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Sammanfattning 

Detta är en narrativ studie där syftet är att fånga flickors upplevelse av skolan från 

högstadietiden och fram i gymnasieåldern. Jag utgår från livsberättelse som metod. Mina 

informanter är fyra unga kvinnor som hade problematisk högstadietid men ändå lyckades att gå 

ett yrkesprogram på gymnasiet. Mina frågeställningar är: Hur kan de unga kvinnornas 

problematiska högstadietid upplevas? Hur kan kommunikationen och relationen mellan de unga 

kvinnorna och skolans personal upplevas? Vilka vändpunkter kan vara avgörande för att de 

unga kvinnorna ska uppleva att de kan fullfölja sina studier? 

Genom mina informanters berättelser fångade jag de avgörande vändpunkterna som gjorde att 

de kunde fullfölja en gymnasieutbildning. Resultatet visar att informanterna upplevde en 

högstadietid i kaos med stökiga lektioner, mobbning och skolk. Kommunikationen upplevdes 

som vertikal under högstadietiden, enligt informanterna Läraren talade till eleven, inte med 

eleven. Vändpunkter för informanterna var att komma till en gymnasieskola där 

kommunikationen upplevdes som horisontell. Informanterna ansåg att lärarna var skickliga på 

att se och förstå deras verklighet. Ytterligare vändpunkter var att tre av informanterna fick en 

diagnos. Då upplevde de unga kvinnorna en annan uppmärksamhet som ledde till bättre 

kommunikation. De kände sig sedda och bekräftade. Jag fann i min undersökning framför allt 

tre faktorer som haft stor betydelse för att lyckas med studierna och bli godkända på kurserna; 

inkludering, mellanmänskliga relationer och samarbete mellan skola och andra aktörer såsom 

sjukvård och vårdnadshavare. 

 

Nyckelbegrepp: Skolfrånvaro, psykisk ohälsa, inkludering, högstadietid, narrativ forskning 
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Inledning 

Många elever slutar grundskolan med ofullständiga betyg vilket leder till att elever inte kan 

söka till gymnasieskolan, utan är endast hänvisade till introduktionsprogrammet på gymnasiet. 

För att bli antagen på ett yrkesprogram måste eleven vara godkänd i åtta ämnen där matematik, 

engelska och svenska ska ingå. De elever som inte klarar dessa krav blir exkluderade samtliga 

18 gymnasieprogram. Istället får de gå på det individuella programmet. Yrkesintroduktion är 

en inriktning på det individuella programmet (Skolverket, 2013b). Våren 2015 saknade 14,4 

procent av de elever som slutade årskurs 9 behörighet att söka till gymnasieskolan (Skolverket, 

2015). Här finns en viss könsskillnad. 12,7 procent av flickorna respektive 16,1 procent av 

pojkarna har betyg i sju ämnen eller färre och på så sätt har de inte behörighet att läsa på ett 

yrkesprogram. Om eleven har föräldrar med lång eftergymnasial utbildning så är motsvarande 

siffra 4,5 procent. Om eleven invandrat till Sverige 2006 eller senare så var 51,5 procent av 

eleverna inte behöriga att söka ett yrkesprogram. (Skolverket, 2015). Mer än 10 000 elever 

lämnar grundskolan med ofullständiga betyg och det finns inga alternativ för omotiverade och 

skoltrötta elever än gymnasieskolans individuella program eftersom det inte finns en 

arbetsmarknad för 16-åringar, påvisar Hugo (2007). Hugo ha studerat en liten 

undervisningsgrupp på det individuella programmet. Gruppen bestod av sju omotiverade elever 

som upplevt en högstadietid med dåliga relationer till lärare (Hugo, 2007). 

 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2010) så är det av största vikt att alla barn går ut årskurs 

nio med godkända betyg. Ungdomar som misslyckats i skolan löper en mycket stor risk att 

drabbas av psykosociala problem i framtiden. Det är fem till sex gånger vanligare att barn inte 

får fullständiga betyg i grundskolans årskurs nio om föräldrarna saknar yrkesutbildning eller 

annan högre utbildning. Risken att hamna i kriminalitet, drogmissbruk, bidragsberoende och 

självmordsbenägenhet är mycket större om ungdomar inte klarar skolan. Om personen haft låga 

betyg i årskurs 9 så är risken att hamna i narkotikamissbruk 8,6 procent. Motsvarande siffra för 

en person med goda betyg i årskurs 9 är 0,4 procent. Brottslig verksamhet i vuxen ålder är cirka 

nio gånger så vanligt bland dem med låga betyg. 15,1 procent av kvinnorna med låga betyg i 

årskurs nio levde på bistånd vid 25 års ålder (Socialstyrelsen, 2010). 

UNESCO (2009) skriver att det är viktigt att skapa en inkluderande skola där man inte 

kategoriserar barn, och att man får lära sig solidaritet. Nilholm (2006) anser att barn har en 

rättighet att anses normala och få delta i den gemenskap som en klass innebär. För att man ska 

lyckas med detta så måste lärare och rektorer få ökat stöd och lärare måste få verktyg för att 
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möta den naturliga variationen av behov som finns i ett klassrum (Nilholm, 2006). Skolverket 

(2010) fann att orsaker till frånvaro är komplexa och det handlar inte enbart om skolproblem. 

Under läsåret 2008-2009 var det 600 elever som var borta en hel termin eller längre från 

grundskolan. Det är framför allt årskurs 7-9 som skolfrånvaro är ett problem (Skolverket, 2010). 

 

Mina informanter är unga kvinnor som hade en problematisk högstadietid men ändå har lyckats 

att gå färdigt ett yrkesprogram på gymnasiet. Jag är intresserad av att höra unga kvinnors 

berättelse om högstadietiden och framåt. Jag utgår från livsberättelse som metod. Jag är 

intresserad av att höra varför de upplevde högstadietiden som problematisk. Hur kommer det 

sig att de klarar av att gå i gymnasiet? 

 

 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka unga kvinnors upplevelse av skolan från 

högstadietiden och fram till och med gymnasieåldern. De studerade kvinnorna anser sig ha haft 

en problematisk högstadietid. Gruppen flickor/ unga kvinnor med en problematisk situation är 

en grupp som sällan kommer till tals och vi vet väldigt lite om hur de har det i högstadiet och 

gymnasiet. 

 

Mina frågeställningar är: 

Hur kan de unga kvinnornas problematiska högstadietid upplevas? 

Hur kan kommunikationen och relationen mellan de unga kvinnorna och skolans personal 

upplevas? 

Vilka vändpunkter kan vara avgörande för att de unga kvinnorna ska uppleva att de kan 

fullfölja sina studier? 
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Litteraturöversikt 
 

Tidigare forskning och styrdokument 
I min presentation av tidigare forskning har jag utgått från studier som försöker förklara varför 

elever upplever skoltiden som problematisk. Jag har försökt finna studier som även beskriver 

när elever tycker att det fungerar bra i skolan. 

Jag lyfter fram några teman som jag anser är relevanta för min studie. 

 

 
Inkludering 
Inkludering beskrivs inte i skollagen  men däremot beskrivs en social inkluderingsaspekt i 

Skollagen (SFS 2010:800), och enligt Salamancadeklarationen ska skolan vara inkluderande 

(Svenska UNESCO-rådet, 2006). Skolan ska inte bara ge elever kunskaper och färdigheter utan 

även främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt förankra mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar. Skolan får inte vara exkluderande mer än undantagsvis, och då måste 

en rektor fatta beslutet. En annan åtgärd för att få en inkluderande skola är förstärkning av 

elevhälsan (Svenska UNESCO-rådet, 2006). I den nya Skollagen (SFS 2010:800) har 

elevhälsan utökats med specialpedagogisk kompetens så att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser tillgodoses. 

 

När inkludering råder så måste tre inkluderingsaspekter, rumslig, social samt didaktisk aspekt, 

vara uppfyllda, menar Asp Onsjö (2006). Inkludering ur en rumslig aspekt innebär att eleven 

finns i samma rum som klasskamraterna. Socialt ska eleven vara delaktig tillsammans med 

lärare och klasskamrater. I ett didaktiskt inkluderande synsätt så ska undervisningen vara 

anpassad till alla individer (Asp Onsjö, 2006). 

 

Haug (2014) beskriver dock att det inte finns någon enhetlig definition på begreppet 

inkludering. Man måste sätta ordet i en kulturell kontext samt i nationella och lokala villkor. 

Haug framhåller att uttrycket ofta används i specialpedagogiska sammanhang, eller snarare som 

ett alternativ till specialpedagogiken. Om eleverna upplever sig inkluderade på alla plan, så 

behövs ingen specialpedagogik. I den bästa av alla världar så är det en skola där undervisningen 

är anpassad till den enskilde individen, där alla har lika värde ur jämställdhetssynpunkt, ur ett 

etiskt och socialt perspektiv och ur demokratisynpunkt. Alla måste hjälpas åt för att skapa en 

sådan skola. Haug menar att politiker som representerar samhället ska samarbeta med de som 

driver skolorna, föräldrar, lärare, elever och forskare. Men i slutändan så är det lärarna som får 

dra det stora lasset, när denna idealskola ska förverkligas, menar Haug (2014). 
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Aspelin och Persson (2011) beskriver det relationella perspektivet inom pedagogiska praktiker 

där man främst studerar relationen mellan människa – människa, men även människa – 

omvärlden. Centrala begrepp som de presenterar är kommunikation, mellanmänskliga möten 

och relationer. De beskriver fyra olika nivåer av relationell pedagogik. Den första nivån är 

mötet lärare - elev, där de betonar att lärandet sker i samspel mellan lärare och elev. Nästa nivå 

är insikten om att relationer är viktiga ur ett utbildningssyfte. Mötet mellan lärare och elev 

måste vara ömsesidigt för att goda relationer ska kunna uppstå, framhåller Aspelin och Persson. 

Läraren måste skapa goda relationer med eleverna. Den relationsutvecklande processen är en 

förutsättning för att den kunskapsutvecklande processen ska ske, och på så sätt innefattar 

relationer kunskapsutveckling. Den tredje nivån kallar Aspelin och Persson den pedagogiska 

rörelsen. Med det menar de att det på ett systematiskt sätt ute i skolor och i arbetslagen arbetas 

mot det relationella perspektivet. Den sista och övergripande nivån är att relationell pedagogik 

utgör en teoretisk diskurs. Det vill säga här föreligger en föreställning om hur utbildning ska 

bedrivas och hur man ger elever en kunskapsutveckling (Aspelin & Persson, 2011). Genom 

tillitsfulla relationer mellan lärare och elever så sker ett kollektivt tänkande kring hur man kan 

lösa uppgifter och detta är en framgångsfaktor inom skolan (Hattie, 2012). 

 

Kommunikation är ett redskap för att nå en inkluderande miljö, anser Sandström (2014). Hon 

kallar sin utgångspunkt för ett kommunikativt perspektiv och har en teoretisk förankring inom 

dilemmaperspektivet som bland annat Nilholm (2005, 2007) har beskrivit. Traditionellt sett har 

specialpedagogisk forskning haft två grundläggande perspektiv på skolproblem. Det ena 

perspektivet har en grund i ett medicinskt och psykologiskt synsätt medan det andra 

perspektivet betonar sociala faktorer som leder till skolproblem (Nilholm, 2005). Det finns 

ytterligare ett perspektiv på skolproblem och det benämner Nilholm (2005, 2007) som 

dilemmaperspektivet. I dilemmaperspektivet så finns det flera aktörer och det är inte självklart 

att de olika aktörerna tycker likadant om vad som är gott, och det bästa. Ofta ignoreras elevers 

och föräldrars aspekter (Nilholm, 2007). Dilemmaperspektivet kan kallas för sociokulturellt 

perspektiv eller relationellt perspektiv eftersom dilemman uppstår i konkreta sociala och 

kulturella förhållanden (Nilholm, 2007). Sandström (2014) fastställer att om elevers syn på 

omvärlden är väldigt annorlunda än lärarens syn så kan kommunikationen mellan lärare och 

elev påverkas negativt. Sandström (2014) beskriver kommunikation som horisontell eller 

vertikal. I relationen mellan lärare och elev så bör kommunikationen vara horisontell när man 

diskuterar vad man känner, ser och hör med mera. I det horisontella mötet mellan lärare och 
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elev så är det ett relationellt möte mellan två parter på samma nivå. Sandström (2014) anser att 

med en sådan form av kommunikation så får läraren en större sociokulturell repertoar, och blir 

bättre på att se elevers verklighet. Det kan sedan leda till att behovet av specialpedagogiskt stöd 

kan minska. Vid det vertikala mötet så förmedlar läraren kunskap. Läraren talar till eleven, inte 

med eleven (Sandström, 2014). 

 

Exkludering 
Emanuelsson (2004) beskriver att ordet integrerad betyder att man tidigare måste ha blivit 

segregerad. Idag marginaliseras barn på grund av klass, ekonomi, etnicitet och språk. 

Emanuelsson visar att de barn som marginaliseras idag är desamma som tidigare i historien. 

Avvikarna anses inte platsa i den vanliga skolan, utan de blir segregerade (Emanuelsson, 2004). 

