärare	och	
elever	framhåller	att	undervisningen	bedrivs	utifrån	ett	individualiserat	till-
vägagångssätt	i	undervisningssituationen.	Idén	om	individualisering	och	ett	
anpassat	program	är	inte	enbart	något	som	förekommer	i	olika	policydo-
kument	som	styr	programmet	eller	i	lärarnas	och	elevernas	retorik	kring	
undervisning.	Det	visar	sig	att	individualisering	inom	denna	skolform	är	
något	som	genomsyrar	verksamheten	på	ett	påtagligt	sätt.	Eleverna	tar	dock	
själva	inte	ansvar	för	planerandet	och	det	konkreta	genomförandet	av	stu-
dierna.	Det	är	inte	eget	arbete	som	undervisningsform	som	används	(Carl-
gren,	�997;	Bergqvist	&	Säljö,	�998;	Bergqvist,	�000).	

För	eleverna	innebär	undervisningen	en	studiesituation	som	gör	att	elev-
erna	upplever	att	de	får	det	stöd	som	de	anser	sig	behöva	samt	som	de	ser	
som	nödvändigt	för	att	lyckas	med	sina	studier.	Undervisningssättet	innebär	
med	andra	ord	att	eleverna	känner	att	de	lyckas	i	skolan.	En	del	av	eleverna	
skulle	kunna	läsa	på	ett	nationellt	program	anser	lärarna	men	det	skulle	få	
negativa	konsekvenser	för	elevernas	betyg.	Som	jag	inledningsvis	tog	upp,	
inbegriper	individualisering	i	relation	till	undervisning	ett	flertal	olika	sa-
ker	(Vinterek,	�006).	Analysen	av	materialet	visar	på	en	samstämmighet	
mellan	hur	eleverna	och	lärare	beskriver	att	undervisningen	sker	och	hur	
den	faktiskt	genomförs.	



�58

Kapitel 7

En	aspekt	som	handlar	om	individualisering	är	omfång.	Det	kunskaps-
stoff	som	eleverna	skulle	lära	sig	reducerades	i	omfång	för	att	eleverna	inte	
skulle	uppleva	en	alltför	hög	arbetsbelastning.	Särskilt	tydligt	blev	det	vid	
genomförande	av	prov.	Det	förkom	inte	långa	och	omfattande	prov.	Dä-
remot	kunde	proven	innehålla	avancerade	uppgifter	men	var	begränsade	
till	ett	mindre	antal	uppgifter.	I	en	dialog	med	läraren	diskuterar	eleven	sig	
fram	till	hur, när och på vilket sätt	som	bedömning	av	en	elevs	kunskap	ska	
ske.	Hur	elevernas	arbete	värderas	varierar	efter	enskilda	elevers	behov	och	
önskemål.	Det	innebär	att	eleven	och	läraren	diskuterar	sig	fram	till	en	tid	
och	ett	upplägg	på	prov	som	passar	eleven.	

En	annan	aspekt	av	individualisering	är	val	av	metod.	Det	förekommer	
ingen	särskild	enhetlig	metod	utan	ett	antal	olika	metoder	användes.	När	
elever	uppvisar	problem	med	att	 tillägna	sig	kunskaper	prövar	 lärare	 sig	
fram	på	olika	sätt.	Olika	lösningar	används	för	att	eleven	ska	kunna	klara	
de	uppgifter	som	åläggs	eleven.	Material	är	ytterligare	ett	sätt	att	individu-
alisera	undervisningen.	Framför	allt	används	elevernas	skolböcker	eller	an-
nat	material	som	är	hämtat	via	Internet.	Det	är	i	de	allra	flesta	fall	samma	
typ	av	undervisningsmaterial	som	använd	för	undervisning	inom	motsva-
rade	kurser	inom	ett	nationellt	program.	Utformningen	av	undervisnings-
materialet	var	inte	på	något	sätt	sådant	att	de	sänkte	kraven	på	elevernas	
förmåga	eller	gav	intryck	av	att	vara	”för	lätt”	(jfr	Molin,	�004).	Däremot	
genomförs	olika	 anpassningar	 av	undervisningsmaterial	 för	 att	 skapa	 en	
förståelse	för	något	som	enskilda	elever	har	svårt	för.

Ett	annat	sätt	som	undervisningen	individualiseras	på	är	innehåll. Efter-
som	elevunderlaget	var	litet	finns	det	en	ökad	möjlighet	att	anpassa	inne-
hållet	efter	enskilda	individer.	Det	görs	framför	allt	vid	konstruerande	av	
prov.	Det	innebär	att	proven	är	tydligt	fokuserade	på	den	enskilda	elevens	
förmåga	kopplat	till	den	betygsnivå	som	eleven	ställt	upp	som	mål.	Samti-
digt	som	undervisningen	genomsyras	av	ett	individuellt	bemötande	och	en	
anpassning	utifrån	enskilda	elever	måste	både	lärare	som	elever	förhålla	sig	
till	de	kursmål	som	finns	uppställda	i	relation	varje	kurs	som	eleverna	läser.	
Med	det	lilla	antalet	elever	verkar	lärarna	ha	en	överblick	och	en	kunskap	
om	var	enskilda	elever	kan	och	deras	förmågor.	Jag	fann	även	att	”avstån-
det”	mellan	lärarna	och	eleverna	minskade	genom	att	läraren	cirkulerar	runt	
bland	eleverna	och	gav	individuella	genomgångar	av	olika	uppgifter	som	
eleverna	förväntades	genomföra	(jfr	Hultqvist,	�00�,	s	�37).	

Möbleringen	av	klassrummet	gör	också	att	fokus	flyttar	från	läraren	som	
central	organisatör	för	en	grupp	av	elever	till	att	istället	lärarens	relation	till	
enskilda	elever	får	en	större	betydelse.	Samtidigt	som	möbleringen	skiljer	
sig	avsevärt	från	traditionell	skolmiljö	är	lektionerna	lärarledd	och	under-
visningen	upplevs	av	mig	som	strukturerad	och	målinriktad	vilket	skiljer	

•
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sig	 från	Hultqvists	 (�00�)	 studie	av	några	klasser	 inom	det	 individuella	
programmet.	

Sammanfattningsvis	visar	det	sig	att	diagnosen	inte	spelar	någon	roll	i	
det	konkreta	genomförandet	av	undervisningen	(jfr	Jakobsson,	�00�;	Zet-
terqvist	Nelson,	�00�).	I	stället	är	det	elevernas	olikhet	och	behov	som	ger	
upphov	till	nödvändigheten	att	individualisera.	Det	är	elevernas	karaktäris-
tiska	egenskaper	som	dominerar	i	den	konkreta	undervisningssituationen,	
istället	för	den	officiella	diagnos	som	eleverna	har.	Det	är	inte	diagnosen	som	
används	som	pedagogiskt	redskap	för	att	tillmötesgå	enskilda	elevers	behov	
av	särskilt	anpassad	undervisning.	Behovet	av	att	anpassa	undervisningen	
skiljer	sig	åt	mellan	olika	elever	relaterat	till	olika	ämnen.	Det	innebär	att	
elevernas	olikhet	utgör	underlag	för	hur	undervisningen	bedrivs,	inte	den	
officiella	diagnos	som	eleverna	har.

De	teoretiska	ämnena	som	ingår	som	ämne	i	de	program	som	eleverna	
läser	för	att	tillägna	sig	en	gymnasieutbildning	är	som	vi	har	sett	samma	
ämnen	som	läses	inom	andra	gymnasieprogram	motsvarande	Naturveten-
skapligt	program,	Samhällsvetenskapligt	program	och	Tekniskt	program.	En	
stark	hyperindividualisering av	undervisningen	kännetecknar	de	teoretiska	
ämnena.	Utöver	de	teoretiska	kärnämnen	som	eleverna	läser	förekommer	
ytterligare	ett	ämne	som	är	obligatoriskt	för	samtliga	elever	och	som	läser	
inom	programmet.	Ämnet	kallas	”Personlig	social	utveckling”	(PSU)	och	
förekommer	inom	programmets	alla	tre	årskurser.	I	nästa	kapitel	kommer	
jag	att	beskriva	och	analysera	detta	ämne	närmare.	

�	 Vilka	som	är	kärnämnen	samt	hur	många	kurser	som	elever	måste	läsa	inom	respektive	
utbildning	varierar.	Se	Gymnasieförordningen	(SFS	�985:	��00,	ändrad	t.	o.	m.	�00�)	
för	en	utförlig	beskrivning	av	vilka	kurser	inom	ett	ämne	som	betraktas	som	kärnämnen	
beroende	på	vilken	utbildning	som	eleverna	läser.

�	 Ett	samlat	betygsdokument	är	ett	utdrag	ur	skolans	betygskatalog.	Det	ska	innehålla	sam-
liga	betygsatta	kurser	och	projektarbete.	Utifrån	det	samlade	betygsdokumentet	skrivs	
slutbetyg.	Se	http://www.	Skolverket.se/sb/d/�460.
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Ämnet	personlig	social	utveckling		
–	läroplan	och	undervisning

Inledning 
I	föregående	kapitel	beskrev	jag	med	utgångspunkt	i	några	teoretiska	ämnen	
hur	undervisningen	var	organiserad	inom	programmet.	I	analysen	beskrev	
både	lärare	och	elever	undervisningen	som	individualiserad.	Lärarna	strävar	
aktivt	att	utgå	från	elevernas	enskilda	behov.	Istället	för	att	betona	brister	
och	problem,	lyfter	lärarna	fram	elevernas	förmågor.	Genom	att	elever	och	
lärare	gemensamt	förhandlar	fram	individuella	lösningar,	upplever	eleverna	
undervisningen	som	starkt	individualiserad.	

I	detta	kapitel	riktar	jag	fokus	mot	ett	obligatoriskt	ämne	som	avviker	
från	övriga	ämnen	inom	programmet,	nämligen	ämnet	”Personlig	social	
utveckling”	(PSU).		Övriga	ämnen	inom	programmet	är	teoretiska,	medan	
PSU	knappast	kan	beskrivas	som	ett	teoretiskt	ämne.	PSU	har	utvecklats	
och	etablerats	som	ett	eget	ämne	innehållande	tre	kurser	inom	gymnasie-
programmet.	

Inom	det	individuella	valet	förekommer	en	rad	olika	kurser	med	olika	
innehåll.	Med	den	nya	gymnasieskolan	(�99�)	öppnades	möjligheten	att	
inrätta	lokala	kurser	inom	olika	gymnasieprogram.	En	del	av	dessa	kurser	
är	placerade	 inom	det	 individuella	valet	och	kan	väljas	 fritt	av	eleverna,	
medan	andra,	nya	kurser	etablerats	som	obligatoriska	inom	ett	program.	
En	sådan	obligatorisk	kurs	är	”Personlig	social	utveckling”	som	har	vuxit	
fram	på	lärarnas	initiativ.	

PSU-ämnet	är	uppdelat	i	två	delar.	En	del	är	baserad	på	enskilda	samtal	
mellan	lärare	och	elev.	Samtalen	är	inte	schemalagda	och	kan	förekomma	
både	på	initiativ	av	lärare	och	av	elever.	Ibland	är	samtalen	inplanerade	i	för-
väg,	men	ofta	sker	samtalen	spontant,	på	initiativ	av	antingen	läraren	eller	
den	enskilda	eleven.	Samtalen	initieras	av	att	något	har	hänt	som	behöver	
diskuteras.	Dessa	spontant	uppkomna	samtal,	som	också	är	en	del	av	PSU-
ämnet,	har	jag	inte	studerat.	Den	andra	delen	av	ämnet	är	organiserad	som	
helklasslektioner,	vilka	är	föremål	för	min	analys	i	detta	kapitel.

Som	framkom	i	kapitel	tre	har	tidigare	forskning	visat	att	de	elever	som	
hänvisas	till	särskilda	undervisningsgrupper	behöver	individuellt	och	riktat	be-
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mötande.	Ofta	har	de	argument	som	använts	för	förflyttning	av	elever	handlat	
om	att	eleverna	är	i	behov	av	särskilda	pedagogiska	metoder	och	att	arbeta	i	
mindre	grupper.	Diagnoser	har	ofta	använts	för	att	skilja	ut	elever	till	särskil-
da	grupper	(Areschoug,	�000;	Hellblom-Tibblin,	�004).	Diskussion	om	hur	
undervisningen	ska	organiseras	inom	dessa	grupper	har	dominerat.	Däremot	
har	innehållet i	undervisningen	sällan	varit	föremål	för	närmare	studier.

Alexandersson	(�994)	fann	i	sin	studie	att	många	lärare	inte	reflekterar	
över	innehållet	i	undervisningen.	Ett	skäl	som	anges	är	att	läraryrket	karak-
täriseras	av	en	osäkerhet	om	vad	undervisningen	egentligen	ska	leda	fram	
till.	Undervisningen	blir	inte	meningsfull	utan	specifikt	innehåll.	Elever-
nas	inflytande	i	centrala	undervisningsfrågor	i	gymnasieskolan	har	Swahn	
(�006)	studerat	med	särskilt	fokus	på	val	av	innehåll	och	arbetssätt	och	vil-
ket	utrymme	som	ges	åt	elevernas	inflytande.	Swahn	(�006)	fann	att	elev-
erna	uppfattade	att	kursplanens	målformulering	är	styrande	för	undervis-
ningsinnehållet,	 samtidigt	som	deras	uppfattning	är	att	 styrdokumenten	
ger	vida	ramar	för	det	innehåll	som	kan	väljas	i	ämnet.	Däremot	upplever	
eleverna	liten	möjlighet	till	inflytande	över	innehållet	i	ämnet.	Enligt	lä-
rarna	är	det	skolans	ram-	och	styrfaktorer,		tillsammans	med	pedagogiska	
överväganden	och	elevernas	önskemål,	som	är	avgörande	för	innehåll	och	
arbetssätt	i	undervisningen.	Swahns	studie	visar	att	val	av	innehåll	och	ar-
betssätt	i	gymnasieskolans	undervisning	sker	med	hjälp	av	kursplaner	och	
läroböcker	på	lärarens	initiativ.

Syftet	med	detta	kapitel	är	att	visa	vad	som	är	karaktäriskt	för	ämnet	PSU	
med	tonvikt	på	innehållet.	I	detta	kapitel	aktualiseras	frågor	om	hur	PSU	
beskrivs	i	kursplanen,	vad	som	kännetecknar	ämnets	innehåll	och	hur	un-
dervisningen	i	ämnet	organiseras.	

Styrdokument för ämnet personlig social utveckling
De	olika	styrdokument	som	är	aktuella,	är	gymnasieförordningen,	målfor-
muleringar	för	hela	programmet	och	de	målformuleringar	som	finns	för	de	
tre	kurserna	i	PSU.	Jag	väljer	att	beskriva	de	programförklaringar	som	finns	
för	programmet,	eftersom	jag	anser	att	de	har	betydelse	för	innehållet	och	
för	strukturen	inom	PSU-ämnet.

För	alla	nationella	gymnasieprogram	finns	programmål	som	är	fastställda	
av	regeringen	(SFS	�99�).	Det	individuella	programmet	som	jag	studerar	är	
inte	ett	nationellt	gymnasieprogram,	men	studier	inom	något	av	de	teore-
tiska	ämnena	innebär	att	nationella	kursplaner	följs	inom	respektive	ämne.	
I	de	fall	då	ett	program	erbjuds	en	särskild	grupp	av	elever	fastställs	pro-
grammålen	av	kommunen	(SFS	�994:6�6).	På	samma	sätt	har	kommunen	
fastställt	programmålen	för	det	aktuella	individuella	gymnasieprogrammet.	
Det	innebär	att	programmet	är	anpassat	till	riktlinjer	som	är	relaterade	till	
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den	nationella	nivån	vad	gäller	de	enskilda	ämnena,	medan	de	övergripande	
målen	är	formulerade	och	”godkända”	på	kommunal	nivå.	

I	de	programförklaringar	som	finns	inom	programmet	och	i	program-
mets	profil	beskrivs	att	eleverna	kunskapsmässigt	ska	tillgodogöra	sig	en	
godkänd	 gymnasieutbildning.	 Utöver	 denna	 möjlighet	 finns	 ytterligare	
mål,	som	är	formulerade	på	lokal	skolnivå	och	sedan	antagna	kommunalt.	
Den	ena	aspekten	som	beskrivs	är	relaterad	till	den	diagnos	som	eleverna	
har.	I	formuleringen	står	”god	sjukdomsinsikt”.	Den	andra	aspekten	i	pro-
gramförklaringen	är	att	elevernas	sociala	utveckling	skall	gynnas	av	under-
visningen.	Programförklaringen	är	i	någon	mening	ett	officiellt	dokument	
som	kan	 sägas	 styra	 inriktningen	på	programmet.	Med	denna	 formule-
ring	finns	det	olika	tänkbara	sätt	hur	programförklaringen,	utöver	målet	
att	ungdomarna	ska	få	en	gymnasieutbildning,	skall	omsättas	i	praktiken,	
bland	annat	genom	det	särskilda	ämnet	PSU	inom	ramen	för	gymnasie-
skolans	verksamhet.

Inom	ett	gymnasieprogram	finns	både	kärnämnen	och	karaktärsämnen.	I	
gymnasieförordningen	beskrivs	kärnämnen	som	de	”ämnen	som	ingår	i	alla	
nationella	och	specialutformade	program,	det	vill	säga,	svenska	eller	svenska	
som	andra	språk,	engelska,	samhällskunskap,	religionskunskap,	matematik,	
naturkunskap,	idrott	och	hälsa,	samt	estetisk	verksamhet”	(Gymnasieför-
ordningen,	SFS	�99�).	

Karaktärsämnet	är	i	sin	tur	det	ämne	som	ger	ett	enskilt	gymnasieprogram	
dess	karaktär.	Ett	karaktärsämne	kan	ha	en	teoretisk	eller	praktisk	karaktär	
beroende	på	gymnasieprogrammets	inriktning.	Till	exempel	är	fysik	och	ma-
tematik	de	ämnen	som	ger	det	naturvetenskapliga	programmet	dess	karaktär,	
medan	byggprogrammet	har	karaktärsämnen	inriktade	mot	byggprocessen.	

PSU-ämnet	beskrevs	av	lärarna	som	programmets	karaktärsämne.	Det	
finns	dock	inget	som	styrker	denna	tanke	i	det	styrdokument	där	PSU-äm-
net	finns	formulerat.	I	de	dokument	som	finns	kring	ämnet	där	beskrivs	
PSU	kort	och	gott	som	ett	ämne	bland	andra.	PSU-ämnet	är	heller	inget	
ämne	med	ett	antal	valbara	kurser	som	kan	väljas	individuellt.�

När	lärarna	talar	om	ämnet	framkommer	det	att	inrättandet	av	ämnet	
var	ett	sätt	att	ge	legitimitet	åt	programmet.	

