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Förord
I denna rapport redovisas resultatet av uppdraget från Utbildningsnämnden att studera hur ungdomar på IV-programmen i Malmö beskriver sin grundskoletid. Undersökningsresultatet baseras på
enkätfrågor och intervjuer med elever, föräldrar och skolpersonal. Projektet har genomförts under
tiden april 2008 – december 2008.
Projektgruppen har bestått av
Margareta (Meta) Cederberg, projektledare
Ingegerd Ericsson
samt
Tina Eriksson Sjöö som har intervjuat skolpersonal
Jens Sjölander som har medverkat vid konstruktion av och insamling av enkäten
Socionomstudenterna Camilla Flink och Evelina Sinisalo har
medverkat vid insamlingen av enkäten
TACK till alla som på olika sätt stött projektet och särskilt till eleverna vid IV-program i Malmö
som frikostigt delat med sig av sina erfarenheter i intervjuer och enkätsvar. Tack även till eleverna
som medarbetade vid förarbetet.



1 Sammanfattning och elevernas förslag



På uppdrag av Utbildningsnämnden i Malmö har undersökts hur ungdomar vid IV-program beskriver sina upplevelser av grundskolan. Bakgrunden till studien är den höga andel elever som
inte är behöriga att söka till nationella gymnasieprogram. Avsikten med studien är att skapa ett
kunskapsunderlag inför beslut om insatser för att minska andelen obehöriga elever i Malmö. Den
övergripande forskningsfråga som studien skall besvara har formulerats som: Vilka orsaker finns till
att eleverna inte blivit behöriga?
Ungdomarna som medverkat i studien blev inte behöriga att söka till nationella gymnasieprogram vårterminen 2008. De uppnådde inte betygsmålen för godkänt i något eller några av de
behörighetsgivande ämnena svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska. Undersökningsgruppen har bestått av 389 elever. Av dessa har 296 elever (76%), 147 pojkar och 146 flickor
medverkat i en webbenkät. 40 av dessa elever, 21 pojkar och 19 flickor, har även intervjuats. Även
10 föräldrar och 14 skolpersonal som dagligen träffar elever på IV-program har intervjuats. Empirin
har samlats in både med hjälp av enkät och semistrukturerade intervjuer vilket har gett möjlighet
att både söka precision och komplexitet i det insamlade materialet.
Studien skall besvara följande frågeställningar:
Vilka orsaker finns till att eleverna inte blivit behöriga?
»

Går det att beskriva gruppen obehöriga elever utifrån rubriker som kön, socioekonomisk bakgrund
samt vistelsetid i Sverige? Hur framträder heterogeniteten i gruppen?

»

Hur har skolan mött eleverna? Beskriver elever med svensk bakgrund och elever med utländsk
bakgrund bemötandet i skolan, stöd och stödbehov på olika sätt? Framträder genusskillnader i
beskrivningarna?

»

Vilka stöd beskriver eleverna att de fått i grundskolan och hur har de upplevt dessa stöd? Har eleverna haft behov som inte uppmärksammats av skolan?

»

Vilka förslag till förbättringar i grundskolan framför eleverna?

Orsaker till att eleverna inte blivit behöriga
Elevernas skolkarriärer har formats i komplexa samspelande processer med elevens levnadsförhållanden, skolförhållanden och individuella förhållanden.
Beskrivning av gruppen

Studiet av gruppen obehöriga elevers bakgrunder visade att eleverna kommer från svaga socioekonomiska förhållanden och att majoriteten av eleverna har föräldrar som är födda i annat land än
Sverige. Eleverna som grupp betraktat växer upp i områden med hög andel ekonomiskt utsatta
familjer. Flera är trångbodda.
En övervägande majoritet av föräldrarna intresserar sig för sina barns skolgång.Cirka en femtedel av föräldrarna har en negativ inställning till skolans personal.
Cirka en fjärdedel av föräldrarna har svårigheter med att hjälpa barnen med läxor. Föräldrar till
elever födda utomlands intresserade sig i högre grad för elevernas skolarbete än övriga föräldrar.
I de behörighetsgrundande ämnena saknade 78% av de obehöriga eleverna betyg i matematik,
vilket är det ämne som flest har problem med.
De allra flesta elever är födda i Sverige och cirka 70% har gått hela sin skolgång i svensk grundskola. Signifikant fler flickor än pojkar är födda utomlands och de utrikesfödda flickorna har en
genomsnittligt kortare tid i Sverige än de utrikesfödda pojkarna. En del flickor har aldrig, pga. förhållanden i ursprungslandet, gått i skolan innan de kom till Sverige. Elever som kommer till Sverige
i skolåldern inplaceras efter ålder i grundskolan. Det kan innebära att de får missar skolår och inte
läser lika stora ämneskurser som övriga elever. Pojkar har fått signifikant mer stöd i svenska/svenska
som andra språk och engelska än flickor.

Hur skolan har mött eleverna
Det går inte att peka ut något ensidigt elevförhållande eller ensidigt skolförhållande som förklaring
till elevers skolkarriärer. I enkätsvar och intervjuer framträder komplexa samspel mellan olika bakgrundsförhållanden och med förhållanden i skolan samt med skolans resurser som format elevernas
skolkarriärer.
Det går att peka på förhållanden som samverkar i de negativa skolprocesserna; svaga språkkunskaper i svenska, låg skolmotivation, skolk, dyslexi och andra neurologiska funktionsnedsättningar,
mobbning, sjukdom och sociala problem. Hur skolan möter dessa problem som eleven befinner sig



i, medverkar till hur elevens skolgång utvecklas. Enkätsvar och elevintervjuer visar på betydelsen
av skolans organisering av schematider och stödinsatser. Betydelse har även hur sampelsrelationen
lärare och elev samt lärares arbetssätt/stil upplevs av eleven.
I följande text illustreras komplexiteten. För att kunna tjäna som underlag för beslut disponeras
texten med sikte på att synliggöra de förhållanden och den problematik som framträtt.
Språkproblem



Elever som inte är födda i Sverige och kommit hit i skolåldern har inte hunnit lära sig svenska
språket tillräckligt för att det skall kunna fungera som abstrakt skolspråk. Även förhållanden som
stress, trötthet och otrygghet har samspelat med deras språksvårigheter och försvårat deras skolgång.
Flickor har upplevt signifikant mer stress, trötthet och otrygghet än pojkar. I intervjuer beskrev
flickor som vistats kort tid i Sverige att de ofta har besvärats av trötthet och huvudvärk. Det är
ansträngande och kräver koncentration att förstå och använd nytt språk. Extrastöd och läxstöd har
skolan förlagt till eftermiddagar och ibland till några timmar efter skoldagens slut. Elever beskrev i
intervjuer att de önskade mer extrastöd och ville gå på läxhjälpen men var för trötta för att de skulle
orka delta.
Skolk

14% av eleverna beskrev att de skolkat varje dag från skolan. Det kunde innebära att de var närvarande någon lektion eller ingen alls under dagen. Anledningarna till skolk varierade. Det kunde
handla om att det var roligare att spela fotboll, att vara med kompisar, att undkomma mobbare eller
för att det var för svårt i skolan. Skolk kunde leda in i en negativ spiral. När eleven varit frånvarande
och kommit efter i skolarbetet var det svårt att hinna fatt. Det ledde till mer skolk, som gjorde det
än svårare att förstå vad klasskamraterna arbetade med på lektionen. Skolan kunde också uppfatta
elevers frånvarande som skolk, medan elever menade att de varit frånvarande p.g.a. att de inte mått
bra och varit sjuka.
Eleverna som inte var födda i Sverige brydde sig mer om skolarbetet, använde mer tid till hemuppgifter samt tyckte i högre grad att betygskraven som ställdes på dem år 9 var för låga jämfört
med elever födda i Sverige.

Låg skolmotivation

Nästan hälften (40%) av eleverna svarade att de alltid eller nästan alltid var skoltrötta och cirka en
tredjedel (30%) att de ofta var skoltrötta. Skoltrötthet kan uppfattas som överkrav. Elever som är
födda i Sverige gav upp när skoluppgifterna var för svåra och kände sig skoltrötta i högre utsträckning, än elever som inte var födda i Sverige. Elevernas skolmotivation påverkades när skolarbetet
upplevdes som för svårt. Det förefaller som att skolan inte kan göra sitt innehåll tillräckligt intressant eller ge tillräckligt stöd så det upplevs meningsfullt. Två lärarstilar/arbetssätt kunde renodlas
i elevernas beskrivningar. En stil där elever beskrev att lärare pratade med dem och sökte på olika
sätt förklara till dess de förstod och en stil där lärare förklarade i mindre utsträckning och skrek och
skällde. Lärarstilarna förefaller påverka skolmotivationen på olika sätt, den förra stärker skolmotivationen medan den senare snarare verkar i begränsande riktning. De flesta elever har trivts i skolan
och beskriver att de har haft några eller flera lärare som de upplevde som bra lärare. Lärare som de
upplever har brytt sig om dem. Då är det i högre utsträckning tyst på lektionen. Cirka en tredjedel
av eleverna har inte trivts alls i skolan och med lärarna. Det finns elever som inte haft någon lärare
som de haft ett positivt samspel med. 6% av eleverna har blivit utkörda ur klassrummet varje dag
och 19% någon gång per vecka.
Mobbning

Mobbning påverkar skolarbetet negativt, enligt elever som blivit mobbade. 13% av eleverna sa att
de blivit mobbade eller trakasserade av andra elever varje dag eller ibland under skolår 9. Inga signifikanta skillnader finns mellan hur elever födda i Sverige och elever födda utomlands har besvarat
frågor om mobbning. 7% sa att de blivit trakasserade av lärare. Elever sökte stöd hos lärare för att
få slut på mobbningen. I intervjuer framkom varierande upplevelser av om lärare kunnat stoppa
mobbningen eller om eleven fått något stöd. Mobbning sker när inga vuxna är närvarande, enligt
elever. När skolan inte ingrep utvecklade eleverna olika strategier för att undkomma mobbaren
eller mobben; göra sig osynlig, skolka eller slå tillbaka hårt, nämndes i intervjuer. Strategierna var
inte framgångsrika ur skolperspektiv eller ur den enskilde elevens beskrivningar. De som gjorde sig
osynliga undvek att synas i skolan och att närvara vid läxhjälpen (som låg sent på eftermiddagen)
för att istället skynda sig hem. Några elever beskrev att de bokstavligen slagit tillbaka på dem som
mobbade dem och fått rykte om sig att vara slagskämpar.



Dyslexi

Dyslexi har för en del elever medverkat till att de blivit obehöriga. 15% av eleverna hade efter utredning fått reda på att de har läs- och skrivsvårigheter. 27% angav att de tror att de har dessa problem.
Dyslexi är en neurologisk funktionsstörning och ingen kognitiv störning. Hur skolan möter elever
med dyslexiproblem förefaller ha stor betydelse för om dyslexi blir ett skolproblem eller ej.



Sjukdom och sociala problem
Cirka en tredjedel av eleverna menade att de hade fått högre betyg om de varit friskare. Signifikant
fler elever födda i annat land än Sverige oroade sig i högre utsträckning över sådant som hände i
skolan och hemma. Elever som kommit till Sverige i skolåldern beskrev att de besvärats av huvudvärk, trötthet och stress. Forskning har visat att migration skapar psykosomatiska stressreaktioner,
vilket kan utvecklas till sjukdom. Även posttraumatiska stressymptom, dvs. svåra stressreaktioner,
kan elever lida av som varit med om traumatiska händelser som t.ex. krig eller krigstillstånd. Elever,
som inte var födda i Sverige, efterfrågade i högre utsträckning än elever som är födda i Sverige,
vuxna att tala med i skolan. Sjukfrånvaro kan tolkas som skolk av skolan om kommunikationen
inte fungerar väl mellan föräldrar och skola. Vid sjukdom behöver elever stöd för att inte bli efter i
skolarbetet. I intervjuer beskrev någon elev att det varit svårt att få stöd i hemmet när eleven varit
sjuk under längre tid.
Elever som är födda i annat land oroade sig i högre grad över sådant som hände såväl i skolan
som hemma. De kände sig oftare utanför och mer otrygga på håltimmar och på raster samt på väg
till och från skolan. Elever som inte var födda i Sverige efterfrågade mer kontakt mellan skola och
hemmet.
En grupp om cirka 10% elever förefaller ha uttalade sociala och/eller psykiska problem. För hela
gruppen obehöriga elever framträder i enkätsvaren inga avvikelser mot resultat i andra ungdomsstudier när det gäller riskbeteende.
Stödinsatser
Gruppen obehöriga elever har i liten utsträckning haft extra skolstöd.
43% av eleverna har haft någon form av extra stöd och 57% har svarat att de inte har haft något.
De som har fått stöd har fått extrastöd först skolår 7-9 med en liten ökning skolår 9. Endast 5% av
eleverna har haft extra stöd skolår 1-3 och 10% av eleverna under åk 4-6. Flickor har i högre grad än
pojkar fått stöd endast i ett ämne, matematik. Pojkar har haft signifikant mer stöd i svenska/svenska

som andra språk och i engelska. Formerna för stöd har varit gruppundervisning i särskild sal (24%),
stöd av speciallärare i klassrummet (13%) och enskild undervisning av speciallärare i särskild sal
(11%). De flesta elever som haft särskilt stöd, ca 70%, upplever stödet som positivt och efterfrågar
också mer stöd. En grupp elever, cirka 30%, har upplevt att stödet inte haft någon betydelse och
menar att mer stöd hade inte lett till att de fått högre betyg. Elever födda i annat land tyckte i större
utsträckning det var pinsamt att få stödundervisning i skolan.
Hur stödet ges har betydelse enligt vad eleverna beskrev i intervjuerna. Elever föredrar stöd i
mindre grupp med en lärare som förklarar tills de förstår. Det är också viktigt hur stödet presenteras. Cirka 40% menade att det varit pinsamt att få stöd och lite drygt 40% att stödundervisningen
fått dem att känna sig misslyckade i skolan, vilket troligtvis kan ha påverkat deras självbild och
skolmotivation negativt.
Ämnesstöd på modersmål och läxhjälp förefaller ligga sent på eftermiddagen, vilket elever menade påverkade hur de kunde tillgodogöra sig undervisningen eller om de orkade medverka.
Det finns inga mätbara skillnader, mellan den grupp som fått stöd och den grupp som inte
fått stöd, när det gäller betygen godkänt och icke godkänt i de behörighetsgrundande ämnena. En
tolkning är att hur effektivt stödet är kan sammanhänga med hur skolan organiserar stödinsatsen,
hur stödet ges, innehåll i stödet och hur stödinsatsen upplevs av eleverna.