Förklaringarna elevhälsoteamet ger till varför skolan inte fungerar för alla barn är orsaker såsom 

att eleven är svag, omogen och skoltrött (Hjörne & Säljö 2013). Attwood och Crolls (2014) 

forskning visar att det finns ett intresse att undersöka elevers emotionella välbefinnande. 

Elevers subjektiva värderingar såsom lycka eller uppgivenhet kan påverka elevernas skolgång. 

En femtedel av männen i 20-årsåldern i deras undersökning svarade att de ständigt levde under 

press. Motsvarande siffra för unga kvinnor var en tredjedel, så Attwood och Croll såg en tydlig 

könsskillnad i måendet. En av sex unga kvinnor ansåg att hen var en värdelös människa. 

Männen hade inte lika dålig självkänsla (Attwood & Croll, 2014). 

Calderón-Almendros (2011) anser att barn från marginaliserade klasser konstruerar sin identitet 

utifrån att vara misslyckad. Calderón-Almendros menar att det uppstår konflikter när grupper 

av elever kommer till den akademiska kulturen i skolan, som naturligtvis är den dominerande 

kulturen i skolan. Dessa barn vill inte ingå i den akademiska kulturen. De gör motstånd därför 

att den kulturen inte tillfredsställer de behov de har. Skolan leder inte heller till de möjligheter 

som dessa barn behöver (Calderón-Almendros, 2011). Hugo (2007) tolkar elevers berättelser 

om högstadiet. Dessa elever upplevde utanförskap, meningslöshet och besvikelse. De kände 

sig kränkta med en skoltid fylld av konflikter. Gymnasieskolan kan, enligt Hugo, ha två olika 

synsätt till elever som inte har fullständiga betyg från grundskolans årskurs 9. Det ena är att de 

är obildbara och då finns det ingen anledning att satsa resurser på dessa elever. Det andra 

synsättet är att skapa lärandesituationer som eleverna uppfattar som stimulerande. Lärarna på 

gymnasieskolan hade det senare synsättet och Hugo (2007) kunde se att lärarnas förväntningar 

påverkade eleverna på ett positivt sätt. 
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Skolfrånvaro 
I Skollagen (SFS 2010:800) 7 kap. beskrivs skolplikt. Skolplikt innebär att eleven deltar i 

skolans aktiviteter från höstterminen då barnet är 7 år. Eleven kan vara frånvarande från skolan 

om det finns giltiga skäl. Skolplikten gäller grundskolan. Skolplikt behöver inte betraktas som 

en plikt utan som en rättighet till utbildning (SFS 2010:800). Barnkonventionen (UNICEF, 

2009) framhåller att barn har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning. 

 

 

Orsakerna till skolfrånvaro är komplexa och det handlar inte enbart om skolproblem. Några 

orsaker som Reid (2009); Skolverket (2010) samt Askeland, Haugland, Stormark, Bøe och 

Hysing (2015) lyfter fram är svåra familjeförhållanden, psykisk ohälsa och skolans oförmåga 

att möta elever med sociala problem såsom panikångest, social fobi och autism. Reid pekar ut 

faktorer som fattigdom och två- språkighet som orsaker till att skolfrånvaron är mycket större i 

Wales jämfört med England. Reid (2009) fann inga resultat som pekade på mobbning som orsak 

till skolfrånvaro. Även om elevens problem inte är skolmässiga, så måste skolan hjälpa till att 

kontakta socialtjänst eller barn- och ungdomspsykiatrin (Skolverket, 2010).  Det är viktigt att 

ta tag i skolfrånvaro i tidiga åldrar och inte vänta, tyder flera källor på (Reid, 2009; Askeland 

et al., 2015; Skolverket, 2010). Trots att skolan vet att det är så, sker inte insatserna i tidigt 

stadium utan skolan hanterar det som är mest akut. Skolor behöver se över sina förebyggande 

insatser så att elever inte börjar vara frånvarande från skolan, menar Reid (2009) och Askeland 

et al. (2015). Askeland et al. ser ett samband mellan skolfrånvaro och ohälsa både psykisk och 

somatisk vilket de tolkar som att skolan och skolhälsovården borde kunna arbeta effektivare för 

att förebygga stor skolfrånvaro. 35 procent av ungdomarna i Askelands studie uppgav att de var 

frånvarande från skolan av annan anledning än sjukdom. Askelands studie visar att många 

flickor har varit i kontakt med hälsovården, medan bland pojkar var det vanligare att de inte 

varit i kontakt med någon vårdinrättning. Skolverket (2010) såg problem med skolans 

organisation och hur man undervisar. När elever tycker att ämnet är för svårt, när de får oklara 

instruktioner samt bristande stöd och hjälp uteblir många elever från lektionerna. Det ämne i 

skolan som har störst problem med skolfrånvaro är idrott- och hälsa. Skolverkets undersökning 

visar att det absolut viktigaste för att elever ska vilja vara i skolan är relationerna till lärarna 

och annan skolpersonal. Goda relationer kan få elever tillbaka till skolan, men dåliga relationer 

leder till att elever inte går till skolan (Hugo, 2007; Skolverket, 2010; Strand, 2013; Attwood 

& Croll, 2014). 
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Skolk 
All ogiltig frånvaro räknas som skolk. Ogiltig frånvaro är när elever uteblir från skolaktiviteter 

utan att skolan eller förälder godkänt frånvaron. Vad som är giltig eller ogiltig frånvaro är inte 

alltid lätt att avgöra. Skolverkets rapport (2010) visar att föräldrar sjukanmäler sitt barn, trots 

att de inte är sjuka, för att undvika ogiltig frånvaro. 

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska vårdnadshavare informeras samma dag om en elev uteblir 

från skolan utan orsak. Orsakerna till skolk är komplexa och det handlar inte enbart om 

skolproblem (Skolverket, 2010). I Leifmans (2012) studie uppger 13,4 procent av eleverna i 

årskurs 9 att de brukar skolka. För att inte elever ska hamna i långvarigt skolk är det viktigt att 

skolan har bra rutiner för att tidigt kunna upptäcka tendenser och sätta in tidiga insatser. 

Samtliga elever som intervjuades av Skolverket (2010) ansåg att det fanns stora brister i 

frånvarosystemet som innebar att eleverna kunde ha stor frånvaro utan att något hände. För att 

arbetet ska fungera så måste det finnas tydliga rutiner så att skolpersonalen vet vem som ska 

göra vad. Dessutom har rektorn uppföljningsansvar (Skolverket, 2010). ). När eleverna gick i 

år 7 så skolkade 1 procent av eleverna ofta, enligt Askeland et al. (2015). När eleverna sedan 

gick i år 11 så hade det skett en markant ökning. 10 procent av eleverna skolkade ofta (Askeland 

et al.,2015). Attwood och Croll (2014) fann i sin studie ingen större könsskillnad när det gäller 

skolk. Vid årskurs 10 uppgav 90 procent av eleverna något skäl till varför de skolkade. Hälften 

av eleverna svarade att de skolkade på grund av ovilja mot lärare eller lektioner. En annan 

vanlig motivering, ca 20 procent, var att de var uttråkade. 5,4 procent skolkade på grund av 

mobbing (Attwood & Croll, 2014). Attwood och Crolls resultat motsäger Reids (2009) studie. 

Reid fann inga tendenser att elever stannade hemma från skolan på grund av mobbning. 

 

Psykisk ohälsa 
Socialstyrelsen (2013) visar att det skett en ökning av psykisk ohälsa bland ungdomar i Sverige. 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som innefattar att personer känner oro och ångest men det 

inbegriper även psykiska sjukdomar såsom depression och schizofreni. Många av de barn och 

ungdomar som har psykisk ohälsa hamnar ofta i mycket långvariga och återkommande psykiska 

besvär. Därför är det av största vikt att identifiera riskgrupperna i tidig ålder och sätta in 

hjälpinsatser som kan förhindra att det blir långvariga tillstånd. Fem till tio procent av 

befolkningen behöver någon form av behandling mot psykisk ohälsa. Socialstyrelsen (2013) 

påvisar att det är fem gånger vanligare att ungdomar med psykisk ohälsa vårdas för 

självmordsförsök jämfört med den övriga befolkningen. Om man vid 17-24 års ålder upplevde 
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svåra besvär av oro, ängslan och ångest så visade det sig att ca 25 procent varken studerade 

eller arbetade utan levde på bistånd eller sjukersättning vid 33 års ålder. Psykisk sjukdom är 

också kopplad till lägre utbildningsnivå i vuxen ålder. 40 procent av de som upplevde besvär 

som oro, ängslan och ångest som unga nådde endast grundskolenivå (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Mobbning 
Skolverket (2013a) definierar mobbning som en handling som upprepas och att handlingarna 

har syftet att såra, skrämma eller skada den som blir utsatt. Kränkningar är handlingar som har 

ont uppsåt men som utförs vid enstaka tillfällen. Sedan 2006 används inte ordet mobbning i 

skollagen, utan istället finns lagar mot kränkande behandling och trakasserier (Skolverket, 

2013a). Mobbare, mobboffer och mobbning är socialt konstruerat (Hägglund, 1996; Thornberg, 

2006; Frånberg & Wrethander 2011). Eftersom mobbare betraktas som aggressiva och elaka 

medan mobboffer som svaga och ängsliga så konstrueras rollerna genom sociala interaktioner. 

Hägglund (1996) anser att mobbning inte handlar om personer utan det handlar om strukturella 

värderingar i elevens omgivning som gynnar och uppmuntrar hierarkiskt och förtryckande 

beteende. På så sätt blir mobbningbeteende ett socialt beteende. Hägglund (1996) påpekar att 

elever har en underordnad position i den obligatoriska skolan och det ständiga bedömandet som 

elever blir utsatta för kan främja mobbning. Olweus (1998) beskriver att mobbning är ett större 

problem bland pojkar än flickor. Han påstår att pojkar är aggressivare och har hårdare ton än 

flickor. Kännetecken på ett ”typiskt” mobboffer enligt Olweus är en ängslig och fysiskt svag 

pojke. Olweus (1998) påpekar samtidigt att det är möjligt att flickor använder mobbning på ett 

annat sätt än pojkar, men han har inte kunnat påvisa skillnader utifrån sitt resultat. 

 

”Det är naturligtvis möjligt att en del flickor använder så speciella metoder att vi inte har kunnat 

registrera dem med våra frågeformulär ( även om detta verkar osannolikt)” (s. 14). 

 
Min reflektion är att även Olweus konstruerar offer när hans forskning inte belyser 

könsskillnader i mobbning. Flickors mobbning syns inte och på så sätt finns den inte. 

 
Frånberg (2013) har kommit fram till att flickor och pojkar mobbar på olika sätt. Hon kunde se 

ett tydligt könsmönster. Pojkar mobbar fysiskt med våld och aggression på ett öppet sätt. 

Flickor mobbar genom att frysa ut och utestänga andra elever från en gemenskap. De använder 

också kroppsspråk och verbala kränkningar för att visa sitt ogillande. Detta kan till viss del 

förklaras med att förväntningar på flickor och pojkar är olika. Idag anses det normalt att pojkar 

slåss, men onormalt att flickor är aggressiva (Frånberg, 2013).  När man diskuterar mobbning 
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idag tar man inte hänsyn till könsskillnaderna, enligt författaren, och flickors mobbning får inte 

alls så stor uppmärksamhet som pojkars. Frånberg (2013) fann även könsskillnader när det 

gäller hur väl program som är till för att motverka mobbning fungerar. Att ha speciella lektioner 

med färdiga program för att öka elevers sociala kompetenser hade motsatt effekt för flickor. 

Bästa sätt att motverka mobbning bland flickor är att ha uppföljning och utvärdering av 

elevernas situation, framhåller författaren. Dessa möten ska ske regelbundet och vara ett 

underlag för skolans arbete mot mobbning. Frånberg (2013) kunde även se könsskillnader i hur 

mobbningen drabbar de utsatta. Flickor har ofta en bästis, och om den personen sviker så blir 

de väldigt ensamma. Pojkar har ofta ett större nätverk av vänner och är inte lika beroende av en 

person. Frånberg (2013) menar också att de utsatta flickorna oftast inte visar sin ilska, de bär 

den inombords. Det leder till sämre självkänsla som sedan kan leda till självskadebeteende. 

Frånbergs resultat visar att 64 procent av de utsatta flickorna kände sig värdelösa och 70 procent 

blev ledsna. Motsvarande siffror för pojkar är 36 procent känner sig värdelösa och 30 procent 

blir ledsna. Författaren är kritiskt till att man idag inom skolan och inom lärarutbildningen 

diskuterar kränkningar och inte mobbning. Frånberg (2013) anser att kränkningar sker mellan 

två jämbördiga parter, men vid mobbning råder inte maktbalans. 

Thornberg (2006) fastställer att om man under lång tid blivit utsatt för mobbning och för ”dessa 

destruktiva sociala interaktioner” (Thornberg, 2006 s. 253), så är det inte alls konstigt att man 

blir ängslig. Thornberg visar att mobboffer avhumaniseras genom att de betraktas som äcklig, 

dum i huvudet och liknande. 