Exempel	8:�

Lärare: Om	vi	ska	kunna	kalla	det	här	programmet,	inte	bara	
pedagogiskt	utan	också	kunskapsmässigt	tillrättalagt	
för	Aspergare.	Så	kan	vi	inte	bara	nöja	oss	med	att	ha	
en	liten	grupp	och	kalla	det	för	Aspergersprogram.	
Utan	vi	måste	även,	på	nåt	sätt	jobba	med	den	pro-
blematik	som	dom	här	eleverna	har.
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Lärarna	betonar	att	den	fysiska	och	pedagogiska	anpassningen	som	görs	för	
att	möta	elevernas	behov	inte	är	tillräcklig	för	att	motivera	programmets	
existens.	Med	problematik	i	ovanstående	exempel	avses	inte	de	svårigheter	
som	eleverna	kan	ha	i	relation	till	olika	teoretiska	ämnen.	När	läraren	tar	
upp	att	skolan	måste	arbeta	med	elevernas	problematik,	avses	svårigheter	av	
social	karaktär.	Inrättandet	av	programmet	innebär	inte	enbart	att	eleverna	
ska	få	tillgång	till	en	gymnasieutbildning	inom	ett	nationellt	program.	De	
lärare	som	är	involverade	i	utbildningen	från	början	menar	att	studier	inom	
programmet	också	ska	ge	eleverna	en	möjlighet	att	utvecklas	socialt.	

Ämnet	PSU	har	vuxit	fram	på	initiativ	från	lärarna	som	undervisar	på	
programmet,	och	innefattar	idag	tre	separata	kurser	på	�00	poäng	vardera.	
Totalt	omfattar	de	tre	obligatoriska	kurserna	300	kurspoäng,	som	samtliga	
elever	inom	programmet	läser	på	tre	år.	De	tre	kurserna	i	PSU	är	de	mest	
omfattade	i	poäng	räknat.	Andra	kärnämnen	på	programmet,	till	exempel	
svenska	eller	samhällskunskap,	omfattar	�00	poäng	vardera.	

PSU-ämnet	är	 ett	 lokalt	 inrättat	 ämne	 som	omfattar	 tre	kurser	 inom	
ramen	 för	 programmet.	 Möjligheten	 att	 inrätta	 en	 kurs	 på	 lokal	 nivå	
finns	enligt	Gymnasieförordningen	(SFS	�99�:	394	ändr.	t.	o.	m.	�00�,	
�.kap.�4§).	

En	lokal	kurs	skall	ge	kunskaper	i	ett	eller	flera	ämnen	inom	
ett	bestämt	kunskapsområde	och	svara	mot	sådana	behov	som	
inte	tillgodoses	genom	en	nationellt	fastställd	kursplan.	(SFS	
�99�:	394	ändr.	T.	o.	m.	�00�,	�.kap.�4§)

Ämnet	med	dess	tre	delkurser	är	lokalt	inrättat	utan	någon	nationell	fastställd	
kursplan.	Ämnet	finns	inte	heller	beskrivet	i	Gymnasieskolans	förordning	
om	särskilda	programmål	för	gymnasieskolans	nationella	program.	Eftersom	
denna	gymnasieutbildning	inte	är	en	nationell	utbildning	utan	ett	lokalt	
initiativ	är	PSU-ämnet	ett	lokalt	inrättat	ämne	med	en	lokal	kursplan.	

Ämnen	med	liknande	innehåll	inom	liknande	utbildningar	går	att	hit-
ta	via	Internet.�		Med	nedslag	i	några	gymnasieutbildningar	för	elever	med	
diagnosen	Aspergers	syndrom	med	inriktning	mot	teoretiska	program,	har	
jag	kunnat	identifiera	vissa	likheter	med	såväl	ämnets	innehåll	som	pro-
gramförklaringar.	I	dessa	programförklaringar	förs	fram	att	eleverna	skall	
bli	medvetna	om	sitt	funktionshinder	och	få	”handikappinsikt”.	En	annan	
del	som	lyfts	fram,	är	elevernas	framtid	efter	att	de	genomgått	gymnasieut-
bildning,	framför	allt	möjligheten	att	leva	ett	självständigt	liv.	

En	parallell	kan	dras	mellan	PSU	och	andra	liknande	kurser	som	etable-
rats	inom	gymnasieskolan	på	ett	flertal	gymnasielinjer,	företrädesvis	inom	
det	individuella	programmet.	En	kurs	kallas	”Livskunskap”	och	förekom-
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mer	som	obligatorisk	kurs	omfattande	30	poäng	på	ett	flertal	gymnasiesko-
lor	(se	exempelvis	www.stk.edu.stockholm.se/livskunskap/main.htm,	�006-
05-�6).	I	ett	nummer	av	tidningen	Skolhälsovården	(Nr	3,	�999/�000)	be-
skrivs	den	kurs	som	kallas	”Livskunskap”.	I	artikeln	framhålls	behovet	av	
en	kurs	som	utgår	från	elevernas	verklighet	utifrån	elevernas	ålder	och	de	
lokala	förutsättningarna.	Ett	antal	teman	såsom	sex	och	samlevnad,	men-
tal	träning,	självkännedom,	kriser	och	konflikter	samt	livsstil,	föreslås	ingå	
i	kursen	”Livskunskap”.	

Målformulering för kurserna i PSU
För	att	kunna	etablera	en	kurs	inom	ett	ämne	krävs	en	målformulering.	C-
kursen	inom	PSU-ämnet	anger	följande:

Målet	för	kursen	är	att	ge	elever	med	diagnosen	Aspergers	syn-
drom,	Damp	eller	AD/HD	tillfälle	att	bearbeta	sina	speciella	
svårigheter	i	sociala	situationer	i	skolan	och	till	viss	del,	i	om-
givande	samhället	samt	i	relation	till	sina	studier.	Eleverna	ska	
arbeta	vidare	med	de	problem	som	det	innebär	att	leva	med	
den	diagnos	som	eleverna	har.	Kursen	syftar	till	att	förbereda	
eleverna	inför	vuxenlivet	och	att	var	och	en	av	eleverna	ska	blir	
medvetna	om	och	kunna	hantera	sina	eventuella	svårigheter	
utifrån	olika	situationer.	(Kursmål	för	PSU	C)	

Målformuleringen	för	A	och	B-kursen	överensstämmer	nästan	helt	och	hål-
let	med	målformuleringen	för	C-kursen,	även	om	inriktningen	på	de	tre	
kurserna	ser	olika	ut.	Målformuleringarna	har	arbetats	fram	på	lokal	nivå	
av	de	lärare	som	arbetar	på	programmet.	Det	innebär	att	det	inte	finns	nå-
gon	nationell	kursplan.	I	nationella	kursplaner	för	olika	ämnen	anger	re-
geringen	mål	för	undervisningen.	Kurserna	kan	läsas	oberoende	av	varan-
dra	och	saknar	progression.

Kursplanerna	visar	vilken	inriktning	undervisningen	skall	ha.	De	ger	vi-
dare	anvisning	om	vad	varje	elev	bör	lära	sig.3	Innehållet	styrs	av	de	behov	
och	den	problematik	som	eleverna	anses	ha.	Målformuleringen	för	PSU-
ämnet	har	ett	tydligt	fokus	på	elevernas	särskilda	behov	och	problematik,	
med	utgångspunkt	i	den	diagnos	som	eleverna	har.	Kursen	ska	förbereda	
och	rusta	eleverna	med	kunskap	inför	framtiden	och	ett	kommande	vux-
enliv	och	vad	det	kan	tänkas	innebära.	

Med	utgångspunkt	både	i	programförklaringen	och	målformuleringen	
är	det	intressant	att	fundera	över	konsekvenserna	för	undervisningen.	Uti-
från	den	tydliga	fokuseringen	på	elevernas	sociala	behov	är	det	intressant	
att	fråga	sig	vad	som	kännetecknar	innehållet	i	PSU-ämnet.	
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Organiserandet av PSU-ämnet
Många	av	de	ämnen	som	finns	inom	gymnasieskolan	är	ämnen	som	har	
vuxit	fram	under	en	längre	tid	med	en	lång	ämnestradition.	Innehållet	är	
givet	år	från	år,	och	kunskaper	förväntas	överföras	till	eleverna.	Frågor	kring	
varför	ett	ämne	har	ett	visst	innehåll	handlar	om	ämnets	identitet	och	le-
gitimitet.	

PSU-ämnet	är	inte	kopplat	till	något	akademiskt	ämne	och	har	ingen	
lång	tradition	bakom	sig.	Det	är	snarare		något	nytt	som	skapats	i	anslut-
ning	till	programmet.	Det	finns	det	inget	givet	innehåll	för	läraren	att	utgå	
ifrån,	vilket	innebär	att	läraren	måste	ge	ämnet	innehåll.	Detta	är	förmod-
ligen	inte	unikt	för	PSU-kurserna,	utan	förekommer	troligen	även	inom	
andra	lokala	kurser	där	en	nationell	kursplan	saknas.	Elevernas	möjlighet	
till	inflytande	och	påverkan	av	innehållet	i	ett	ämne	inom	gymnasieskolan	
är	begränsat	(Se	Swahn,	�006).	

Enligt	Skolverkets	utvärderingar	av	gymnasieskolan	�995	har	elever	på	
yrkesprogrammen	större	 inflytande	över	centrala	undervisningsfrågor	än	
elever	 på	 teoretiska	 program.	 I	 utvärderingar	 genomförda	 av	 Skolverket	
(�997)	visar	det	sig	att	elevernas	möjlighet	att	påverka	innehållet	och	ar-
betssättet	är	beroende	av	vilket	program	de	går	på.4		För	eleverna	inom	det	
program	som	studeras	i	denna	avhandling	varierade	möjligheten	att	påverka	
innehållet	i	lektionerna.	

Inom	ramen	för	PSU-ämnet	uppmanades	eleverna	av	läraren	att	själva	
formulera	önskemål	kring	innehållet.	Eleverna	är	på	så	sätt	själva	medpro-
ducenter	till	det	 innehåll	som	ämnet	byggde	på.	Detta	tillvägagångssätt,	
där	eleverna	själva	är	med	och	definierar	den	kunskap	de	anser	sig	behöva	
inom	ett	särskilt	område	skiljer	sig	ifrån	andra	gymnasieämnen	med	ett	gi-
vet	innehåll	som	eleverna	förväntas	att	lära	sig.

Lektionerna	genomförs	ett	par	gånger	i	veckan	med	så	kallad	helklassun-
dervisning	som	ofta	också	kallas	klassisk	eller	traditionell	undervisning	(se	
Liljestrand,	�00�,	Sahlström,	�999).	I	denna	typ	av	undervisning	befinner	
sig	läraren	oftast	längst	fram	i	klassrummet,	framför	klassen,	och	undervisar	
utifrån	ett	givet,	faktabaserat	innehåll	(Karlsson,	�003).	Elevernas	placering	
under	lektionerna	i	PSU	är	dock	inte	traditionellt	i	den	bemärkelsen	att	de	
sitter	i	bänkar	vända	mot	läraren,	som	står	längs	fram	inne	i	klassrummet.	
Under	PSU	lektionerna	sitter	eleverna	vid	ett	ovalt	bord	som	är	placerat	
mitt	i	klassrummet.	Läraren	sitter	vid	en	av	bordsändarna.	Genom	denna	
placering	har	lärare	och	elever	möjlighet	att	se	varandra	under	lektionerna.	
Därigenom	försvinner	också	den	hierarkiska	position	som	läraren	har	vid	
helkassundervisning.	Lärarens	placering	tillsammans	med	det	tillvägagångs-
sätt	som	används	under	lektionerna	gör	att	lärarens	roll	är	mer	att	likna	vid	
en	handledares	eller	samtalspartners.	Den	rumsliga	placeringen	påminner	
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om	hur	elever	ofta	är	placerade	vid	ett	grupparbete	(se	Bergqvist,	�99�).	
Skillnaden	är	dock	att	i	PSU-undervisningen	leder	läraren	lektionerna,	vil-
ket	inte	är	fallet	när	elever	grupparbetar	(jfr	Gordon	et.	al.,	�000).

PSU-ämnet	är	indelat	i	A,	B	och	C-	kurser,	där	varje	delkurs	omfattar	
�00	p,	vilka	läses	under	ett	läsår.	Innehållet	i	kurserna	är	upplagt	efter	olika	
teman	eller	arbetsområden,	dels	av	allmän	karaktär,	dels	personligt	inrik-
tade.	Fokus	är	både	på	elevernas	nuvarande	situation	och	framtida	behov.	
Teman	som	behandlade	elevernas	aktuella	situation	var	exempelvis	personlig	
hygien,	att	hantera	oskrivna	sociala	regler,	och	att	vara	en	del	av	den	soci-
ala	gemenskapen.	Arbetsområden	som	var	inriktade	mot	elevernas	framtid	
var	till	exempel	kommande	studier,	eget	boende	och	att	sköta	sin	ekonomi.	
Inom	A-kursen	fanns	tydlig	koppling	till	den	diagnos	som	eleverna	hade.	
Till	exempel	diskuterades	diagnoskriterier	för	Aspergers	syndrom.	C-kursen	
riktades	i	större	utsträckning	mot	elevernas	framtid.	Omfattningen	i	antal	
lektioner	varierade	alltifrån	enstaka	lektioner,	till	teman	som	behandlades	
ett	flertal	gånger.	Den	ämnesansvarige	läraren	höll	merparten	av	lektionerna	
i	ämnet.	Utöver	denna	undervisning		medverkade	även	inbjudna	experter	
vilka	representerade	olika	myndigheter.	

Inom	de	flesta	gymnasieämnen	finns	kursplaner	och	betygskriterier	for-
mulerade	av	Skolverket	för	gymnasieskolans	nationella	program	(SKOLFS	
�000:	�).	De	kurser	som	ingår	i	olika	ämnen	är	reglerade	enligt	(SKOLFS).	
Det	finns	också	formulerat	vilka	kurser	som	utgör	kärnämneskurser	samt	
vad	som	ska	ingå	i	de	olika	programmen.	För	varje	ämne	finns	ett	syfte	for-
mulerat		och	en	beskrivning	av	ämnets	karaktär	och	uppbyggnad.	Det	finns	
både	strävansmål	och	uppnåendemål	formulerade,	samt	betygskriterier.	I	
gymnasieskolans	regelbok	(�005/�006)	finns	även	reglerat	vilka	kurser	som	
är	valbara.	Innehållet	styrs	av	syftet	som	finns	formulerat	för	varje	ämne.	
De	ämnen	som	eleverna	läser	styrs	övergripande	av	det	program	som	de	
studerar	inom.	För	varje	program	finns	ett	övergripande	syfte	formulerat	
för	vad	studierna	ska	leda	till.

När	det	gäller	PSU-ämnet	är	innehållet	i	kurserna	av	en	annan	karaktär.	
Det	handlar	det	inte	om	kunskaper	för	att	få	en	utbildning	eller	ett	fram-
tida	arbete	om	ett	ämne	vars	innehåll	är	specifikt	inriktat	mot	eleverna	och	
deras	individuella	särskilda	behov.	Dessa	behov	hos	eleverna	behöver	kom-
penseras	på	något	sätt	vilket	sker	genom	undervisning	i	PSU.	Uppfattning-
en	bland	lärarna	är	att	de	som	har	diagnosen	Aspergers	syndrom	behöver	
undervisning	i	hur	man	klarar	sitt	vardagliga	liv.

Flera	av	de	teman	som	tas	upp	i	PSU-undervisningen	har	att	göra	med	
kunskap	som	behövs	för	att	klara	av	att	leva	ett	vardagligt	liv.	Läraren	använ-
der	ofta	sina	egna	erfarenheter	av	de	teman	som	diskuteras	i	undervisningen.	
Därigenom	blir	det	uppenbart	att	innehållet	är	allmängiltigt	och	inte	en-
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bart	något	som	är	angeläget	för	elever	med	Aspergers	syndrom.	Innehållet	
i	PSU	är	med	andra	ord	något	som	alla	vuxna	människor	har	erfarenhet	av	
och	alla	kan	på	så	sätt	bidra	med	sin	personliga	kunskap	till	ämnet.

Planeringen av PSU-ämnet 
Innehållet	i	kurserna	A	och	B	planerades	av	de	lärare	som	undervisade	i	
ämnet.	Inför	planeringen	av	innehållet	i	C-kursen	involverades	eleverna.	
Under	senare	delen	av	vårterminen	då	eleverna	gick	i	årskurs	två,	fick	elev-
erna	i	uppgift	att	fundera	över	innehållet	i	PSU-lektionerna.	Eleverna	för-
väntades	lämna	in	skriftliga	önskemål	kring	vad	de	ville	skulle	tas	upp	vid	
framtida	lektioner	i	PSU.	Läraren	uppmanade	även	eleverna	att	fundera	
över	eventuella	problem	och	svårigheter	som	de	kunde	tänkas	få	i	en	fram-
tid.	Vid	detta	tillfälle	gav	läraren	några	förslag	på	vad	lektionerna	skulle	
kunna	innehålla.	Lärarna	hade	oftast	redan	en	egen	agenda	med	förslag	på	
teman	som	underlag	för	lektionerna	vilket	presenterades	för	eleverna.	På	
så	vis	gav	lärarna	i	viss	mån	ramarna	för	vad	kommande	lektioner	i	PSU	
skulle	kunna	innehålla	inom	vilka	eleverna	hade	möjlighet	att	formulera	
sina	önskemål.	

Eleverna	uppmanades	att	fundera	över	vad	de	skulle	kunna	behöva	får	
hjälp	med	eller	få	information	om	för	att	hantera	eventuella	svårigheter.	
Utifrån	elevernas	skriftliga	önskemål	genomförde	läraren	enskilda	genom-
gångar	med	eleverna	under	en	PSU-lektion.	Samtalet	mellan	elev	och	lärare	
skedde	inne	i	ett	grupprum	som	låg	i	anslutning	till	klassrummet.	

Mitt	första	exempel	beskriver	hur	första	lektionen	i	PSU-ämnet	i	klass	
3	genomfördes	efter	det	inledande	individuella	samtalet	som	läraren	hade	
med	eleverna	kring	deras	önskemål	om	vad	som	skulle	ingå	i	PSU-ämnet.	
Eleverna	har	själva	utvärderat	sig	och	försökt	fundera	ut	sina	nuvarande	be-
hov	men	också	kommande	behov	för	att	klara	av	ett	självständigt	liv.

Exempel	8:�

Lärare: Dom	har	jag	tagit	och	punktat	ner.	Och	så	har	jag	
lagt	till	�-3	egna	punkter,	som	ingen	av	er	hade	med
men	som	Mats	och	jag	tyckte	att	det	här	måste	vi	ta	
med	er.	Så	vi	har	kommit	fram	till	tio	områden	som	
vi	ska	gå	igenom.

Vid	en	genomgång	av	det	empiriska	materialet	visar	det	sig	att	innehållet	
i	lektionerna	inte	är	endast	baserat	på	elevernas	egna	önskemål	som	fram-
går	av	exemplet	ovanför.	Lärarna	som	undervisar	på	programmet	har	fört	
in	lektionsinnehåll	som	de	finner	angelägna	att	undervisa	eleverna	i	vilket	
följande	exempel	visar.	Det	finns	områden	som	lärarna	menar	att	eleverna	
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har	svårigheter	och	problem	med.	Det	resulterar	i	att	lärarna	introducerar	
några	områden	som	de	anser	att	eleverna	behöver	få	undervisning	i.

I	exemplet	nedan	en	PSU-lektion	visar	en	situation	då	läraren	har	en	ge-
nomgång	med	en	elev	om	formulerade	önskemål.	Före	denna	genomgång	
hade	eleverna	skriftligen	formulerat	egna	önskemål	kring	innehållet	i	PSU-
lektionerna	som	de	lämnat	in	till	läraren.	I	exemplet	har	dock	läraren	inte	
med	sig	elevens	skrivna	underlag.	Däremot	har	läraren	ett	eget	underlag	
där	läraren	skrivit	ner	ett	tänkbart	innehåll	för	PSU-lektionerna	och	som	
läraren	utgår	ifrån	vid	detta	tillfälle.	