Elevernas förslag på förbättringar i skolan
»

Mindre klasser så lärarna hinner med

»

Lärare skall hjälpa alla elever

»

Lärare skall förklara på olika sätt tills man förstår

»

Lärare skall inte säga nu kan jag inte förklara bättre nu får du försöka själv mer, då ger man upp

»

Lärare skall fråga varför man bråkar, det kanske är för man inte förstår

»

Lärare skall se när elever försöker skärpa sig i skolan

»

Lärare skall lyssna på eleverna

»

Lärare skall behandla pojkar och flickor rättvist

»

Räcker man upp handen skall man få frågan, särkilt om man försöker visa att man försöker bry sig
om skolan nu

»

Man skall inte blanda stökiga elever och elever som behöver stöd i samma stödgrupp

»

Stödundervisning skall ges oftare per vecka och inte sent på dagen

»

Läxhjälp skall ges direkt när sista lektionen är slut med bara en liten paus emellan



»

Lärare skall hålla koll på skolket och ringa hem vid första skolktillfället

»

Det är inte lärarna det var fel på utan det var för att jag inte fattade att när jag skolkade så mycket
blev jag alldeles för långt efter. Lärarna skall kolla skolket mer

»

Man skall varva roliga och tråkiga ämnen

»

Om man spelar fotboll på rasten kan det inte vara för kort paus, då hinner man inte till lektionen

»

Man skulle börja med något kul på morgonen, då skulle nog fler komma i tid

»

Varva lektionerna mellan sånt som man behöver plugga till med sånt som är lättare

»

Ingrip mot skolk direkt

»

Förstå att skolk smittar – det är svårt att stå emot när en elev tjatar om att man skall skolka tillsammans
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»

Börjar man skolka kommer man efter, det är inte bra. Särskilt när man har många lärare är det
lätt att skolka för man sprider ut skolket så det märks mindre för varje lärare. Man blir förvånad
när det räknas samman, så det skall göras varje vecka, så man fattar hur mycket det är

»

Läraren skall se när elever inte mår bra och inte tvinga dem att vara i skolan

»

Lärare måste se att det finns mobbning och säga till mobbarna att sluta. Man får inte stopp på
mobbningen för att man själv pratar med en kurator

»

Det skall finnas vuxna ute på raster och håltimmar. Man mobbas när inga vuxna finns i närheten

»

En lärare skall tala och skriva bra svenska

»

En lärare skall kunna mycket om sitt ämne

2 Inledning
I rapporten redovisas en studie av elevers upplevelser av sin grundskoletid. De elever som medverkar
är elever som var obehöriga till nationella gymnasieprogram och höstterminen 2008 studerade vid
IV-program i Malmö. En obehörig elev är en elev som inte uppnått målet för betyget godkänt i de
behörighetsgrundande ämnena; svenska alternativt svenska som andra språk, engelska och matematik i grundskolan och då inte är behörig att söka till nationella gymnasieprogram.
Studien är finansierad av Utbildningsnämnden i Malmö. Avsikten med studien är att skapa
underlag för beslut om insatser som kan underlätta för elever som läser vid IV-program att uppnå
behörighet och kan minska andelen obehöriga elever i grundskolan. Den har genomförts april 2008
– december 2008.

Bakgrund till studien
En stor andel elever lämnar grundskolan i Malmö skolår 9 utan att vara behöriga till att söka till nationella gymnasieprogram. De senaste två åren, d.v.s. vårterminen 2007 och vårterminen 2008, var
22% (612 elever) respektive 20,6% (555 elever) av eleverna inte behöriga. Malmö har en betydligt
högre andel obehöriga elever än riksgenomsnittet i Sverige. Enligt Skolverket (2008a) var riksgenomsnittet våren 2008 cirka 11%, vilket är den högsta andelen obehöriga sedan 1998. Andelen
obehöriga elever i Malmö är mycket ojämnt fördelat mellan stadsdelarna och också mellan skolor
inom stadsdelarna. Slottstaden 3,1% i Västra Innerstaden och Berga 2,7% i Limhamn Bunkeflo
hade de lägsta andelarna obehöriga elever. Skolor med fler än 20% obehöriga var Eriksfält 30%,
Lindängeskolan 22,6% samt Munkhätteskolan 46,7% i Fosie. Höja 27,2%, Husie och Kroksbäck
31,4%, i Hyllie. Kirsebergskolan 29% i Kirseberg. Apelgård 48,1%, Rosengårdskolan 58,5%, Värner Rydén 37,2% samt Örtagård 41,4% i Rosengård. Möllevångskolan 40%, Sofielund 44,3%
samt Sorgenfri 23,3% i Södra Innerstaden.
I studien är det grundskolan som är i fokus och hur mötet med skolan upplevts av eleverna.
Det svenska skolsystemet är vid internationell jämförelse relativt likvärdigt. PISA 2000 visade att i
Sverige och övriga nordiska länder har socioekonomisk bakgrund mindre effekt på elevernas prestationer än vad den har i flera andra länder. Även om bakgrundsförhållanden i internationellt
perspektiv har mindre betydelse i Sverige än i flera andra länder inom OECD samspelar socioekonomisk bakgrund med betygsresultat tydligt även i Sverige (Utbildningsstatisktisk Årsbok, 2008).
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Skolverket har i sina nationella uppföljningsstudier (t.ex. Skolverket, 2000; 2007) visat att en enskild faktor som socioekonomisk bakgrund har betydelse för i vilken utsträckning elever uppnår
betygsmålen i de behörighetsgrundande ämnena i grundskolan. Ju högre utbildning föräldrarna
har, särskilt modern, desto större sannolikhet att eleven uppnår höga betyg. Flickor har generellt
sett högre betyg än pojkar. Elever som vistats kort tid i Sverige har svårt att uppnå betygsmål. Det
är faktorer som förklarar skolresultat med förhållanden som ligger utanför skolan och dess verksamhet. Det kan uppfattas som att skolan och dess verksamhet spelar liten roll för elevers skolresultat.
Forskning och forskningssammanställningar (t.ex. Axelsson, 1999; Cederberg, 2006; Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägersten, 2002) visar att skolkarriärer utvecklas i komplexa samspel
med faktorer i såväl som utanför skolan. Även Skolverket (2008b) skriver att det är elevens hela
studie- och skolsituation som bör studeras, inte enskilda elevers problem vid studier av skolresultat
för att förstå utvecklingarna av dessa. Om skolan kan skapa möjligheter som underlättar för elever
att genomföra sin utbildning med godkända resultat i den obligatoriska grundskolan är en viktig
forskningsfråga. Det är, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv, angeläget att det inte skapas ett
skikt av människor med låg eller ofullständig grundutbildning.
I de s.k. PISA-studierna som genomförs i OECD-länderna finns stora skillnader mellan hur
15-åringar klarar de gemensamma prov som ges i de medverkande länderna. Kritik har riktats mot
att resultaten av PISA-studierna används som gradering av kunskapsnivåer på nationella nivåer och
i sin förlängning som jämförelsemått på nationers skolsystem (Lundgren, 2007). I skoldiskussionerna framförs argument för och emot att sätta betyg. Diskussion rör framför allt om betyg mäter
vad elever kan i olika ämnen, hur hög utsträckning provfrågor och betyg är kontextuellt bundna.
Vilken typ av kunskap som mäts och vilken typ av framsteg som med hjälp av betyg kan mätas.
Betyg sätts f.n. första gången vid höstterminens slut skolår 8 och därefter vårterminen skolår 8 samt
höstterminen och vårterminen skolår 9. Innan dess kommuniceras muntligt till föräldrarna i samband med utvecklingssamtalen den enskilde elevens skolprestationer och stödbehov.
Denna studie kommer inte att uppehålla sig vid en principiell diskussion om betyg och betygssättning. Avsikten är istället att studera hur elever som går på IV-programmet beskriver sina upplevelser av grundskolan och vilka behov av stöd de uppfattar att de behövt för att bli behöriga att söka
till nationella gymnasieprogram.
	 PISA- genomförs i OECD-länderna och bland 15 åringar. En hel del kritiska röster om vad proven mäter och om
svårigheten att göra jämförelse mellan länder finns.
	 Se t.ex. Stigendahl (2002)

Perspektiv
Studien skall genomföras utifrån ett elevperspektiv. Elevperspektiv kan definieras som att det innefattar elevers perspektiv eller perspektiv på elever som vuxna har d.v.s. professionella vuxnas kunskaper
om elever som träffar dem dagligen. Qvarsell (2003) betonar vikten av att barns egna erfarenheter
tas tillvara. Det är viktiga korrektiv till vuxnas föreställningar. Enligt Halldén (2003) skapas en fylligare och djupare kunskap om barns livssituationer om de belyses ur flera aktörers utsiktspunkter.
Detta senare sätt att arbeta med elevperspektiv ger ett intressant djup och större möjlighet till jämförelse i materialet och till fortsatt dialog mellan aktörer på skolans område. I studien, med fokus
på elever, har empirin samlats in genom enkätfrågor såväl som med intervjuer med elever och med
hjälp av intervjuer med lärare, coacher, personal inom skolhälsovården samt med föräldrar. Eleverna
i studien är till allra största delen födda 1992.

Övriga perspektiv
Studien analyseras utifrån såväl socioekonomiskt perspektiv, genusperspektiv och ett perspektiv
som, i brist på annan terminologi, kan benämnas som etniskt perspektiv. Genusperspektiv används
framför allt för att studera om och i så fall hur skolan bemöter och ger stöd till elever på olika sätt
baserat på elevens kön. Etniskt perspektiv används framför allt för att studera om elevers bakgrund
samspelar med att skolkarriärer utvecklas så att elever blir obehöriga till nationella gymnasieprogram samt om elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund beskriver bemötande och stödbehov på olika sätt.

Frågeställningar
Vilka orsaker finns till att eleverna inte klarat av att bli behöriga?
»

Går det att beskriva gruppen obehöriga elever utifrån rubriker som kön, socioekonomisk bakgrund
samt vistelsetid i Sverige? Hur framträder heterogeniteten i gruppen?

»

Vilka stöd beskriver eleverna att de fått i grundskolan och hur har de upplevt dessa stöd? Har eleverna haft behov som inte uppmärksammats av skolan?

»

Beskriver elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund bemötande och stödbehov på olika sätt? Framträder genusskillnader i beskrivningarna?

»

Vilka förslag till förbättringar i skolan framför eleverna?

13

Empirin
Antal elever som var obehöriga vårterminen 2008 var 555. Undersökningsgruppen avgränsades
gentemot elever som antingen har valt att inte fortsätta sin skolgång (49 elever) eller som kommit
så sent till Sverige så de inte har gått i svensk grundskola (117 elever). Den slutliga undersökningsgruppen omfattade 389 elever. Medverkade i studien gjorde 296 elever vilket motsvarar ca 76%
av undersökningsgruppen, vilket får betecknas som en hög siffra. Bortfallet handlar troligtvis om
sjukfrånvaro eller annan frånvaro vid de tillfällen undersökningen genomfördes. Medverkan var
frivillig och elever kan ha avstått även om de varit närvarande.
14

»

296 elever besvarade en webbenkät som omfattande 48 frågor
(Samlades in i närvaro av forskare som kunde besvara frågor om texten)

»

64 intervjuer genomfördes med 40 elever, 10 föräldrar samt 14 skolpersonal
(Intervjuerna genomfördes som tematiserade semistrukturerade intervjuer)

Empirin har samlats in med hjälp av både elevenkät och intervjuer. Avsikten med intervjuerna har
varit att tränga bakom statistiken för att synliggöra komplexitet. Därigenom skapas i studien ett
underlag för beslut som har hög tillförlitlighet. Statistiska analyser av enkätsvaren har gjorts med
hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, Aronsson, 2004).
Signifikansanalyser har genomförts med en alphanivå på 0,05. Intervjuerna har analyserats med
hjälp av kvalitativ metodbearbetning. (För utförlig beskrivning se Metodkapitel s.70).