 

Om man blir utsatt för mobbing så blir konsekvenserna stora för individen även efter att 

mobbningen upphört, visar Flygare och Johansson (2013). Den mobbade har en negativ syn på 

sig själv med tankar som att vara oduglig och värdelös, och dessa tankar finns kvar även om 

mobbningen har upphört. Tankar på självmord och andra destruktiva tankar är vanligare bland 

elever som blivit utsatta för mobbning. De kunde också se att den psykiska hälsan var negativt 

påverkande även efter att mobbningen upphört. Det påverkade också elevens förmåga i sociala 

sammanhang. De fick svårare med kamratrelationer och svårt med tillit till exempelvis lärare. 

Detta leder till en ond spiral och risken är stor att situationen försämras ytterligare (Flygare & 

Johansson, 2013). 

 

Den beskrivning av tidigare forskning som behandlats i detta kapitel där inkludering, 

exkludering, skolfrånvaro, skolk, mobbning och psykisk ohälsa har skildrats framgår det att 

skolframgång är en viktig faktor för att få ett bra vuxenliv med arbete och frånvaro av psykisk 
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ohälsa. Anledningen till att elever upplever en ovilja till att gå till skolan beror bland annat på 

dåliga relationer till lärare och att skolämnet är för svårt. Flickor och pojkar mobbar på olika 

sätt och flickors mobbning får inte lika stor uppmärksamhet som pojkars mobbning. En lärare 

måste skapa goda relationer till elever. Denna relationsutvecklande process leder till 

kunskapsutveckling. När lärare använder horisontell kommunikation så ser läraren elevens 

verklighet. 

 
 

Teoretiskt perspektiv  på berättelser 

Narrativ betyder enligt Nationalencyklopedin (2016) att man skapat en berättelse. Den kan vara 

påhittad eller verklig men den ska visa ett tidsförlopp. Bruner (2002) anser att det är genom 

berättelser som vi organiserar våra erfarenheter och tankar. När en idé föds så prövas den i en 

berättelse för att få den fulla förståelsen för idén. Att finna och dissekera fram den narrativa 

konstruktionen är svårt enligt, Bruner (2002). Det beror på att den narrativa verkligheten alltid 

finns och därför är fenomenet svårt att fånga. Vi lever i ett hav av berättelser och Bruner 

beskriver det med liknelsen om att fisken är den siste som upptäcker vattnet. Med det menar 

han att vi inte ser berättelser eftersom vi fullständigt omges av dem. Det måste finnas ett skäl 

till att berättelsen berättas för att den ska kallas en narrativ berättelse, beskriver Bruner. 

Meningen med en berättelse är synliggörandet av en obalans eller att påvisa en poäng. Det 

innebär att en historia har två sidor, dels en serie händelser samt en granskning av det som 

berättas. 

 

Bruner särskiljer det levda livet, det som faktiskt har hänt, med det upplevda livet så som 

berättaren har upplevt det, samt hur berättaren berättar om livet. Berättelse har olika sekvenser 

och tidsföljden är meningsbärande. Det finns en partisk tidsstruktur i en berättelse. Den är inte 

uppbyggd efter ett tidur men berättelsen har en början, ett mittparti och ett slut. Tiden har att göra 

med de handlingar som utspelar sig och bildar sekvensen. När man tolkar berättelsen så får inte 

fokus enbart vara på kalendertiden i berättelsen. Då begränsas tolkningen anser Bruner. Tiden 

får betydelse utifrån hur berättaren och lyssnaren tolkar tiden. Bruner (2002) beskriver att 

berättelser utspelas i specifika genrer som är universella. Händelserna får mening när de passar in i 

formen för exempelvis tragedi, komedi, eller en romantisk form. Den narrativa berättelsen söker 

skäl, inte orsaker till händelser. En berättelse har en hermeneutisk komposition. Det innebär att det 

inte finns endast en tolkning, utan en berättelse har en mångfald av betydelser. En berättelse är alltid 

tvetydig hur mycket vi än försöker finna dess fakta enligt Bruner. Det kallar han för tvetydiga 
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referenser. I narrativa berättelser påverkas referensen och meningen av varandra. Ett annat 

universellt drag för en narrativ berättelse är att det ska finnas ett drag av osäkerhet i berättelsen 

(Bruner, 2002). Genom att olika personer berättar olika drag i historien så utvecklas en social 

förståelse. En berättelse förstås inte en gång för alla utan omtolkas och förändras över tid. Däremot 

finns berättelsens kärna som en rest av det som tidigare varit den dominerande normen. I berättelsen 

kopplar vi ihop våra historier till ett sammanhang som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden. 

Bruner kallar det för att tiden är töjbar genom att vi uppfattar att historier om vårt liv innehåller 

vändpunkter. En vändpunkt inrymmer något omvälvande. En vändpunkt är när det nya ersätter det 

gamla. 

 

Bruner (2002) förklarar den tvåvägskommunikation som finns i en berättelse där delar blir en 

helhet och helheten består av delar: 

 

”De händelser som berättas i en historia får sin mening från historien som helhet. Men historien 

som helhet är samtidigt något som byggs upp av de ingående delarna. Denna dialektik mellan helhet 

och delar, en process som så att säga biter sig själv i svansen, bär det imponerande 

namnet”hermeneutisk cirkel” vilket är skälet till att berättelser är underkastade tolkningar, inte 

förklaringar” (s. 148). 

 
Genom att ny kunskap tillförs till den gamla förståelsen av berättelsen så skapas nya 

tolkningar av omvärlden. Det leder till ny förståelse av delarna som skapar en helhet. 

 

I en sociallingvistisk tolkning är det viktigt att analysera berättelsens sociala dimension och 

berättelsestil. Utöver detta bör man analysera berättelsen i ett större samhälleligt sammanhang 

(Johansson, 2005). Forskaren måste ta hänsyn till vem det är som berättar, hur det berättas och 

i vilken kontext berättaren befinner sig i. Samtidigt är forskaren medveten om att det finns 

otaliga mängder tolkningar av berättelsen. 

 

Berättelser ur ett könsperspektiv 
Enligt Cameron (1999) finns det språkliga strategier för att skapa kön. Mäns och kvinnors sätt 

att tala är åtskilda från varandra. Män är gynnade av en konkurrenskraftig, statusorienterad 

talstil medan kvinnor gynnas av samverkande empatisk talstil. Att vara manlig innebär att inte 

tala som en kvinna. Cameron hävdar att många män känner krav på sig att vara manliga och det 

innebär att de talar om sig själva som att de är maskulina och de vill inte hamna i situationer 

där de ska samtala som om de är omanliga. Det är viktigt att bli betraktad som en heterosexuell 
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man. Det innebär att forskaren inte ska se manligt och kvinnligt tal som likartade. Men det är 

möjligt för män och kvinnor att språkligt uppvisa eller göra motstånd mot rådande könskoder 

(Cameron, 1999). Vid intervjuer har Hydén (2013) studerat hur kvinnor beskriver händelser där 

män utövar våld mot kvinnor. Hydén har noggrant undersökt berättelserna genom att se vilka 

värdeladdningar orden har i berättelsen. Använder kvinnorna ordet bråk eller misshandel? 

Påstår kvinnan att hon har provocerat mannen men samtidigt inte minns misshandeln? Genom 

att samtala om händelser så försöker kvinnorna förstå vad som hände och varför det hände. 

Hydén har analyserat hur kvinnor berättar om händelserna. Hydén menar att genom att sätta 

ord på det som hänt så får vi en förståelse. Samtidigt måste vi lära oss att leva med händelserna 

och på så sätt berättas händelsen på ett sådant sätt att ”det går att leva med det som hänt utan 

att det hotar våra liv” (Hydén, 2013, s. 214). 

 

Pojkar berättar mer om pojkar och män medan i flickors berättelse är det mer jämn könsskillnad 

(Ericsson, 1997). Flickor berättar mer kritiskt om pojkar. De är dessutom ännu mer kritiska mot 

flickors beteende. Pojkar är inte lika negativa. Om de är negativa handlar det ofta om en fysisk 

kränkning mot en annan person (Ericsson, 1997). Beroende på hur personen berättar om sig 

själv så skapar hen en identitet (Norrby, 1998). Män i åldern 35 – 55 år framställde sig som 

handlingskraftiga och initiativtagande, medan yngre kvinnor väldigt sällan framställde sig i en 

framträdande position. Istället tog de offerrollen. Forskaren kan välja att ge informanten en 

stark eller svag röst (Richardson, i Johansson, 2005, s. 305-306). Om forskaren väljer att ge 

rösten styrka och med tyngd så anses oftast forskningen som mer trovärdig enligt Richardsson. 

Det innebär också att forskaren har en maktposition genom att forskaren via texten kan 

bestämma vad som synliggörs och lyfts fram. Det innebär att författaren/forskaren har ett 

moraliskt och etiskt ansvar över texten. 

 

Sammanfattningsvis så omges vi ständigt av berättelser men det är viktigt att skilja mellan det 

levda livet, det som faktiskt har hänt, med det upplevda livet så som berättaren har upplevt det, 

samt hur berättaren berättar om livet. Berättelser innehåller vändpunkter en omvälvande 

händelse där det gamla ersätts av något nytt, något denna studie söker utröna i informanternas 

berättelser. Det finns könsskillnader i hur män och kvinnor berättar och i denna studie 

uppmärksammar jag språkliga strategier för hur informanten framställer sig själv. 
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Metod 

I metodavsnittet redogörs förmetodval, val av informanter, samt hur det empiriska materialet 

blivit insamlat. De moraliska och etiska aspekter som beaktats samt analys av empirin 

beskrivs också. 

 

Metodval 
När man är intresserad av att fånga sociala problem och processer så är en kvalitativ 

forskningsmetod ett vanligt val. Flera forskare hävdar att berättelser är nyckeln till att förstå 

och framställningen av berättelsen visar hur människan tänker, känner och handlar kring 

skeenden (Kvale & Brinkmann 2014). Hermeneutisk forskningstradition innebär att forskaren 

är intresserad av förståelsen av texter, berättelser eller handlingar i olika sammanhang (Skott, 

2011). Forskaren försöker förstå språket i en social kontext, och på så sätt få en förståelse för 

människans meningsskapande processer (Skott, 2011). Eftersom målet är att fånga unga 

kvinnors förståelse och uppfattningar är intervjuer med informanter som berättar om sin skoltid 

ett lämpligt val. 

 

Urval av informanter 
Informanterna har jag funnit via personal på en gymnasieskola. . En studierektor och kurator 

har hjälp mig finna lämpliga personer att intervjua. Jag har valt ut elever som går/ gick 

yrkesintroduktion på gymnasiet eller av någon annan anledning ansett sig haft en besvärlig 

högstadietid. Urvalet är målstyrt. Samtliga informanter är intressanta utifrån frågeställningarna. 

Vid målstyrt urval så försöker forskaren finna informanter på så sätt att den insamlade 

informationen från personerna är relevanta för forskningsfrågan (Bryman 2011, s. 434- 437). 

Vid målstyrt urval är inte resultaten generella för den svenska befolkningen, utan målet är att 

få en förståelse över fenomenet varför flickor inte trivdes, eller hade stora skolsvårigheter, 

under högstadietiden men ändå lyckats genomföra gymnasiestudier. Urvalet består av unga 

kvinnor i åldern 19-22 år, som har haft en problematisk högstadietid men ändå gått i gymnasiet 

och som velat dela med sig av sina upplevelser. Jag finner det lämpligt att intervjupersonerna 

är äldre än 15 år och kan ta ställning till om de vill medverka eller inte, samt att de är medvetna 

om vad de vill berätta eller ej. 

 

Information, samtycke och konfidentialitet 
Min  undersökning  följer  de  forskningsetiska  principer som  gäller  för  humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2010). Jag har berättat hur resultatet ska 



17  

publiceras. Samtyckeskravet är uppfyllt genom att deltagarna informerats om att det är frivilligt 

att delta i undersökningen. Deltagarna behövde inte svara på frågorna om de inte ville och de 

kunde avbryta när de så önskade. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna har 

avidentifierats. Samtliga namn är fingerade och även kommuner och skolor har avidentifierats. 

Informanternas personuppgifter finns inte nedskrivna någonstans och de uppgifter som 

insamlats används endast för forskningsändamål, vilket innebär att nyttjandekravet följs 

(Vetenskapsrådet, 2010). 

 

Genomförande och bearbetning av empirin 

Forskaren har ett stort ansvar för hur hen hanterar det empiriska materialet. Det ska ske med en 

stor känsla för materialet men också med ett stort mått av fantasi. Forskaren formulerar en 

tolkning av den berättelse som framträder (Ricoeur 1988). Inom den hermeneutik som Ricoeur 

(1988) och Bruner (2002) förespråkar finns ingen entydig metod och procedurer om hur man 

bearbetar materialet (Claesson , Hallström, Kardemark & Risenfors, 2011). Det är den värld 

som forskaren vill synliggöra som ska framträda men hur man kommer dit finns inte beskrivet. 