Exempel	8:3

Läraren: Dock	minns	jag	inte	vad	du	hade	skrivit.	Jag	minns	
inte	ens	om	jag
hade	läst	det.	Dock	minns	jag	att	du
hade	skrivit.	Kommer	du	ihåg	vad	du
hade	skrivit?

Oskar: Jo	men,	jag	skulle	behöva	en	kalender.
Just	det	kalender	ehh	manegement	alltså	
att	sköta	en	kalender	jo	jag	behöver
påminnelse	om	att	(L:mm)	uppdatera

Läraren: Ja,	dom	andra	punkterna	här	som	står
(läraren	hänvisar	till	ett	skriftligt	underlag).	Är	det	
nåt	av	dom	du	tycker,
dels	har	du	ju	sagt	det	här,	att	hålla	
att	hålla	tider,	Eehh	hushållsgöromål
hur	är	det	med	det?	Jag	vet	inte	hur	du
hur	tycker	du	det	är	med	dom?

Med	utgångspunkt	i	det	skrivna	underlag	som	eleverna	fick	fylla	i	under	
vårterminen	i	årskurs	två	och	det	efterföljande	samtal	som	genomförs	mel-
lan	elev	och	lärare,	gör	lärare	upp	en	planering.	Elevernas	olika	önskemål	
och	lärarnas	uppfattning	om	vad	eleverna	bör	få	ta	del	av	under	PSU-lek-
tioner	bildar	tillsammans	innehållet	i	ämnet	under	årskurs	tre.	Läraren	be-
skriver	innehållet	utifrån	olika	områden	som	läraren	skrivit	ner.	De	områ-
den	som	läraren	skriftligt	har	formulerat	beskrivs	sedan	för	eleverna	under	
det	enskilda	samtal	som	genomförs	mellan	läraren	och	eleverna.	Exemplet	
ovan	visar	att	läraren	räknar	upp	olika	områden	för	eleven	som	en	check-
lista	som	”prickas	av”.	Denna	checklista	är	en	sammanställning	av	elever-
nas	önskemål,	med	några	tillägg	utifrån	vad	läraren	anser	att	dessa	elever	
kan	behöva	ta	del	av.	Dessa	olika	nedtecknade	områden	kommer	sedan	att	
ligga	till	grund	för	de	olika	lektionerna	i	PSU.	
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I	undervisningen	används	ingen	lärobok	eller	något	annat	färdigt	läro-
medel.	Det	finns	ingen	lärobok	i	ämnet	eller	annan	särskild	litteratur	knu-
tet	till	ämnet.	Wikman	(�004)	menar	att	läroböckers	främsta	uppgift	är	att	
främja	elevers	lärande.	Om	det	i	undervisningen	inte	används	några	läro-
böcker	vilket	är	fallet	med	PSU-ämnet	uppkommer	frågan	vilken	kunskap	
som	eleverna	förväntas	tillägna	sig,	vilket	jag	kommer	att	återkomma	till	
då	jag	diskuterar	innehållet	i	ämnet.

Istället	för	lärobok	används	olika	skrivna	dokument,	framför	allt	hämta-
de	från	nätet.	Dessa	dokument	utgörs	främst	av	informationsmaterial	som	
läraren	använder	som	stöd	vid	vissa	lektionstillfällen.	

Exempel	8:4

Läraren: Jo	jag	tänkte	bara	att,	jo	jag	tänkte	
bara	säga	att,	jag	skulle	säga	det	här.
Det	här	häftet,	sexton	sidor	är	alltså	
direkt	utdraget	ur	konsumentverkets	
hemsida.	Jag	kan	bara	varmt	
rekommendera	detta.	Jag	kommer	att	sätt
in	den	i	er	pärm	som	ni	kommer	att	få.

Som	framgår	av	exemplet	samlas	allt	skrivet	informationsmaterial	och	do-
kument	som	används	i	ämnet	i	en	pärm.	Avsikten	med	pärmen	är	att	elev-
erna	ska	få	den	när	de	avslutar	sin	gymnasieutbildning.	Pärmens	innehåll	
är	baserat	på	sådant	informationsmaterial	som	används	under	lektionerna.	
Innehållet	är	framför	allt	informationsmaterial	som	är	hämtat	från	”nätet”.	
Pärmen	innehåller	ingen	information	eller	bedömning	av	elevernas	kun-
skap	i	ämnet.		

Exempel	8:5

Läraren: Det	ska	jag	kopiera	och	sätta	in	i	
pärmen.	Så	får	ni	med	er	det	som	en	
som	en	liten	handbok	i	livskunskap.

Långt	ifrån	allt	det	innehåll	lektionerna	baseras	på	samlas	och	dokumen-
teras	i	pärmen	för	”livskunskap”.	Under	ett	flertal	lektioner	förekom	ingen	
dokumentation	av	innehållet	i	pärmen,	åtminstone	inte	så	att	eleverna	blev	
informerade	om	i	exempel	8:5.	

Vid	de	lektionstillfällen	då	någon	utomstående	myndighetsperson	var	in-
bjuden	att	prata	kring	ett	givet	tema,	skedde	det	alltid	i	föreläsningsform.	
Dessa	lektioner	inleds	oftast	av	att	läraren	välkomnar	den	inbjudna	perso-
nen,	som	sedan	föreläser,	eller	snarare	informerar,	eleverna	om	ett	aktuellt	
tema.	Exempel	på	lektioner	med	ett	sådant	tillvägagångssätt	var	då	psyko-
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loger	berättade	om	Lagen om råd och stöd.5	Ett	annat	exempel	var	då	Kro-
nofogdemyndigheten	informerar	om	sin	uppgift.	Vid	båda	dessa	tillfällen	
var	innehållet	av	mer	allmän	karaktär	och	riktade	sig	till	hela	elevgruppen	
inom	gymnasieprogrammet.	

I	den	övriga	undervisningen	var	innehållet	endast	riktat	till	någon	eller	
några	elever	i	gruppen.	I	följande	exempel	påpekar	läraren	explicit	att	det	
som	utgör	innehållet	i	PSU	lektionerna	inte	berör	alla	elever.	

Exempel	8:6

Läraren: Oskar	var	ju	en	av	dom	som	önskade	sig	
det	här	med	management	lite	det	här	det
här.	Sedan	fanns	det	andra	som	önskade,
andra	inget,	ingen	har	behov	av	alla
områden	ska	ni	veta.	Det	är	möjligt	att	
en	del	kan	komma	och	tycka	att	det	är
ointressant.	Men	jag	tror	ändå	att	det
är	bra	att	ni	är	med	och	lyssnar.	Man	
kan	ha	vettiga	synpunkter	och	komma
med	tips	och	synpunkter	till	de	andra,
som	behöver	lite	stöttning	på	olika	
områden.

I	ovanstående	exempel	pekas	Oskar	ut	som	en	av	de	elever	som	har	önskat	
hjälp	med	att	lära	sig	hantera	en	almanacka.	Samtidigt	som	ett	utpekande	
görs	av	Oskars	problem	sker	ett	”överslätande”	av	Oskars	behov.	Läraren	un-
derstryker	på	så	vis	att	Oskar	inte	är	ensam	om	sitt	problem.	Vid	ett	flertal	
tillfällen	påpekar	läraren	att	alla	områden	inom	PSU-ämnet	inte	berör	alla	
elever	lika	mycket.	Alla	elever	har	inte	ha	samma	behov	utan	deras	behov	
varierar.	Trots	det	uppmanas	alla	elever	att	delta	i	lektionerna	oavsett	om	de	
har	problem	med	just	det	ämne	som	berörs	vid	lektionstillfället.	

Eleverna	uppmanas	också	att	beskriva	sina	egna	individuella	erfarenheter	
kring	det	ämne	som	diskuteras.	Elevernas	individuella	erfarenheter	används	
på	så	sätt	i	ett	pedagogiskt	syfte	under	lektionerna	och	ses	som	en	tillgång	
i	undervisningen.	Genom	att	eleverna	uppmuntras	att	dela	med	sig	av	sina	
erfarenheter	blir	eleverna	delaktiga	och	bidrar	till	undervisningen.	Samtidigt	
förväntas	alla	elever	vara	närvarande	under	alla	lektioner	samt	uppmuntras	
att	aktivt	försöka	bidra	med	egna	erfarenheter	i	samtalet.	Det	understryker	
att	det	nu	är	angeläget	att	ta	del	av	och	i	pedagogiskt	syfte	använda	enskilda	
elevers	personliga	erfarenheter.	
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Information, schema och prov 
Vid	en	närmare	analys	av	ämnet	visade	det	sig	att	lektionerna	också	innehöll	
andra	delar	än	det	som	angivits	som	områden	för	kommande	lektioner.	In-
ledningen	av	lektionerna	använde	läraren	tid	till	att	delge	eleverna	väsentlig	
information	rörande	skolarbetet.	Lektionerna	inledes	i	de	flesta	fall	av	att	
läraren	kom	in	strax	före	den	tid	då	lektionen	skulle	starta.	Flera	av	elever	
satt	redan	vid	sina	arbetsplatser	då	läraren	kom	in	i	klassrummet.	Det	före-
kom	också	att	en	del	av	eleverna	kom	in	efter	att	lektionen	hade	startat.	

Följande	exempel	visar	hur	framför	allt	den	inledande	fasen	av	lektio-
nerna	innehöll	mer	allmäninformation.	

Exempel	8:7

Läraren: Vi	började	med	tio	minuters	förskjutning	idag	på	
grund	av	sen	ankomst	och	liknande.	Sen	har	vi	pratat	
om	schemat	och	projektarbete.	Och	nu	tänkte	jag	att	
vi	skulle	prata	om	kommande	sociala	konstellationer	
som	ni	kommer	som	att	hamna	i.

Som	framgår	tog	inledningen	på	PSU-lektionerna	ofta	sin	utgångspunkt	i	
något	annat	än	det	angivna	innehållet.	Vid	ett	flertal	tillfällen	används	för-
sta	delen,	den	inledande	fasen	av	lektionen,	till	information	från	läraren	
kring	sådant	som	berörda	elevernas	skolarbete.	Lärarna	delgav	eleverna	in-
formation	om	ändringar	av	lektioner,	provsituationer	eller	andra	aktuella	
händelser.	Lärarens	ständiga	delgivande	av	mer	allmän	information	till	elev-
erna	kan	förstås	mot	bakgrund	av	att	den	lärare	som	undervisade	i	ämnet	
PSU	också	var	elevernas	mentor.	

I	följande	exempel	inleder	läraren	PSU-lektionen	genom	att	börja	med	en	
genomgång	av	schemat.	Fyra	av	klassens	sex	elever	är	på	plats	inne	i	klass-
rummet	då	läraren	kommer	in	och	uppmanar	eleverna	att	komma	och	sät-
ta	sig	runt	det	ovala	bord	som	finns	placerat	i	mitten	inne	i	klassrummet.	
När	alla	eleverna	har	satt	sig	kring	det	gemensamma	bordet	inleder	läraren	
lektionen	med	att	gå	igenom	schemat	för	dagen.

•
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Exempel	8:8

Lärare: Jag	tänkte	börja	med	att	smyga	igenom	dagens		
schema	här.	Jag	har	en	känsla	av	det	kommer	vissa	
förändringar.	Vi	kan	väl	börja	med	det	här	PSU-
passet.	Kör	vi	så	länge	vi	känner	att	vi	har	något	och	
prata	om	och	så	ska	jag	mäla	i	en	liten	rast	där.
Sen	följer	SO.	Är	det	Oskar	och	Isak	som	är	de	lyck-
ligt	utvalda?	Och	sen	är	det	fysik	med	Karin.	Har	jag	
fattat	rätt	då?	Prov?(pekar	på	Åke)	och	vanlig	fysik?	
(pekar	på	Maria)

Som	så	ofta	under	lektioner	i	årskurs	tre,	inleddes	lektionen	med	en	allmän	
information	kring	vad	som	skulle	ske	veckan	därpå,	eventuella	schemaför-
ändringar	och	annan	information	som	eleverna	behövde.	Många	gånger	
berörde	denna	information	enskilda	elever.	Det	betyder	att	alla	fick	infor-
mation	som	endast	rörde	en	enskild	elev.	Dessa	tillfällen	karaktäriserades	
också	av	information	av	allmän	karaktär.	Eleverna	fick	också	möjlighet	att	
ställa	frågor	om	skolarbetet.	Detta	är	inte	unikt	för	lektioner	inom	PSU,	
utan	förekommer	även	inom	andra	ämnen.	Framför	allt	är	det	vanligt	att	
den	lärare	som	är	mentor	för	klassen	använder	delar	av	en	lektion	till	att	
delge	eleverna	angelägen	information.	Det	är	rimligt	att	anta	att	mentorer	
också	i	andra	klasser	i	gymnasieskolan	använder	lektionstid	och	inte	särskilt	
avsatt	tid	för	information	till	elever.

Bedömning av elevernas kunskap
Ämnet	PSU	har	en	del	likheter	med	andra	ämnen	inom	gymnasieskolan	
som	till	exempel	att	lärarna	förväntas	bedöma	elevernas	kunskaper.	Traditio-
nella	prov	i	ämnet	förekommer	inte	alls.	Däremot	sker	en	bedömning	och	
värdering	av	elevernas	delaktighet	i	ämnet.	En	muntlig	betygsgenomgång	
sker	vid	ett	tillfälle	i	slutet	av	terminen	av	alla	de	ämnen	eleven	läst.	

De	betyg	som	ges	i	PSU-ämnet	är:	godkänd,	väl	godkänd	och	mycket	
väl	godkänd.	Läraren	går	igenom	de	betyg	som	eleven	har	fått	i	varje	ämne,	
tillsammans	med	varje	enskild	elev.	Vid	samma	tidpunkt	diskuteras	och	
bedöms	även	elevens	förmåga	att	tillgodogöra	sig	innehållet	i	PSU-lektio-
nerna.	Vid	dessa	tillfällen	får	varje	enskild	elev	försöka	göra	en	bedömning	
av	sig	själv	och	hur	eleven	har	lyckats	tillgodogöra	sig	innehållet.	Därefter	
gör	läraren	en	bedömning	som	sedan	bildar	grund	för	en	gemensam	dis-
kussion.	En	del	av	denna	bedömning	gäller	elevens	sociala	utveckling	och	
hur	eleven	generellt	beter	sig	i	skolsituationen.	
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I	följande	exempel	genomför	den	lärare	som	är	mentor	på	programmet	
en	betygsgenomgång	med	en	elev.	

Exempel	8:9

Läraren: Så	har	vi	då	kommit	till	PSU	�.	
Och	ja	där	har	du	ju	varit	med.	
Och	för	det	mesta	bidragit	med	väldigt	goda	åsikter	
och	synpunkter.	Så	det	ja	det	är	ingen	tvekan	om	att	
det	är	godkänt.	Du	har,	hade	ju	i	fjol	ett	VG	och	allt-
så	vad	ska	man	säga	du	har	inte	utvecklat	dig	själv	så	
mycket	under	det	det	här	året.	
Du	har	varit,	du	hade	en.	Du	var	öppen	och	sam-
talsvillig	redan	från	början	och	det	har	ju	du	behållit.	
Du	har	inte	du	har	inte	så	att	säga	sprängt	några	nya	
barriärer.	En	del	gamla	mönster	har	suttit	kvar.	

Anders: Ja	men	det	där	med	att	jag	ger	upp	helt	och	hållet
det	är	bättre.

Läraren: Det	har	blivit	bättre	det	är	riktigt

Anders: Jag	ger	inte	upp.

I	ovanstående	exempel	försöker	eleven	argumentera	för	vad	han	tycker	att	
han	har	förbättrats.	På	så	sätt	kan	man	säga	att	betygssamtalen	blir	en	sorts	
förhandling	mellan	elev	och	lärare	kring	elevens	betyg	i	ämnet.	Det	före-
kommer,	som	jag	tidigare	nämnt,	inga	traditionella	prov	eller	liknande	för	
att	bedöma	om	eleven	har	tillägnat	sig	innehållet	i	PSU.	Elevens	förmåga	
att	bidra	till	det	gemensamma	samtalet	under	lektionerna	förefaller	vara	en	
viktig	bedömningsgrund	vid	betygssättning.	Med	det	avses	elevens	förmåga	
att	bidra	med	egna	erfarenheter	i	anslutning	till	det	tema	som	diskuteras.		
Utöver	det	bedöms	också	elevens	beteende	och	samarbetsförmåga.	

Lärarens	bedömning	sker	inte	i	relation	till	kursplanen	i	ämnet	eller	i	
förväg	uppställda	betygskriterier.	Istället	sker	en	bedömningen	av	kvalitativ	
karaktär	utifrån	lärarens	värdering,	vilket	i	sin	tur	skapar	en	viss	osäkerhet	
hos	eleverna	eftersom	de	inte	är	medvetna	om	vad	som	bedöms.	Den	ge-
mensamma	diskussion	som	förs	under	PSU-lektionerna	bedöms	och	be-
tygssätts.	Det	är	dock	svårt	att	veta	om	det	är	elevens	aktiva	deltagande	i	
diskussionen	som	bedöms	eller	om	det	är	elevens	”framsteg”	eller	person-
liga	utveckling	som	bedöms.

•
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Dilemman i undervisningssituationen
I	min	analys	kunde	jag	identifiera	några	dilemman	i	undervisningen	under	
PSU	lektionerna.	Dessa	dilemman	är	relaterade	till	hur	ämnets	 innehåll	
beskrivs	samt	hur	undervisningen	bedrivs.	Dilemman	i	undervisningssam-
manhang	handlar	om	olika	situationer	som	läraren	kan	ställas	 inför	och	
måste	lösa.	Dilemman	är	något	som	läraren	ofta	måste	hantera	i	relation	
till	tänkta	intentioner,	vilket	till	exempel	handlar	om	läroplanen	eller	kurs-
planer	i	ett	ämne	och	faktiska	intentioner	med	undervisningen	(Carlgren	
&	Marton,	�000;	Colnerud,	�995).

Vid	 analysen	 av	PSU-ämnet	har	 jag	 som	utifrån	kommande	 forskare	
identifierat	olika	dilemman.	Lärarna	som	undervisar	i	PSU-ämnet	har	allt-
så	inte	själva	identifierat	dessa.	Det	är	möjligt	att	lärarnas	sätt	att	bedöma	
vad	som	skulle	kunna	vara	dilemman	i	undervisningen	inte	alls	stämmer	
överens	med	min	bedömning.	

Som	en	konsekvens	av	hur	undervisningen	är	organiserad	och	ämnets	
innehåll	kan	några	pedagogiska	dilemman	identifieras	i	de	lektioner	som	ana-
lyserats.	I	följande	avsnitt	kommer	dessa	dilemman	analyseras	närmare	för	
att	se	hur	lärarna	hanterar	dem	i	den	konkreta	undervisningssituationen.	

Ett	dilemma	handlar	om	sådant	som	berör	det	privata	kontra	det	all-
männa,	det	vill	säga	elevernas integritet	kontra	klassens offentlighet. Eftersom	
undervisningen	bedrivs	i	helklass	görs	enskilda	elevers	problem	allmänna.	
Elevernas	enskilda	privata	erfarenheter	används	i	ett	pedagogiskt	syfte.	Ett	
annat	dilemma	har	att	göra	med	ämnen	som	kan	betrakta	som	känsliga.	