Teoretiska inspirationskällor
Kunskapsobjektet i studien är elevernas skolprocesser. För att förstå och förklara utvecklingen av
dem är det nödvändigt att arbeta på olika analytiska nivåer. Studien är explorativ, utforskande, och
avser varken att pröva teorier eller hypoteser. Studien skall beskriva elevernas skolupplevelser men
också förklara varför elever inte klarar av sina grundskolestudier. Därför måste empirin genomlysas
och analyseras även på en mer teoretisk nivå. De teoretiska begrepp som används är begrepp som är
sociala i betydelsen att de skapas och omskapas i samspel med omgivningen, både genom strukturers inverkan och utifrån individens tolkningar av situationer. Betydelsen av att begreppen är sociala
	 Siffran 555 elever motsvarar de elever som var obehöriga höstterminen 2008 (en del elever som var obehöriga vid
vårterminens slut har läst upp betygen på sommarskola) (Utbildningsförvaltningen i Malmö)

inrymmer i dem en strukturell dimension. Strukturer anger ramarna för individens handlingsutrymme. Generellt sett kan inte dessa ramar eller handlingsutrymmen ändras av individer enbart.
De kan däremot uppfattas som mer eller mindre föränderliga av individen. Omvärlden är emellertid inte en vision utan faktisk d.v.s. innehåller t.ex. faktorer som arbetsförhållanden, bostadsförhållanden, utbildningsnivå, utbildningskrav, migration, som tillsammans medverkar i formandet av
individens socioekonomiska förhållanden. Skolan är en del av den samhälleliga strukturen, en institution med särskilda samhälleliga uppgifter. I Sverige har skola och utbildning sedan efterkrigstiden
varit en del av det ”demokratiska projektet” vilket kan vara en förklaring till att skolan i Sverige är
relativt likvärdig. Skolprocesser är komplexa processer som utvecklas i samspel med elevens objektiva levnadsförhållanden och subjektiva meningsskapanden som påverkas av hur skolans formella
och informella språkliga koder och pedagogiska koder tolkas av eleverna. Med Bourdieus begrepp
symboliskt kapital avses i studien hur elever omfattar och bemästrar olika former av kultur. I utbildningssammanhang avses inte enbart om en elev har tillgång till utbildning, att det råder skolplikt
d.v.s. tillgång till kulturellt kapital. Viktigt för skolframgången är enligt Bourdieu om eleven bemästrar utbildningssammanhanget symboliskt. Med att kunna bemästra avses t.ex. rätt språkbruk,
att bete sig på rätt sätt i miljön och liknande och det är detta som avses om det kulturella kapitalet
är symboliskt. Det handlar om det sätt som eleven uttrycker sig och framställer sig på och om det
värderas som korrekt, om elevens kulturella kapital i Bourdieus anda är ett symboliskt kapital.
Elevernas individuella beskrivningar av upplevelser i skolan analyseras även med hjälp av interaktionistiska begrepp som interaktion, relation, kommunikation, identitet, självbild och motivation.
Interaktion (samspel) uppfattas kanske vanligast som samspel mellan individer. Interaktionen sker
emellertid ytterst inom varje individ när denne identifierar sig med eller tänker på andra. I sam	
	

Ref t.ex. Persson (1994), Similä (1994), Parszyk (1999), Runfors (2003), Nieto (2004) Cederberg (2006).
Bourdieu, Se; Broady i Nordicom-Nytt/ Sverige, Nr 1-2/88 pp 59-88
Symboliskt kapital är ett grundläggande begrepp i Bourdieus sociologi och handlar om att kunna bemästra. Det innebär
att kunna förstå och ha tillägnat sig ”symboler”, kunna föra sig i enlighet med god smak och rätt umgängeskod. En
förutsättning för att nå skolframgång enligt B. Att bemästra innebär att vara, kunna fungera och värderas positivt i det
som räknas, där makt och inflytande finns. Vanligen talas även om materiella förhållanden (ekonomiskt kapital i vid
bemärkelse) och Utbildning och den kultur som ”räknas” (kulturellt kapital) och socialt nätverk (socialt kapital). Dessa
kapitalförhållanden blir symboliska om de värderas som inflytelserika. T.ex. Nätverk (Socialt kapital) skall ha inflytande
i majoritetssamhället för att betecknas som symboliskt enligt B.
	 Mead (1934; 1956), Trost&Levin (1996)
	 Jenner (2004)
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spelsrelationer mellan individer uppfattas relation som att det inte existerar en gemensam relation,
utan två relationer. Var och en har en relation till den andre. Det får betydelse för hur samspelsrelationer mellan t.ex. lärare och elev tolkas. Relationen är aldrig lika eftersom det är två personer med
olika historia och behov som samspelar. Individens upplevelser är beroende av hur denne tolkar
situationen. Den kan inte sägas vara objektiv men kan upplevas som sådan av individen. Hur situationen eller samspelet tolkas får betydelse för hur individen kommer att handla och positionera sig,
t.ex. skolka och agera utagerande. Tolkningar görs individuellt men skapas i de kontexter individen
befinner sig i och integrerar med. En lärare och en elev tolkar en situation på (mer eller mindre)
olika sätt beroende på de erfarenheter de gjort och vad de tillskriver varandra, vilka förväntningar de
har. Individen positionerar sig på olika arenor. Individen konstruerar sig emellertid inte själv, ensidigt, utan i samspel med vilka positioner som omgivning lämnar utrymme åt individen. Individers
identiteter och självbilder är föränderliga och olika beroende på situation. De skapas och omskapas i
samspelsrelationer på olika arenor som individen rör sig på men inom de ramar som omgivningen,
mer eller mindre medvetet, tillåter och vad omgivningen tillskriver individen för kapacitet och
egenskaper. Enligt Jenner (2004) påverkar t.ex. förväntningar (förväntanseffekter) från elev, men
också från lärare, utvecklingen av elevens motivationsprocess. Elevers motivationsprocess utvecklas
och förändras i samspel med händelser och relationer i skolan och påverkar elevers självkänsla och
upplevelser av om de kommer att lyckas eller misslyckas. Studien analyseras genomgående utifrån
genus och elev med utländsk bakgrund. Med genus avses här att individers kön påverkar hur de betraktas i skolan och av skolan. Den information som samlas in kommer att analyseras utifrån hur
flickor respektive pojkar svarat, i sig heterogena kategorier. Elev med utländsk bakgrund är snarare
en definition som ringar in en heterogen kategori elever i skolan som antingen själv är födda i annat
land än Sverige eller vars båda föräldrar är födda utanför Sverige. I den löpande texten utvecklas
begreppen ytterligare när det behövs för framställningen.

Fortsatt disposition av rapporten
Den fortsatta texten är disponerad på följande sätt:
»

kapitel 2 innehåller en sammanfattning av studiens resultat och avslutas med de förslag som elever
framför i undersökningen

»

kapitel 3 presenterar undersökningsmaterialet

»

kapitel 4 är ett metodkapitel

I avsikt att synliggöra eleverna och för att skapa en läsvänlig och ”levande” text presenteras fallbeskrivningar. De har skapats genom att några elevers beskrivningar av sin skoltid omvandlats till
sammanhängande text. Avsikten är också att med hjälp av dem illustrera hur komplexa förhållandena är som skapar elevers skolprocesser
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3 Gruppen obehöriga elever i Malmö
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I kapitlet beskrivs gruppen obehöriga elever, som fortsatt på IV-programmet, i Malmö. Utgångspunkt för beskrivningen är resultaten från Skolverkets nationella utvärderingsstudier (t.ex. 2000;
2007; 2008) som visar att det på gruppnivå är framför allt tre faktorer som samvarierar med elevers
skolprestationer, mätt i betyg, elevens kön, vistelsetidens längd i Sverige samt elevens socioekonomiska bakgrund. Flickor har högre betyg än pojkar inom varje jämförbart ekonomiskt skikt, ju
kortare vistelsetid en elev har i Sverige desto större sannolikhet att eleven inte uppnår betygsmålen.
Ju högre utbildning föräldrarna har, och det gäller särskilt moderns, ju större sannolikhet att eleven
får höga betyg. För att kunna jämföra med nationella studier beskrivs gruppen obehöriga elever i
Malmö utifrån kön, anknytning till Sverige och elevens socioekonomiska levnadsvillkor.

Flickor och pojkar
Flickor klarar sig bättre betygsmässigt i skolan än pojkar på alla nivåer i ungdomsskolan och numera även i alla ämnen utom i Idrott och Hälsa. Det skulle kunna innebära att det är en liten andel
flickor som är obehöriga. I enkäten framträder att i gruppen obehöriga elever är andelen pojkar och
flickor lika stor:
»

147 pojkar (50,2%)

»

146 flickor (49,8%)

Majoriteten är födda i Sverige
Elever har olika anknytning till Sverige. Skolverkets nationella studier visar att vistelsetidens längd
i Sverige har betydelse för betygsresultat i grundskolan. Ju kortare tid en elev vistats i Sverige ju
större sannolikhet att eleven inte uppnår betygsmål för godkänt skolår 9 i de behörighetsgrundande
ämnena. I tabellen nedan framgår om eleven är född i Sverige eller i annat land.

Antal elever födda i Sverige
Är du född i Sverige?

kön

Total

pojkar

flickor

ja

101

79

180

nej

44

66

110

vet ej

2

0

2

Total

147

146

293

Gruppen består av en majoritet elever som är födda i Sverige:
»

62% av eleverna är födda i Sverige

»

75% av de 62% som är födda i Sverige har föräldrar som är födda i ett annat land

»

38% av eleverna är själva födda i annat land än Sverige

Även om gruppen obehöriga elever till stor del består av elever som är födda i Sverige har eleverna
oftast föräldrar födda i andra länder. En definition och terminologi som använts av såväl Skolverket som SCB när det gäller elevers bakgrunder från andra länder är att som första generationens
invandrarelever benämna de som är födda i ett annat land än Sverige, och till andra generationens
invandrarelever benämna de som själva är födda här men vars båda föräldrar är födda utanför Sverige. Utifrån denna definition och terminologi framträder tydligt att majoriteten av de obehöriga
eleverna har utländsk bakgrund och av dessa är de flesta andra generationens invandrare. Signifikant fler pojkar än flickor (101 av 180 respektive 79 av 180) är födda i Sverige. En grupp elever,
(25% av 62%), är födda i Sverige och har föräldrar som också är födda här. I tabellen nedan framgår
vid vilken ålder eleverna har börjat i svensk skola.
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Ålder när pojkar (n= 147) respektive flickor (n=146) började i svensk skola
Ålder

20

Antal
pojkar

flickor

Total

Obesv

1

1

2

6-7 år

109

97

206

8-9 år

12

7

19

10-11 år

3

7

10

12-13 år

11

15

26

14-15 år

8

13

21

16 år eller äldre

2

4

6

Vet inte

1

2

3

Total

147

146

293

Av tabellen framgår att den övervägande majoriteten av hela gruppen obehöriga elever, ca 76%,
började skolan i Sverige när de var 6-7 år. Ca 80% av eleverna har börjat skolan i Sverige före 11 års
ålder. Även om elever inte är födda i Sverige har de allra flesta gått hela sin grundskoletid i svensk
skola. Tabellen nedan visar att en mindre del elever har vistats kort tid i Sverige, d.v.s. kommit till
Sverige i skolåldern.
Ålder när pojkar (n=45) respektive flickor (n=66) kom till Sverige 
Ålder

Antal

Total

pojkar

flickor

0-3 år

14

16

30

 4-6 år

7

3

10

 7-10 år

5

12

17

11-13 år

11

16

27

14-16 år

7

18

25

Vet inte

1

1

2

Av tabellen framgår när de 110 elever som är födda i annat land än Sverige kom hit. Andelen elever
i gruppen elever som började studera vid IV-program och som kommit till Sverige från 11 års ålder

är liten (52 av 296 elever). Dessa elever består till övervägande del av flickor. Obehöriga flickor
har kortare vistelsetid i Sverige än obehöriga pojkar i studien. Elever som har kommit till Sverige i
högstadieåldern har efter en tid i förberedelseklass börjat i grundskoleklass.
Ett tydligt genusperspektiv framträder när det gäller vilka skolbakgrunder elever har som kommer till Sverige efter 11 års ålder. En del flickor har aldrig gått i skolan innan de kom till Sverige.