Ricoeur (1988) manar forskaren att inte projicera sin förståelse på texten utan låta sig följa med 

i texten. Till skillnad från den naturvetenskapliga forskningen så tolkar forskaren inom 

hermeneutiken andras tolkningar och därför kallar Giddens (1984) detta för en dubbel 

hermeneutik. Giddens framhåller att samhällsvetenskapen alltid bygger på dubbel hermeneutik. 

Forskarens beskrivning har till uppgift att förmedla ramarna av betydelse för hur informanterna 

konstruerar sina berättelser. Men i en sådan beskrivning ingår tolkningskategorier som också 

kräver en insats av översättning av vad de inre och yttre ramarna betyder, där informanterna 

lever sitt liv. Om forskaren enbart återger det som informanten tolkat så leder resultatet inte till 

någon kunskapsutveckling av det utforskade området (Giddens,1984). 

 

Den här studien bygger på fyra intervjuer med unga kvinnor som relativt fritt berättar om sitt 

liv idag och tidigare upplevelser under högstadietiden. Varje intervju har tagit 35 – 50 minuter. 

Jag har följt Hydéns arbetssätt där hon beskriver att hon aldrig intervjuar någon längre än en 

timme. Hydén (2000) menar att det är svårt för båda parter att vara koncentrerade längre än så. 

Jag har använt samtalsguide (se bilaga 2) med öppna frågor och med följdfrågor. Jag har försökt 

vägleda informanten att berätta istället för att jag ställer frågor. Hur bra intervjun blir beror på 

forskarens skicklighet att skapa en god relation till den intervjuade och om intervjun sker på ett 

sådant sätt att den intervjuade ökar sin förmåga till att själv reflektera över händelsen som 
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berättas (Hydén, 2000). Att intervjua kan beskrivas som en relationell praktik. I detta samspel 

har jag tilldelats rollen som intervjuaren-lyssnaren, och fått uppgiften av att vara den som 

systematiskt arbetar för att få den intervjuade att öka sin förmåga till självreflexion. 

 

Trost (2010) anser att ett fåtal intervjuer kan ge mycket information om de är väl genomförda 

jämfört med att man gör fler intervjuer men som inte är lika väl utförda. Kvale och Brinkmann 

(2014) hävdar att antalet intervjuer i forskning är ofta alldeles för många. De föreslår att 

forskaren använder tiden till att förbereda intervjuerna samt analysera materialet i stället för att 

genomföra många intervjuer. Min förberedelse har varit att läsa hur andra forskare ställer öppna 

frågor och hur man ställer följdfrågor för att skapa en god relation till informanter samt få henne 

att reflektera över sin skoltid. Om min forskning vill visa hur den här personen upplevde 

högstadietiden så räcker det att intervjua en person enligt Kvale och Brinkmann (2014). Jag vill 

fånga om det finns något gemensamt tema kring upplevelserna hos personer med problematisk 

högstadietid, och därför har jag intervjuat mer än en person. Lieblich, Tuval-Mashiach, och 

Zilber (1998) påvisar att det finns flera olika modeller att läsa och analysera en berättelse och 

jag har valt den som Lieblich et. al. kallar ”del – innehåll”. Det innebär att jag har samlat 

berättelser från flera olika personer. Gemensamma mönster i berättelserna från informanterna 

har eftersökts och sedan har yttranden från transkriptionerna delats in i identifierade teman. 

Resultatdelen består av många citat, precis så som Lieblich et al. (1998) förordar. Detta ska 

göras för att läsaren ska kunna bedöma innehållet och forskarens tolkning av innehållet 

 

Jag har kommit överens med varje enskild intervjuperson om platsen för intervjun. Vi har funnit 

en plats där intervjupersonen känt sig bekväm och avspänd. Intervjuerna är gjorda på den skola 

de går på alternativt den skola de gått på. Vid intervjutillfället har jag använt mig av ett 

avslappnat och öppet kroppsspråk. Jag har försökt förmå mina informanter att berätta och inte 

enbart besvara frågor. Efter varje intervju har jag så noggrant som möjligt försökt fånga sådant 

som jag bedömer vara intressant för tolkningen såsom kroppsspråk , skratt, tystnad med mera. 

Mina frågor och hur jag uttrycker mig finns också transkriberat. Det som sägs under intervjun 

och som inte är relevant för min forskning har jag inte transkriberat. Jag har valt ut citat som 

tolkas eller kommenteras. Jag har ändrat om i något enstaka citat för att inte röja vilket 

yrkesprogram de läser eller läst. Ur alla berättelser skapade jag sedan en metaberättelse, en 

berättelse som jag skrivit men som ger röster åt mina informanter. Claesson, Hallström, 

Kardemark och Risenfors (2011) förhållningssätt till berättelserna har använts. Det innebär att 

materialet  genomlyssnats  flera  gånger  för  att  bättre  fånga  hur  informanten  berättar  om 
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händelser. Genom denna växling så kan forskaren bättre förstå och tolka den komplexa 

verkligheten. Jag har även haft tillgång till mina informanter på det viset att jag har kontaktat 

dem vid ett senare tillfälle för att kommentera specifika händelser eller för att få ett mer utförligt 

svar. Två av mina informanter har läst igenom transkriptionen och bekräftat att det stämmer. 

De andra två har avböjt att läsa texten. När jag har skrivit min text så kan mitt sätt att uttrycka 

mig också påverka bilden av de personer som jag beskrivit. Här är det viktigt att jag är medveten 

om dessa språkliga verktyg. Ehn och Klein (2007) anser att det viktigaste för att berättelsen ska 

bli trovärdig är att forskaren kan förmedla känslan i berättelsen. Mina informanter har berättat 

om svåra minnen. Vid dessa lägen har jag inte ställt en massa följdfrågor utan respekterat att de 

ogärna berättar om dessa händelser. 

 

Analys av empirin 
Analysarbetet börjar redan under intervjutillfället. Vid intervjun sker ett samspel mellan den 

intervjuade och forskaren. I detta samspel sker en organisation och meningsskapande av 

berättelsen. När intervjun sker så tolkar intervjuaren innehållet. Efter intervjun så reflekterar 

jag som forskare över vad som sagts vid intervjutillfället. Denna process kan liknas vid att 

bearbeta händelsen, och dra kopplingar till andra händelser (jfr Johansson, 2005). Efter mina 

intervjuer har korta notiser gjorts över händelser som sedan använts för att finna teman i 

berättelserna. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Transkriptionsprocessen är 

styrd av de intressen skribenten har (Linell, 1994). Den transkriberade texten ska ses som ett 

arbetsredskap och arbetsprocessen innefattar både tolkning och förståelse. Linell påtalar att det 

är viktigt att man har krav på autenticitet. Det innebär att man inte får skriva om talspråket till 

skriftspråk eller göra om det till skriftspråksgrammatisk korrekthet. Han föreslår att man gör en 

bastranskription där man sedan kan specificera mer noggrant vid ett senare tillfälle (Linell, 

1994). Vid min transkription har jag blivit inspirerad av Linell (1994) och Claesson et al. 

(2011). Jag har analyserat berättelsen som en social interaktion mellan mina frågor och 

informantens svar. 

 

Vid narrativ analys så är fokus på människors upplevelser. Forskaren försöker inte fånga vad 

som faktiskt har hänt utan hur människan skapar en mening i en händelse (Bryman, 2011). 

Därför har narrativ analys valts. Informanternas berättelser vandrar i tid från cirka 13 års ålder 

och fram till intervjutillfället. I berättelserna försöker jag fånga hur de konstruerar sina 

skolsvårigheter under högstadietiden, hur de unga kvinnorna formar kopplingar mellan 

skeenden  samt  vilken  betydelse  dessa  skeenden  haft  för  att  forma  dem  som  person. 
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Berättelserna utgör grundmaterialet för min analys, vilket är ett tillvägagångssätt som Bryman 

(2011) förordar. Jag pendlade mellan den transkriberade texten och inspelningen. Genom denna 

växling så kan jag bättre förstå hur informanterna presenterar sig, hur de upplever det levda 

livet samt utveckla en social förståelse. Vid analysen ska inte forskaren bara beakta texten, det 

transkriberade materialet, utan det är dialogen som är det centrala (Ricoeur 1988). En berättelse 

har flera tolkningar anser Ricoeur som också menar att alla tolkningar inte är lika värda men att 

forskaren behöver ta till vara den mångbottnade historien för att skapa en trovärdig historia. 

För att finna dialogen i berättelserna och lyssna till hur vändpunkter berättas, hur svåra 

händelser berättas samt finna rytmen och känslan i informanternas berättelser så har 

ljudupptagningen lyssnats igenom tre gånger. Fokus har varit på hur intervjupersonen berättar 

om sig själv, hur hon konstruerar sitt eget jag. Vissa händelser som beskrivs får status som 

vändpunkter. Vad som är följdhändelser och den kronologiska ordningen är inte alltid lätt att 

följa, men den berättande personen brukar tydligt visa vändpunkterna med sitt sätt att uttrycka 

sig framhåller Arvidsson (1998). Exempel på vändpunkter är då – nu eller här – där. Berättar 

informanten om sig själv i dåtid, nutid eller framtid? Detta ger forskaren ett tydligt verktyg till 

att finna vändpunkter. Det viktigaste för att berättelsen ska bli trovärdig är att forskaren kan 

förmedla känslan i berättelsen. När de slutade högstadiet var en vändpunkt för samtliga 

informanter. Då hände något väldigt omvälvande för dessa flickor. För tre av mina informanter 

är en diagnos en tydlig vändpunkt. Diagnosen gjorde att lärare fick en annan syn på deras 

skolproblem. 

 

Genom att sammanfoga små delar där jag funnit gemensamma teman i det empiriska materialet 

så får jag en möjlighet att finna mening och sammanhang i berättelsen. De teman som skapats 

är: exkluderad, mobbning, skolk, när skolan blev inkluderad, vändpunkter samt hur man talar 

om sig. De teman som används lyfter fram viktiga händelser och vändpunkter i de unga 

kvinnornas liv, eller andra händelser som varit avgörande för informanterna. 

 

Tillförlitlighet 
Inom den narrativa forskningen är ordet validitet omtvistat eftersom den har sitt ursprung i 

den naturvetenskapliga forskningen över att mäta, men mellanmänskliga möten kan inte 

mätas (Skott, 2004). 

 

”Berättandet  skapar  en  narrativ  identitet  som  är  öppen  för  kommunikation,  förståelse  och 

forskning. Ändå är denna forskning riktad bortom denna individuella identitet mot det som sker 
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mellan  människor:  Intersubjektivitet  är  ytterligare  ett  begrepp  som  måste  erövras  från 

naturvetenskaplig definition” (s. 132). 

 

Intersubjektivitet inom samhällsvetenskaplig forskning kan inte betraktas på samma sätt som 

inom naturvetenskapen. Inom samhällsvetenskaplig forskning betraktas intersubjektivitet som 

delad erfarenhet mellan människor. Intersubjektivitet inom naturvetenskap innebär att vid 

hypotesprövning så når man samma resultat oavsett vem som gör undersökningen. På så sätt 

har begrepp som valid och intersubjektivitet olika betydelser beroende på vilken design på 

studien forskaren använder. Kvale ( 1997) beskriver validitet vid intervjuer. Enligt Kvale 

(1997) är det i första hand forskarens skicklighet som styr hur valid forskningen blir. Eftersom 

jag är relativt ovan att intervjua informanter så är denna studie inte lika valid som om en erfaren 

forskare hade gjort samma studie. Mina förtjänster som forskare är att jag är nyfiken och 

entusiastisk och inte blasé på att intervjua vilket har gett upphov till intervjuer med rikt innehåll 

om informanternas upplevda liv i skolan. Jag har kompletterat mina intervjuer genom att jag 

kontaktat tre av mina informanter vid ett senare tillfälle för att få mer uttömmande svar. 

 

Jag använder mig av respondentvalidering. Två av mina informanter har läst igenom texten 

men inte kommit med några synpunkter. Mina andra informanter har inte velat läsa texten. 

Respondentvalidering betyder att de intervjuade får ta del av en redogörelse forskaren samlat 

in. Respondenterna kan då ge en återkoppling för att se om det finns överensstämmelse mellan 

hur forskaren framställt respondenternas utsagor och hur de själva upplevt händelserna 

(Bryman, 2011, Kvale & Brinkmann, 2014). 

 
Metoddiskussion 
Att intervjua kan ses som en relationell praktik och kvalitén på intervjun beror på hur väl jag lyckats 

skapa goda relationer och ett förtroende till den intervjuade (Hydén, 2000). Att få tag på 

informanter som kan och vill dela med sig av svåra upplevelser har varit en utmaning. Fyra 

intervjuer kan uppfattas som få intervjuer, men svårigheten är att få tillgång till dessa unga 

kvinnors berättelser. Under intervjuerna talade vi i cirklar för att få informanterna att närma sig 

svåra upplevelser och dela med sig av sina erfarenheter. Det är kvalitén på intervjuerna som är 

viktig, inte antalet intervjuer (Kvale & Brinkman, 2014 ; Trost, 2010). Jag anser att mitt 

metodval, hermeneutisk forskning är ett bra val eftersom det är förståelsen av deras berättelser 

som är intressant. Genom att olika personer berättar olika drag i historien så utvecklas en social 

förståelse. Nackdelen med metoden är att det endast är fyra unga kvinnors berättelser vilket 
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leder till att materialet inte är generaliserbart, men det är inte heller avsikten. Dessa unga 

kvinnor representerar en grupp som sällan blir hörda. Jag som forskare har lyckats få dessa 

informanter att berätta om smärtsamma upplevelser, som har betydelse för hur vi förstår 

informanternas upplevda skolproblem, och hur vi ska bemöta och hjälpa dem i skolan. 