Elevernas integritet kontra klassens offentlighet 
I	de	styrdokument	som	finns	kring	kurserna	i	ämnet	riktar	sig	undervis-
ningen	både	till	den	enskilda	individen	och	till	gruppen	som	helhet.	Till-
vägagångssättet	vid	planeringen	av	undervisningen	utgår	från	den	enskilda	
elevens	önskemål	samt	de	behov	som	eleven	definierar.	Undervisningen	utgår	
också	från	sådant	som	dessa	ungdomar	anses	ha	svårt	med,	vilket	formule-
ras	av	lärarna.	De	av	läraren	formulerade	behoven	eller	problemen	är	inte	
allmängiltiga	för	hela	gruppen.	Det	faktum	att	det	finns	det	olika	problem	
hos	olika	elever	blir	ett	dilemma	i	undervisningssituationen.	

Genom	att	undervisningen	utgår	från	enskilda	elever	och	deras	olika	be-
hov,	betyder	det	att	alla	elever	i	gruppen	inte	har	de	problem	eller	svårighe-
ter	som	tas	upp	som	ett	tema	under	vissa	lektioner.	Det	innebär	också	att	
problem	hos	de	enskilda	eleverna	görs	allmängiltiga.	Elevernas	individuella	
problem	används	i	ett	pedagogiskt	syfte	i	undervisningen.	Vid	dessa	tillfäl-
len	utpekas	enskilda	elever,	även	om	de	inte	namnges.	Även	om	det	sker	
ett	utpekande,	är	detta	också	ett	sätt	för	lärarna	att	tona	ner	utpekandet	av	
enskilda	elever.	Med	det	menar	jag	att	vissa	elever	kan	identifiera	sig	med	
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andra	elever.	På	så	sätt	mildrar	läraren	utpekandet	av	den	enskilde	genom	att	
påpeka	att	det	finns	andra	elever	som	också	har	samma	problem.	Eleverna	
blir	på	så	sätt	medvetna	om	att	de	inte	är	ensamma	om	sin	problematik.	

Eleverna	uppmanas	att	vara	aktiva	och	bidra	med	sin	kunskap	och	sina	
personliga	erfarenheter	kring	det	specifika	ämne	som	diskuteras	under	lek-
tionstillfället.	På	så	sätt	sker	ett	erfarenhetsutbyte	mellan	eleverna	kring	det	
aktuella	temat.	Genom	undervisningen	ges	eleverna	möjlighet	att	identi-
fiera	sig	med	varandra	och	andra	elever	som	har	problem.	Just	detta	lyftes	
fram	som	något	positivt	av	eleverna	i	ett	tidigare	kapitel	som	belyser	elev-
ernas	berättelser	(kapitel	6).	Även	om	problemen	inte	är	samma	hos	alla	
eleverna	uppfattas	vetskapen	om	att	andra	kan	ha	liknande	problem	som	
något	positivt.	

Genom	att	PSU-ämnet	tar	sin	utgångspunkt	i	elevernas	individuella	pro-
blem,	som	i	och	för	sig	kan	omfatta	flera	elever,	görs	eleverna	delaktiga	i	var-
andras	problem.	Det	förefaller	som	om	lärarna	tillskriver	det	gemensamma	
samtalet	mellan	eleverna	ett	stort	värde.	Lärarna	uppmuntrar	eleverna	att	
vara	närvarande	och	delaktiga	även	under	lektionstillfällen	där	ämnen	dis-
kuteras	som	inte	direkt	är	angelägna	för	enskilda	elever.	Vid	dessa	tillfällen	
uppmuntras	eleverna	att	bidra	med	sin	individuella	kunskap	och	erfarenhet	
kring	det	ämne	som	diskuteras.

Känsligt kontra icke-känsligt ämne
En	del	av	de	teman	som	ingick	i	PSU-lektionerna	innehåller	sådant	som	är	
av	allmän	karaktär.	Innehållet	är	av	den	karaktären	att	det	berör	alla	elev-
erna	inom	klassen.	Ett	exempel	på	ett	sådant	område	är	det	som	handlar	
om	”framtiden”.	Innehållet	i	detta	tema	berör	alla	eleverna	som	studerar	
på	programmet	och	som	är	på	väg	att	avsluta	sin	gymnasieutbildning.	Frå-
gor	som	handlar	om	vad	jag	som	elev	ska	göra	i	framtiden	är	högst	aktu-
ella	för	alla	som	studerar	på	programmet.	Dessutom	är	det	ett	område	som	
inte	enbart	berör	just	dessa	elever,	utan	är	allmängiltigt	för	alla	ungdomar	
som	är	på	väg	att	fullfölja	sin	gymnasieutbildning.	Innehållet	inom	detta	
område	blir	med	bakgrund	av	det	inte	ett	känsligt	ämne	att	diskutera	i	hel-
klass.	Snarare	förefaller	just	detta	område	som	angeläget	för	eleverna	att	få	
kunskap	om.	

I	kontrast	till	de	mer	allmängiltiga	ämnena	förkom	även	ämnen	som	var	
känsliga	att	diskutera	i	hela	klassen.	Dessa	ämnen	var	till	sitt	innehåll	i	flera	
avseende	både	känsliga	och	privata	till	sin	karaktär.	Ett	sådant	exempel	på	
ett	sådant	ämne	var	”personlig	hygien”.	Vid	dessa	lektioner	var	det	uppen-
bart	att	läraren	själv	ansåg	att	det	var	svårt	att	undervisa	i	ämnet.	Trots	det	
genomfördes	lektioner	i	ämnet	där	några	elever	pekades	ut	att	vara	i	behov	
av	undervisning	i	personlig	hygien.	

•
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Det	förekom	också	en	viss	evaluering	av	elevernas	insatser	i	skolarbetet	
under	PSU-lektionerna.	Evalueringen	skedde	i	form	av	att	eleverna	berät-
tade	hur	de	upplevde	sin	situation	och	sina	 insatser	 i	 skolarbetet.	 I	eva-
lueringen	utelämnades	den	enskilda	eleven	och	dennes	insatser	avseende	
skolarbetet.	

Vid	andra	tillfällen	är	enskilda	elevers	sjukfrånvaro	föremål	för	en	bedöm-
ning	av	läraren.	Enskilda	elevers	sjukfrånvaro	evaluerades	av	läraren	inför	
hela	klassen	i	relation	till	hur	skolarbetet	hade	fortlöpt.	Dessa	situationer	
uppfattades	av	eleverna	som	känsliga	och	alltför	privat	–	åtminstone	i	mina	
ögon.	Även	läraren	visade	att	en	del	av	innehållet	i	PSU	inte	var	helt	enkelt	
att	undervisa	i.	Andra	områden	som	inte	avses	som	känsliga	på	samma	sätt	
var	teman	som	berörde	ekonomi	och	försäkringar.	Innehållet	i	dessa	teman	
är	heller	inte	så	starkt	kopplat	till	enskilda	elevers	behov.	

Avslutande kommentarer
I	detta	kapitel	har	avsikten	varit	att	närmare	undersöka	och	beskriva	vad	
som	är	karaktäristiskt	för	ämnet,	med	tonvikt	innehållet.	PSU	är	ett	ämne	
som	etablerats	inom	det	individuella	programmet	för	elever	med	Aspergers	
syndrom.	Som	enskilt	ämne	är	det	det	mest	omfattande	ämnet	i	kurspoäng	
räknat	som	eleverna	läser	som	obligatorisk	kurs.	Ämnets	innehåll	skiljer	sig	
från	andra	gymnasieämnen	som	ofta	har	en	lång	tradition	i	flera	avseenden.	
Innehållet	i	andra	gymnasieämnen	är	ofta	givet	utifrån	ämnets	identitet.	

I	den	konkreta	undervisningssituationen	sker	en	viss	förskjutning	jämfört	
med	de	mål	som	formulerats	i	programförklaringen	och	i	kursplanerna.	I	
de	officiella	målen	betonas	att	det	är	elevernas	sociala	problematik	och	den	
problematik	som	diagnosen	antas	innebära	som	ämnet	skall	utgå	från.	Här	
formuleras	inga	tydliga	riktlinjer	för	vad	ämnet	ska	innehålla.	Vid	en	när-
mare	analys	visar	det	sig	att	ämnets	innehåll	till	stor	del	handlar	om	prak-
tisk	vardagskunskap.	Innehållet	baseras	på	en	blandning	av	vad	som	utgör	
elevernas	faktiska	behov	och	vad	läraren	definierar	som	relevanta	områden	
att	diskutera	inom	ämnet.

Undervisningen	i	PSU	bygger	på	att	eleverna	har	ett	behov	av	särskild	
undervisning	i	vardagskunskap.	Det	grundläggande	med	undervisningen	är	
att	ämnet	är	problembaserat.	Det	är	elevernas	egna	behov	som	styr	innehål-
let	i	ämnet	till	en	viss	del.	Vilka	frågor	och	områden	som	aktualiseras	från	
elevernas	håll	som	ger	ämnet	sitt	innehåll.	Undervisningen	verkar	till	en	viss	
del	utgå	från	elevernas	egna	frågor	och	deras	vilja	att	lära	sig	hantera	sådant	
som	de	upplever	som	problematiskt	att	hantera	i	det	vardagliga	livet.	Ämnets	
innehåll	är	inte	enbart	baserat	på	elevernas	egna	önskemål.	Lärarna	styr	även	
en	del	av	det	innehåll	som	undervisningen	grundas	sig	på.	Det	innehåll	som	
lärarna	anser	bör	ingå	i	ämnet	är	baserat	på	sådant	som	lärarna	anser	några	
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av	eleverna	har	svårigheter	med.	Det	framgå	att	innehållet	i	ämnet	inte	all-
tid	gäller	alla	elever.	Innehållet	i	ämnet	ät	ibland	riktat	till	någon	eller	några	
elever	i	klassen.	Dessa	elever	pekas	inte	ut	men	förväntas	på	samma	villkor	
som	de	övriga	att	bidra	med	egna	synpunkter	på	ämnet	som	kan	innebära	
att	eleverna	lär	sig	hantera	det	som	av	läraren	pekats	ut	som	problematiskt.	
Undervisningen	utgår	på	så	sätt	utifrån	ett	kategoriskt	synsätt.	Det	är	elev-
ers	individuella	förmåga	eller	snarare	brister	som	är	i	fokus.	

Detta	utpekande	eller	särskiljande	av	elever	som	anses	vara	i	behov	av	
undervisning	i	PSU	kan	förstås	på	flera	olika	sätt.	Ett	sätt	är	att	försöka	
förstå	ämnet	är	utifrån	en	sort	legitimering	av	programmet.	Enligt	lärar-
na	etablerades	kurserna	utifrån	att	programmet	särskilt	är	riktat	till	elever	
med	diagnosen	Aspergers	syndrom.	Lärarna	ansåg	att	eleverna	var	i	behov	
av	ett	ämne	som	särskilt	belyser	elevernas	individuella	problem.	Men	äm-
net	utgår	även	från	mer	generella	problem	som	rör	den	grupp	som	elever-
na	tillhör.	Innehållet	handlar	både	om	vad	eleverna	som	gruppen	förvän-
tas	ha	svårigheter	men	även	svårigheter	som	enskilda	individer	förväntas	
ha	problem	med.	

Ett	sätt	att	tänka	kring	innehållet	i	ämnet	och	hur	undervisningen	sker	
är	att	betrakta	det	som	”identitetsskapande”	för	de	elever	som	går	på	pro-
grammet.	Ämnet	kan	på	så	vis	skapa	en	sorts	”vi-känsla”.	Inom	ämnet	sker	
både	ett	avståndstagande	genom	att	inte	vara	berörd	av	innehållet	i	ämnet	
och	en	identifikation	för	eleverna	som	ser	att	det	finns	andra	elever	som	
kan	ha	samma	eller	liknade	svårigheter.	

Jag	menar	att	den	kompensatoriska	tanke	som	Haug	(�998)	talar	om,	
är	tydlig	vad	gäller	PSU-ämnet.	Genom	att	innehållet	i	ämnet	bygger	på	
elevernas	behov	med	avseende	på	svårigheter	att	hantera	vardagliga	situa-
tioner,	konstrueras	dessa	elever	som	elever	med	problem	och	svårigheter.	
Denna	konstruktion	sker	i	ett	samspel	mellan	lärare	och	elever.	Med	andra	
ord	görs	eleverna	delaktiga	och	medproducenter	till	att	definiera	sig	själva	
som	elever	med	särskilda	problem	och	svårigheter.	Ämnets	innehåll	”hjälper	
till”	att	konstruera	dessa	elever	som	olika	och	som	särskilda.	

Både	i	styrdokumenten	kring	programmet	och	i	kursplanerna	i	ämnet	
PSU	lyfts	diagnosen	fram	som	angelägen	för	eleverna	att	få	kännedom	om	
och	identifiera	sig	med.	Att	individen	ska	bli	medveten	om	sitt	funktions-
hinder	och	konsekvenser	av	det	är	något	som	ofta	förs	fram	i	diskussioner	
kring	funktionshindrade.	Insikten	om	sina	problem	i	relation	till	sitt	funk-
tionshinder	är	något	som	under	�990-talet	har	framförts	som	viktigt	för	
personer	med	funktionshinder.	Detta	brukar	kallas	identitetsarbete,	vilket	är	
en	viktig	process	för	att	förstå	sig	själv	(Börjesson,	�997,	Palmblad,	�00�).	
Lärarna	återkom	ofta	till	att	eleverna	behövde	förstå	sina	svårigheter	i	rela-
tion	till	den	diagnos	som	eleverna	hade	tillskrivits.

•
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Den	del	av	undervisningen	som	varit	föremål	för	analys	organiserades	
utifrån	helklassundervisning.	En	konsekvens	av	detta	sätt	att	organisera	un-
dervisningen	var	att	en	rad	dilemman	uppkom.

Undervisningen	använde	i	stor	utsräckning	det	kollektiva	samtalet	som	
undervisningssätt.	Läraren	fungerade	som	en	sorts	samtalsledare	som	ini-
tierade	ämnen	och	styrde	sedan	samtalet.	Lektionerna	dominerades	av	lä-
raren	som	pratade	och	fördelade	ordet	till	eleverna.	I	dessa	samtal	förväntas	
eleverna	vara	aktiva	och	bidra	med	egna	funderingar	och	reflektioner	kring	
innehållet,	oavsett	elevens	egna	”behov”	av	innehållet.	

Vid	bedömning	av	elevens	tillägnande	av	kunskap	i	ämnet	är	det	inte	
enbart	huruvida	eleven	har	tillägnat	sig	innehållet	i	ämnet	som	bedöms.	
Elevernas	deltagande	och	aktiva	medverkan	under	lektionstillfällen	är	också	
föremål	för	bedömning.	Vid	betygssamtalet	bedömer	läraren	elevens	per-
sonliga	framsteg.	Bedömningen	görs	enbart	utifrån	kvalitativ	bedömning.	
Det	finns	inga	i	förväg	uppställda	kriterier	för	vad	eleven	ska	kunna	för	att	
få	ett	visst	betyg.	Det	skapar	en	osäkerhet	hos	eleverna	om	hur	läraren	gör	
bedömningen	och	vilket	betyg	som	sätts.

Samtidigt	som	eleverna	har	olika	karaktärsämne	som	är	relaterade	till	
de	olika	”nationella”	program	som	eleverna	läser	framstår	PSU-ämnet	som	
programmets	övergripande	karaktärsämne	som	samtliga	elever	inom	pro-
grammet	läser.	Detta	karaktärsämne	skiljer	sig	från	andra	karaktärsämne	
inom	gymnasieskolan.	Ämnet	kännetecknas	av	att	elevernas	personliga	ut-
veckling	betonas.	Eleverna	ska	lära	sig	hantera	situationer	som	de	själva	eller	
läraren	anser	att	de	har	problem	att	sköta.	På	så	sätt	kan	PSU-ämnet	även	
beskrivas	som	kompensatoriskt.

I	nästa	–	avslutande	–	kapitel	kommer	jag	att	summera	några	centrala	
aspekter	som	denna	avhandling	handlar	om.

�	 Val	av	någon	valbar	kurs	är	något	som	gymnasielever	har	möjlighet	att	göra.	Den	valbara	
kursen		ska	komplettera	de	karaktärsämnen	som	är	gemensamma	inom	ett	program.

�	 Sökning	via	Google	på	Aspergers	och	gymnasieskola	ger	ett	antal	träffar	på	olika	gym-
nasieutbildningar	som	vänder	sig	till	elever	med	diagnosen	Aspergers	syndrom.	Vid	en	
genomgång	av	några	av	dessa	gymnasieutbildningar	är	det	några	begrepp	som	återkom-
mer,	nämligen	självständighet	och	handikappinsikt.

3	 Se	Martin	Molins	(�004)	avhandling	för	en	diskussion	kring	syfte	och	mål	med	särsko-
lans	verksamhet.

4	 Se	vidare	Svahn	(�006)	Gymnasieelevers	inflytande	i	centrala	undervsiningsfrågor.
5	 Lagen	om	råd	och	stöd,	LSS	började	tillämpas	�	januari	�994.	LSS	är	en	rättighetslag	

för	en	grupp	av	människor	med	svåra	funktionshindrade	som	bedöms	behöva	samhäl-
lets	stöd	av	särskilda	insatser.	En	grupp	funktionshindrade	som	bedöms	ha	rätt	till	stöd	
enligt	LSS	är	de	som	har	Autism	eller	autismliknande	tillstånd.	Se	Barbro	Lewin,	�998;	
Socialstyrelsen,	�994.
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En	skola	för	alla	–	särskiljande		
och	inkluderande	principer

Utbildningssystemet	har	på	olika	sätt	alltid	skiljt	och	särbehandlat	elever	
med	såväl	sociala	som	intellektuella	problem,	även	om	beteckningarna	har	
skiftat	–	idag	talar	vi	exempelvis	om	elever	med	funktionshinder.	Det	har	
skett	i	form	av	avskiljning	till	såväl	specialskolesystem	(t.ex	särskolan),	som	
till	särskilda	klasser	eller	grupper	inom	det	vanliga	skolsystemet.	På	�990-
talet	lanserades	begreppet	inklusion som	ett	alternativ	till	begreppet	integre-
ring.	Begreppet	inklusion	understryker,	i	kontrast	till	integrering,	att	ingen	
bör	särskiljas	på	grund	av	svårigheter	att	delta	i	skolans	undervisning.	Be-
grepp	som	integrering	och	inkludering	har	en	starkt	framskjuten	plats	när	
”en	skola	för	alla”	och	rätten	till	utbildning	och	undervisning	inom	samma	
skolsystem,	diskuteras	(Haug,	�004).	Även	i	relation	till	undervisningen	av	
elever	som	bedöms	vara	i	behov	av	särskilt	stöd,	och	som	ges	specialpeda-
gogiska	insatser,	så	har	begreppet	inkludering	en	stark	position	(Carlsson	
&	Nilholm,	�004;	Emanuelsson,	�004,	Haug,	�004;	Persson,	�00�).	Inte	
minst	betonas	inkluderad	undervisning	i	olika	regelverk	och	styrdokument	
för	skolan	(Emanuelsson	m.fl.	(�00�).	Diskussionen	kring	integrering	är	
baserad	på	ideologiska	utgångspunkter	om	inkludering	och	då	främst	i	re-
lation	till	grundskolan.	Sett	ur	ett	starkt	inkluderande	perspektiv	är	det	inte	
rätt	att	exkludera	elever	i	små	undervisningsgrupper.	