Socioekonomisk bakgrund
Med socioekonomisk bakgrund avses föräldrarnas utbildningsbakgrund, förvärvsarbete och boendesituation. Gruppen obehöriga elever förefaller leva i familjer där familjemedlemmar har låg
utbildning och med föräldrar som inte förvärvsarbetar.10 Eleverna har många syskon och är trångbodda.
De elever som angett vilken högsta utbildning deras föräldrar har ger vanligast svaren grundskola eller gymnasium. En mindre grupp, ca 10%, anger högskola/universitet. Det vanligaste svaret
är emellertid ”vet inte”. Nära nog hälften av eleverna har besvarat frågan på detta sätt, både vad
gäller mammans och pappans utbildning.
I tabellen nedan framgår hur elever besvarat frågan om föräldrarnas högsta utbildning.
Mammas högsta utbildning enligt elevers svar 
Antal

Procent, avrundade tal

10

3

Grundskola eller motsvarande

34

12

Gymnasium eller motsvarande

54

18

Universitet eller motsvarande

30

10

Obesv

Annan utbildning

37

13

Vet inte

128

44

Total

293

100

	 Ca dubbelt så många pojkar som flickor läser vid IVIK, enligt Utbildningsförvaltningen.
	 Elever som kommit mycket sent i ålder till Sverige och inte gått i grundskoleklass ingår inte i studien.
10 Det saknades svarsalternativet ”sjukskriven”.
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Pappas högsta utbildning enligt elevers svar 
Obesv

Antal

Procent, avrundade tal

12

4

Grundskola eller motsvarande

35

12

Gymnasium eller motsvarande

44

15

Universitet eller motsvarande

31

11

Annan utbildning

35

12

Vet inte

136

46

Total

293

100
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Av tabellen framgår att flest elever har besvarat frågan med ”vet ej”. Det finns en signifikant skillnad i hur eleverna har besvarat frågan. De elever vars föräldrar är födda i annat land än Sverige har
i högre grad angett att de inte känner till deras föräldrars högsta utbildning. Det gör det vanskligt
att dra några säkra slutsatser om deras föräldrars utbildningsbakgrund. En tolkning är att eleverna
svarat att de inte vet, för att utbildningssystem inte är direkt överförbara mellan länder och att
det därför har varit problematiskt att besvara frågan utifrån de svarsalternativ som finns i enkäten.
En tolkning är också att om elevernas föräldrar hade studerat vid högskola/universitet så hade de
känt till det, universitet är ett universellt begrepp. I svarsgruppen vet ej, återfinns troligtvis även
föräldrar som aldrig gått i skolan. Utifrån även övriga svar är det rimligt att anta att obehöriga
elever till övervägande del lever i familjer med låg utbildningsbakgrund och med låg inkomststandard. Arbetslöshet och studier är vanligt enligt enkätsvaren, vilket innebär låga inkomster. Inga
skillnader kan märkas mellan elevgrupper som är födda i Sverige och de som inte är det när det
gäller föräldrarnas utbildning, varken mammans eller pappans eller båda föräldrarnas utbildning
tillsammans. Det finns ingen skillnad mellan grupperna när det gäller i vilken utsträckning föräldrarna är arbetslösa. Föräldrar som inte är födda i Sverige studerar i signifikant större utsträckning
än föräldrar som är födda i Sverige. Föräldrar födda i Sverige arbetar i större utsträckning heltid. I
intervjuer med skolhälsopersonal som dagligen träffar elever på IV-program omtalar dessa att deras
erfarenhet är att obehöriga elever är ”fattiga” elever. Att vara ekonomiskt utsatt innebär att leva på
låg inkomststandard. Salonen (2007) definierar ”ekonomisk utsatthet” med att inkomsterna är för
få för att betala minimiutgifter för baskonsumtion och boende eller att man söker och är berättigad
till socialbidrag (ett klassiskt fattigdomsbegrepp). I Salonens rapport om Barnfattigdom framgår att
Malmö har en särställning i fattigdomsstatistiken i Sverige. Av samtliga barn i Malmö lever 32% i

ekonomiskt utsatthet. Det är särskilt barn med utländsk bakgrund11 som riskerar att leva i ekonomiskt utsatta familjer. Stora skillnader finns mellan stadsdelarna. I Salonens rapport framgår att i
stadsdelarna Rosengård lever 66% (68%), i Sa Innerstaden 55% (65%) och i Fosie 41%(51%) av
barnen i ekonomisk utsatthet. Siffrorna inom parentes anger andel barn med utländsk bakgrund
som lever i ekonomisk utsatthet. Det är också i dessa stadsdelar, dvs. Rosengård, Södra Innerstaden
och Fosie, som flest obehöriga elever har sina bostäder och där de har gått i grundskolan. 12
 	 Enkätsvar såväl som mönster i intervjuer visar att elevernas föräldrar intresserar sig för sina barns
skolgång och tycker att det är viktigt hur det går för barnen i skolan. 94% av eleverna svarar att det
stämmer bra eller ganska bra att föräldrarna intresserar sig för deras skolgång. Samarbetet med skolan har inte fungerat i flera fall. I enkätsvaren framkom att 21% av eleverna menar att föräldrarna
har en negativ inställning till skolans personal. Det finns inga mätbara skillnader mellan flickors och
pojkars svar på dessa frågor. Ett mönster som framträdde i intervjuer med föräldrar var att samarbetet med vissa lärare, och i något fall med skolledningen, varit problematiskt. Det gäller framför allt
föräldrar vars barn har varit mobbade där föräldrarna menar att skolan inte ingripit tillräckligt för
att få slut på mobbningen av deras barn. I enkätsvar framkom att 25% av föräldrarna har svårigheter att hjälpa eleverna med deras skolarbete. Det kan dels sammanhänga med språksvårigheter, men
också med förälders utbildningsbakgrund. Drygt 20% av föräldrarna behöver enligt elevernas svar
i enkäten tolk vilket de även får tillgång till i de flesta fall i samband med kontakter med skolan.
Även boendesituation och familjestorlek kan påverka föräldrars möjlighet till stöd till enskilda
barn i familjen. Svaren tolkas som att ett flertal elever är trångbodda. Det finns inga signifikanta
skillnader mellan flickors och pojkars boende.
»

32% anger att sex eller fler personer bodde i samma bostad

»

6% svarar nio eller fler

Det finns signifikanta skillnader i flickors och pojkars fritidsvanor. Pojkar spelar TV- eller dataspel
samt idrottar/tränar både i och utanför förening/klubb13 i högre grad än flickor. De är också ute på
stan med kompisar, är tillsammans med flick- eller pojkvän samt spelar kort och/eller sällskapsspel
11 I Salonens studie definieras utländsk bakgrund med om en föräldern är född utomlands.
12 Skolor med fler än 20% obehöriga elever: Eriksfält 30%, Lindänge 22,6%, Munkhätte 46,7% i Fosie. Höja 27,2%,
Husie och Kroksbäck 31,4%, i Hyllie. Kirsebergskolan 29% i Kirseberg. Apelgård 48,1%, Rosengårdskolan 58,5%,
Värner Rydén 37,2% samt Örtagård 41,4% i Rosengård. Möllevång 40%, Sofielund 44,3% och Sorgenfri 23,3% i
Södra Innerstaden.
13 I enkäten tillfrågades inte eleverna om vilken idrott de höll på med och inte heller om vilken klubb de deltog i.
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oftare än flickor. Endast vid fyra av de 20 föreslagna fritidsaktiviteterna har flickornas svar ett högre
värde än pojkar: Läsa bok, vara hemma med familjen, hjälpa till hemma och passa barn. Det är
endast en aktivitet som flickor gör i signifikant större utsträckning än pojkar, ”Vara hemma med
familjen”.
Harju (2008) fann att barn som växer upp med knapp ekonomi har framför allt begränsade
möjligheter till delaktighet i det som kostar pengar och till att köpa saker t.ex. dyra märkeskläder.
I val av fritidsvanor framträder ovan sysselsättningar som inte kostar pengar som vanliga. Brittisk
forskning (Ridge 2002) visar att det är framför allt när elever interagerar med elever som lever i mer
välbärgade ekonomiska omständigheter som skillnader framträder och den ekonomiska utsattheten
upplevs som problematisk.

Betyg
Nedan framgår hur eleverna besvarat enkätfrågor om betygspoäng och betyg i behörighetsgrundande ämnen.
»

22% elever har 0-30p

»

19% elever har 35- 50p

»

59% elever har mer än 50p

Det tredje intervall som eleverna kunde ta ställning till var om de hade högre än 50p. Det är ett
mycket luddigt och grovt mått som visat sig försvåra analysen och kan dölja stora differenser allt
från 60p och till t.ex. 130p om elever haft godkänt betyg i de ämnena, som inte var behörighetsgrundande.
I de behörighetsgrundande ämnena saknade:
»

78% betyg i matematik

»

65% betyg i svenska som andra språk

»

64% betyg i engelska

»

59% betyg i svenska

Skolverkets nationella utvärderingsstudier har visat att matematik är det skolämne som är mest
problematiskt för många elever. I denna studie har en överväldigande majoritet (ca 4/5) av eleverna
inte uppnått betyget godkänt i matematik.

I enkätsvaren framkom att elever som inte är födda i Sverige brydde sig mer om skolarbetet,
använde mer tid till hemuppgifter och läxor samt tyckte i högre grad, jämfört med elever födda i
Sverige, att betygskraven som ställdes på dem i skolår 9 var för låga. Det förefaller som att vistelsetidens längd inte har någon avgörande betydelse när det gäller gruppen pojkar. Pojkar är i högre
utsträckning än flickor födda i Sverige och har i högre utsträckning gått hela sin skoltid i Sverige.
Flickor är i högre utsträckning födda i annat land och har kommit till Sverige före eller under
grundskoletiden. I intervjuerna framträdde även ett mönster att en del flickor, p.g.a. förhållanden
i födelselandet, inte gått i skolan alls i hemlandet, även om de varit i skolåldern.
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Betygspoäng totalt skolår 9 (n=111)

I figuren visas betygspoäng och ankomstålder till Sverige.
Procent

Ålder till Sverige

80

Till Sverige före 7 års ålder
Till Sverige mellan 7 och 16 års ålder

60

40

20,

Ej svarat

0-30

35 -50

Mer än 50
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Av de 111 elever som inte är födda i Sverige var 36% (n=40) yngre än sju år när de flyttade hit. I
en jämförelse med den grupp elever som var mellan sju och 16 år när de kom till Sverige finns inga
mätbara skillnader vad gäller betyg i svenska, svenska som andra språk, matematik, engelska eller
idrott och hälsa. Gruppen med kortare vistelsetid använde mer tid i genomsnitt till hemuppgifter
och läxor än övriga elever gjorde.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan elever som är födda i Sverige (n=180) och de som
inte är det (n=110) när det gäller betyg i svenska, matematik eller idrott och hälsa. Elever som är
födda i Sverige har signifikant högre betyg i engelska.
Elever som inte är födda i Sverige, men som gått mer än sex år i svensk grundskola (n=55) har
fortfarande lägre betyg i engelska, vilket kan bero på att de läser engelska i mindre utsträckning än
elever med svensk bakgrund.
Det är enbart i svenska som andra språk som flickorna har ett något högre betygsgenomsnitt
än pojkarna, i övrigt märks inga signifikanta skillnader mellan flickors och pojkars betyg i denna
undersökning. Även om flickorna är lika många som pojkarna visar enkätsvaren att pojkar har haft
signifikant mer stöd i svenska /svenska som andra språk och engelska än flickor. En reflektion är att
om flickor fått stöd i högre utsträckning och i flera ämnen, hur skulle det ha påverkat deras prestationer och kunde det ha minskat deras andel av obehöriga elever?

Kommentar
En beskrivning av gruppen obehöriga elever utifrån kön, utländsk bakgrund och socioekonomisk
bakgrund visade att:
»

lika många flickor som pojkar är obehöriga

»

majoriteten av eleverna har utländsk bakgrund och de allra flesta är födda i Sverige

»

flickor har kortare vistelsetid i Sverige än pojkar

»

eleverna kommer från svaga socioekonomiska förhållanden

»

ingen skillnad mellan pojkar och flickors betygsnivå i behörighetsgrundande ämnen

»

elever födda i Sverige har i högre utsträckning en sammanlagd betygspoäng som är lägre än 50p
jämfört med elever födda utomlands som gått mer än 6 år i svensk grundskola