 

Informanterna i denna studie är inte slumpmässigt utvalda utan jag har bara intervjuat elever 

med skolframgång i gymnasieskolan. Om man har lyckats med sin utbildning så är man mer 

positivt inställd till skolan än om man inte hade lyckats till skolan visar flera forskning från 

bland annat Skolverket (2012). Det innebär att jag från början valt ut informanter som är positivt 

inställda till gymnasieskolan. Eftersom jag själv har arbetat som lärare inom gymnasieskolan 

under många år så kan det innebära att jag tolkar in mer positivt i informanternas utsagor om 

gymnasietiden. 

 

Att vara elev innebär att man är i beroendeställning till undervisande lärare. Läraren ska bedöma 

och betygsätta informanterna så det skulle kunna spela roll, att de inte vill kritisera lärare. Jag 

uppfattar inte att de försökte lyfta kurser de läste nu och skulle bli betygsatta i, utan jag 

upplevde att de kände sig trygga i att de var anonyma och kunde lyfta både ris och ros. 

Bruner (2002) särskiljer det levda livet, det som faktiskt har hänt, med det upplevda livet så 

som berättaren har upplevt det, samt hur berättaren berättar om livet. Genom det mina 

informanter berättar så skapar de en identitet som de visar upp för mig som forskare. Jag som 

forskare ger röst år mina informanter. Det är viktigt att komma ihåg att jag har tolkat 

informanternas minnen av det upplevda livet, det som Giddens (1984) kallar en dubbel 

hermeneutik. De negativa delar de de unga kvinnorna tagit upp under gymnasietiden får inte 

stort utrymme i texten. Jag har försökt att spegla utrymmet av utsagor i förhållande till vad 

informanterna pratat om, och det dominerande samtalsämnet var upplevelser från högstadiet.. 

Naturligtvis kan jag omedvetet vilja framhålla gymnasieskolan som den goda arbetsplatsen 

eftersom jag själv är den del av den. Att vara högstadielärare och undervisa en klass som är 

”värsta klassen” är ingen enkel uppgift. Min studie ger inte röst åt dessa högstadielärare. 

Informanterna berättar även om bra pedagoger på högstadiet men deras minnen av 

högstadietiden är kaos. Jag har inte analyserat hur högstadielärarnas arbetssituation såg ut. 

Informanterna gick i ganska stora klasser ca 25 elever. Min erfarenhet är att i en stor klass har 

jag som lärare cirka 2 minuter till var och en av mina elever per lektion så det är näst intill en 

omöjlig uppgift att få alla elever att känna sig sedda och bekräftade. Samtliga informanter har 

gått ett yrkesprogram med små elevgrupper och av den anledningen har varje lärare mer tid till 
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att se elevens behov. Eleven har valt ett program som hen förhoppningsvis är intresserad av 

vilket också underlättar för både lärare och elever. Hugo (2007) skrivet att när skoluppgifter 

var ”på riktigt” så upplevde elever skolan som meningsfull. På ett yrkesprogram får elever lära 

sig ett yrke så det är lättare för lärare att motivera skoluppgifternas relevans och innehåll. Den 

här studien tar inte upp att förutsättningarna för lärarna att lyckas med det horisontella mötet 

inte är på lika villkor mellan högstadiet och gymnasiet. 

 

 
Resultat 
Mina informanter 

 
Sara 
Sara är 19 år gammal. Hon kommer från en mindre ort i Mellansverige. Hon har flyttat mer än 

10 mil för att gå en gymnasial utbildning på ett yrkesprogram. Sara hade bland annat inte 

godkända betyg i engelska från årskurs 9, utan fick börja gymnasiet som yrkesintroduktion. 

Hon kom efter i ämnet engelska redan under mellanstadietiden. Engelskläraren ansåg att Sara 

kunde så lite engelska att det inte var någon mening att undervisa henne, utan Sara och några 

andra barn fick tillbringa lektionerna i ett eget rum och lösa korsord. 

 

Ellen 
Ellen är uppvuxen i en mindre ort i Mellansverige. Ellen är 19 år och kommer att ta en 

gymnasieexamen till sommaren trots att många lärare sa på högstadiet att hon inte skulle klara 

av gymnasiet eftersom hon hade så dåliga betyg. Högstadiet var en turbulent tid så Ellen 

skolkade mycket. Enligt Ellen var hennes klass den värsta klassen de någonsin haft på 

högstadieskolan. Flera lärare på högstadiet sa att hon aldrig skulle kunna få ett jobb. 

 

Johanna 
Johanna är 19 år gammal. Hon läser nu ett fjärde år på gymnasiet på ett yrkesprogram. Johanna 

är uppvuxen i en mellanstor stad. Johannas stora intresse är anime. Anime är japansk animerad 

film tecknad i mangastil. Animeintresset har gjort att hon fått många vänner på gymnasieskolan. 

Johannas bästa dag under högstadietiden var den dag hon slutade. Hon var mobbad under hela 

högstadietiden, men ingen gjorde något åt det. 
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Alicia 
Alicia är 22 år. Hon är uppvuxen i en mellanstor stad. Alicia valde ett yrkesprogram på 

gymnasiet. Direkt efter gymnasiet började hon arbeta, ett arbete hon skaffade sig redan under 

gymnasietiden. För tillfället är Alicia föräldraledig. Alicia känner att hon inte riktigt hunnit med 

ett fritidsintresse eftersom hon jobbade under gymnasietiden. Alicia kan inte komma på att det 

hände något roligt under högstadietiden. Istället beskriver hon en tid där hon , tillsammans med 

några andra flickor, blev utfryst och mobbad. 

 

Exkluderad 
 

Samtliga mina informanter berättar om högstadietiden som en tid då de upplevde sig bli 

marginaliserade. Flera vittnar om att lärarna betraktade dem som obildbara , lata och liknande. 

Ellen beskriver en skola i kaos, och att lärare inte brydde sig om att hon hängde i korridoren i 

stället för att vara på lektion. Samtliga informanter kan berätta om bra lärare på högstadiet, men 

känslan över att vara exkluderad dominerar deras minnen. 

Mina informanter berättar hur de känner sig exkluderade av framför allt lärare: 

Sara: …Det var så: nu ger vi dom här uppgifterna och direkt så läser du igenom så du vet vad 

du ska göra …. Jag fastnar på det första, och då ska jag räcka upp handen. För då har 

redan 15 pers frågat om hjälp och då hinner man inte. Och då ger jag upp. 

Johanna: …Då fick jag ingen hjälp i skolan heller. För det var inget fel på mig. Som jag hörde 

från en del lärare: Det var inget fel på mig, det var bara att jag inte ville anstränga mig, 

vilket var dumt. 

Intervjuare: -De påstod att du var lat? 

Johanna: -Ja det var lite så. 

 

När Johanna bad mentorn om hjälp för att göra något åt mobbningen så hände ingenting. 

Johanna anser att hon har blivit sviken av sin mentor: 

…Och vår mentor som vi gick till. Hon hade den här åsikten att pojkar är pojkar. Det gör ingenting. 

Dom menar inte. Det är ingenting. Och vi bara… vänta… va? …Nu tycker jag att det var ett riktigt 

dåligt beteende. Egentligen skulle hon kontaktat våra föräldrar så fort som möjligt så fort hon fick 

reda på att vi kände oss mobbade. Där tycker jag att hon kunde gjort bättre. Och faktiskt försökt 

mer. Istället tog hon killarnas parti. Så det tycker jag är dåligt. 

 

 

Ellen valde en annan väg. Hon gjorde motstånd mot skolan: 

…Det var mycket som hände. Det var så där…. Man blev inblandad i allt, för om man satt där 

nere i korridoren så då var det alltid nått som gick sönder och så där. Så gjorde man bus, man gick 

ut och rökte och sånt, så fick man inte det så gjorde man så där… lite dumma saker ibland. …Vi 

gjorde massor. Vi gick upp på taket och satt och sola där typ. Tills en lärare kom (fniss) och tjata. 
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Nej, vi gjorde jätteroliga saker. Eller det var roligt att göra´t. Det var dumt. …men det är väl roligt 

att klättra upp på taket. Man får så där lite adrenalinkick. Det är kul. 

 
Lärarna gjorde skarpa uttalanden om vilka konsekvenser Ellens beteende skulle leda till. De 

berättade tydligt hur värdelös hon var: 

…För dom visste att jag typ inte skulle klara. ALLA sa det. När man gick ut nian så sa dom, nästa 

alla lärare, att jag inte skulle kunna gå i skolan för jag hade… så dåliga betyg. Jag kommer aldrig få 

nått jobb, typ. Sa dom jämt. Så då kändes det meningslöst. Då ville man inte gå dit, då heller. 

 

När informanterna tänker tillbaka på högstadietiden så kan Alicia och Johanna inte beskriva 

någon rolig händelse. De beskriver en tid i utanförskap. Sara minns en lärare som hon upplevde 

som fantastisk, men samtidigt beskriver hon flera lärare där relationen mellan lärare och elev 

var mycket dålig. Sara berättar ingående om en lärare som står och pratar med tavlan istället 

för att vända sig mot eleverna. Eftersom Sara blivit betraktad som obildbar i engelska sedan 

årskurs 4, så har hon kommit så långt efter i kursen att hon inte tycker att det är någon ide´ att 

försöka klara de nationella målen. Hon har givit upp. När Ellen beskriver upplevda roliga 

händelser under högstadietiden så berättar hon om upptåg utanför klassrummet tillsammans 

med kompisar. Inne i klassrummet upplevde Ellen ett kaos där eleverna inte brydde sig om 

undervisningen utan gjorde det som de hade lust med för stunden. Ellen tyckte det var 

meningslöst att vara på lektioner. 

 

Mobbning 
Ingen av mina informanter beskriver mobbning under gymnasietiden. Däremot har två av 

informanterna varit mobbade under hela högstadietiden. Alicia anser att det inte var någon 

könsskillnad vem som mobbade. Johannas erfarenhet är att det var pojkar som sa glåpord 

medan flickorna behandlade Johanna som luft. Ytterligare ett svek var att båda upplevde att 

ingen vuxen gjorde något åt det trots att de slagit larm till sina mentorer. 

Alicia: …Ja men alltså folk var elaka, sa elaka saker …till oss. Vi var töntarna, om man säger så, för 

dom. Men eftersom vi hade varandra så ignorerade vi dom ganska bra ändå. …Där var det några 

som var elaka och andra som ignorerade som om vi var luft så det var lite olika där. …De slogs 

inte men var elaka genom att säga saker liksom. Det var inte direkt någon som lyssnade, tyckte vi 

…Det kände som de inte brydde sig eftersom det aldrig hände någonting. – Det gjorde det inte… 

…Ja, så vi tre blev mobbade i tre år…. Och lärarna gjorde ingenting. 

 
Alicia och Johanna blev betraktade som töntar och nördar. Båda flickorna slog larm till sina 

mentorer om att de upplevde sig mobbade, men Alicia och Johanna anser att de inte fick något 

stöd eller hjälp av skolans personal. Alicia berättar om hur fler elever på skolan blev utsatta för 
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mobbning i andra klasser. Johanna fann en fristad på fritidsgården, för där fanns det personal 

som sa ifrån. 

 
Konsekvenser av mobbning 
Johannas strategi för att stå ut med mobbningen var att stänga ute den. Hon fick hjälp av vänner 

och familjen att bearbeta mobbningen: 

…jag började inse att dom bara var dumma i huvet så jag stängde ut lite mer och mer. …Jag 

har talat mycket om det med kompisar och så för att jag ska känna att jag inte tycker det är jobbigt. 

…Och då är det bara att skita i det. Jag försökte tala så mycket som möjligt om det… Jag talade 

med mina föräldrar om det. 

 

 
För Alicia har mobbningen påverkat henne ända fram tills idag. Hon har regelbundet gått på 

samtalsterapi för att bearbeta händelserna. En konsekvens av mobbningen är ovilja att gå till 

skolan: 

…Nej, jag tror det hade en del med mobbningen och sånt också att man inte hade någon lust att gå 

till skolan. 

 

Alicia berättade om psykisk ohälsa när jag undrade varför hon gick fyra år på gymnasiet: 

…Jag blev sjuk. Jag mådde psykiskt dåligt. Till slut vara jag jättedålig. Jag blev sjukskriven en 

månad. …Att jag blev så dålig kan nog bero på det jag var med om på högstadiet. …Jag gick i 

princip inte till skolan. Mina kompisar fick komma hem och tvinga mig att gå till skolan. Jag hade 

ingen lust att gå upp och gå till skolan… det hade jag inte. Och mamma jobbade ändå så hon märkte 

inte heller om jag var hemma eller om jag var i skolan …Men sen blev det bättre när jag träffade 

läkare …och så fick jag extrahjälp i skolan och så där. Jag blev sjukskriven. Då fick alla reda på 

min situation eftersom man pratade om det och så där. Att jag skulle få mer hjälp. 