Syftet	med	min	studie	har	varit	att	beskriva	och	undersöka	elevernas	väg	
in	på	programmet	och	vad	det	kan	betyda	för	eleverna	att	gå	på	ett	särskilt	
gymnasieprogram.	Med	denna	anknytning	avser	studien	även	att	belysa	och	
analysera	mötet	mellan	gymnasieskolans	organisation	och	elever	som	anses	
vara	i	behov	av	särskilt	stöd,	utifrån	ett	aktörsperspektiv,	där	elevernas	skolsi-
tuation	är	utgångspunkt	för	studien.	Frågor	som	rör	på	vilket	sätt	elever	ska	
skiljas	ut,	och	hur	skolan	arrangerar	undervisning	som	är	riktad	till	de	elever	
som	särskiljs,	är	ständigt	aktuella	i	skolan.	Det	är	angeläget	att	fundera	över	
vad	särskiljande	innebär	utifrån	olika	perspektiv.	Inte	minst	är	det	angeläget	
att	fundera	över	integrering	och	segregering	och	vad	det	kan	betyda	i	relation	
till	begreppet	en skola för alla	när	det	gäller	gymnasieskolan.	Vad	står	dessa	
begrepp	för	i	relation	till	gymnasieskolan	som,	i	motsats	till	grundskolan,	är	
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en	differentierad	skolform	och	som	bygger	på	en	organisatorisk	uppdelning	
av	program	och	olika	kurser.	Den	diskussion	kring	integrering	som	har	förts	
har	i	första	hand	gällt	den	obligatoriska	grundskolan.	I	gymnasieskolan	har	
diskussionen	om	integreringen	utifrån	ideologiska	aspekter	inte	varit	fram-
trädande,	eftersom	det	finns	en	inbyggd	differentiering	i	gymnasieskolans	
organisation,	samt	att	gymnasieskolan	inte	är	obligatorisk,	även	om	talet	om	
en	obligatorisk	skolgång	numera	även	inkluderar	gymnasieskolan.

Hur	ska	man	då	betrakta	det	program	som	jag	har	studerat?	Är	program-
met	en	integrerad	eller	segregerad	skolverksamhet?	På	många	sätt	är	det	en	
segregerad	verksamhet,	men	det	beror	på	vad	vi	menar	med	segregering	och	
integrering.	Ytterligare	en	dimension	av	segregering	och	integrering,	är	uti-
från	vems perspektiv	som	dessa	begrepp	beskrivs.	Dessutom	kan	vi	diskutera	
begreppen	utifrån	en	ideologisk	utgångspunkt.	Segregering	och	integrering	
är	också	begrepp	som	används	i	skolan	för	att	beskriva	hur	skolverksamhet	
i	praktiken	genomförs	för	att	hantera	elevers	olikhet.	

Ett anpassat, integrerat, segregerat gymnasieprogram
Enligt	Haug	(�998)	bygger	specialundervisning	på	en	kompensatorisk	tan-
ke,	som	utgår	från	den	enskilda	individens	behov.	Utifrån	en	individuell,	
kompensatorisk	undervisning	är	målet	att	individen	ska	lyckas	nå	upp	till	
en	viss	nivå	som	berättigar	eleven	tillträde	till	vanlig	undervisning	genom 
integrering.	Haug	(�998)	menar	att	det	finns	två	sätt	att	uppnå	integrering	
och	därmed	erbjuda	alla	elever	en	möjlighet	till	en	likvärdig	utbildning:	
segregerad integrering	och	den	inkluderande integrering. 

Den	segregerade	integreringen	bygger	på	den	kompensatoriska	tanken.	
Den	inkluderande	integreringen	bygger	på	tanken	att	all	undervisning	ska	
ske	inom	ramen	för	den	klass	som	eleverna	studerar	inom.	Hultqvist	(�00�)	
beskriver	det	individuella	programmet	som	segregerad	integrerad	med	en	
utgångspunkt	 i	 att	programmet	är	kompensatorisk.	Elever	 som	studerar	
inom	det	individuella	programmet	ska	kompenseras	för	bristande	kunskap	
för	att	kunna	söka	vidare	till	ett	nationellt	program.	

I	mitt	material	har	det	visat	sig	att	det	individuella	program	som	vän-
der	 sig	 till	 elever	med	Aspergers	 syndrom,	 inte	 tar	del	av	en	 individuell	
kompensatorisk	undervisning	i	syfte	att	eleven	ska	uppnå	en	viss	nivå	för	
att	sedan	kunna	integreras	i	den	vanliga	undervisningen.	Undervisningen	
inom	programmet	sker	i	syfte	att	eleven	ska	kunna	tillägna	sig	en	komplett	
gymnasieutbildning.	Den	undervisning	som	eleverna	tar	del	av	sker	inom	
ramen	för	den	klass	där	eleverna	är	inskriven.	Det	innebär	att	programmet	
liknar	gymnasieskolans	övriga	program.	Programmet	är	ytterligare	ett	ex-
empel	på	gymnasieskolans	differentiering	av	olika	program.	Men	det	finns	
ytterligare	en	dimension.	
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Programmets	beteckning,	ett	individuellt	program för elever med Asper-
gers syndrom,	anger	att	det	handlar	om	ett	program	som	skiljer	sig	från	ett	
nationellt	program.	Programmet	är	utformat	utifrån	antaganden	om	den	
enskilde	elevens	behov	och	förutsättningar.	Det	är	dock	inte	helt	frikopp-
lat	från	gemensamma	kursplaner,	som	det	individuella	programmet	är.	Det	
finns	gemensamma	kursplaner	och	mål	för	programmet	som	är	samma	i	
relation	till	de	nationella	gymnasieprogram	som	eleverna	har	möjlighet	att	
söka	till.	Det	innebär	å	andra	sidan	att	såväl	lärare	som	elever	relaterar	den	
enskildes	behov	och	förutsättningar	till	uppställda	kursmål	och	kursplaner	
inom	olika	ämnen.	

Tre integrationer
Låt	 oss	 återgå	 till	 programmets organisering	 och	 dess	 fysiska placering	 på	
gymnasieskolan.	Det	aktuella	gymnasieprogrammet	är	organiserat	utifrån	
en	specifik	neuropsykiatrisk	diagnos.	Inriktningen	på	programmet	bygger	
på	en	kompensatorisk	tanke	i	förhållande	till	en	grupp	av	elever	som	har	
en	specifik	diagnos.	Elevernas	skolsvårigheter	har	i	relation	till	den	diagnos	
som	de	fått,	identifierats	som	en	avvikelse	hos	individen	och	eleven	är	på	
så	sätt	i	behov	av	en	särskild,	pedagogiskt	tillrättalagd	miljö.	Den	pedago-
giska	miljö	som	har	organiserats,	har	utgått	från	att	denna	grupp	av	elev-
er	är	i	behov	av	ett	eget	program,	med	särskilda	små	klasser	och	särskilda	
klassrum.	Eleverna	erbjuds	på	så	sätt	en	gymnasieutbildning,	men	inom	en	
skolverksamhet	baserad	på	en	medicinsk	diagnos.	

Utifrån	denna	beskrivning	av	programmet	skulle	man	kunna	säga	att	
programmet	är	segregerat	med	motiveringen	att	det	organisatoriskt	avviker	
från	hur	nationella	program	generellt	sett	är	organiserade	inom	gymnasie-
skolan.	Däremot	påminner	organiserandet	av	programmet	om	andra	små	
undervisningsgrupper	inom	det	individuella	programmet	och	som	beskrivs	
som	segregerande	(Hultqvist,	�00�;	Hugo,	�007).	

Sett	ur	en	rumslig integrering	kan	programmet	beskrivas	som	ett	inte-
grerat	program	inom	gymnasieskolan	på	ett	liknande	sätt	som	andra	pro-
gram	med	tillgång	till	 särskilda	klassrum	som	förekommer	 inom	prak-
tiskt	 inriktade	 gymnasieutbildningar.	 Programmet	 är	 integrerat	 inom	
gymnasieskolans	struktur.	Det	är	med	andra	ord	inte	en	skolverksamhet	
utanför	gymnasieskolan.	Använder	vi	Haugs	(�998)	term	kan	vi	betrakta	
programmet	som	segregerat	integrerat.	Programmet/klasserna	är	rumsligt	
integrerat/integrerade	i	gymnasieskolan.	Utgår	vi	från	Aps-Onsjös	(�006)	
sätt	att	resonera	om	inkludering,	vidgas	resonemanget	till	att	omfatta	fle-
ra	aspekter	än	enbart	en	rumslig	inkludering.	Det	handlar	alltså	inte	en-
bar	om	den	fysiska	placeringen	och	hur	programmet	har	lokaliserats	på	
gymnasieskolan.	
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Ytterligare	aspekter	som	Asp-Onsjö	(�006)	använder	är	social inkludering 
som	innebär	att	eleverna	är	delaktiga	i	den	sociala	gemenskapen	med	andra	
elever.	I	mitt	material	förekom	nästa	inte	alls	något	utbyte	med	andra	elever	
inom	andra	gymnasieprogram.	Eleverna	höll	sig	för	sig	själva	och	hade	en-
dast	lite	kontakt	med	andra	elever.	Vissa	elever	läste	ibland	kurser	på	andra	
program.	Den	sociala	integreringen	var	på	så	sätt	begränsad	till	den	tid	som	
kursen	pågick.	Att	elever	deltog	i	kurser	via	nationella	program	betyder	inte	
att	eleverna	var	socialt	integrerade.	Jag	uppfattade	att	även	dessa	elever	hade	
väldigt	lite	kontakt	med	andra	gymnasieungdomar.	

Samtidigt	kan	programmet	betraktas	som	socialt	 integrerat	 i	den	me-
ningen	att	eleverna	har	en	tillhörighet.	De	har	precis	som	andra	gymnasie-
elever,	en	möjlighet	att	gå	till	skolan	och	”vara	elev”.	Eleverna	är	i	skolan	
och	är	del	av	det	vardagliga	livet	i	skolan	med	lektioner,	raster	och	annat	
som	tillhör	skolans	vardagsliv.	För	ett	flertal	av	eleverna	hade	deras	tidiga-
re	tid	utmärkts	av	långvarig	frånvaro	från	skolan,	där	de	inte	alls	varit	en	
del	av	skolan.	Ett	socialt	sammanhang	och	en	klass	att	tillhöra,	var	något	
som	föräldrarna	framhöll	i	sin	argumentation	för	att	driva	fram	ett	särskilt	
gymnasieprogram.	

Didaktisk inkludering	är	ytterligare	en	aspekt	som	Asp-Onsjö	(�006)	be-
skriver.	I	relation	till	programmet	handlar	didaktisk	integrering	om	en	an-
passning	av	den	didaktiska	miljön	för	att	ge	eleverna	stöd	och	hjälp	för	att	
de	ska	kunna	vara	delaktiga	i	skolmiljön.	Hela	programmet	kan	beskrivas	
som	didaktiskt	integrerat	utifrån	att	det	kan	ge	elever	en	möjlighet	att	läsa	
ett	helt	nationellt	gymnasieprogram.	

I	en	jämförelse	med	andra	program	inom	den	differentierade	gymnasie-
skolan	skulle	kanske	det	individuella	programmet	betraktas	som	ett	bland	
andra.	En	avgörande	och	väsentlig	skillnad	jämfört	med	andra	gymnasie-
program	 är	 diagnosen	 Aspergers	 syndrom,	 som	 den	 gemensamma	 sam-
manhållande	”ramen”	för	programmet.	Övergripande	är	det	diagnosen	som	
givit	upphov	till	framväxten	av	programmet,	vilket	särskiljer	programmet	
från	andra	nationella	program.	Det	är	diagnosen	som	har	gett	eleverna	en	
”biljett”	in	på	programmet.	

Vi	återvänder	till	eleverna	själva	och	deras	erfarenhet	av	skolan.	Hur	kan	
programmet	beskrivas	i	termer	av	integrering och segregering utifrån elever-
nas perspektiv?	I	inledningen	till	avhandlingen	konstaterade	jag	att	om	en	
elev	under	sin	skoltid	fick	särskilt	stöd	i	form	av	specialpedagogiska	insatser	
påbörjades	en	särskild	skolgång	för	dessa	elever	separerad	från	den	ordina-
rie	skolgången.	Resultatet	av	studien	visar	att	för	de	allra	flesta	av	eleverna	
hade	tiden	innan	de	kom	in	på	programmet	inneburit	en	mycket	spora-
disk	skolgång.	Utifrån	elevernas	perspektiv	var	deras	tidigare	skolgång	seg-
regerad	 såväl	 fysiskt	och	didaktisk	 som	 socialt.	Elevernas	berättelser	om	
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sin	tidigare	skolgång	handlade	om	en	segregerad	tillvaro	med	avsaknad	av	
klasskamrater	och	en	skolgång	med	undervisning	enskilt	antingen	i	skolan	
eller	i	hemmet.	Flera	av	eleverna	hade	överhuvudtaget	ingen	skolgång	un-
der	flera	års	tid	och	hade	en	mycket	sporadisk	eller	ingen	kontakt	alls	med	
skolan.	Hur	kan	då	didaktisk,	fysisk	och	social	integrering	beskrivas	utifrån	
elevernas	perspektiv?	

När	det	gäller	rumslig inkludering	utgår	det	från	om	eleven	integreras	i	sin	
klass	eller	om	eleven	segregeras	ifrån	sin	klass.	Det	pedagogiska	förhållnings-
sättet	med	ett	hyperindividualiserat	didaktiskt	tillvägagångssätt	innebar	att	
det	kontinuerligt	skedde	olika	anpassningar	som	byggde	på	ett	individuellt	
bemötande	utifrån	elevernas	behov	av	anpassning.	Eleverna	upplevde	att	de	
var	fysiskt	integrerade	i	den	klass	som	de	tillhörde.	Den	rumsliga	integre-
ringen	förstärktes	genom	tillgången	av	egna	arbetsplatser	och	datorer	som	
var	likadana	för	alla.	

Social inkludering	innebär	att	eleverna	skall	ha	utbyte	av	de	andra	eleverna	
i	klassen.	Eleverna	tillbringade	sina	raster	mestadels	inne	i	klassrummet.	De	
pratade,	chattade	och	spelade	en	del	spel	gemensamt	via	nätet.	

Didaktiskt inkludering innebär	att	det	sker	en	anpassning	av	de	uppgifter	
som	eleverna	förväntas	genomföra.	Eleverna	anser	själva	att	de	har	möjlighet	
att	slutföra	de	uppgifter	som	de	förväntas	göra	genom	det	stöd	eller	genom	
variation	i	arbetssätt	eller	arbetsuppgifter	som	lärarna	förbereder.	Det	inne-
bär	att	elevernas	förutsättningar	beaktas	och	undervisningen	didaktisk	är	
anpassad	utifrån	elevernas	olika	behov.	Undervisningen	är	individualiserad	
och	anpassas	kontinuerligt	för	att	utveckla	elevernas	lärande	

Sammanfattningsvis,	vad	som	avses	med	segregering	och	integrering	är	
inte	helt	entydigt.	Utifrån	den	uppdelning	som	jag	gjort,	kan	vi	se	att	in-
kludering	kan	betyda	olika	saker.	Med	Asp-Onsjös	(�006)	indelning	av	
integrering	 får	vi	en	mer	nyanserad	bild	av	 inkludering.	Dels	kan	 inte-
grering	diskuteras	med	utgångspunkt	i	den	enskilda	individen,	men	även	
utifrån	den	organisatoriska	form	som	programmet	innebär.	En	ytterligare	
distinktion	mellan	en	indelning	av	de	tre	integrationer	som	introducera-
des	ovan,	innebär	att	programmet	eller	den	enskilda	individen	kan	beskri-
vas	i	termer	av	inkludering	utifrån	olika	aspekter.	Med	ovanstående	indel-
ning	kan	den	enskilda	individen	betraktas	som	inkluderad	i	ett	avseende,	
men	exkluderad	i	ett	annat.	Den	enskilda	individen	kan	även	anses	vara	
inkluderad	som	individ	men	exkluderad	i	relation	till	den	skolform	som	
individen	tillhör.	

Gymnasieprogrammet som en positiv lärandemiljö
Vad	har	 skolmiljön	eller	 lärandemiljön	 för	betydelse	 för	hur	elever	med	
Apergers	syndrom	berättar	om	sin	skolgång?	Elever	som	studerar	inom	pro-
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grammet	har	under	sin	tidigare	skolgång	upplevt	motgångar	i	sina	studier.	
I	elevernas	berättelser	om	sin	tidigare	skoltid	framkommer	en	mycket	ne-
gativ	bild	av	skolan.	Elevernas	relation	till	skolan	har	präglats	av	problem	
som,	i	takt	med	tiden	i	skolan,	har	ökat	i	omfång.	Upprepade	negativa	och	
misslyckade	erfarenheter	har	fått	konsekvenser	för	hur	eleverna	ser	på	sig	
själva	och	sin	förmåga	i	relation	till	skolan.	

Ett	framträdande	resultat	utifrån	elevernas	berättelser	om	sin	skoltid	är	
upplevelsen	av	avsaknad	av	gemenskap	med	övriga	klasskamrater.	Framträ-
dande	i	berättelserna	var	även	upplevelsen	av	utanförskap	i	relation	till	klass-
kamrater	och	skolan	som	helhet.	Upplevelsen	av	att	inte	passa	in	i	skolan	
verkar	ha	påverkat	elevernas	relation	till	såväl	skolarbete	som	klasskamrater.	
I	flera	av	elevernas	berättelser	framträder	en	utsatthet	som	innebar	mob-
bing	eller	annan	kränkande	behandling.	De	händelser	som	eleverna	berät-
tar	om	i	relation	till	skolan	uppmärksammas	inte	av	skolan	enligt	eleverna.	
Studien	visar	att	eleverna	lägger	skulden	av	att	känna	sig	misslyckad	på	lä-
rarna.	Det	var	lärarna	som	inte	förstod	och	såg	till	att	något	gjordes	för	att	
förbättra	elevernas	skolsituation	enligt	eleverna.	Utifrån	elevernas	berättel-
ser	framträder	en	negativ	bild	av	skolan.	De	specialpedagogiska	insatserna	
som	genomfördes	innebar	en	upplevelse	av	segregering	från	klasskamrater	
och	 från	det	arbete	 som	genomfördes	 i	klassen.	Det	 förstärkte	elevernas	
upplevelse	av	utanförskap	och	att	inte	tillhöra	skolan.	

Positiva möten
Alla	har	vi	våra	erfarenheter	och	minnen	av	skolan	både	positiva	och	negativa.	
För	eleverna	i	denna	studie	var	negativa	erfarenheter	av	den	tidigare	skoltiden	
något	som	genomsyrade	deras	berättelser.	Alla	människor	påverkas	av	sina	
tidigare	upplevelser	samtidigt	som	det	i	sin	tur	påverkas	av	nya	möten	och	
hur	vi	upplever	nya	erfarenheter.	Framträdande	i	ungdomarnas	berättelser	
om	den	lärandemiljön	som	de	deltog	i	inom	sin	gymnasieutbildning,	var	att	
den	beskrevs	positivt,	i	motsats	till	tiden	i	grundskolan.	Eleverna	framhåller	
lärarnas	bemötande	som	något	som	gynnade	elevernas	skolsituation,	men	
också	det	didaktiska	organiserandet	av	undervisningen	betonas	från	elevernas	
sida.	Elevernas	upplevelse	av	att	lärarna	bryr	sig	om	och	respekterar	eleverna,	
beskriver	eleverna	som	värdefullt	för	att	eleverna	ska	lyckas	med	sina	studier.	
Relationen	till	lärarna	är	betydelsefull	och	framhålls	av	eleverna.	