Socioekonomiska förhållanden, vistelsetid i Sverige och genusskillnader kan studeras var för sig
men bör snarare uppfattas som dimensioner som genomsyrar varandra. Det är inte fruktbart att
studera endast något av dessa förhållanden utan att samtidigt även studera de andra, vilket fram-

kom i ovanstående text. Den obligatoriska skolan vänder sig formellt till alla barn. Internationell
såväl som nationell forskning visar att även om det existerar tillgång till utbildning så ser, beroende på socioekonomisk bakgrund, möjligheten att genomföra denna med goda resultat olika
ut (Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002). Socioekonomisk bakgrund (eller
samhällsklass) är den enskilt största faktor som förklarar skolframgång. Giota (2001) har visat att
olika elevgrupper har olika attityder till skolan och lärandet. Bland de elever i skolår 6 i hennes
studie, som var negativa och mycket kritiska till skolan, var pojkar, elever från socialgrupp 3, elever
med utländsk bakgrund och elever som fått specialpedagogiskt stöd överrepresenterade. Gruppen
obehöriga elever är heterogen men det förefaller finnas likheter. Teoretiskt kan de beskrivas som att
eleverna omfattas i mindre avseende av symboliskt kapital. De bemästrar inte skolan och skolkulturen. Obehöriga elever förefaller till övervägande del ha svaga socioekonomiska familjebakgrunder.
De flesta är födda i Sverige men inte deras föräldrar. Grundskolan är en obligatorisk skolform. Den
kan uppfattas lägga ribban för vilka minikunskaper som en elevgeneration skall ha tillgodogjort sig.
Det ställer krav på skolan att anpassa skolstöd så att elever med olika bakgrunder inte missgynnas
i utbildning. Andelen elever som på olika sätt kan benämnas elever med utländsk bakgrund är stor
inom gruppen obehöriga elever.
Betygsskillnader mellan gruppen flickor och pojkar har dokumenterats sedan 1970. Gruppen
flickor har förändrat sina betygsprestationer och erhåller högre betyg än gruppen pojkar inom varje
socioekonomisk stratum (Stanfors, 2000). I denna undersökning kan faktorn kön problematiseras i
gruppen obehöriga elever. Gruppen flickor och pojkar är lika stor. En större andel flickor har vistats
kortare tid i Sverige än vad pojkarna har gjort. Även om flickorna vistats kortare tid i Sverige än
pojkarna har de fått mindre skolstöd. Pojkar har haft signifikant mer stöd i svenska, svenska som
andra språk och engelska än flickor. Vad gäller gruppen obehöriga elever i Malmö bör även flickors
skolproblematik lyftas och stöd sättas in, vilket skulle kunna underlätta och minska flickornas andel
av obehöriga elever.
I den fortsatta texten kommer elevers möte med skolan att belysas och analyseras. Det sker i avsikt att skapa underlag för beslut som skulle kunna underlätta för elever som läser vid IV-program så
att de blir behöriga till nationella gymnasieprogram samt för att minska gruppen obehöriga elever
vid grundskolans slut. Det är således skolans insatser som kommer att analyseras.
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4 Vilka orsaker finns till att eleverna
inte klarat av att bli behöriga?
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Ur enkätsvar och elevintervjuer framträder nedanstående förklaringar i elevernas beskrivningar av
att de inte är behöriga. De förklaringar som listats nedan kan var för sig beskrivas ha påverkat
och försvårat elevers skolprestationer. Analys av beskrivningarna visar att det inte går att besvara
frågeställningen ”Varför de inte klarade av att uppnå behörighet” genom att peka på en enskild
komponent eller ett enskilt förhållande. Även processer som länkar de olika förhållandena och hur
skolan samspelar i denna process måste lyftas fram för att förstå att förhållandena har utvecklats till
skolproblem. Enkätsvar och elevintervjuer visar att skolans organisation och lärarnas sampel med
elever har betydelse.
»

Språksvårigheter

»

Motivationsproblem

»

Dyslexi

»

Mobbning

»

Skolk

»

Sjukdom

»

Sociala problem

Språksvårigheter
En grupp elever, ca 20%, utskiljs i studien och kan beskrivas som en elevkategori bestående av
elever som kommit till Sverige efter 10-års ålder. De har haft svårigheter att kunna prestera i skolan
med hjälp av svenska språket. De kommer inte att läsa engelska i grundskolan.14 I intervjumaterialet
är dessa elever flickor. I enkät och intervjusvar framkommer att det är vanligt att de efter ett år i
förberedelseklass placeras i vanlig klass. Variationer förekommer i beskrivningarna. Några elever sa
att de undan för undan slussats in ämne för ämne under eller efter året i förberedelseklass. Några
flickor har inte gått i skolan alls före ankomsten till Sverige. Ett gemensamt mönster framträder.
14 Om eleven förväntas klara av gymnasiestudier kan dispens ges för ämnet engelska vilket innebär att eleven måste klara
av godkända kurser före gymnasietidens slut för att få ut gymnasieexamen.

Eleverna har hoppat över något eller flera skolår när de placeras i svensk normalklass. Elever med
kort vistelsetid i Sverige har inte enbart behov av språkstöd utan även av annat stöd för att underlätta skolgången. I studien framträdde mönster som innehåller andra samspelande förhållanden
som kan tolkas som stress, trötthet och otrygghet.
Fallbeskrivningen nedan exemplifierar analysen och är vald för att den är särskilt tydlig i detta
avseende. Den är skapad utifrån intervju med en flicka som kom till Sverige när hon var 11 år.
Flicka med kort vistelsetid i Sverige

Jag flyttade till Sverige när jag var 11 år. Jag hade aldrig gått i skolan i hemlandet så när jag
började i förberedelseklass i Sverige var det första gången jag började skolan. I förberedelseklassen var det bra för lärarna var inte så stränga. Sedan när jag började i grundskolan så var det
inte så bra. Jag tyckte inte att vi fick så mycket hjälp av lärarna som vi behövde. Vi var en massa
elever i klassen. Lärarna var stänga. De behandlade oss inte bra, tycker jag. Kom man för sent
en eller två minuter så skrek de på eleverna. Om jag var sjuk och hade ont i huvudet och måste
gå hem så sa de att - det får du inte. När jag skriver får jag mycket ont i huvudet och när jag
satt och klagade så sa de bara att: - nej du får inte gå hem du skall stanna i skolan. De gav oss
också överdrivet mycket läxor i skolan. Man fick också för kort tid på sig. Man fick en timme på
sig när man skulle arbeta och sedan måste man vara klar. Det var jobbigt att man måste skriva
historier.
Om jag skall beskriva en bra lärare så är det en som inte ger så många läxor och som behandlar
eleven på ett bra sätt. Om eleven inte orkar så säger läraren att du får lov att gå hem.
Om jag skall beskriva en dålig lärare så är det en som inte lyssnar när eleven vill berätta något
för läraren. Han eller hon kommer in i klassrummet och bara skriker på eleverna.
Jag hade svenska som andra språk. Jag gick inte på modersmålsundervisning. Jag kunde läsa och
skriva på arabiska
Jag hade velat ha fler timmar svenska istället för musik och idrott. Det kommer sen men inte när
man inte kan svenska. Man förstår inte vad läraren säger så man skäms när läraren i idrott säger
du skall göra så och så. Förstår man inte vad läraren menar då skäms man inför kamraterna. Det
finns de som skrattar och så. Det hade varit bättre med mer svenskundervisning istället.
Jag hade läxhjälp på arabiska men jag var inte med. Jag var för trött, så jag orkade inte stanna
kvar i skolan. Läxhjälpen började två timmar efter det att vi hade slutat sista lektionen. När man
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får ont i huvudet så tänker man att jag går hem och lägger mig istället. Jag var inte så intresserad
av skolan. (E17)
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I fallbeskrivningen ovan förekommer beskrivningar om t.ex. huvudvärk, överkrav, skam, läxhjälp,
trötthet. Flickan har upplevt fler problem än svaga kunskaper i svenska språket. Hennes trötthet,
huvudvärk och problem med att hinna och klara av att genomföra skoluppgifter kan hänga samman med att hon inte hunnit lära sig svenska språket i tillräcklig utsträckning. Språkinlärning
är en långvarig process. Enligt Cummins (1996) tar det flera år att utveckla språket till abstrakt
skolspråk. Det har betydelse hur skolan agerar under denna process. Det kan vara att ge läxhjälp på
modersmålet, vilket flickan har fått. Om detta stöd mobiliserar hennes skolkarriär i positiv riktning
eller inte förefaller utifrån flickans beskrivning samspela med hur skolan organiserar verksamheten,
frekvens och förläggning på skoldagen. I hennes fall tog trötthet och huvudvärk överhand och hon
deltog inte. Flickan avslutade med att hon inte var så intresserad av skolan. Kunde skolan ha agerat
så att flickans skolmotivation istället förstärkts, även med hänsyn till övriga bakgrundsförhållanden?
Finns resurser att ändra organisation av skoldag och för att samarbeta över sektorsgränser i högre
utsträckning? Av beskrivningen förefaller klassrumsmiljön ha varit högljudd eftersom läraren ”skrek
och skällde”.

Genusperspektiv
Ett tydligt genusperspektiv framträder i studien när det gäller stress och otrygghet. I enkäten nedan
redovisas hur hela undersökningsgruppen besvarat frågor om stress och otrygghet.
Hur ofta flickor och pojkar kände sig stressade under år 9, antal elever
Hur ofta kände du dig stressad?

Total

kön

Total

Inget svar

pojkar
8

flickor
5

13

1 Alltid/nästan alltid

33

46

79

2 Ofta

25

39

64

3 Sällan

36

39

75

4 Aldrig/nästan aldrig

45

17

62

147

146

293

Hur ofta flickor och pojkar kände sig trygga under lektionerna år 9,
antal elever
Hur ofta kände du dig trygg under lektionerna?

kön

Total

Inget svar

pojkar
7

flickor
5

12

1 Alltid/nästan alltid

85

60

145

2 Ofta

32

50

82

3 Sällan

16

16

32

4 Aldrig/nästan aldrig

7

15

22

147

146

293

Total
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Hur ofta flickor och pojkar kände sig trygga under raster
och håltimmar år 9, antal elever
Hur ofta kände du dig trygg under
raster och håltimmar?

kön

Total

Inget svar

pojkar
10

flickor
4

14

1 Alltid/nästan alltid

92

77

169

2 Ofta

24

34

58

3 Sällan

8

13

21

4 Aldrig/nästan aldrig

13

18

31

147

146

293

Total

Hur ofta flickor och pojkar kände sig trygga på väg till
och från skolan år 9, antal elever
Hur ofta kände du dig trygg på väg
till och från skolan?

Total

kön

Total

Inget svar

pojkar
9

flickor
6

15

1 Alltid/nästan alltid

103

83

186

2 Ofta

18

31

49

3 Sällan

6

12

18

4 Aldrig/nästan aldrig

11

14

25

147

146

293

I studien framträder ett mönster, som exemplifieras genom ovanstående beskrivning och som även
framträder i elevernas enkätsvar. Det innehåller andra förhållanden som kan tolkas som stress,
trötthet och otrygghet och som samspelar med elevens svaga språkkunskaper och hur skolan mötte
eleven.  Detta är särskilt tydligt för flickor. Ett tydligt genusperspektiv syns i studien för hela gruppen. Flickor är mer stressade och mer otrygga på väg till skolan såväl som i skolan än pojkar15. En
tolkning är att inte enbart skolan i Sverige utan skolan som sådan kan upplevas som en otrygg och
stressande miljö för kategorin flickor som tidigare inte gått i skolan.

Missade skolår
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Ett förhållande som kan orsaka svårighet för elever och som samspelar med hur skolan organiserar
sin verksamhet, är i vilka årskurser eleverna placeras in när de skall börja i vanlig klass. Tidigare
forskning visar att elever som kommer till Sverige under grundskoletiden ”hoppar över” årskurser
i grundskolan och inplaceras i skolsystemet utifrån sin ålder (Cederberg, 2006). Under den tid de
varit på väg till Sverige har de inte gått i skolan. Det hinner gå ett eller flera år innan de placeras i
vanlig klass i Sverige. Det är detta som avses att de hoppar över vissa skolår.

En flicka som kommit till Sverige i 12-13 års ålder sa:
När jag kom till Sverige hade jag aldrig gått i skolan. Jag kunde ingenting – inte läsa och inte
skriva. Jag började i förberedelseklass och sedan började jag i klass 6. Jag kunde inte svenska
tillräckligt. Att prata är svårast men att läsa är också svårt. (E18)
En annan flicka sa att hon inte gått i skolan i det bostadsområde hon bodde utan att hennes föräldrar placerat henne i en skola med mycket svensktalande elever:
Jag kom till Sverige när jag var 10-11 år. Jag hade aldrig gått i skolan innan jag kom till Sverige.
Jag kunde inte läsa. När jag började i förberedelseklass vad det jätteroligt. Vi fick lära oss alfabetet, bokstäver och sånt. Jag lärde mig jättemycket där. Jag gick i förberedelseklass i ungefär 1 år

15 Diskrepansen i svarsalternativen ofta och nästa alltid å ena sidan och sällan och nästan aldrig å andra sidan kan ha
vållat svårigheter för en del elever även efter förklaring av oss. Gruppering av svarsalternativen visar tydliga trender ur
genusperspektiv.

och sedan gled jag in i klass 6. Först var jag med i bild, musik och svenska, sen lite längre fram
var jag med i So och No och matte. Engelska läste jag inte alls. (E26)
Även andra omständigheter i det tidigare landet kan försvåra skolgången i Sverige om eleven aldrig
gått i skola förut. Om eleven aldrig gått i skola i det tidigare landet, blir hoppet in i t.ex. skolår 6,
stort.