 

Alicia blev sjuk långt efter att mobbningen upphört. Under gymnasietiden hamnade Alicia i ett 

depressionstillstånd. Hon blev allvarligt sjuk och tyckte allt var meningslöst. Alicia fick ett bra 

stöd av sjukvård och skola när hennes problem uppdagats. Johanna har bearbetat sina händelser 

med hjälp av familj och vänner. 

 

Skolk 
Alicia och Johanna skolkade aldrig från skolan medan Sara sjukskrev sig vid enstaka tillfällen 

när hon upplevde att det skulle bli en dålig skoldag med mycket engelska. Ellen började skolka 

under högstadietiden. Ellen tyckte att det var roligare att hänga med vänner utanför 

klassrummet. Hon upplevde att det mesta i högstadiet var tråkigt. 

Ellen berättar: 

Nej, det mesta är tråkigt, förutom typ träslöjd och bild och sån där. Musik hade jag jättehögt betyg 

i. Det gick jag på. Det var roligt. Det andra var tråkigt. Då ville man inte gå. Det var en del lärare 
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som var helt dumma i huvet rent ut sagt …. Alltså klasserna var ju stökiga. Alla skrek och alla 

gjorde sitt och man satt bara och pratade i klassrummet, så man fick ändå inte ut något av det i alla 

fall… ja…Så det kändes lite meningslöst. 

 

Ellen berättar att hon inte fick lagom utmanande uppgifter eftersom hon klarade av flera ämnen 

trots att hon var så lite på lektionerna: 

…för jag hade ju alltid hängt med för man kan ju ganska grundläggande. …Man hängde med 

även om man inte var där. Så var det typ i engelska. 

 

Alicia berättar att hon inte skolkade: 

…Nej, jag satt ibland själv också när alla andra, kompisarna, var liksom sjuka så att man satt där 

själv. – Nej, jag skulle också varit hemma tänkte man då, men ändå satt man där själv. …Jag hade 

kunnat stanna hemma för mamma jobbade så hon viste inte om jag skulle vara hemma eller. 

 

Att dra gränsen mellan skolk och giltig frånvaro är inte alltid enkel. Elever kan uppleva sig 

sjuka om en skoldag kommer att vara jobbig. Sara, som inte fått den hjälp hon behöver i 

engelska beskriver sin situation: 

…Ja. Alltså när man ser schemat och inser att man har tre lektioner med engelska och vet att man 

inte kan det. Jag kommer ändå inte få någon mer hjälp så …Nä, så man blev kanske lite mer sjuk. 

Man var lite förkyld, kanske fick lite extra feber eller nåt. Men inte så där skolket regelbundet. 

 

Ingen av mina informanter skolkade från idrott. Sara tyckte att idrott och hälsa var ett viktigt 

ämne med en bra lärare på gymnasiet. Trots detta så skolkade nästan samtliga elever i en annan 

klass som hon samläste ihop med. De var med på samma lektion vid samma tillfälle men ändå 

var upplevelsen väldigt olika. Sara stönar när hon berättar om den andra klassen: 

Ja, Åhhh (pust) Vi klagade så mycket på dom så vi slapp dom i tvåan …Nej, dom hade kanske en 

i veckan som var med på idrotten. Hela våran klass var med på idrotten. Varje vecka. Det var så där: 

-Jag hade halvt brutit foten men jag var med ändå. Det skulle varit brutit foten för att inte vara med. 

 
Ellen skolkade ofta under högstadietiden. Hon berättar att hon tyckte att lektionerna var tråkiga 

och meningslösa, förutom vissa ämnen som hon gillade och gick på. Hon försökte bryta mönster 

på gymnasiet, men under det första året så fortsatte skolkandet, men av en annan anledning. 

Hon ville komma hem till kompisarna. Johanna och Alicia skolkade aldrig trots den dåliga 

skolsituationen på grund av mobbning. 

 
Konsekvenser av skolk 
Ellen hade inte många gymnasieprogram att välja på eftersom skolket bland annat ledde till 

ofullständiga gymnasiebetyg och hon fick istället söka till yrkesintroduktion på det individuella 

programmet. Anledningen till att det blev så berodde på en mycket dålig och infekterad relation 

till en engelsklärare: 
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Hon hjälpte alla som var bra, typ. Så skulle vi göra nationella och då kommer jag ihåg att hon sa att 

jag har för hög frånvaro så jag fick inte ens göra nationella provet. Jag fick inte ens chansen att testa 

ens. Fast jag kanske hade klarat mig. Det vet inte hon. 

 

Konsekvenserna för de kompisar Ellen hängde ihop med när hon skolkade blev mer ödesdigra. 

Ellen funderar kring varför det har gått bra för henne men inte för alla andra. Ellen berättar om 

stödet hemifrån: 

…Ja, det har gått dåligt för ganska många. Eller en vet jag det har gått jättedåligt för. Det är skönt 

att jag inte är en av dom. Men (djupt andetag) jag gjorde i princip lika mycket som dom men klarade 

mig till slutet i alla fall. …Jag har fått så mycket hjälp av… mamma. Mamma har stöttat mig 

jättemycket. Och pappa med. Dom var på mig hela tiden och hade koll på allt. Och bad lärarna 

skicka hem scheman och i fall jag varit borta och så där. Så mamma hade koll på mig hela tiden. 

 

Under första året i gymnasiet började Ellen att må dåligt. Hon kände bland annat skam över att 

inte klara av skolan. Ytterligare en komplikation var en konflikt: 

…Ingenting var bra. Jag kände mig dålig för jag kunde inte klara av skolan. Att jag inte tog tag i 

det i tidigare och så. Och så orkade jag inte göra någonting. Jag visste att jag typ hade prov men jag 

orkade inte plugga. Prioriterat annat. Så gick det dåligt på provet. Då blev jag typ sur på mig själv. 

Så förlorade jag många vänner ett tag. ( suck) på grund av saker som hände…. Så hade jag inga 

vänner. 

 

Skolk kan leda till att man blir utestängd från gymnasiet. Eleven måste vara godkänd i åtta 

ämnen, bland annat engelska, för att få fortsätta sin utbildning. Ellen fick psykiska problem, 

och för några av hennes högstadiekompisar blev konsekvenserna betydligt värre. De gjorde 

”bus” när de skolkade, vilket kan leda till kriminalitet och drogmissbruk. 

 
Gymnasietiden, en tid när skolan blev inkluderande 
När skolan fungerar och har ett inkluderande klimat så blir eleverna nöjda med både utbildning, 

klassen och lärarna. De finner undervisningen meningsfull och de har goda relationer till 

lärarna. De unga kvinnorna beskriver gymnasiet som en tid där läraren ses som en medmänniska 

man kan diskutera med. Informanterna upplever att de blir sedda och vågar be om hjälp. 

Informanterna berättar om klassen på gymnasiet: 

Alicia: …Men när vi väl började lära känna varann så vart vi som en enda stor familj så det var väldigt 

stor skillnad att komma hit. … Alla var med alla och så där. 

 
Ellen: …Det bästa med gymnasiet: Nej, det är väl vännerna man fått… Så är det roligt att gå här. Man 

har nått gemensamt eftersom man går samma kurser. Man har alltid nått att prata om. 

 
Sara: …Det är inte så att någon sätter sig vid ett eget bord utan alla är alltid med. 

 

Johanna berättar om klassrumslivet på gymnasieskolan. Hon upplever en bra stämning mellan 

elever och mellan lärare-elev. Johanna poängterar att hon haft inflytande över kursinnehåll: 
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…Det har varit bra. Det har varit lugnt. Det har inte varit så stökigt för att det har inte varit så 

stora klasser. Det kan vara stökigt då och då men dom sitter inte och skriker över varandra och så. 

Det är en sorts trevlig stökighet. Det är mycket trevligare och mycket bättre nivå , ljudnivå och så. 

Det är jättekul. …Jag har fått mycket hjälp här. Jag har fått hjälp att strukturera upp och att 

fokusera …Vi har fått haft lite influenser över kursplaner och så liksom. Jag tycker att lärarna har 

varit väldigt tillmötesgående i stället för lärare som bara : -Nej, ni ska bara göra på mitt sätt. 

 

 

Ellen beskriver ett klassrum med bra arbetsklimat och med studiero: 

…Vi sitter och pratar med varandra i klassrummet. Det är tyst när det ska va tyst. Sen kan man 

fråga varandra. Så det är ganska bra. …Jag trivs här. Det är roligt. …Det är bra lärare … 

Läraren kan prata med alla och hjälpa alla samtidigt typ. …JA, i början var det så att jag inte 

vågade fråga. Då kände man inte nån lärare heller. Då ville man liksom få allting… Nu vågar jag 

väl fråga. Nu känner man nästan varje lärare. Så då är det lättare…. 

 

 

Alicia lyfter en lärare som har betytt mycket för att hon skulle orka komma tillbaka till skolan 

efter depressionen: 

…Anna var den som jag fick extra bra kontakt med. Hon var ganska lätt och prata med. Hon 

förstod liksom… och fanns ändå där och stöttade. 

 

Sara beskriver hur lärare har hjälp henne att bli skicklig i ett yrke. 
 

…Våra  lärare är riktigt bra. …Så man har fått visa sin stil. Och det är väldigt bra tycker jag. 

…Hon är jättestolt över oss. Så hon är inte orolig. Nu har vi yrkesbeviset om en månad framför 

oss och hon säger att hon är inte orolig för nån. 

 

 

Samtliga informanter beskriver goda relationer till lärare och klasskamrater på gymnasieskolan. 

Sara och Johanna anser att de haft inflytande över utbildningen. För Alicia har det varit viktigt 

att ha en lärare som hon kände tillit till. Allt var inte bra på gymnasiet. Informanterna klagar på 

betygsättning och brist på information från några lärare, men helhetsintrycket är mycket nöjda 

elever. 

 

 

Vändpunkter, när det nya ersätter det gamla 
Fokus har varit på att leta efter speciella händelser som varit vändpunkter i informanternas 

skoltid, vilket har gjort att de klarat av sina studier. För samtliga informanter har en vändpunkt 

varit att komma bort från högstadiet. Alicia berättar: 

…Men när vi väl började lära känna varann så vart vi som en enda stor familj så det var väldigt 

stor skillnad att komma hit. Det var det. Alla var med alla och så där. På rasterna var alla var med 

varandra. 
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Tre av informanterna beskriver vändpunkter när de fick diagnos. Sara har dyslexi. Johanna har 

ett neuropsykiatriskt funktionshinder och Alicia fick en depression. Bemötandet från skolan 

blev annorlunda och det gjorde att skolan fungerade bättre: 

Sara: …Jag fick förenklat material, alltså inte kunskapsmässigt utan läsmässigt och jag fick 

läshjälp när det var dom här långa svåra sakerna. Och det var inte så att jag behövde ställa 

mig sist i kön och vänta på att få hjälp utan hjälpen kom till mig snabbare, vilket gjorde det 

väldigt mycket enklare för mig. 

 
Alicia: …Då fick alla reda på min situation eftersom man pratade om det och så där. Att jag skulle 

få mer hjälp. 

 
Johanna: …Jag har fått mycket hjälp här. Jag har fått hjälp att strukturera upp och att fokusera så 

att det är någon som sitter bredvid och ser till att jag gör det jag ska göra. För att annars 

går jag iväg i ett HELT annat tankespår. 

 

Det var inte själva diagnosen i sig som gav mina informanter en vändpunkt, utan den hjälp de 

fick av skolan, familjen och av vårdinrättningar. Tyvärr kom dyslexidiagnosen för Sara så sent 

som i slutet på årskurs 8. Informanten med neuropsykiatriska funktionshinder fick även hon 

diagnos sent, under våren i årskurs 1 på gymnasiet. Ellen är övertygad om att hon har ADHD, 

men någon utredning är aldrig gjord. Ellen och Johanna beskriver vändpunkter i livet där deras 

föräldrar har hjälpt dem att åstadkomma förändringar. Ellen berättar om när hon kommit efter 

i kurser under årskurs 1 på gymnasiet: 

…Så då vart mamma arg. Vi började ha samtal med Karin och dom, med mamma och dom. Vi 

gick igenom allt steg för steg vad jag skulle göra. Så la vi upp allting. En plan så där. 

 

Vändpunkter är när det nya ersätter det gamla. Johannas vändpunkt, att sluta högstadiet var en 

så viktig vändpunkt att hon firade med en resa med familj och de andra utsatta vännerna 

eftersom de aldrig mer behövde återkomma till högstadiet. 

 
Hur man talar om sig 
Vid mina intervjuer har jag uppmärksammat att de unga kvinnorna hade olika talstilar beroende 

på vad de pratade om. Alicia har en tystlåten röst, medan Sara talar fort högröstat och kaxigt. 