Tillvägagångssättet	vid	undervisningen	innebär	i	praktiken	att	eleverna	
får	mer	kontakt	med	lärarna.	Den	enskilda,	anpassade	undervisningen	gör	
att	eleverna	kommer	i	kontakt	med	lärarnas	direkta	undervisning.	Kom-
munikationen	mellan	enskilda	elever	och	lärare	blir	tätare	eftersom	väldigt	
liten	del	av	undervisningen	inom	de	ämnen	jag	har	valt	att	studera	närmare,	
bedrivs	som	helklassundervisning.	

•
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När	eleverna	började	på	gymnasieskolan	hade	de	en	negativ	bild	av	sig	
själva	som	skolelever.	Den	negativa	och	destruktiva	erfarenhet	som	eleverna	
berättar	om,	förändras	när	eleverna	berättar	om	sin	gymnasieutbildning	och	
den	lärandemiljö	som	de	tar	del	av	i	gymnasieskolan.	Gymnasieeleverna	ta-
lar	också	om	att	lärana	har	ett	positivt	bemötande	och	tilltro	till	elevernas	
kapacitet.	Tillgången	till	en	särskild	gymnasieutbildning	med	omsorg,	em-
pati	och	en	förståelse	för	elevernas	problematik	från	lärarnas	sida	beskrivs	
av	eleverna	 som	en	 förändring	 i	deras	 skolkarriär. Det	bemötandet	 som	
eleverna	anser	att	de	får,	i	denna	skolmiljö	är	avgörande	för	deras	upple-
velse	av	skolan.	Skolgången	blir	på	detta	gymnasieprogram	en	vändpunkt i	
elevernas	berättelse	om	sin	skoltid.	

Elevernas	skolerfarenheter	förändras	och	med	det	deras	inställning	till	
skolan.	Från	att	ha	upplevt	att	deras	svårigheter	inte	bemöts	och	en	upp-
levelse	av	att	inte	få	”rätt”	hjälp,	infinner	sig	en	helt	annan	inställning	till	
skolan.	Betydelsen	av	en	positiv	relation	till	lärarna	framträder	som	värde-
fullt	utifrån	elevernas	perspektiv,	vilket	stämmer	överrens	med	resultaten	
från	andra	studier	av	mindre	undervisningsgrupper	(Hugo,	�007;	Johan-
sen,	�000).	Enligt	Johansen	(�000)	gynnas	elevernas	lärande	då	de	upplever	
meningsfullhet	i	lärandesituationen	och	om	dessa	kännetecknas	av	nära	och	
mellanmänskliga	relationer	med	lärarna.	Den	mellanmänskliga	relationen	
beskrivs	av	Johansen	(�000)	som	en	social	process	där	de	grundläggande	
villkoren	är	respekt,	ärlighet,	trygghet,	omsorg	och	sympati.	

Genomförandet	av	undervisningen	påverkas	av	elevernas	lärandemiljö.	
Hur	undervisningen	organiseras	och	vilket	 syfte	undervisningen	har	på-
verkar	elevernas	agerande	och	deras	erfarenheter.	Såväl	 lärare	som	elever	
och	deras	agerande	är	påverkade	av	vilka	villkor	som	styr	undervisningen.	
Både	lärare	och	elever	agerar	i	relation	till	de	organisatoriska	ramar	som	
gymnasieprogrammet	är	uppbyggt	utifrån.	Å	ena	sidan	ger	organiserandet	
av	programmet	eleverna	möjlighet	att	välja	ett	komplett	nationellt	gymna-
sieprogram	med	i	förhand	uppställda	kursmål,	vilket	innebär	att	det	finns	
uppställda	förväntningar	på	att	eleverna	ska	kunna	genomföra	en	gymna-
sieutbildning	motsvarande	ett	nationellt	program.	Målet	för	studier	inom	
programmet	är	alltså	i	förhållande	till	gemensamma	angivna	mål.	Det	finns	
inom	programmet	elever	som	har	behörigheten	att	söka	till	ett	nationellt	
program.	Å	andra	sidan,	med	programmets	placering	inom	det	individu-
ella	programmet,	ges	också	möjligheten	för	elever	som	inte	har	nått	upp	
till	målen	i	grundskolan	att	söka	sig	vidare	till	ett	gymnasieprogram.	Pro-
grammet	har	utformats	utifrån	antaganden	om	den	enskildes	behov	och	
förutsättningar.	Programmets	syfte	blir	då	kompensatoriskt.	

Det	 som	 skapar	den	gemensamma	utgångspunkten	och	 skälet	 till	 att	
eleverna	studerar	inom	programmet	är	den	diagnos	som	de	har	fått,	As-
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pergers	syndrom.	Diagnosen	har	en	central	betydelse	för	programmet	och	
undervisningen.	I	skapandet	av	programmet	spelade	diagnosen	en	central	
roll	för	föräldrarna	som	använde	diagnosen	som	ett	argument	för	att	få	till	
stånd	en	särskild	verksamhet.	För	eleverna	har	diagnosen	spelat	en	avgö-
rande	roll	för	hur	deras	skolgång	sett	ut.	Oavsett	elevernas	olika	behörig-
het	skapar	diagnosen	en	gemensam	utgångspunkt	för	elevernas	skolgång.	
Klassrummets	fysiska	organisation	baseras	på	antaganden	av	vilken	miljö	
denna	grupp	av	elever	anses	behöva	för	att	klara	sina	studier.	Elevernas	svå-
righeter	sätts	i	relation	till	hur	miljön	kan	anpassas	utifrån	gruppen	av	elever	
generellt.	Lärandet	hos	eleverna	är	således	beroende	av	situationen	och	hur	
miljön	anpassas	till	eleverna.	

Förespråkare	för	enskild	undervisning,	undervisning	i	mindre	klass,	samt	
ett	starkt	individuellt	och	specialinriktat	bemötande,	kommer	från	den	med-
icinska	disciplinen	varvid	det	framhålls	som	nödvändigt	för	elever	som	får	
olika	biologiska	orsaksdiagnoser	(Gillberg,	�996).	Den	individuella	kom-
pensation	som	eleverna	anses	behöva,	innebär	att	olika	professioner,	såsom	
medicinare,	psykologer	och	specialpedagoger,	får	en	framträdande	roll	för	
att	tillhandahålla	kunskap	som	är	relevant	i	sammanhanget.	

Mina	resultat	visar	att	diagnosen	är	en	organisatorisk	ram	som	inneburit	
att	programmet	har	etablerats.	Den	fysiska	utformningen	av	klassrummen	
samt	hur	många	elever	som	ska	ingå	i	varje	klass	har	influerats	från	medi-
cinskt	håll.	Diagnosen	Aspergers	syndrom	ger	programmet	en	legitimitet	
att	utveckla	och	sats	på	en	verksamhet	där	eleverna	får	utvecklas	kunskaps-
mässigt.	Däremot	ger	inte	den	biologiska	diagnosen	några	anvisningar	om	
hur	undervisningen	ska	anordnas	didaktiskt.	

När	undervisningen	organiseras	 i	den	specifika	undervisningssituatio-
nen	sker	det	utifrån	enskilda	elever,	inte	utifrån	den	officiella	gemensamma		
diagnosen.	Utgångspunkten	för	undervisningen	är	elevernas	skilda	behov	
i	den	specifika	undervisningssituationen.	Elevernas	individuella	behov	styr	
lärarnas	sätt	att	organisera	undervisningen	och	det	sker	en	anpassning	av	
bland	annat	innehåll,	tillvägagångssätt	och	hur	elevernas	kunskapsförmå-
ga	ska	bedömas.	Diagnosen	eller	kategoriseringen	ger	med	andra	ord	inte	
någon	ytterligare	vägledning	för	pedagogiska	åtgärder	(se	Nilholm,	�004,	
�006).	Det	innebär	att	en	beskrivning	av	enskilda	individer,	deras	problem	
och	svårigheter	i	skolan	ligger	till	grund	för	pedagogiska	insatser	på	pro-
grammet.	Organiserandet	av	undervisningen	på	ett	konkret	plan	är	 inte	
baserad	på	den	officiella	diagnosen.	

Upplevelsen av att särbehandlas
Upplevelsen	att	vara	särbehandlad	är	något	som	kommer	fram	i	elever-
nas	berättelser.	När	det	aktualiseras	 sker	det	bland	annat	 i	 relation	 till	
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den	fysiska	placeringen	av	klassrummen.	Placeringen	av	klassrummen	i	
källaren	upplevs	vara	lite	avsides	och	ger	ett	intryck	av	särskiljande.	Men	
även	att	inte	delta	i	gemensamma	aktiviteter	tillsammans	med	alla	andra	
program	på	gymnasieskolan,	ger	eleverna	en	upplevelse	av	en	särskild	be-
handling.	

Upplevelsen	 av	 att	 vara	 särbehandlad	 behöver	 inte	 enbart	 vara	 nega-
tiv.	Eleverna	själva	var	väl	medvetna	om	att	deras	skolgång	var	en	exklusiv	
verksamhet	anpassad	för	att	tillgodose	deras	behov	av	undervisning.	Såväl	
lärare	som	elever	betonade	elevernas	behov	av	ett	individuellt	bemötande	
och	en	anpassning	av	skoluppgifter	oberoende	av	ämne.	De	mindre	elev-
grupperna,	egna	klassrum	och	egna	arbetsplatser,	och	en	möjlighet	till	in-
dividualisering	i	undervisningen,	i	kontrast	till	stora	klasser	med	kollektiv	
undervisning	och	täta	lärarbyten,	beskrivs	som	grundläggande	för	att	elev-
erna	ska	klara	sina	gymnasiestudier.	

I	lärarnas	berättelse	framkom	tydligt	att	de	upplevde	att	de	små	klasser-
na	gjorde	det	möjligt	att	ha	individuell	kontakt	med	samtliga	elever	under	
en	lektion.	Utvecklingen	av	kunskap	om	hur	denna	grupp	av	gymnasieele-
ver	lär	sig,	och	inom	vilka	lärandemiljöer	som	dessa	elever	utvecklas,	sker	i	
samspelet	mellan	lärare	och	elever.	Såväl	lärare	som	elever	betonar	behovet	
av	en	starkt	individualiserad	miljö	för	denna	grupp	av	elever.	

Eleverna	upplever	att	deras	skoldagar	är	betydligt	kortare	jämför	med	andra	
gymnasieelevers	skoldag	inom	nationella	program.	De	jämför	sig	med	andra	
elevers	skoldag	och	förundras	över	att	de	själva	hinner	med	det	som	förvän-
tas	av	dem	under	skoltiden.	Upplevelsen	av	att	lyckas	i	den	lärandemiljön	
som	eleverna	är	delaktiga	i	är	uppenbar.	Den	avgränsade	och	lugna	miljön	
verkar	utgöra	en	lärandemiljö	där	eleverna	har	möjlighet	att	lyckas	med	sina	
skoluppgifter.	Det	är	oberoende	av	vilket	ämne	eleverna	pratar	om.	

Samtliga	lärare	har	en	positiv	inställning	till	att	dessa	elever	kan	lära	sig,	
om	förutsättningar	ges.	För	lärarna	verkar	motivet	att	vilja	undervisa	elev-
erna	starkt.	Ett	återkommande	tema	i	lärarnas	samtal	är	elevernas	behov	av	
”feedback”.	Den	nära	relation	som	eleverna	hade,	även	utanför	klassrums-
situationen,	med	sina	lärare	innebar	att	eleverna	uppmärksammades	och	
fick	ofta	snabb	respons	på	såväl	skolrelaterade	frågor	som	annat	som	var	
angeläget	för	eleverna.	

Betoning av kunskap
Studien	visar	att	det	är	en	tydlig	betoning	på	undervisningen	i	teoretiska	
ämnen	och	en	tydligt	kunskapsinriktad	undervisning.	Till	skillnad	från	Pers-
son	(�995)	som	påpekar	att	de	elever	i	grundskolan	som	behöver	mest	stöd,	
är	de	elever	som	ofta	får	undervisning	av	personal	som	har	lägst	utbildning,	
har	lärare	inom	detta	program	en	kompetens	som	motsvarande	kompetens	
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som	krävs	 för	att	undervisa	 inom	gymnasieskolan	(jmf	Karlsson,	�007).	
Kravet	på	ämneskunskap	inom	det	ämne	lärarna	undervisar	inom	är	högt	
ställd.	Lärarnas	förväntningar	på	eleverna	kan	dels	hänga	samman	med	att	
lärarna	är	vana	att	undervisa	inom	ett	nationellt	program	med	teoretisk	in-
riktning	och	har	på	så	sätt	förväntningar	på	eleverna	som	hänger	samman	
med	 teoretiska	 studierna	 (se	Hellersten	&	Pérez	Prieto,	�998).	Det	kan	
även	handla	om	lärarnas	uppfattning	om	elevernas	specialintresse	för	vissa	
ämnen.	Det	finns	elever	som	är	väldigt	intresserade	av	vissa	ämnen	medan	
de	har	mindre	intresse	och	motivation	i	andra	ämnen.	

Elever	som	inte	når	upp	till	vad	samhället	har	bestämt	att	ungdomar	
ska	ha	uppnått	när	de	lämnar	grundskolan,	beskrivs	i	termer	av	skolsvaga	
elever	(Hugo,	�007;	Hultqvist,	�00�).	Det	individuella	programmet	är	en	
plats	dit	de	svagpresterande	och	omotiverade	eleverna	söker	sig.	Skolsvaga	
elever	är	alltså	ett	begrepp	för	elever	som	går	på	det	individuella	program-
met.	Karaktäristiskt	för	elever	på	det	individuella	programmet	är	att	de	har	
misslyckats	med	sina	studier	i	grundskolan.	Så	långt	finns	likheter	med	elev-
erna	inom	det	program	som	är	i	fokus	i	denna	avhandling,	men	kan	man	
beskriva	elever	inom	programmet	som	skolsvaga?	

Det	finns	 en	 stark	betoning	på	kunskap	och	kunskapsutveckling	hos	
eleverna	 med	 Aspergers	 syndrom.	 Det	 framkom	 också	 att	 den	 satsning	
som	görs	på	eleverna	lyckades.	För	ett	flertal	av	eleverna	innebär	studierna	
att	de	får	ett	bra	resultat	i	skolan.	På	olika	sätt	visar	eleverna	att	de	lyckas	
med	sina	studier,	bland	annat	genom	att	eleverna	uppnådde	väldigt	goda	
resultat	på	prov.	

Hur	ska	man	förstå	att	skolan	investerar	i	dessa	ungdomar	och	deras	
gymnasieutbildning?	Ett	sätt	att	förstå	den	satsning	som	görs	är	att	relatera	
det	till	elevernas	diagnos.	Just	den	specifika	diagnosen	Aspergers	syndrom	
kan	vara	skälet	till	att	man	satsar	på	att	utveckla	elevernas	kunskaper,	sna-
rare	än	deras	sociala	förmågor.	Det	finns	på	något	sätt	ett	antagande	om	
att	denna	grupp	av	elever	kan	lyckas	om	miljön	anpassas.	

Studien	visar	att	undervisningen	är	målinriktad	samtidigt	som	lärarna	
utgår	från	elevernas	behov	och	önskemål	om	hur	de	anser	att	undervisning-
en	ska	organiseras.	En	individualiserad	undervisning	används	vilket	i	sig	
innebär	mycket	ensamarbete.	Med	tanke	på	det	lilla	antalet	elever	innebar	
den	individuella	undervisningen	en	stor	möjlighet	för	enskilda	lärare	att	
samtala	eller	gå	igenom	uppgiften	med	eleverna.	I	den	konkreta	undervis-
ningssituationen	tonades	diagnosen	ner,	men	fanns	med	om	än	perifert.	
Detta	stämmer	överens	med	vad	andra	studier	av	elever	med	olika	diagno-
ser	(Jakobsson,	�00�;	Zetterqvist	Nelson,	�000).	

Specialpedagogiska	insatser	har	av	tradition	organiserats	utifrån	enskild,	
individuell	undervisning	som	ofta	är	skild	från	övrig	undervisning	(Haug,	
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�998;	Persson).	Betoningen	av	individualiserad	undervisning	är	 inte	en-
bart	något	som	lyfts	fram	i	relation	till	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	Un-
der	�990-talet	betonas	den	individualiserade	undervisningen	i	relation	till	
all	undervisning	och	lärarens	roll	(Sundqvist,	�999).	I	olika	styrdokument	
som	styr	skolan	betonas	individualisering	för	att	tillmötesgå	alla	elever,	inte	
enbart	för	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	Det	innebär	att	undervisningen	
inom	programmet	stämmer	överrens	med	de	ideologiska	tankegångar	som	
råder.	Det	finns	en	tydlig	fokusering	inom	utbildningen	på	den	enskilda	
individens	behov	(Whitty,	�00�).	I	Lpf	94	markeras	att	undervisning	ska	
anpassas	efter	varje	elevs	förutsättningar	och	behov.

Elevers	behov	är	enligt	min	mening	alltid	behov	av	något	specifik,	inte	
minst	för	elever	som	har	olika	svårigheter	i	relation	till	skolan.	Genom	att	
förändra	och	anpassa	olika	delar	i	ett	undervisningssammanhang	kan	man	
välja	att	möta	elevers	olika	behov.	Resultatet	av	hur	undervisningen	är	orga-
niserad,	hur	lärare	och	elever	tänker	kring	undervisningen	visar	att	eleverna	
är	i	starkt	behov	av	individuell	och	anpassad	undervisning.	Hur	undervis-
ningen	organiseras	är	baserad	på	individualisering	av	såväl	klassrummets	
organisation	som	utgångspunkt	i	den	enskilda	individens	behov.	Sättet	att	
organisera	undervisningen	innebär	att	eleverna	upplever	att	de	lyckas	med	
sitt	skolarbete.	Elevernas	skolkarriärer	förändras	från	att	ha	varit	misslyck-
ade	till	att	bli	alltmer	framgångsrika	(se	Mehan,	�99�).	

Sammanfattningsvis	skulle	man	kunna	säga	att	drivkraften	för	den	un-
dervisning	som	bedrevs	inom	programmet	utgick	från	olika	former	av	in-
dividualisering	med	en	övergripande	–	hyperindividualisering.	Diagnosen	
har	på	så	sätt	inverkat	på	hur	elevens	situations	i	skolan	organiserats	och	
vilka	särskilda	insatser	som	görs	i	elevens	skolvardag,	vilket	även	(Jakobs-
son	�00�)	fann	i	sin	studie.	Samtidigt	skiljer	sig	mina	resultat	från	andra	
studier	av	särskilda	undervisningsgrupper	med	avseende	på	den	starka	be-
toningen	av	att	utveckla	elevernas	kunskaper.	