Kommentar
I kunskapsöversikten till Rapporten Integration 2005 (Lindencrona et al, 2006) framgår att personer födda utanför Sverige utsätts för flera riskfaktorer för ohälsa i Sverige jämfört med i Sverige
födda. Riskfaktorer för flyktingbarn och ungdomar skulle kunna anses vara för höga prestationskrav
i skolan, okunskap från lärare om enskilda barns specifika bakgrund och situation och strukturella
hinder att forma undervisning efter elevers behov under postmigrationsprocessen.  Koncentrationen för att kunna hantera skoldagen på ett nytt språk, som eleven samtidigt håller på att lära sig,
kan leda till trötthet. Hur skolan organiserar skoldag och stöd har betydelse.
Enligt Al-Baldawi (1998) drabbas alla som migrerar, mer eller mindre, av psykosomatiska stressymptom. Särskilt drabbade är människor som kommer från områden i krig eller krigstillstånd.
Stressymptomen kan yttra sig i huvudvärk. Det är först när en känsla av trygghet infinner sig i det
nya hemlandet som stressen avtar, menar Al-Baldawi. Enligt forskningsresultat från IPM (Institutet
för psykosocial medicin) har upp till var fjärde asylsökande/flykting i Sverige Posttraumatiskt stresssyndrom, PTSS. Det är ett tillstånd som framkallas efter långvarig exponering av svåra traumatiska
upplevelser och är därför särskilt vanligt bland flyktingar. Typiska symtom är ständiga mardrömmar
och flashbacks, återkommande upplevelser av att man är tillbaka i katastrofsituationen. Andra kännetecken är sömnsvårigheter, plågsamma minnesbilder, koncentrationssvårigheter, irritation och
labilitet, förvirringstillstånd, olika fysiska symtom, ångest och depression. Det utgör ett allvarligt
hinder för inlärning, funktionsförmåga och anpassning, t.ex. svårigheter med att tillgodogöra sig
språkundervisning eller annan undervisning.
Man bör inte bortse från att fler barn/ungdomar än de som i asylprocessen definierats med
PTSS kan lida av liknande symtom. I en nyligen genomförd studie bland nykomna flyktingar i
Malmö (Eriksson-Sjöö & Ekblad, 2009) framkom att sömnproblem är mycket vanligt bland immigranterna i undersökningsgruppen. Den allmänna förekomsten av störd sömn (dvs. sömnlöshet) är
liknande den som svenskfödda grupper/individer har som lider av kronisk stress t.ex. patienter med
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utbrändhetsdiagnos (Wallskär & Åkerstedt, 2008). Otillräcklig och störd sömn påverkar också kognitiva funktioner och flera färska studier visar att minne, inlärning, handlingsfunktioner, kognitiv
hastighet och uppmärksamhet försämras när sömnen blir störd eller nedsatt (Stickgold & Walker,
2005; Stenuit & Kerkhofs, 2008). I intervjuer med elever som kommit sent till Sverige talade de om
trötthet och huvudvärk. En tolkning är att de är utsatta för någon form av stress, vilket refererade
forskningsresultat pekar på vilket kan kopplas till otrygghet i nya miljöer och hur eleverna möts av
skolan.

Bristande motivation
34

I enkäten fick eleverna ta ställning till frågor om hur mycket de ”brytt sig om” skolan och läxarbete. På frågan: ”Hur mycket brydde du dig om skolarbetet under skolår 9” är spridningen mellan
svarsalternativen stor. 39% av eleverna svarade ”Mycket” eller ”Ganska mycket” och nästan lika stor
andel 34% svarade ”ganska lite”, eller ”inte alls”. Flickor svarade att de använde signifikant mer tid
till hemuppgifter än pojkar. Överlag använde gruppen liten tid till hemuppgifter. 56% av eleverna
angav att de använde mindre än en timme per vecka eller ingen tid alls till hemuppgifter och läxor,
endast 12% av eleverna använde tre timmar eller mer per vecka. I enkäten tillfrågades eleverna om
de hellre skulle jobba än gå i gymnasieskola om de kunde välja? Flest elever svarade att de ville studera, 48% men nästan lika många elever, 45%, svarade att de hellre ville jobba. Det kan tolkas som
att eleverna har bristande motivation för skolarbete.
Enkätsvaren visade att det var vanligt att elever kände sig skoltrötta.
»

40% av eleverna svarade att de alltid eller nästan alltid var skoltrötta

»

30% av eleverna att de ofta var skoltrötta

En elev som är skoltrött är trött på skolan. Eleven går inte till skolan utan skolkar, läser inte läxor
och anstränger sig inte; uttalar att denne ”inte bryr sig”. Det kan beskrivas som att eleven har låg
skolmotivation. Elever födda i Sverige svarar i enkäten att de ”gav upp när skoluppgifterna var
för svåra ”och kände sig ”skoltrötta” i större utsträckning än elever födda i annat land än Sverige.
Dessa beskrivningar återfinns även i flera elevintervjuer. En tolkning av dessa är att upplevelserna
kan grunda sig i att eleven förlorat hoppet om att kunna klara av att prestera i skolan och att uppnå
betygsmål. Elevens inre drivkrafter är allvarligt försvagade. Yttre drivkrafter kan skapas genom det
bemötande som eleven får från lärare och i hur stödinsatserna utformas.

En lärare sa:
Vissa är bara skoltrötta helt enkelt och har inte orkat gå i skolan och därför har de inte fått sina
betyg. På något sätt så är de eleverna lite svårare att handskas med därför att där måste man ju
försöka få hit dem och motivera dem. Jag tycker det är bland det svåraste att motivera elever som
är skoltrötta. Vad säger man till en elev som är sexton år som inte pallar gå till skolan? (L3)
Att stimulera elevernas motivation till att lära upplever många lärare som det allra svåraste, särskilt
när det gäller elever som har skolsvårigheter av något slag (Persson, 2007). Inom specialpedagogiken borde det enligt Bailey (2002) inte finnas motsättningar mellan olika professionella och fokus
borde inte vara på elevers svårigheter utan på att söka information om det starka hos eleven d.v.s. att
undvika att fokusera helt på elevens svårigheter. Jacobson (1996) poängterar att det kan vara nödvändigt att tidigt avsätta tid till olika kompensatoriska åtgärder inom ramen för skolans specialundervisning. Alternativa sätt att ta in information och kunskap bör utredas och erbjudas elever som
har skolsvårigheter. Kompensatoriska åtgärder kan vara motivationshöjande och motivationens roll
vid läs- och skrivsvårigheter bör lyftas fram som motvikt till en alltför stor tonvikt på språkliga och
kognitiva aspekter. Hur barnet/eleven som är föremål för eventuella åtgärder ser på sig själv och sina
svårigheter påverkar processen.

Samspel lärare - elev
I analysen av såväl enkät som elevers beskrivningar i intervjuer framträder ett mönster som beskriver samspelet lärare - elev och som renodlat kan tolkas som ”beteendeinspirerat”. Det förekommer
också enstaka beskrivningar av annat förhållningssätt som här tolkats och renodlat benämns som
relationistiskt inspirerat. Beskrivningarna symboliserar två motsatta förhållningssätt som elever beskrivit. De skall inte uppfattas som att det är endast dessa som existerar och inte heller att vissa
lärare enbart har en stil och vissa en annan.
Beteendeinspirerat förhållningssätt
I ett beteendeinspirerat förhållningssätt söker lärare att forma och förändra elevens beteende genom
att bestraffa eller negligera oönskat beteende. Läraren söker med hjälp av utestängning och negligering forma elevens beteende så att denne inte stör och så att denne istället börjar intressera sig för
skolarbetet.
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I intervjuer beskriver en del elever att de är stökiga på lektioner och att lärare försöker få dem
att upphöra genom att skrika och skälla. När det inte hjälper blir eleven utkörd ur klassrummet. I
enkätsvar uppgav ca en femtedel av eleverna att de blivit utkörda från klassrummet varje vecka.
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»

6% av eleverna uppgav att de blivit utkörda från klassrummet varje dag

»

19% att de blivit utkörda någon gång per vecka

»

15% att de blivit utkörda någon gång per månad

Läraren kan också med denna åtgärd, att köra ut eleven, ”bestraffa” denne genom att utestänga
eleven. Enligt denna teoretiska infallsvinkel så vill läraren få eleven att ändra sitt beteende, att bli
mindre stökig och att inordna sig. Eleven skall ändra sig för att denne hellre vill vara i klassrummet
än i korridoren. Det finns ingen beskrivning i intervjuerna som pekar mot att denna effekt skapas.
Lärare söker troligtvis också skapa arbetsro i klassen när denne kör ut en stökig elev. Lärarens agerande kan ha upplevats som trakasseri. I enkäten angav 7% av eleverna att de upplevt att de blivit
mobbade eller trakasserade av någon av sina lärare några eller många gånger.
Även negligering kan beskrivas som en form av bestraffning och kan av elever uppfattas som
avståndstagande. Lärare försöker forma eleven genom att negligera stökigt beteende och ge beröm
vid önskat. Fortsatt likartat beteende förmodas inte bli uppmuntrat eftersom läraren negligerar
eleven när denne beter sig på olämpligt sätt. Det är när eleven beter sig på önskat sätt som denne
får uppmärksamhet, inte annars.
Ett exempel som kan tolkas som negligering beskrivs av en elev som sa att läraren ”pratar på”
och fortsätter sin lektion fast det är hög ljudvolym i klassen. En tolkning är att läraren väljer att inte
själv ingripa för att istället elever i klassen skall kräva tystnad för att kunna höra det läraren säger.
Lärare agerar gentemot elever och deras beteenden belönas, bestraffas eller negligeras i avsikt att
forma elever. I nedanstående fallbeskrivning beskriver en pojke sina erfarenheter:
Jag kom till Sverige när jag var mycket liten. Jag har gått på dagis i Sverige och hela grundskolan
här. Det gick bra för mig i skolan när jag bodde i K. Sedan när jag flyttade till Malmö så slutade
jag att sköta mig. Jag fick ont i magen och jag kom ofta för sent till skolan och då blev jag inte
insläppt. Jag har IG i alla kärnämnen men G i de andra ämnena. Jag har aldrig haft stödundervisning. Lärarna fixade möte med mig och mina föräldrar och jag föreslog att jag skulle försöka
gå på alla lektioner. Mina föräldrar hade också några förslag men jag minns inte riktigt vilka. I
varje fall så försökte jag. Men jag stannade hemma när jag hade ont i magen och då räknades det

som skolk. Det var 2-3 lärare som inte gillade mig. De fick mig att hata skolan. Jag var störig i
klassen, det var jag, men det var bara på deras lektioner. När jag räckte upp handen så fick jag
inte frågan. Det var sällan jag fick det. Jag blev ofta utslängd. Det var många gånger som jag
åkte ut från klassrummet. Vi var väl fem i klassen som störde. Vi går alla på IV. När vi hade utvecklingssamtal så sa jag inget om att det fanns lärare som inte gillade mig. Jag skämdes för den
lärare som jag hade där. Det fanns också lärare som jag gillade och som jag inte hade problem
med. I de ämnena hade jag godkänt. (E15)
Det finns även beskrivningar i intervjuerna att lärare negligerar elevers försök att visa sitt intresse.
En tolkning är att läraren har fått en befäst uppfattning om eleven och inte förväntar sig att denne
är intresserad, alternativt att läraren har en antagonistisk inställning till eleven efter många konfrontationer.
En flicka beskrev t.ex. att:
Jag hade konflikt med lärarna och de trodde inte på mig också när jag försökte. (E31)
En pojke beskrev att:
Jag satt en hel lektion och räckte upp handen men han brydde sig inte om det. (E11)
Ett genusperspektiv syns i enkäten. Det framgår att pojkar i större utsträckning än flickor har blivit
utkörda från lektioner, varit inblandade i slagsmål under skoltid, hamnat i konflikt med sina lärare
och klasskamrater, mobbat eller trakasserat elever och lärare.
Relationistiskt samspelsmönster

Det finns beskrivningar i intervjuerna av hur lärare samspelat med eleven där denne snarare förefaller ha hämtat sina teoretiska inspirationskällor i socialpsykologisk relationistisk teori. Fokus i denna
är på relation och bemötande. Denna lärarstil beskrivs av elever som att läraren visar att denne
bryr sig om eleven genom att prata med eleven och ställa frågor om elevens livsförhållanden. I en
relationistiskt inspirerad lärarstil söker läraren skapa en relation till eleven. Läraren visar att denne
ser och bekräftar eleven, bryr sig om och kommunicerar med denna. Läraren förklarar tills eleven
förstår genom att använda olika förklaringssätt och visar därigenom att denne bryr sig om eleven,
enligt elevers beskrivningar.

37

En flicka sa:
Jag hade en bra lärare. Han försökte så att vi skulle förstå allt. Han förklarade tills vi förstod
allting. Han gjorde sitt bästa för att vi skulle förstå allt som han sa i klassrummet. Och när det
var svårt, han ritade eller tog sig själv som exempel, la sig på golvet om det behövdes för att man
skulle förstå. ( E4)
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En annan flicka sa:
Jag hade en lärare som var jättesnäll. Jag har aldrig sett en lärare som hon. Hon sa att du är välkommen upp till mitt arbetsrum och visa vad du inte kan och du behöver hjälp med när det är
prov. Hon var jättebra på att förklara. På hennes lektioner var det tyst för man lärde sig mycket
också när hon läser. (E24)
En flicka sa:
En lärare var min favorit. Jag har alltid stört på hans lektioner, förstört dem men en dag kom
han och frågade vad är ditt problem. Jag förklarade för honom och jag började gå dit varje dag
sen. Det var So-ämnen och han hjälpte mig jättemycket. Han skrev till mig all fakta jag skulle
leta upp på datan eller i böcker och allt möjligt och vilka sidor jag skulle plugga. Vilka kapitel
som var viktigast. Han hjälpte mig mycket och var jättesnäll mot mig. Jag skulle ha fått betyg i
hans ämne om jag inte blivit sjuk. Jag hade vg på ett prov. (E1)
I beskrivningarna talar flickorna om lärare som de menar var bra lärare. Det förefaller vara lärare
som visar att de vill och tror att eleverna kan lära sig det de håller på med. Det har tolkats som att
de hämtat inspiration till sin lärarstil från relationistisk socialpsykologi.
I enkäten angav över 90% av eleverna i frågor om klassrumssituationer att det är viktigt eller ganska
viktigt att lärare:
»

behandlar flickor och pojkar rättvist

»

förklarar tills man förstår

»

lyssnar på eleverna

»

talar och skriver bra svenska

»

hjälper alla elever

»

kan mycket om sitt ämne

Hur beskriver eleverna de lärare de haft?
När det gäller de lärare eleverna haft år 9 finns det stor spridning i svaren. På frågan hur många av
lärarna som undervisade bra svarar mer än hälften, 59%, att alla eller de flesta gjorde det, medan
19% svarar några få eller inga lärare, se figur.
Lärare som gav det stöd man behövde år 9 enligt elevers svar

Det finns inga signifikanta skillnader mellan flickors och pojkars svar på någon av frågorna angående de lärare de haft skolår 9.