Vid svåra upplevelser talade Alicia och Ellen lågmält och fåordigt. Johanna har också varierad 

talstil beroende på vad hon berättar om. Ellen bryter mot normer genom sitt beteende som att 

klättra på tak i stället för att vara i skolan. Hon har valt en inriktning på ett yrkesprogram som 

är dominerat av män. Hon berättar ganska ingående om skolket men inte när hon hamnar i 

depression och förlorar vänner. Då blir hon fåordig och berättar om det i förbigående. Ellen 

beskriver sig själv som lite håglös, och utan stora ambitioner: 

…innan så var det väldigt dåligt i mitt liv. Jag var väldigt deprimerad…Så förlorade jag många 

vänner ett tag. ( suck) på grund av saker som hände…. Så hade jag inga vänner.…men jag gjorde 
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inte så djävla mycket i skolan. …men jag gör bara till E. För jag orkar inte. Jag vill inte plugga. 

 
När Alicia och Johanna ska berätta om den mobbning de blivit utsatta för så svarar de med 

ganska svepande drag, och berättar inte speciellt ingående. De beskriver mobbningen som 

”taskiga kommentarer”, ”de var nördar” och” folk sa elaka saker till oss, vi var töntarna”. 

I Alicias berättelse kan jag se att hon beskriver sin mamma som en mamma som inte är 

närvarande och engagerad. Indirekt beskriver Alicia med en tydlig röst en mamma som inte tar 

det ansvar en förälder borde ta: 

Jag hade kunnat stanna hemma för mamma jobbade så hon viste inte om jag skulle vara hemma 

eller. …Nej, hon hade ingen koll alls, om jag gjorde läxorna eller inte liksom. 

 
När Alicia berättar om depressionen så har hon en svag röst och beskrivningen blir mer 

fåordig: 

… Till slut vara jag jättedålig. Jag blev sjukskriven en månad. Det var en kompis mamma som 

ringde så att jag fick hjälp. 

 

Sara berättar om sig själv på ett manligt sätt genom att berätta tydligt och självsäkert. Hon är 

den enda som uttrycker att hon är bra på någonting och hon talar med betoning att andra är 

nöjda med hennes yrkesskicklighet: 

… När jag jobbar i butik är det bästa jag kan göra … sälja och göra det trevliga mot kunden och 

jag vet att min arbetsgivare är JÄTTENÖJD. Och jag har varit den från dag ett som inte backat utan 

jag har liksom ställt mig där och gjort mitt jobb. Och jag har vart ganska säker i min yrkesroll. 

 
Talstilen är en tydlig markör när mina informanter berättar om svåra händelser. De blir fåordiga 

och lågmälda. Ellens sätt att kaxigt berätta om skolk är en helt annat sätt att prata än när hon 

berättar om depression. Alicias tal är tillbakadraget under hela intervjun, medan Sara är tydlig 

och högröstad oavsett om hon berättar om skolproblem eller om sin yrkesskicklighet. 

 
Framtida studier? 
Mina informanter berättar om sina framtidsdrömmar. Ingen av mina intervjupersoner längtar 

efter att gå i skolan igen, men det är heller inte någon som definitivt säger nej. Alicia funderar 

kring framtida studier: 

…NEJ, jag är inte alls sugen på att plugga längre (fniss). Kanske längre fram men inte just nu. 

 

Ellen känner att det är troligt att hon kommer läsa i framtiden: 

…Jag kommer jobba ett tag så i fall jag inte känner att det här är rätt så kommer jag söka nått 

annat. Sen när jag orkar plugga igen, kanske. …Jag vill INTE öppna matteboken nån gång mer 

(fniss). 
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Att klara gymnasieskolan är en viktig skyddsfaktor för att få ett bra vuxenliv. Johanna och Ellen 

har godkända betyg i alla ämnen, medan Sara och Alicia har varsitt F. Eftersom Sara har F i 

engelska så kan hon inte få en yrkesexamen utan får istället ett studiebevis. Samtliga av 

informanterna har redan arbete, eller ett arbete på gång. Ellen tar sin familj som exempel och 

berättar att hennes mamma går i skolan nu för att byta yrkesbana, så hon ser att man kan studera 

långt upp i vuxen ålder. Alicia är den som är mest negativ till att läsa senare i framtiden. 

 

Diskussion 
En högstadietid i kaos är inte en bra lärandemiljö för ungdomar. Varför man upplever skolan 

som kaos varierade hos mina informanter men att det var kaos var samtliga eniga om. Att inte 

få den undervisning man har rätt till kan innebära stora konsekvenser för ungdomar. Två av 

mina informanter utestängdes från att kunna välja ett gymnasieprogram. De fick gå en 

utbildning där det fanns lediga platser och ett yrkesprogram som kunde tänka sig ta emot elever 

som gick yrkesintroduktion på det individuella programmet. För gymnasieskolan är det en stor 

utmaning att ta emot dessa elever. Det beror delvis på negativa minnen från högstadietiden, 

men även på grund av kunskapsluckor som en kaosartad högstadietid ger. Den här studien ger 

en bild av hur man kan få dessa elever att känna sig välkomna och trivas i skolan, men även hur 

de rent kunskapsmässigt kan göra stora framsteg som gör att de i framtiden kan tänka sig att 

fortsätta utbilda sig. 

 

Varför skolan upplevdes som kaos 
Att det var stökigt i klassrummet där elever skrek och inte gjorde som läraren sa var en vardag 

för mina informanter. Detta kaos orsakade att informanterna upplevde högstadietiden som 

meningslös. Eleverna fick inte den hjälp de behövde och i detta kaos verkade lärarna inte se 

eller inte vilja se den mobbning som förekom. Skolan ska ge alla elever förutsättningar för att 

lyckas, men mina informanter berättar att de inte fick det stöd de har rätt till. De informanter 

som blivit utsatta för mobbning hade inget positivt att säga om högstadietiden, deras stora lycka 

var att slippa därifrån. Detsamma gäller Ellen som skolkade. När hon upplevde att 

undervisningen var tråkig så gick hon från lektionen och hängde i korridoren eller gjorde bus. 

Informanterna använde ord som meningslöst, att de inte fick hjälp, att andra elever struntade i 

vad läraren sa. Två av informanterna uppger att de gick i ”värsta klassen”. Det fanns öar av 

verksamhet som fungerade bra men informanternas samlade bild av skolan under 

högstadietiden var ändå väldigt negativ. Endast Sara berättar om en lärare som hade bra 

undervisning. 
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Man kan ha olika syn på elever. Lärare kan uppfatta att de är obildbara och att det därför inte 

är någon idé att lägga energi på dessa elever, enligt Hugo (2007). Ellen som skolkade berättade 

om en skola som hon uppfattade hade detta synsätt. Flera lärare uttryckte sig övertydligt till 

Ellen genom att tala om att hon inte skulle kunna klara av en gymnasieutbildning, och aldrig 

skulle kunna få ett jobb. Även Saras och Johannas berättelser visar att de upplevde det som att 

detta synsätt fanns ute på deras högstadieskolor när de blev betraktade som lata och att de gav 

upp för minsta motstånd. 

 

Idag säger man att elever är i behov av särskilt stöd för att visa att problemet inte ligger hos 

den enskilde eleven (Skollagen, SFS 2010:800). Informanternas berättelser visar att det var 

vanligt att lärare enbart ser brister hos eleven och ingenting om hur undervisningen bedrivs. 

 

Skolk under högstadietiden 
Av mina informanter var det endast Ellen som skolkade trots att samtliga informanter haft en 

högstadietid med kaos och mobbning. Om elever skolkar på grund av mobbning eller ej är 

forskningen inte ense om. Attwood och Crolls forskning (2014) beskriver att ca 5 procent av 

skolk beror på mobbning medan Reid (2009) inte ser några belägg för att elever skolkar på 

grund av mobbning. Attwood och Croll påvisar att en vanlig anledning till skolk är ovilja mot 

lärare och lektioner och tråkiga lektioner. Idrott och hälsa är det ämne som det skolkas mest 

ifrån (Skolverket, 2010). Skolverket hävdar att det är goda relationer som får elever att gå till 

skolan. I min studie framgår att Sara tyckte att idrott och hälsa var ett viktigt ämne med en bra 

lärare på gymnasiet. Trots detta så skolkade nästan samtliga elever i den klass som hon samläste 

med. De var med på samma lektion vid samma tillfälle men ändå var upplevelsen väldigt olika. 

Samtidigt visar Hugos avhandling (2007) att det tar flera år att ändra inställning till skolan. 

 

Trots att skolan var direkt ohälsosam för två av informanterna så gick de ändå till skolan. Vad 

det var som drev dom till skolan uppfattar jag vara skolplikten. Dessa ungdomar upplevde 

omständigheterna som tvivelaktiga. De visste att man måste gå till skolan, trots att det gjorde 

dem så illa. En relevant fråga är om elevhälsan hade uppmärksammat hur det stod till med 

eleven om hon hade gjort uppror och stannat hemma istället? Sara uppfattade ibland skolan som 

meningslös och av den anledningen var hon ”sjuk”. I dessa fall är det svårt att avgöra om det är 

skolk eller inte. Detta dilemma hade inte funnits om Sara upplevt att hon fått det stöd hon 

behövde i skolan. 
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Ellen tog skolket till en ytterlighet. Calderón-Almendros (2011) menar att barn från 

marginaliserade klasser konstruerar sin identitet utifrån att vara misslyckad och göra motstånd 

mot den akademiska världen. Ellen protesterade dels mot lärare men även mot skolan som 

institution genom att skolka. Om man inte får en relation till lärarna och om lektionerna upplevts 

som meningslösa så är det begripligt att man gör annat än går till skolan. Strand (2013) menar 

att det kan vara ett sundhetstecken att elever skolkar. Vuxna borde bättre kunna avläsa Ellens 

rebelliska beteende som brister i skolan och inte enbart som brister hos individen. 

 

Mobbning under högstadietiden 
Idag utsätts 60 000 barn för mobbning i skolan. Av dem upplever 1/3 att ingen vuxen gör 

någonting (Friends, 2015). Frånberg (2013) beskriver att flickor och pojkar mobbar på olika 

sätt och att det kan vara en av orsaken till att flickors mobbning inte får uppmärksamhet. Mina 

informanter som blev utsatta för mobbning fick ingen uppmärksamhet. De beskriver att ingen 

brydde sig. Mobbning är svår att upptäcka. Olweus (1998) som under många år studerat 

mobbning, såg inte att flickor mobbar genom att frysa ut eller komma med elaka kommentarer 

(Olweus, 1998). Precis som Thornberg (2006) beskriver så blev Alicia och Johanna 

avhumaniserade genom att bli betraktade som töntar och nördar. 

Alicia tappade lusten till skolan, men inte bara lusten till skolan, utan också lusten till livet. 

Depressionen kom flera år efter att mobbningen upphört. Detta stämmer överens med 

Johansson och Flygare (2013) som påvisade att den psykiska hälsan var negativt påverkad av 

mobbning och att hälsan är påverkad även efter att mobbningen upphört. 

Informanternas berättelse om mobbning är fåordig. Det harmoniserar med Hydéns 

forskningsresultat. Hydéns (2013) forskning visar att misshandlade kvinnor inte sätter starka 

ord på dessa svåra händelser. Mina informanter, förutom Sara, har en lågmäld röst när de pratar 

om smärtsamma händelser. De använder inte starka ord för den mobbning de blivit utsatta för. 

Samtliga informanters berättarstil stämmer överens med Ericssons, (1997) och Norrbys (1998) 

studie. De unga kvinnorna är mycket kritiska till andras beteenden. Alicia har ett lågmält sätt 

att prata och använder inga starka ord när hon berättar, vilket jag uppfattar som en offerroll, på 

sådant sätt som Norrby (1998) beskriver. Med offerroll menar Norrby (1998) att kvinnor 

berättar om sig själva som svaga och som är offer på grund av omständigheter. Män däremot 

berättar om handlingskraftiga män som mannen speglar sin egen identitet mot. Sara, och bitvis 

Ellen, uttrycker sig på ett helt annat sätt och talar självsäkert och högröstat vilket Norrby (1998) 

och Cameron (1999) ger uttryck för en manlig talstil. Sara och Ellen gör motstånd mot de 

könskoder som råder. 
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Den vertikala kommunikationen under högstadietiden. 

Kommunikation är ett redskap för att nå en inkluderande miljö anser Sandström (2014). I 

relationen mellan lärare och elev så bör kommunikationen vara horisontell när man diskuterar 

vad man känner, ser, hör med mera. Mötet mellan lärare och elev måste vara ömsesidigt för att 

goda relationer ska kunna uppstå, framhåller Aspelin och Persson (2011). Om 

kommunikationen inte fungerar i mötet mellan lärare och elever och läraren inte förstår eleven 

så sker ingen kunskapsutveckling och kommunikationen blir vertikal. Dessutom uppstår 

negativa relationer genom att lärare och elever har olika syn (Sandström, 2014). I min 

undersökning vittnade samtliga informanter om stora brister i kommunikationen mellan lärare 

och elev under högstadietiden. Flera vittnade om direkta påhopp såsom att de var lata, obildbara 

och att de inte ansträngde sig. Johanna berättar att hon nu på gymnasiet använder hörlurar för 

att stänga ute distraherande ljud men det fick hon inte använda på högstadiet. På högstadiet 

upplevde informanterna att den horisontella kommunikationen saknades och läraren såg inte 

elevernas verklighet. Ellen berättar att hon aldrig frågade lärare på högstadiet om någonting: 

…De hängde ut en direkt när man gjorde nånting fel eller så fick man aldrig någon hjälp. … 

Alla skrek och alla gjorde sitt och man satt bara och pratade i klassrummet, så man fick ändå inte 

ut något av det i alla fall. 