Identitetsskapande skolmiljö
Analysen	av	elevernas	berättelser	om	sin	skoltid	visar	att	elevernas	egen	er-
farenhet	av	den	undervisning	som	de	tidigare	tagit	del	av	inte	passar	dem.	
Redan	tidigt	i	skolan	upplevde	eleverna	stora	svårigheter	med	både	skolar-
betet	och	problem	med	kamrater.	Under	flera	års	tid	innebar	skolgången	
för	vissa	av	eleverna	att	de	fick	enskild	undervisning	av	en	lärare,	antingen	
i	skolan	eller	i	hemmet.	Frånvaron	från	skolan,	resulterade	i	att	olika	insat-
ser	gjordes,	samt	en	utredning	som	resulterade	i	att	eleverna	fick	diagnosen	
Aspergers	syndrom.	Diagnosen	blev	en	vändpunkt	 i	elevernas	berättelser	
som	ledde	vidare	till	det	särskilda	anpassade	programmet	för	elever	med	
diagnosen	Aspergers	syndrom.
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Utifrån	elevernas	perspektiv	betonas	både	undervisningen	och	det	sam-
manhang	som	de	är	en	del	av,	som	något	positivt.	Identifikationen	med	
andra	jämnåriga	kamrater	som	har	liknande	erfarenhet	framför	allt	i	rela-
tion	till	skolan,	betonas	av	de	flesta	eleverna	som	något	positivt.	Elevernas	
samhörighet	kännetecknas	av	deras	medvetenhet	om	att	elever	inom	pro-
grammet	har	haft	olika	svårigheter	i	relation	till	skolan.	

För	eleverna	innebar	skolmiljön	en	sorts	identitetsskapande	plats	där	elev-
er	med	liknande	svårigheter	fick	sin	skolgång.	För	eleverna	utgör	diagno-
sen	en	central	del	av	deras	sätt	att	berätta	om	sig	själva	i	relation	till	skolan	
och	sina	svårigheter.	För	vissa	elever	fungerar	diagnosen	som	en	förklaring	
till	deras	tidigare	svårigheter	både	i	relation	till	kamrater	och	i	relation	till	
svårigheter	med	studierna.	Oavsett	hur	eleverna	ser	på	sig	själva	i	relation	
till	sin	diagnos	är	det	något	som	de	måste	förhålla	sig	till.	

Programmets	organisering	tar	sin	utgångspunkt	i	elevernas	diagnos.	Det	
innebär	att	elevernas	identitetsutveckling	är	starkt	kopplat	till	den	diagnos	
som	eleverna	har	och	som	gymnasieprogrammet	är	baserat	på.	Eleverna	lär	
sig	beskriva	sig	själva	som	”aspergare”. Elevernas	gemensamma	identitet	som	
elever	som	behöver	undervisning	i	vardagskunskap,	stärks	genom	ämnet	
Personlig	Social	Utveckling	som	är	ett	obligatoriskt	ämne.	Med	utgångs-
punkt	av	ämnets	innehåll	görs	eleverna	till	medproducenter	när	det	gäller	
att	definiera	sig	själva	som	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.

PSU-ämnet	är	inte	enbart	ett	identitetsskapande	ämne	för	eleverna.	Äm-
net	skänker	även	legitimitet	åt	programmet	och	klasserarna.	Ämnet	ger	en	
antydan	om	att	det	behövs	en	satsning	på	elevernas	sociala	problematik.	
De	argument	som	fördes	fram	från	lärarnas	sida	för	etableringen	av	ämnet,	
handlade	om	att	eleverna	har	en	viss	social	problematik.	Inom	ämnets	ram	
är	avsikten	att	elevernas	sociala	problematik	ska	bearbetas.	Det	visade	sig	
att	PSU-ämnet	inte	är	programmets	mest	väsentliga	uppgift.	PSU-ämnet	
är,	trots	att	det	är	det	mest	omfattade	obligatoriska	ämnet	i	kurspoäng	räk-
nat,	inte	schemalagt	mer	än	en	timme	i	veckan.	Därutöver	sker	individu-
ella	samtal,	som	också	är	en	del	av	ämnet.

Sammanfattningsvis	handlar	inte	identitetsskapandet	enbart	om	eleverna	
och	hur	de	utvecklar	sin	identitet	inom	ramen	för	programmet.	Identitets-
skapandet	handlar	även	om	hela	organiserandet	av	programmet	och	vad	
det	är	som	görs	inom	denna	praktik.	

Således	handlar	identitetsskapandet	både	om	individer	och	om	program-
met	som	helhet.	

Det moderna utbildningssystemets dilemman
Avhandlingen	har	försökt	att	peka	på	det	dilemma	som	uppstår	mellan	am-
bitionen	att	skapa	en	inkluderande	skola	där	alla	elever	ryms,	och	att	samti-
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digt	ge	stöd	till	enskilda	elever	som	är	i	behov	av	särskilt	stöd	för	att	kunna	
delta	i	skolan	utifrån	sina	egna	förutsättningar.	I	den	skolpolitiska	formu-
leringen	”en	skola	för	alla”	återfinner	vi	den	politiska	ambitionen	att	ombe-
sörja	att	alla	barn	och	ungdomar	i	en	viss	ålder	har	möjlighet	att	genomföra	
och	slutföra	sin	utbildning	på	ett	tillfredsställande	sätt.	I	denna	likvärdiga	
skola	finns	det	elever	som	har	svårigheter	att	leva	upp	till	de	krav	som	sko-
lan	ställer	och	som	på	så	sätt	får	olika	problem	i	relation	till	skolan.	

Läroplanen	 för	 frivilliga	 skolformer	 (Lpf	94),	 lagen	om	stöd	och	 ser-
vice	till	vissa	 funktionshindrade	(Lewin,	�998),	Salamancadeklarationen	
(UNESCO,	�00�),	 samt	Förenta	Nationernas	 standardregler	om	delak-
tighet	och	jämlikhet	för	människor	med	funktionshinder	(United	nations,	
�995),	bygger	samtliga	på	en	integrationsideologi	när	det	gäller	elever	med	
funktionshinder	och	rätten	till	likvärdig	utbildning,	samt	på	att	undervis-
ningen	ska	utgå	från	ett	integrerande	förhållningssätt.	Att	både	ha	en	för-
pliktelse	att	undervisa	alla	elever	oavsett	deras	förutsättningar	och	att	alla	
elevers	behov	ska	tillgodoses	innebär	ett	dilemma	för	skolan.	

Skolans	ambition	att	erbjuda	alla	elever	en	likvärdig	utbildning	och	sam-
tidigt	tillmötesgå	alla	elevers	olika	behov	är	ett	centralt	dilemma	för	hela	
utbildningssystemet	(Nilholm,	�004;	Nilholm,	�005).	Det	finns	idag	ten-
denser	i	riktning	mot	en	utveckling	mot	en	mer	inkluderande	skola	å	ena	
sidan;	å	andra	sidan	finns	en	tendens	till	en	ökad	segregering	av	elever	ge-
nom	olika	särskiljande	praktiker	i	skolan.	Det	förekommer	även	en	ökad	
kategorisering	av	elevers	problem	i	skolan	med	olika	diagnoser.	Det	gym-
nasieprogram	som	studerats	i	denna	avhandling	är	ett	sådant	exempel.	

Dilemman	förekommer	på	alla	nivåer	i	utbildningssystemet:

“This	contradiction	in	the	way	we	have	just	seen	generates	in	
turn	dilemmas	for	decision-makers	at	every	level	in	the	edu-
cation	system,	national	policy-makers,	local	administrators,	
senior	managers	in	schools,	teachers	in	classrooms.	Sometimes	
these	dilemmas	are	explicit,	but	more	often	they	remain	im-
plicit,	hidden	even	from	the	decision-makers	themselves.	Es-
sentially,	however,	they	have	to	find	ways	of	responding	si-
multaneously	both	to	the	commonalities	which	students	share	
and	to	the	differences	between	them.“	(Dyson	&	Millward,	
�000,	s.	�66)

På	samma	gång	som	det	moderna	utbildningssystemet	förväntas	ge	alla	elever	
likvärdig	utbildning,	kunskaper	samt	färdigheter,	förväntas	också	enskilda	
elevers	behov	tillmötesgås	(se	SFS	�985:��00,	�§,	ändr.	t.o.m.	�00�:�93).	
Denna	konflikt	eller	motsättning	går	inte	att	lösa,	vilket	gör	det	till	ett	di-
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lemma,	men	ett	ställningstagande	måste	göras.	Det	vill	säga,	det	dilemma	
som	skolan	står	inför,	är	att	elever	som	inte	klarar	av	att	uppnå	de	krav	som	
ställs	i	skolan,	måste	ges	undervisning.	Som	en	konsekvens	av	detta	problem	
har	skolan	skapat	olika	lösningar	för	att	hantera	alla	elevers	rätt	till	utbild-
ning	kontra	elever	som	har	olika	bakgrund,	erfarenhet	och	förmåga.	

“In	a	situation	where	overaching	values	are	multiple,	com-
plex	and	frequently	contradictionary,	and	where	those	values	
have	to	be	realised	admist	equally	complex	realities,	human	
actors	are,	we	suggest,	rarely	faced	with	unequivocal	choices.	
On	the	contrary,	because	their	values	are	ambiguous	and	the	
outcomes	of	 their	 action	unpredicable,	 they	 are	 constantly	
presented	with	dilemmas-choices	within	which	each	alterna-
tive	has	is	own	advantages	and	disadvantages.”	(Clark,	Dyson	
&	Millward,�998;	s.	�70)

I	stället	för	att	betrakta	olika	alternativ	eller	motsättningar	som	bättre	eller	
sämre,	rätt	eller	fel	kan	de	beskrivas	som	dilemman	(Billig	et	al.,	�988;	Clark,	
Dyson	&	Millward,	�998).	I	vårt	dagliga	liv,	som	föräldrar,	lärare,	politiker,	
medmänniska,	ställs	vi	ständigt	inför	olika	dilemman	som	måste	hanteras	
på	något	sätt	och	som	kräver	ständiga	ställningstaganden.	Enligt	Billig	et	al.	
(�988)	spelar	olika	dilemman	en	central	roll	i	våra	liv.	Dilemmaperspektivet	
betonar	komplexiteten	i	utbildningssystemet	och	i	den	vardagliga	skolprak-
tiken.	Istället	för	att	söka	efter	lösningar	erbjuder	dilemmaperspektivet	ett	
sätt	att	förhålla	sig	till	de	motsättningar	som	dagens	utbildningssystem	bär	
på.	Förhoppningsvis	innebär	även	dilemmaperspektivet	att	elevernas	olik-
het	betonas	på	bekostnad	av	elevernas	brister	(Nilholm,	�003).

Som	vi	sett	ovan	finns	det	många	som	på	lyfter	fram	ett	dilemmaper-
spektiv	som	ett	sätt	att	förstå	de	komplexa	utmaningar	som	det	moderna	
utbildningssystemet	står	inför.	Det	är	däremot	få	som	visat	hur	ett	dilem-
maperspektiv	kan	visa	sig	i	praktiken.	Enligt	den	officiella	retoriken	som	
rör	undervisning	och	hur	skolan	ska	arrangera	skolverksamhet,	råder	ett	
inkluderande	synsätt.	Hur	ska	vi	då	förstå	organiserandet	av	programmet?	
Organiserandet	av	programmet	skulle	kunna	ses	i	termer	av	ett	dilemma.	
Gymnasieskolan	är	idag	skyldig	att	erbjuda	elever	som	gått	ut	grundskolan	
en	gymnasieplats.	För	de	elever	som	studerar	på	programmet	har	tidigare	
undervisningssätt,	som	de	tagit	del	av	inte	passat	denna	grupp	av	elever,	
För	ett	flertal	elever	resulterade	det	i	en	situation	där	eleven	var	segregerad	
från	såväl	undervisning	som	klasskamrater.	Den	skolpraktik	som	eleverna	
är	en	del	av	under	sin	gymnasietid	är	ett	sätt	att	skapa	möjligheter	för	att	
eleverna	ska	få	en	gymnasieutbildning.
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Ett	annat	dilemma	handlar	om	hur	elever	som	av	skolan	definieras	som	
annorlunda	vilket	får	som	konsekvens	av	att	eleverna	får	ta	del	av	en	anpas-
sad	skolmiljö.	I	denna	skolmiljö	är	det	elevernas	förmågor	som	ska	utvecklas.	
Det	är	en	stark	betoning	på	skolkunskap	vilket	innebär	att	undervisningen	
får	en	dominerande	betydelse.	Det	är	inte	elevernas	sociala	tillkortakom-
mande	som	i	första	hand	skall	utvecklas	i	skolan.	

Fortsatt forskning
Under	arbetet	med	denna	avhandling	har	det	blivit	tydligt	för	mig	att	det	
finns	ett	behov	av	fler	studier	utifrån	specialpedagogiska	frågeställningar	
som	belyser	segregering	och	integrering,	och	som	utgår	från	ett	aktörsper-
spektiv.	Det	behövs	fortsatt	forskning	som	uppmärksammar	och	analyserar	
skolans	specialpedagogiska	vardagliga	verksamhet	utifrån	elevernas	perspek-
tiv.	Särskilt	de	elever	som	av	skolan	definieras	som	elever	som	”inte	passar	
in”	i	skolan	och	som	på	olika	sätt	har	svårigheter	att	nå	skolans	uppsatta	
mål	och	förväntningar	skulle	behöva	belysas	ytterliggare.	Vad	betyder	det	
för	elevers	identitetsarbete	att	identifieras	som	elever	som	inte	inryms	i	den	
ordinarie	skolverksamheten?	Förändras	elevernas	identitet	i	relation	till	att	
vara	en	elev	i	en	särskild	undervisningsgrupp	och	vilka	konsekvenser	får	
det	för	elevernas	relation	till	kamrater?	På	vilket	sätt	är	skolans	olika	aktö-
rer	med	och	skapar	de	elever	som	definieras	som	”avvikande”?	Frågor	som	
belyser	utanförskap	i	relation	till	skolan	utifrån	elevernas	perspektiv	är	yt-
terligare	ett	område	som	skulle	behöva	belysas.	

Det	behövs	ytterligare	problematiseringar	av	vad	”en	skola	för	alla”	bety-
der.	Det	skulle	behöva	belysas	utifrån	olika	aktörer,	inte	minst	från	elevernas	
perspektiv.	Är	inkludering	alltid	det	bästa	för	alla	elever	och	i	alla	situationer?	
Vilka	erfarenheter	har	elever	som	får	ta	del	av	specialpedagogiskt	stöd	och	hur	
ser	de	ut	i	relation	till	elevers	erfarenhet	som	inte	får	specialpedagogiskt	stöd?	
Vilka	insatser	ges	i	skolan	och	vilka	konsekvenser	får	det	för	eleverna?	Upp-
levs	alltid	segregerande	grupper	som	något	negativt	och	hur	utvecklas	elevers	
identitet	utifrån	att	vara	en	elev	i	en	särskild	undervisningsgrupp?	Finns	det	
andra	skäl	till	att	inkluderande	undervisningsformer	lyfts	fram	som	något	po-
sitivt?	(Ett	tänkbart	skäl	till	att	betona	en	inkluderande	skola	är	ekonomiska	
aspekter.	Det	är	kostsamt	att	bedriva	särskilda	undervisningsgrupper.)	

Jag	har	även	blivit	uppmärksam	på	att	det	finns	väldigt	få	studier	av	sär-
skilda	 undervisningsgrupper	 och	 enskild	 undervisning.	 Ett	 centralt	 och	
angeläget	forskningsområde	är	hur	undervisning	till	elever	som	anses	vara	
elever	i	behov	av	särskilt	stöd	bedrivs.	På	vilket	sätt	anpassas	undervisningen	
efter	elevernas	förmåga?	Det	behövs	forskning	om	hur	undervisning	inom	
specialpedagogisk	verksamhet	genomförs	i	praktiken.	Didaktisk	forskning	
som	studerar	hur	undervisning	anpassas	till	olika	elevers	problem	i	skolan	
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är	ett	område	som	behöver	belysas	ytterligare.	Ytterligare	fördjupning	av	
hur	undervisning	bedrivs	didaktiskt	när	det	gäller	elever	i	behov	av	särskilt	
stöd	skulle	behöva	göras.	Utifrån	det	skulle	det	behövas	longitudinella	stu-
dier	som	studerar	insatser	och	vilka	konsekvenser	det	får	för	enskilda	elev-
erna	att	ta	del	av	specialpedagogiska	insatser.

Pedagogiskt utvecklingsarbete
Skolan	är	en	miljö	där	elevers	svårigheter	ofta	identifieras	och	kategoriseras.	Det	
behöver	nödvändigtvis	inte	innebära	att	elever	har	problem.	Det	kan	hänga	
samman	med	att	skolan	vid	olika	tidpunkter	ställer	vissa	krav	på	eleverna	att	
fungera	på	ett	visst	sätt	(Börjesson,	�997).	Resultatet	i	denna	avhandling	visar	
att	elevers	problem	och	därmed	olika	specialpedagogiska	insatser	inte	varit	ak-
tuell	i	gymnasieskolan	tidigare.	Ett	ökat	specialpedagogiskt	behov	och	ett	ökat	
antal	elever	som	definieras	ha	problem	i	relation	till	gymnasieskolan	hänger	
samman	med	gymnasieskolans	breddade	rekrytering	av	elever.	Begreppet	en	
skola	för	alla	har	återigen	aktualiserats,	nu	i	relation	till	gymnasieskolan.	En	
central	fråga	är	hur	utvecklingen	mot	en skola för	alla	kan	stimuleras?	Vi	be-
höver	mer	kunskap	om	hur	olika	processer	av	särskiljande	och	inkludering	
går	till	för	att	kunna	ge	konkreta	råd	till	aktörer	inom	skolan.	Ibland	brukar	
man	nämna	”goda”	exempel	på	hur	en	verksamhet	fungerar.	Finns	det	goda	
exempel	på	inkluderande	skolor	och	vad	görs	inom	dessa	för	att	hantera	elev-
ers	olikhet	och	där	eleverna	ses	som	en	resurs	och	inte	som	problem.	

Elever	inom	det	segregerade,	integrerade	gymnasieprogrammet	beskriver	
sin	väg	till	gymnasieutbildningen	som	den	enda	tänkbara.	I	det	inledande	
citat	i	avhandlingen	poängterar	Oskar	att	studier	inom	programmet	såg	han	
som	ett	erbjudande.	För	ett	flertal	av	eleverna	var	studier	på	programmet	
den	enda	väg	som	var	möjlig	att	välja	för	eleverna	om	de	skulle	kunna	läsa	
en	gymnasieutbildning.	Inte	bara	Oskar	utan	samtliga	elever	hade	på	olika	
sätt	haft	stora	problem	i	relation	till	undervisning	som	de	tagit	del	under	
sin	tidigare	skolgång.	Som	jag	ser	det	behövs	det	en	problematisering	av	
den	undervisning	som	benämns	som	specialpedagogisk	och	hur	den	kan	
utvecklas.	Ett	sätt	skulle	kunna	vara	att	satsa	mer	på	forsknings-	och	ut-
vecklingsarbete	där	skolpersonal	involveras.	Ett	område	som	skulle	kunna	
studeras	är	lärares	medvetenhet	om	konsekvenser	och	effekter	av	sin	un-
dervisning	och	olika	åtgärder	som	görs.	Vilken	effekt	får	lärares	åtgärder	
för	elever	som	får	ta	del	av	specialpedagogiskt	stöd?	