Kommentar
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Skoltrötta elever är trötta på skolan. De kan uppfattas ha liten eller ingen skolmotivation. Motivation skall enligt Jenner (2004) inte uppfattas som en egenskap som en elev antingen har eller inte
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har utan skolmotivation utvecklas i samspel med skolan. Det är snarare en process som påverkas
av elevers inre och yttre drivkrafter, målsträvan och de sammanhang som målen ingår i. Elevers
inställning till om det är lönt att försöka och att anstränga sig påverkas av deras erfarenheter, som
kan vara att de brukar misslyckas. Samspelet med läraren är betydelsefullt för motivationsprocessens utvecklande. Elevens motivation påverkas av hur de tolkar lärares förväntningar på dem. Det
avgörande är inte hur mycket beröm en elev får utan hur eleven tolkar lärarens beröm, t.ex. om
prestationen var värd beröm egentligen. Lärares förväntningar på elevens kapacitet och intresse har
betydelse för lärarens förhållningssätt gentemot eleven. Jenner skriver att en rad forskningsresultat har visat betydelsen av s.k. förväntanseffekter16. Hur förväntningar formas och förmedlas har
undersökts av forskare. Några allmänna principer har urskiljts av Brophy & Good, 1970; Rogers,
1982. Förväntningar skapas utifrån ens egna värderingar om hur något är och det sker på basis
av begränsad information. Dessa intryck är stabila och om annan information framkommer som
är motstridig omorganiseras denna så att den passar in i den bild som redan gjorts. Översatt till
skolvärlden betyder det att om lärare inte är medvetna om hur förväntningar formas riskerar denne
att låta förstahandsintryck av en elev vara styrande. Om förväntan d.v.s. föreställningen om eleven
från skola och lärare är att denne är lat, inte bryr sig om skolan, är obegåvad, inte vill gå i skolan
utan hellre vill jobba, har det en avgörande betydelse för lärarens förhållningssätt till och beteende
gentemot eleven. Föreställningar om eleven skapas hos lärare och läraren beter sig på olika sätt
mot olika elever utifrån de föreställningar denne har om eleverna. Är lärarens beteende konsekvent
gentemot eleven, påverkar det elevens självuppfattning, motivation, anspråksnivå och samspel med
läraren. Utifrån sin tolkning av lärarens föreställningar agerar och gör eleven uttalanden som samspelar i processens utveckling. Det kan vara en förklaring till att elever beskriver att de förhållit sig
på olika sätt till olika lärare och betett sig olika på deras lektioner. Det kan också vara en förklaring
till varför elever tycker om vissa lärare men inte andra. Uttalanden som att ”inte bry sig om skolan”
underbygger negativa förväntningar på eleven och stämplar eventuellt eleven som lat och ointresserad. Det leder in i negativa samspel lärar – elev om läraren inte är medveten om och söker vända
denna process. Centralt är att eleven tolkar lärarens föreställningar och beteende och gör det på basis av sina förväntningar. Även elevens förväntningar på skola och lärare samspelar i denna process
16 En studie som banade väg för fortsatt forskning inom detta område är Rosenthal, R. & Jacobsen, L. (1968) Pygmalion
in the Classroom.
Studierna finns beskrivna i Jenners forskningsgenomgång Motivation och motivationsarbete i skola och behandling,
Forskning i fokus nr 19, 2004.

och kan på liknande sätt skapa stabila uppfattningar om lärare och skolan. Uttalanden i intervjun
som citerats ovan, ”vissa lärare hatade mig och jag hatade dem” kan beskrivas och ur ovanstående
teoretiska perspektiv tolkas som resultat av förväntanseffekter.
Enligt Brophy & Good (1970) kan man tala om olika lärarprofiler. En som skapar sin bild av
eleven i en reflekterande process i motsats till en lärarprofil som skapar en stabil värdering och inte
ändrar denna av nya intryck. De flesta lärare befinner sig enligt forskarna mellan dessa två profiler.
Centralt i resonemanget är att en möjlighet att motverka negativa Pygmalioneffekter17 är att utveckla en reflekterande kultur på arbetsplatsen.

Dyslexi
En kategori elever som går att urskilja i undersökningsmaterialet är de som fått diagnos som visat
att de har dyslexi.
I enkäten framkom att:
»

15% av eleverna har efter utredning fått veta att de har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi

»

27 % av eleverna tror att de har dyslexi, men har inte blivit utredda för det

Det är en stor andel av eleverna som är diagnostiserade eller som tror att de har dyslexi. Sammanlagt
utgör de 42%, d.v.s. mer än två femtedelar av gruppen obehöriga elever. Även om ingen av de elever
som tror de har dyslexi skulle visa sig ha dyslexiproblem om de diagnostiserades, är andelen elever
som har dyslexi hög bland elever som är obehöriga. En reflektion är, att om så stor andel elever är
diagnostiserade och har dyslexi, så ges inte i Malmö skolor det stöd som elever som har dyslexi har
rätt till. I intervjuer har någon elev även sagt att han tror att han har dyskalkyli. Eleverna fick inte
ta ställning till det svarsalternativet i enkäten.

17 Pygmalioneffekter beskriver inte endast negativa effekter utan pygmalioneffekter utvecklas också vid positiva förväntningar. Ett exempel utgörs av Rosenthal-Jacobson studien i Oakland. I denna fick lärare utifrån fingerade test besked
om att vissa elever var särskilt begåvade. I själva verket skiljde de sig inte från övriga elever i detta avseende. Det s.k.
testen visade ”dold kapacitet”. Forskarna menar att den positiva utvecklingen hos dessa elever skall tolkas som att: //..
en positiv förändring av lärarens förväntningar kan leda till förbättrade intellektuella prestationer hos eleverna//….//
Det fanns bara tron att barnen var värda att uppmärksammas. (Jenner, s68-69)
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En pojke med dyslexi sa:
Föräldrarna försökte hjälpa mig hela tiden. Men jag var också skoltrött och gjorde inte läxan.
Men jag var i skolan varje dag. Jag blev erbjuden läxhjälp i skolan och var där ibland men det låg
sent efter skolan och man vill ju vara med kompisar. Det var bra med läxhjälp, synd att den var
så sent. Den skulle ha legat när man slutade med bara en kort rast emellan. Jag hade inspelade
band och kunde sitta med hörlurar på lektionen om jag ville. Det fungerar inte om det inte är
tyst i klassrummet och det är det inte. (E13)
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En lärare sa:
Det jag tycker är anmärkningsvärt vad gäller diagnosgruppen är att vart år så aktualiserar vi
utredningar. Och då har de gått nio år i grundskolan, det är rätt anmärkningsvärt. För många
elever tycker jag det är viktigt att bli utredd och se var problemet är. Det kan vara så att man
inte har gjort någon utredning tidigare eller att man gjort bristfälliga utredningar. Vi har varje
år utredningar som vi påkallar och i år har vi två som vi ska utreda för dyskalkyli. Vi har en som
är gjord i fyran men det behöver göras en ny för att kolla om hon är särskolemässig. Vi har en
annan där vi lärare märker att här är ett problem som det måste finnas en annan förklaring till.
Bland de 34 eleverna hos oss är där fyra utredningar som vi aktualiserar. Det här med dyskalkyli,
det borde man ha gjort mycket tidigare. För då har de gått nio år utan att förmodligen ha fått rätt
hjälp i matematiken. Och det är ganska uppenbart, de är så otroligt svaga i matte. De kan inte
skilja på ental och tiotal, dom är liksom inte med. Dom säger själva ”Jag kan inte räkna”. (L4)
Tidig testning för att undersöka om en elev lider av dyslexi görs inte i tillräcklig utsträckning enligt
denne lärare. Eleven får då inte adekvat hjälp, trots att elever har rätt till olika hjälpmedel, längre
tid vid prov m.m.

Kommentar
Dyslexi är ingen kognitiv störning d.v.s. har inget med intelligens att göra (Region Skånes hemsida,
Barn- och Ungdomshabiliteringen). Det finns ingen specifik definition av dyslexi.
Det är en neurologisk funktionsstörning som påverkar språkets fonologiska komponent. Det visar
sig ofta i dålig stavnings- och avkodningsförmåga och flytande ordigenkänning. Utan stöd som
kompenserar funktionsstöningen kan eleven som en följd av bristande läserfarenhet få problem
med kunskapsinhämtning. Enligt skollagen kap. 4:4 skall kommunen tillhandahålla datorer om

eleven behöver det för att följa undervisningen. Skolpersonal behöver ha kunskap om dataprogrammen för att kunna handleda eleven och dennes föräldrar så att hjälpmedlet skall fungera. Även
andra hjälpmedel som inlästa skolmaterial och längre tid på prov har eleven rätt till. Enligt dyslexiförbundet har uppskattningsvis fyra till åtta procent av befolkningen dyslexi. Det är vanligare bland
män än bland kvinnor.
Elever kan även ha andra neurologiska störningar som t.ex. ADHD, Asbergers syndrom, Tourettes syndrom. I enkäten ställdes inga frågor specifikt om dessa störningar. I intervjuer med två
elever omtalade de att de hade fått diagnosen ADHD. Båda beskrev att de varit mycket utagerande.
Pojken sa att han kunde få raseriutbrott. Flickan beskrev att hon festade runt. Pojken fick sin diagnos redan i förskolan och har haft personlig assistent fram till år 6 då han fick plats på skoldaghem.
Flickan blev diagnostiserad i slutet av år 8. Hon placerades så småningom i särskild skolverksamhet. Hon menade i intervjun att det inte ställdes några krav på hennes skolprestationer alls i den
skolverksamheten och menade att det var en anledning till att hon inte har fått några betyg. Hon
sa att hon egentligen inte har några problem med inlärning. Hon medicinerar för att dämpa sin
överaktivitet.

Mobbning
Det är en stor andel elever som beskriver att de varit mobbade under hela eller delar av grundskoletiden. De sa att mobbningen allvarligt påverkat skolmotivationen, deras trivsel i skolan och
skolprestationer.
»

13% av 279 elever svarar i enkäten att de blivit mobbade eller trakasserade av andra elever några
eller många gånger år 9

Det finns inga signifikanta skillnader mellan flickors och pojkars svar när det gäller i vilken utsträckning de blivit utsatta för stöld, hot, våld eller mobbning. Det finns inte heller mätbara skillnader
mellan elevgruppen född i Sverige och elevgruppen född i annat land än Sverige när det gäller
mobbning och hot.
Några elever beskrev i intervjuer att de blivit mobbade under hela skoltiden medan andra att
det skett i olika omgångar. Eleverna har sökt stöd hos sina lärare för att undvika mobbarna. I något
fall har detta stöd varit tillräckligt men försvunnit när denne lärare inte längre undervisade eleven.
Några har aldrig upplevt stöd eller tillräckligt stöd i dessa situationer i skolan medan en flicka beskrev att hon upplevde att en lärare verkligen försökt ge henne stöd. Gemensamt är att de menade
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att de allra flesta lärare inte såg vad som skedde. Ett annat gemensamt mönster är att eleverna varit
mycket ensamma i skolan. Eleverna utvecklade själva strategier för att hantera situationen. En elev
beskrev att han försökt göra sig osynlig och att gå hem från skolan så snart det var möjligt, även om
det innebar att han inte kunde delta i läxhjälpen. I några fall började de skolka för att till slut inte
komma till skolan överhuvudtaget. I några fall började de att bokstavligen slå tillbaka. Två flickor
och en pojke beskrev hur de fått rykte att vara slagskämpar när de gav sig på dem som mobbade
dem.
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En flicka sa:
Jag var så utsatt i skolan. Jag blev hånad och man skrattade åt mig. Det skedde både i klassrummet och på rasterna. Lärarna märkte inget. På lektionerna ”himlade” man med ögonen och
skrattade ”tyst” och gjorde miner. På rasterna var det mer så där direkt att de gick på mig. Det
var inga lärare som ingrep. Jag började slå dem väldigt hårt. (E6)
Oavsett strategi beskrev eleverna att skolarbetet blivit lidande. De sa att mobbningen varit orsaken
till att de inte trivdes i skolan och inte klarat av skolarbetet. I fallbeskrivningen nedan återges en
pojkes beskrivning av sina erfarenheter av att ha blivit mobbad i skolan.
En pojke sa:
Jag har blivit mobbad under hela min skoltid. Rektorn lovade att det skulle bli bättre men det
blev det inte. Det blev sämre. Jag var utsatt i skolan under alla år. Jag fick inte mycket hjälp. Jag
pratade med en kurator som höll i antimobbningsgruppen men det hjälpte inte mig. Vi hade
utvecklingssamtal och då pratade vi om detta. Min mentor ville att jag skulle byta skola men
rektorn gick inte med på det. Jag började skolka i 7:an och 8:an och till slut gick jag inte dit alls.
Ingen var taskig när någon vuxen var i närheten. Men de gav sig på mig på raster och på hemvägen och jag slog tillbaka hårt en gång. Jag fick börja jobba i nian istället, alltså jag fick förlängd
praktik kallas det. Egentligen tyckte inte mina föräldrar om det utan de ville att jag skulle gå i
skolan men det gick inte. Jag vägrade att gå dit. Jag fick vara med på grejor när de åkte utanför
skolan. Jag fick vara i skolan om jag ville.
Jag fick läxorna hem med posten och jag har gjort nationella prov.
Jag hade velat att de skulle snacka med dem som mobbade mig eller att jag fått byta skola. Det
fanns en kort period i 5:an när jag hade en lärare som satte stopp direkt för mobbningen. Det

var jättebra. Hon hade ett system med prickar. Fick man prickar för att man uppfört sig dåligt
mot någon fick man inte vara med på det roliga vi hade i slutet av veckan. Alla ville vara med
så då var det lugnt. Den läraren såg allting. Tyvärr så hade jag bara henne i femman och sedan
slutade hon på skolan. (E11)
En lärare sa:
En annan grabb som gick på en skola här i Malmö beskrev det så här: Han tyckte om att gå i
skolan på lektioner och så, men sen försvann lärarna bort på rasterna och det var då det hände
slagsmål och mobbing och vatten och allt som förekom på rasterna. Lärarna bara såg bort, gick
in på sitt lärarrum i stället och låste in sig. (L 2)
I både beskrivningar från elever och läraren återkommer hur utsatta elever kan vara och deras upplevelser av att vuxna inte ser eller inte ingriper. Hur skolledningen agerar förefaller viktigt.