 

Lärares sätt att bemöta elever och hur de undervisar har betydelse. Dåliga relationer till lärare 

leder till att eleverna känner sig exkluderade och det kan i sin tur leda till skolk. (Skolverket, 

2010; Strand, 2012; Attwood & Croll, 2014). 

 

Det horisontella mötet på gymnasiet 
Asp Onsjö (2006) beskriver hur man skapar en inkluderande skola genom att undervisningen i 

klassrummet är anpassad till samtliga elever, samt att det inte finns särskilda undervisnings- 

grupper. Det centrala i lärande är mötet mellan lärare och elev och mötet ska präglas av goda 

relationer (Hugo, 2007; Skolverket,2010; Aspelin och Persson , 2011; Hattie, 2012; Attwood 

& Croll, 2014; Sandström, 2014). Lärare på dagens gymnasieskolor möter en stor variation av 

elever. Det är ingen enkel uppgift att ta emot gymnasieungdomar som upplevt en skoltid i kaos 

och /eller varit präglad av utanförskap. Lärarna ska ge en meningsfull utbildning till alla elever 

trots att förkunskaperna varierar. Samtliga informanter hade kunskapsbrister med sig in i 

gymnasiet och hälften hade en mycket begränsad möjlighet att välja gymnasieutbildning men 

ändå är de mycket nöjda med sin utbildning. Betygsmässigt har de gjort stora framsteg. 
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Jag kan framför allt se i min undersökning att de unga kvinnorna menar att tre faktorer haft 

extra stor betydelse för att det fungerat bra på gymnasiet: inkludering, mellanmänskliga 

relationer och samarbete. Informanterna har trivts med sin klass och de har känt sig accepterade. 

De beskriver en skola där man är socialt inkluderad. En inkluderande skola betyder att elevernas 

olikheter ses som en tillgång och att skolan ska anpassa sig till elevens behov och inte tvärt om 

(Nilholm & Göransson, 2013). Den andra faktorn som informanterna lyfter är relationer till 

lärare. Det horisontella samtalet mellan elev och lärare är viktigt för att skapa en bra relation. 

Informanterna vågar prata, diskutera och fråga lärarna, och lärarna lyssnar, stöttar och ger 

förtroende och tillit till eleverna. Informanterna kände sig sedda. Den nära relationen mellan 

lärare och elev leder också till att informanterna upplever utbildningen som meningsfull och 

kunskapsutvecklingen går framåt. När eleven hamnade i svårigheter kunde hen själv prata om 

det med sina lärare. De mötte lärare som hade förståelse för deras svårigheter. 

 

Alicia: …Och sen skulle det vara nåt att jag kände, nej idag funkar det inte så kunde jag förklara det för 

lärarna så förstod de liksom. 

 
För att ha en förståelse för elevers svårigheter så är det viktigt att läraren ser och förstår hela 

människan, med den erfarenhet som de bär med sig sedan tidigare skolgång såsom Vygotskij 

(1978) förespråkat. Han hävdade att man måste förstå människan i ett sammanhang, både mot 

det förgångna, mot nutid och mot framtiden (Vygotskij, 1978). Sara beskrev en gymnasieskola 

där hennes dyslexi inte var ett hinder eftersom uppgifterna redan var anpassade till hennes 

förmåga så kunde hon känna sig inkluderad. Den bild som Sara målar upp av skolan stämmer 

överens med Haugs (2014) och Sandströms (2014) beskrivningar om den inkluderande skolan 

med goda relationer, där inga specialpedagogiska insatser behövs. När lärare har horisontell 

kommunikation med elever så visar de förståelse för elevens upplevelse. 

 

Samarbete är också en framgångsfaktor som informanterna lyfter i intervjuerna. Att 

mobbningen ger stora avtryck i en människas liv visade min undersökning. Dels hindrade det 

eleven till att orka lära sig saker och det gav upphov till psykisk ohälsa som kan vara mycket 

långvarig. Min studie visade att Alicia behövde hjälp i fem år efter att mobbningen upphört. I 

Alicias fall så behövde sjukvård och skola samarbeta för att hon skulle kunna slutföra sina 

studier. Alicia fick ingen stöttning hemifrån och där är det viktigt att samhället har ett skyddsnät 

för dessa utsatta personer. Socialstyrelsen (2013) visar att depression har ökat bland ungdomar 

men inte varför. Alicias berättelse visar att mobbning ger långvariga konsekvenser. Hon har 

trots allt lyckats med ett bra vuxenliv. Johanna bearbetade minnena och upplevelserna med 
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hjälp av familj och vänner och känner att hon kunnat lämna det bakom sig. Ellen lyckades bryta 

ett skolkbeteende med hjälp av skolan och familjen. Aspelin och Persson (2011) beskriver att 

det är viktigt att skolans personal medvetet skapar relationella möten, inte enbart vid 

undervisning utan även vid mentorssamtal och liknande. Skolan bör genomsyras av det 

relationella tänkandet även ute i arbetslagen och bland elevhälsan. Dessa relationella möten 

leder till kunskapsutveckling och till elever som känner sig välkomna till skolan. Reid (2009); 

Skolverket (2010) och Askeland et al. (2015) betonar vikten av samarbete mellan skola och 

vårdinrättningar för att komma tillrätta med ungdomars psykiska ohälsa. 

 

Avgörande vändpunkter 
Skolan ska präglas av ett livslångt lärande och ge elever redskap för detta. Av den anledningen 

är det viktigt att inte elever känner ångest över skola som fenomen. 

 

”Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och 

personliga utveckling. …Skolan har även till uppgift att utveckla en elevs möjligheter till ett rikt 

liv och ge förutsättningar för en god fysisk och psykisk hälsa” (Skolverket, 2012, s. 12). 

 

Min undersökning visar att det går att ändra sin syn på skola och kunskap. Det kan vara roligt 

att lära sig nya saker. För samtliga informanter var det en avgörande vändpunkt att få börja på 

gymnasieskolan. En vändpunkt inrymmer något omvälvande. En vändpunkt är när det nya 

ersätter det gamla (Bruner, 2002). Informanterna beskriver en gymnasieklass där de känner sig 

sedda och där det finns meningsfull undervisning. Samtliga har haft mindre gruppstorlek i 

många kurser under gymnasietiden. Min undersökning visar dock inte om gruppstorlek är en 

bidragande orsak till att de klarat av att gå i gymnasiet. 

 

Att få en diagnos har varit en vändpunkt för tre av mina informanter. Om det är själva diagnosen 

som hjälpt mina informanter kan jag inte visa, däremot visar min undersökning att med extra 

anpassningar eller särskilda åtgärder så kan de klara skolan. Grunden till att eleverna fått de 

anpassningar de behöver är den goda kommunikation som funnits mellan skolans personal och 

eleven, i vissa fall även med föräldrar och med externa kontakter såsom sjukvård, logoped och 

liknande. Genom att skolinspektionen har stor fokus på att skolan arbetar med att uppnå alla 

kunskapskrav så har lärare svårt att arbeta med de andra målen än kunskapskraven, hävdar 

Allan (2014). En försvårande omständighet är att retoriken bland skolpolitiker är flumskola, 

och lärarna har fått allt mer att dokumentera. I det perspektivet är det enklare för lärarna att 
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elever med inlärningssvårighet och beteendestörningar exkluderas genom att någon annan än 

ordinarie lärare i klassrummet tar hand om problematiska elever. Diagnoser blir en slags utväg 

för lärare när de känner sig klämda mellan kunskapsmålen säger Allan (2014). Kraven för att 

alla ska nå godkänt är idag högt ställda och ett sätt för lärarna att öka skolresultatet är att någon 

annan tar hand om elever i svårigheter, speciellt de som har beteendestörningar (Allan, 2014). 

I dagens skola krävs nästan alltid att det enskilda barnet med inlärningsproblem eller 

beteendestörningar har diagnos för att skolan ska få mer resurser för att kunna göra särskilda 

anpassningar. (Allan, 2014). 

 

Jag är en del av skolsystemet sedan snart trettio år och min erfarenhet är att det är svårt att få 

tiden att räcka till för alla skiftande arbetsuppgifter en lärare har. Det vertikala mötet på 

högstadiet kan vara en konsekvens av utarbetade lärare, men min avsikt är inte att ge röster åt 

lärare utan ge flickor i ett kaosartat klassrum en röst. Syftet är också att påvisa att det går att 

bryta den negativa synen på skolan och vända till positiva skolminnen. 40 procent av de 

ungdomar som känner ångest och oro når inte längre i utbildningsnivå än till grundskola enligt 

Socialstyrelsens Rapport (2013). Min forskning ger goda exempel på hur elevernas negativa 

syn på skola och utbildning kan förändras, hur de kan lyckas med skolan, få framtidshopp och 

ett meningsfullt vuxenliv. För att ge elever en meningsfull skola så måste lärarna se hela 

individen och samtala horisontellt med eleven för att få en förståelse för elevens livsvärld. 

Skolan behöver bli bättre på att ifrågasätta sin egen roll istället för att söka brister hos eleven. 

Mina informanter visar att det horisontella mötet med lärare, där kommunikationen fungerar, 

och där utbytet är ömsesidigt var en förutsättning för att eleven skulle lyckas med skolan, och 

det ledde till goda förutsättningar för ett bra vuxenliv. 

 
 

Fortsatt forskning 

Det behövs fortsatt forskning kring flickors mobbning, psykiska ohälsa och skolfrånvaro. 

Mina informanter menar att deras  skolor varken såg mobbning eller förstod varför eleverna 

skolkade. Få studier är gjorda på gymnasieungdomar, ännu färre studier är gjorda bland flickor, 

och flera forskare ser att det finns skillnader bland flickor och pojkar. Mobbning bland pojkar 

får större uppmärksamhet. Det är dessutom vanligare att flickor har sämre självkänsla än pojkar 

( jfr Frånberg, 2013; Askeland et al., 2015; och Attwood & Croll, 2014). 
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Skolans personal behöver bättre kunskap för att kunna tolka de signaler som flickor sänder ut. 

På så vis skulle lärare och elevhälsoteam bättre kunna arbeta för att förebygga ohälsa och 

skolfrånvaro. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Jag heter Eva Kinner Hylén. Jag läser specialpedagogik vid Linköpings universitet. Jag ska nu 

gå min sista termin genom att göra ett examensarbete. Syftet med examensarbetet är att skildra 

ungdomars upplevelse av högstadietiden. Jag vill intervjua personer som går eller har gått ut 

gymnasiet, och som vill berätta om sina upplevelser av högstadietiden och gymnasietiden. 

 

Intervjun kommer gå till så att du måste berätta om dig och din skoltid. Intervjun kommer att 

ta cirka en timme. Vi kan dela upp det i två intervjutillfällen om det känns bättre för dig. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta om det av någon anledning inte 

skulle kännas bra. Det som du berättar om kommer endast användas i min studie. Du kommer 

vara anonym genom att de intervjuade kommer få påhittade namn. Skolans namn och kommun 

kommer heller inte att anges för att ingen ska kunna känna igen de intervjuade personerna. 

 

Med vänliga hälsningar Eva Kinner Hylén 

Telefon: XXXXXXX 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Hur skulle du beskriva dig själv? 

Familj- vad arbetar de med 

Vänner 

Fritid 
Vad du gillar att göra 

Vad du ogillar 

 

Högstadietiden 

Klassen 

Lärare 

Vänner i klassen på skolan 

Klassrumssituationen 

Vad gjorde du på 

rasten Vad var ditt 

bästa minne Fick du 

något extra stöd 

Vad minns du som extra tråkigt/besvärligt 

Berätta om en speciell händelse 

Har du varit i kontakt med skolhälsovården 

Skolk 

Följdfrågor: Varför minns du det? 
Hur kände du? 

Hur tänkte 

du? Kan du 

förklara? 

Berätta mer? 

 

Gymnasietiden 
Klassen 

Lärare 

Vänner i klassen på skolan 

Klassrumssituationen 

Vad gjorde du på 

rasten? Vad var ditt 

bästa minne? Fick du 

något extra stöd ? 

Vad minns du som extra tråkigt/besvärligt? 

Berätta om en speciell händelse 

Har du varit i kontakt med skolhälsovården 

Skolk 

Minns du något om din närvaro, om du var långvarigt sjuk eller 
 

 

Följdfrågor: Varför minns du det? 

Hur kände du? 

Hur tänkte 

du? Kan du 

förklara? 

Berätta mer? 