Jag	ser	det	som	oerhört	angeläget	att	involvera	lärares	praktiska	erfarenhet	
tillsammans	med	vetenskapliga	resultat	för	att	få	till	stånd	en	mer	systema-
tisk	och	långsiktig	skolutveckling	när	det	gäller	elever som utmanar skolan.
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Introduction

The	expression	‘one school for all’	is	based	on	the	idea	that	there	should	be	
one	communal	and	comprehensive	school.	Previously	this	primarily	applied	
to	elementary	schools	[grundskolan:	first	9	years].	In	line	with	increasing	
educational	requirements	in	Sweden,	and	alterations	to	secondary	schools	
[gymnasieskolan:	last	3	years]	–	to	which	almost	all	students	graduate	af-
ter	elementary	school	–	this	concept	also	applied	in	relation	to	secondary	
schools	(Hultqvist,	�00�).	Although	attendance	at	secondary	school	is	vol-
untary,	this	can	be	viewed	as	mandatory,	in	so	far	as	98%	of	students	in	
their	final	year	at	elementary	school	continue	their	educations	in	secondary	
schools	(Skolverket,	�997b).	What	were	previously	elite	schools	have	now	
been	transformed	into	educational	establishments	for	all	young	people.	In	
practice,	according	to	Emanuelsson	(�004),	we	can	now	talk	of	education	
spanning	��	years	in	the	light	of	the	extension	of	attendance	at	school	from	
the	9	years	previously.

On	one	hand,	the	education	policy	expression	of	‘one school for all’	em-
phasises	a	sense	of	community	and	the	possibility	of	an	equal	education	for	
all	students.	On	the	other	hand,	it	also	emphasises	that	students	must	have	
the	support	they	need	to	fulfil	the	demands	placed	on	them	by	the	school.	
The	organisation	of	‘one school for all’	implies	an	attitude	towards	a	number	
of	different	issues	that	have	a	bearing	on	students,	and	in	particular	those	
students	who	find	it	hard	to	meet	the	targets	set	by	the	schools.	All	students	
are	guaranteed	a	basic	level	of	attainment	in	line	with	the	school’s	objec-
tives.	Regulations	in	force	require	schools	to	take	responsibility	for	decid-
ing	what	measures	to	adopt	to	give	students	who	do	not	satisfy	the	school’s	
requirements	the	opportunity	to	achieve	the	proficiency	targets.	Schools	
are	responsible	for	implementing	these	measures	for	those	students	who	re-
quire	extra	support	at	school.	Frequently,	this	will	mean	that	students	will	be	
transferred	out	of	the	class	they	attend.	Different	diagnoses	are	often	used	
as	the	basis	for	referring	students	to	a	smaller	teaching	group.

Specific	educational	measures	for	students	who	are	considered	to	have	
problems	at	school,	in	the	form	of	special	needs	teaching	in	separate	groups	
is	a	continuation	of	an	old	debate	in	the	history	of	schools.	This	discussion	
revolves	round	how	segregation	or	integration	should	take	place.	Even	the	
question	as	to	which	students	should	be	streamed,	and	on	what	grounds,	
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has	been	the	subject	of	differing	opinions.	The	question	of	streaming	stu-
dents	into	different	groups	is	something	that	has	been	debated	from	con-
flicting	viewpoints.	Different	players	such	as	parents,	teachers	and	other	
professionals	have	proposed	different	solutions.	The	discussion	on	grading	
and	integration	has	occurred	primarily	in	relation	to	elementary	schools,	
with	secondary	schools	not	affected	to	the	same	extent.	Since	the	�970s	the	
focus	has	mainly	been	on	integrating	those	students	who	had	been	segre-
gated,	and	whose	previous	schooling	had	been	outside	the	ordinary	school	
system.	From	an	ideological	perspective	integration	as	a	term	covers	stu-
dents,	defined	by	a	school	as	having	special	requirements,	who	need	to	be	
integrated	into	‘normal’	groups	in	a	school.	Gradually,	the	term	‘inclusion’	
was	introduced	and	used	(SOU,	�004:98).	As	time	passed	the	terms	integra-
tion and inclusion	were	separated.	Integration	involved	the	active	placing	of	
students	who	had	been	separated	out	and	were	defined	as	special,	whereas	
inclusion	applied	to	everyone	right	from	the	start.	Haug	(�004)	also	argued	
that	the	terms	integration	and	inclusion	could	either	apply	to	individual	stu-
dents	with	special	teaching	needs,	or	to	the	whole	school,	including	all	the	
school’s	activities.	The	implication	of	the	above	mentioned	is	that	integra-
tion	and	inclusion	affect	all	students	in	a	school,	and	not	simply	individual	
students	who	are	regarded	as	being	in	need	of	special	support.	According	
to	Persson	(�00�),	inclusion	is	a	key	concept,	which	nearly	everyone	con-
siders	as	a	positive,	whereas	segregation	is	almost	always	viewed	negatively.	
This	is	despite	the	fact	that	there	is	hardly	any	research	that	sheds	light	on	
the	consequences	of	one	or	the	other	standpoint.

Students	in	a	school	are,	on	one	hand,	part	of	a	learning	system	with	as-
sumptions,	targets	and	purposes	that	have	been	formulated	for	their	edu-
cation.	On	the	other	hand,	they	also	belong	to	both	formal	and	informal	
student	groupings	that	arise	in	the	school	and	classroom.	School	is	where	
students	develop	and	acquire	knowledge	about	themselves	and	the	com-
munity	which	they	are	part	of,	in	relation	to	other	people.	In	this	presen-
tation,	 I	 focus	on	 two	different	processes: identity processes	 and	 learning 
processes,	with	a	particular	interest	in	students	who	are	defined	within	the	
framework	of	the	school	environment	as	special	needs	students,	as	well	as	
how	learning	takes	place	in	separate	teaching	groups	to	which	students	are	
referred.	In	other	words,	I	am	interested	in	how	learning	takes	place	and	
how	identity	is	created	in	a	specific	context.	I	see	both	identity	and	learn-
ing	processes	as	social	and	relational	processes	that	are	part	of	a	wider	set-
ting.	This	is	problematic,	and	something	which	has	only	been	investigated	
to	a	limited	extent	within	the	research	area	known	as	special	needs	teach-
ing	research,	and	within	classroom	or	identity	research.

•



	 	�99	

Summary

Method
In	order	to	study	the	differences	between	students	more	closely,	as	well	as	
how	the	school	handles	these	students,	I	followed	a	small	teaching	group	
that	came	into	existence	in	a	secondary	school	in	the	first	years	of	the	��st	
century.	The	decentralisation	of	secondary	schools	gave	 local	authorities	
and	the	individual	secondary	schools	greater	freedom	to	profile	themselves,	
and	offer	educations	with	different	profiles,	as	well	as	create	local	second-
ary	school	educations	that	focused	on	particular	areas.	The	teaching	group	
that	I	chose	to	focus	on	is	an	individual	programme	covering	a	complete	
secondary	school	course	over	three	years	in	the	technical,	social	sciences	or	
natural	sciences	study	areas.

I	used	an	ethnographic	approach	to	investigate	the	day-to-day	practice	
in	greater	depth.	In	the	space	of	one	year	I	carried	out	fieldwork	which	in-
volved	following	two	classes	in	the	programme.	I	participated	in	lectures	
and	talked	to	students	and	teachers	on	the	programme	to	try	and	under-
stand	the	practical	aspects	of	the	school	day.	My	presence	in	the	classroom	
led	to	many	questions	about	the	programme	and	about	the	young	people	
that	were	enrolled	on	it.	These	involved	how	the	programme	arose,	how	
the	teaching	was	conducted,	but	also	how	the	participating	students	viewed	
themselves	in	relation	to	the	school	and	their	diagnosis.

The	students	attended	a	small	 special	needs	 teaching	group	based	on	
the	neuropsychiatric	 diagnosis	 of	Asperger’s	 syndrome,	 which	had	been	
made	during	their	years	at	school.	The	course	that	the	students	attended,	
namely	a	segregated	course	in	a	secondary	school,	was	seen	by	the	young	
people	as	an	offer	and	an	opportunity	to	be	able	to	continue	to	study	and	
complete	a	secondary	school	education.	The	students’	aspirations	of	be-
ing	able	to	attend	secondary	school	are	closely	associated	with	the	changes	
that	have	occurred	in	recent	years.	Today,	in	Sweden,	almost	all	students	
attend	a	secondary	school,	which	has	triggered	a	major	change	in	these	in-
stitutions.	The	programme	description,	an	individual programme for stu-
dents with Asperger’s syndrome,	states	that	the	programme	is	different	from	
the	national	programme.	On	one	hand,	the	programme	has	been	devel-
oped	from	an	understanding	of	the	needs	and	background	of	individual	
students.	However,	 it	 is	not	 completely	 independent	of	 collective	 study	
plans,	as	one	might	expect	of	an	individual	programme.	The	programme	
includes	common	study	plans	and	targets	which	are	equivalent	to	those	in	
the	national	secondary	schools’	programmes	available	to	the	students.	On	
the	other	hand,	this	means	that	both	teachers	and	students	view	the	indi-
vidual	needs	and	requirements	in	relation	to	several	set	education	targets	
and	study	plans	within	the	different	subjects.
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Purpose
The	purpose	of	the	study	is	to	describe	and	research	students’	route	into	
the	programme,	and	what	it	means	to	students	to	follow	a	special	second-
ary	school	course.	In	this	connection,	the	study	will	also	clarify	and	analyse	
the	interface	between	the	organisation	of	a	secondary	school	and	the	special	
needs	students,	from	the	players’	perspective	where	the	students’	attendance	
at	school	forms	the	basis	of	their	education.

The	education	programme	raises	questions	on	both	an	overall	education	
policy	level	and	also	on	an	individual	basis.	The	programme	also	raises	fur-
ther	questions	about	how	it	has	developed,	and	how	it	can	be	perceived	in	
relation	to	education	policy	changes	that	occurred	in	schools	during	the	
�990s.	Another	relevant	question	is	how	students	became	aware	of	the	pro-
gramme	and	how	they	qualified	for	it.	A	particularly	interesting	question	
concerns	students’	statements	in	relation	to	the	school	and	their	diagnosis.	
Other	questions	arising	are	related	to	the	teaching,	and	how	this	is	organ-
ised	in	the	programme.

By	focusing	attention	on	students’	daily	life	in	school	and	how	they	were	
accepted	on	the	programme,	my	intention	is	to	clarify	students’	perspec-
tive	of	their	school	attendance,	and	how	attendance	at	school	is	organised	
for	this	group	of	students.	In	particular,	some	of	the	questions	that	I	wish	
to	raise	are:

•	 what	do	the	students	have	to	say	about	their	previous	school	and	the	
‘school	route’	they	took	before	entering	the	programme?

•	 what	does	the	diagnosis	mean	for	the	students,	and	what	consequences	
does	it	have	on	their	attendance?

•	 how	can	the	setting	up	of	the	special	secondary	school	programme	be	
described	and	understood?

•	 what	determines	the	day-to-day	activities	in	the	programme,	especially	
from	the	perspective	of	how	the	teaching	is	carried	out?

Turning points in students’ statements
A	key	element	in	the	students’	statements	about	their	elementary	school	
years	is	the	experience	of	missing	the	camaraderie	with	ordinary	classmates.	
In	particular,	students	said	that	it	was	also	the	feeling	of	being	on	the	out-
side	in	relation	to	classmates	and	the	school	as	a	whole.	The	experience	of	
not	fitting	into	the	school	appears	to	have	influenced	students’	relation-
ships	 to	both	schoolwork	and	classmates.	Several	 students	also	said	that	
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they	had	been	bullied	or	subjected	to	other	offensive	behaviour.	Students	
claimed	that	the	school	did	not	pay	attention	to	the	events	they	described.	
The	study	shows	that	the	students	blamed	the	teachers	for	their	sense	of	
failure.	According	to	the	students,	the	teachers	were	the	ones	who	did	not	
understand	or	intervene	to	improve	the	students’	situations	in	school.	The	
students	painted	a	negative	picture	of	school.	The	special	needs	teaching	
regime	contributed	to	a	sense	of	segregation	from	classmates	and	from	the	
work	that	took	place	in	the	classroom.	This	reinforced	students’	feelings	of	
alienation,	rather	than	belonging	to	a	school.

The	students	already	had	a	negative	image	of	themselves	as	pupils	before	
starting	their	secondary	schooling.	This	negative	and	destructive	experience	
changed	when	they	talked	about	their	secondary	school	education	and	the	
learning	environment	in	which	they	participated	in	secondary	school.	Sec-
ondary	school	students	also	spoke	of	how	teachers	took	a	positive	attitude	
to	them	and	trusted	their	abilities.	Access	to	a	special	secondary	school	edu-
cation	characterised	by	caring,	empathy	and	an	understanding	of	students’	
problems	on	the	teaching	front,	was	described	by	students	as	a	change	in	
their	education	at	school.	This	treatment	which	students	felt	they	received	
in	the	school	environment	is	vital	for	their	experience	of	school.	Attend-
ance	becomes	another	turning point	in	the	students’	statements	about	their	
time	at	school.	The	experience	of	being	at	school	has	changed.

From	their	perspective	–	‘an inner perspective’	–	both	the	courses	they	are	
taking,	and	the	school	environment,	 is	emphasised	as	something	positive.	
The	fact	that	affiliation	to	the	programme	is	positive	is	an	ongoing	feature	in	
students’	statements.	Identification	with	friends	of	a	similar	age,	who	have	
comparable	experiences,	above	all	in	relation	to	school,	is	emphasised	by	most	
students	as	something	positive.	Students’	feeling	of	community	is	based	on	
the	knowledge	that	the	reason	why	they	are	on	programme	is	because	they	
have	had	different	problems	in	relation	to	school.	For	students,	the	school	en-
vironment	is	a	type	of	identity-creating	forum,	where	students	with	the	same	
problems	can	undertake	their	education.	The	diagnosis	plays	a	central	part	in	
how	students	perceive	themselves	in	relation	to	the	school	and	the	obstacles	
they	face.	For	some	students,	the	diagnosis	acts	as	an	explanation	for	their	
previous	difficulties,	both	in	relation	to	peers	and	in	relation	to	their	difficul-
ties.	No	matter	how	students	see	themselves	in	relation	to	their	diagnoses,	it	
is	something	they	can	relate	to.	The	structure	of	the	programme	is	based	on	
the	diagnosis	of	the	students.	A	special	theme	exists	that	can	be	included	in	
the	programme,	where	special	problems	in	relation	to	the	diagnosis	are	dis-
cussed.	This	means	that	students’	identity	development	is	firmly	connected	to	
their	diagnosis,	which	is	also	what	the	secondary	school	programme	is	based	
on.	Students	learn	to	describe	themselves	as	‘Aspergers’.
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Individualised teaching
Students’	school	experiences	change	as	do	their	attitudes	to	school.	From	
having	experienced	that	their	problems	were	not	addressed,	and	having	the	
experience	of	not	receiving	the	‘right’	help,	they	now	present	a	completely	
different	attitude	to	school.	Student-teacher	communication	is	better,	and	
students	experience	good	relations	with	teachers.	The	importance	of	a	posi-
tive	relationship	with	teachers	appears	meaningful	from	a	student	perspec-
tive.	This	agrees	with	the	conclusions	of	studies	of	smaller	teaching	groups	
(Hugo,	�007;	Johansen,	�000).	Johansen	(�000)	points	out	that	students’	
learning	is	reinforced	where	they	experience	meaningful	learning	situations,	
where	 these	 are	 characterised	 by	 supportive	 and	 humane	 relations	 with	
teachers.	Johansen	(�000)	describes	these	humane	relationships	as	a	social	
process	based	on	respect,	honesty,	trust,	caring	and	sympathy.

The	way	in	which	teaching	is	carried	out	is	influenced	by	the	students’	
learning	environment.	This	has	an	impact	on	students’	behaviour	and	their	
experiences,	how	the	teaching	is	organised,	and	the	purpose	of	the	teaching.	
Both	teachers	and	students	interact	in	relation	to	the	organisational	frame-
works	on	which	the	secondary	school	programme	is	based.	The	organisation	
of	the	programme,	which	on	one	hand	is	a	programme	where	students	can	
choose	a	complete	national	secondary	school	course	with	set	teaching	goals,	
implies	that	it	is	expected	that	students	must	be	able	to	undertake	a	second-
ary	school	education	equivalent	to	the	national	programme.	Consequently,	
the	teaching	objectives	within	the	programme	must	be	viewed	in	relation	
to	a	number	of	common	set	targets.	The	programme	includes	students	who	
have	the	level	of	competence	to	apply	for	the	national	programme.	On	the	
other	hand,	the	programme’s	positioning	in	terms	of	individual	teaching	
also	presents	some	opportunities	for	students	who	did	not	meet	the	stand-
ards	required	in	elementary	school	which	would	allow	them	to	graduate	
to	secondary	school.	Because	the	teaching	 is	 individual,	 the	programme	
is	developed	and	structured	on	an	understanding	of	individual	needs	and	
backgrounds.	The	programme	is	therefore	compensatory.

This	results	in	a	programme	that	is	a	blend	of	a	national	and	an	individual	
programme,	thus	providing	teaching	to	a	heterogeneous	group	of	students.	
The	basis	for	the	common	platform,	and	the	reason	that	students	are	at-
tached	to	the	programme,	is	their	impaired	functionality	as	a	result	of	the	
diagnosis	of	Asperger’s	syndrome.	The	diagnosis	has	a	major	influence	on	
the	programme	and	the	teaching.	The	diagnosis	played	a	pivotal	role	in	the	
development	stages	of	the	programme,	and	this	was	used	by	parents	as	an	
argument	in	favour	of	setting	up	special	activities.	The	diagnosis	was	also	an	
important	determinant	for	the	way	their	education	took	place.	Irrespective	
of	students’	different	competences,	the	diagnosis	created	a	common	basis	
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for	their	attendance	at	school.	The	physical	layout	of	the	class	is	based	on	
an	understanding	of	the	type	of	environment	needed	by	these	students	to	
enable	them	to	complete	their	studies.	Students’	difficulties	are	viewed	in	
relation	to	how	the	environment	can	be	adapted	to	students’	needs,	both	
generally	and	on	an	individual	basis.

The dilemma of modern education systems
This	paper	has	attempted	to	clarify	the	dilemma	between	the	ambition	to	
create	an	inclusive	school	accommodating	all	students,	and	catering	also	
for	individual	students	who	require	special	support	to	be	able	to	participate	
in	school	because	of	their	particular	needs.	In	the	education	policy	expres-
sion	of	‘one school for all’	we	rediscover	the	political	ambition	of	ensuring	
that	all	children	and	young	people	of	a	certain	age	have	the	opportunity	
to	continue	with,	and	complete	their	educations	in	a	satisfactory	manner.	
In	this	equal	school,	there	are	students	who	have	difficulty	meeting	the	re-
quirements	set	by	schools,	and	thus	have	various	problems	in	relation	to	
school.	The	Swedish	Curriculum	for	the	Non-Compulsory	School	System	
(Lpf	94),	the	Swedish	Act	concerning	Support	and	Service	for	Persons	with	
Certain	Functional	Impairments	(LSS,	�993),	The	Salamanca	Declaration	
(UNESCO,	�00�)	as	well	as	the	UN	Standard	Rules	on	the	Equalisation	
of	Opportunities	for	Disabled	Persons	(United	Nations,	�993)	are	all	based	
on	an	integrated	ideology	in	relation	to	students	with	impaired	function-
ality	and	their	right	to	an	equal	education,	as	well	as	on	the	attitude	that	
the	teaching	approach	should	promote	 integration.	The	dilemma	facing	
schools	is	their	duty	to	teach	and	fulfil	the	needs	of	all	students,	irrespec-
tive	of	their	backgrounds.
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