Elever uttrycker önskemål om stöd av lärarna för att
få slut på mobbningen
Det stöd som önskades av elever och föräldrar i intervjuer var att de vuxna i skolan och särskilt
lärare skulle vara mer uppmärksamma och stoppa mobbningen med detsamma. Lärare som såg och
agerade efterfrågades. Även under raster skulle lärare röra sig bland eleverna och inte stå och prata
med varandra.
En förälder sa:
De vuxna måste öppna ögonen och se vad som sker, särskilt på raster och håltimmar. (F5)
Lärarna beskriver nedan vad de hört eleverna berätta för dem – inte vilka stöd de själva skulle ha
gett.
En lärare sa:
De fallen som jag vet har blivit mobbade, där har de sagt att ingenting har hänt. Det stannar
oftast vid att man tycker synd om eleven. Men man ska ju vara medveten om att det finns en
risk att mobbarna, att de kanske mobbar ännu mer för att läraren skyddar eleven. Det är jättesvårt med mobbning och hur man ska hantera det. Men det är viktigt att den som är mobbad
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känner att den har ett stöd hos lärarna därför att det är viktigt att alla känner sig trygga när de
går i skolan. (L3)
I citatet ovan uttryckte läraren en tveksamhet i hur stödet skall ges för att inte förvärra för den som
blivit mobbad. Det kan vara en anledning till att lärare – inte ser – att de inte vet hur de skall tackla
problematiken.

Kommentar
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Enligt eleverna var mobbningen orsaken till att de inte trivdes i skolan och inte klarat av att sköta
skolarbetet. Det är viktigt att arbeta mot mobbing både för att det kan leda till svaga skolresultat men
också för att minska enskilda elevers lidande. Hur mobbningsproblematik definieras har betydelse
för vilka insatser som görs. En av de äldre teoretiker som intresserat sig för mobbningsproblematik
var Paul Peter Heinemann (1993). Han menade att mobbning bland barn och ungdomar är ett
gruppfenomen som verkar i stunden när inga vuxna är närvarande. Samma barn som mobbar kan
i samtal med vuxna bete sig helt annorlunda än när de vuxna inte är närvarande. För att upptäcka
mobbning måste vuxna ha uppsikt över barnen men inte så att barnen märker det, menade han.
För att förhindra eller minska mobbning krävs att vuxna ser och hör vad som pågår och det kräver
vuxnas närvaro. Ett liknande resonemang förs av elever i studien. De menade att det inte hände när
lärare var närvarande eller tog sig uttryck när läraren inte såg. Att överlåta ingripanden mot mobbning på skolkamrater var det ingen som talade om, varken elever eller föräldrar. Antimobbningsprogram skall finnas på varje skola. Utifrån elevernas beskrivningar och önskningar förefaller de behöva
ses över. Om de använts förefaller de inte ha fungerat för de elever som i enkätsvar och intervjuer
beskrivit sina mobbningsupplevelser. I Skolverkets studie om mobbning (2009) framkommer att
det var när de vuxna inte var närvarande som mobbningen skedde, vilket stödjer de mönster som
framträder i intervjuerna i denna studie. I rapporten framhålls att hur skolledningen agerar är ett
viktigt korrektiv för att hindra eller stoppa mobbning.

Skolk
Enkäten visar att skolk är mycket utbrett:
»

61% av 281 elever svarar att de skolkat från en lektion någon gång i månaden eller oftare

»

14% har skolkat varje dag

Det finns inga signifikanta skillnader mellan flickors och pojkars svar.
Enkäten visar också att elever födda i Sverige skolkade oftare än elever födda i annat land än Sverige.
Skolk beskrevs av elever i intervjuer som anledning till att de blir obehöriga. Elever sa också i
intervjuer att skolk ”smittade av sig”. Det var svårt att motstå när kompisar föreslog och tjatade om
att de skulle utebli från lektioner. ”Varför skall du gå på lektionen?” Grupptryck framstår som ett
problem. Skolk beskrevs också som en vana. ”Man vänjer sig vid att skolka”. Skolk kan leda in i en
negativ skolkspiral. Elever kommer efter i skolarbetet och det i sin tur kan leda till mer skolk.
En pojke beskrev det på följande sätt:
När jag började i 6:an så började jag att skolka och jag skolkade mycket sen under alla år. Man
blir van vid att skolka. Det var inte lärarnas fel för de var bra. Men vi hade roligt och vi sprang
runt och vi spelade fotboll. Sen i 8:an när jag fick mina betyg så ville jag plugga men då hade jag
missat mycket och sen i 9:an så var man mycket back. Det är lätt att skolka på högstadiet. Då
har man flera olika lärare och om man sprider ut det så märks det inte så mycket. Man skolkar
inte på sin mentors lektioner. Det hade varit bra om det vore som i 5:e klass. Då märkte läraren
genast om man var borta för man har ju samma lärare hela tiden. Det hade varit bra om man
hade varvat lektionerna så att inte allt det tråkiga låg först. Om man började med något roligt
hade nog fler kommit i tid. (E13)
När skolmiljön upplevdes som för stökig och meningslös var det också en anledning till skolk.
En flicka sa:
Det var eleverna som förstörde allting. De förstörde dörrar och lås så vi kunde inte komma in
i skolan. Det hände varje dag så det blev liksom inget av. Det var inte så många lektioner. Man
var nästan aldrig i klassen och lärde sig något. Eftersom man inte kunde gå in på lektionen så
skolkar man för man lär sig ingenting så då kan man stanna hemma ändå. (E19)
När elever blivit för långt efter saknades motivation att söka komma ifatt kan det upplevas som
en omöjlig uppgift. ”Det är ingen idé att försöka”. Det kan beskrivas som negativa skolspiraler. En
flicka föreslog särskilda klasser för skolkare så de inte kunde påverka andra elever. Flera elever föreslog att föräldrar skulle underrättas vid första skolktillfället. En flicka beskrev att hennes pappa hade
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en överenskommelse med läraren att denne skulle ringa hem genast om hon inte kom till skolan,
vilket läraren gjorde. Hon tyckte det var irriterande.
Övergången till högstadium med flera lärare nämndes även av flera som en kritisk punkt. Då
gavs möjlighet för elever att skolka utan att det märktes. Det var svårare för mentor att märka om
skolket ”spriddes ut på flera lärare”. Det var en strategi för att undvika upptäckt. Samme elev menade emellertid att det var mycket viktigt att skolan hade koll och räknade samman timmarna varje
vecka. Det var annars först när timmarna räknades samman som hur många timmar det rörde sig
om blev uppmärksammat, både av skolan och av dem själva. Flera elever sa att de hade blivit förvånade över hur många timmar de varit frånvarande och menar att det borde göras sammanställningar
varje vecka. En elev beskrev att hennes förälder blivit hotad av skolan att få betala mycket pengar
om eleven inte kom till skolan.
En flicka sa:
Lärarna sa att när jag vill så kan jag men jag har jättelätt för att skolka. Fattar jag inte lektionen
då orkar jag inte kämpa jag bara går ut därifrån och då räknas det som skolk. (E1)
Det framträder ett mönster i intervjuerna om att skolk för en del elever kan ha sin grund i mobbning, vilket även behandlats i avsnittet om mobbning.
En kurator sa:
De flesta elever berättar att det var ganska kul på lågstadiet om de har varit i Sverige så länge
annars börjar de på mellanstadiet. Sen börjar problemen ungefär i åk 5-6-7 eller 8. Många har
knappt varit närvarande på högstadiet. De har fått stöd från skolan i små grupper och sen har
det inte fungerat och sen har de inte kommit till skolan. Om man skall generalisera. Många berättar att de varit tre år i rasthallen. En del berättar att de inte kan. De har stora kunskapsluckor
och tycker det är pinsamt att de inte kan. De har tyckt det har varit så genomgående redan från
problemen började. De har missat mycket kanske och då är man efter redan när man har skolkat
fem gånger. Så är det pinsamt och så.
Det finns ett svagt, men signifikant negativt samband mellan vissa betyg och i vilken utsträckning
eleverna skolkat under skolår 9. Elever som svarar att de skolkat någon gång i veckan eller oftare har
signifikant sämre betyg i idrott och hälsa än elever som aldrig eller mer sällan skolkat.

Kommentar
Eleverna uttryckte att skolk var en viktig faktor för att förstå varför elever inte blir godkända. Olika
elever beskrev olika anledningar till att de skolkat. Beskrivningar som att det är roligare att spela
fotboll och att prata med kompisar än att sitta i skolan förekom. Elever menade också att de skolkat
för att de blivit mobbade. Skolk kan leda in i en negativ skolkspiral som flera elever beskrev som
svår att ta sig ur. När de har kommit tillräckligt långt efter i skolarbetet kändes det hopplöst att
komma ifatt och då fortsatte elever att skolka vilket ledde till en än mer bekymmersam situation.
Flera elever talade om att det var lättare att skolka på högstadiet ån under tidigare år. Elever kunde
sprida ut skolket på högstadiet så det märktes mindre än vad det hade gjort när man hade en lärare
i de flesta ämnen. Elever uppgav att de hade blivit förvånade när de fick reda på hur många tillfällen
de varit frånvarande. De menade att föräldrarna skulle informeras vid första skolktillfälle och att
lärare skulle ställa samman frånvarorapport varje vecka. Även elever som varit frånvarande för att de
varit sjuka sa att det hade missuppfattats av lärare, som menat att de istället hade skolkat.

Sjukdom
En stor andel elever anger i enkäten att de hade fått högre betyg om de varit friskare.
»

24% av eleverna menar att det stämmer precis

»

8% att det stämmer delvis

Förutom beskrivningar av mindre allvarliga sjukdomar återfinns i intervjuer beskrivningar från
elever att de har haft livshotande sjukdomar. I fallbeskrivningen nedan berättar en flicka om hur
hennes sjukdom påverkat hennes skolgång och att hon saknat skolstöd:
Flickan sa:
Jag hade hög frånvaro. Det jag mest har att berätta var att jag var sjuk och att jag inte fick så
mycket hjälp. Det började när jag kom på högstadiet och så har det fortsatt. Det var för att jag
var sjuk som jag stannade hemma. Lärarna undrade varför jag inte kom till skolan. Det var inte
så att jag skolkade, men ibland så trodde lärarna att det var det jag gjorde. Det var inte sant för
jag var intresserad av skolan. Sjukhuset upptäckte sen att jag hade en mycket allvarlig sjukdom
som jag nu blivit opererad för. När jag blev opererad så låg jag ett tag på sjukhuset och då orkade
jag inte plugga själv. Det fanns sjukhusskola men jag hade ingen undervisning. Det var jag för
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trött för. En gång när jag kommit hem kom en lärare hem till mig och skulle hjälpa mig. Det
fungerade inte så bra. Mina föräldrar kunde inte hjälpa mig med skolarbetet.
När jag sen kom tillbaka till skolan så var jag så långt efter och jag var ju fortfarande inte helt
frisk. Jag kommer att ha besvär i hela mitt liv, tyvärr. Jag hade missat så mycket i skolan så engelskan fick jag släppa för att jobba med andra ämnen så att jag skulle komma ifatt där. Så jag fick
inget betyg i engelska och matte kan jag inte alls. Jag har inte betyg i matte heller. Jag har också
lite problem med att förstå svenska språket fast jag är ju född här. (E34)

50

I intervjun med en skolsköterska som har kontakt med elever på IV-program framträder även
beskrivning av att en grupp obehöriga elever är obehöriga framför allt p.g.a. att de varit sjuka. Signifikant fler elever som var födda i annat land än Sverige instämde i påståendena att de hade haft
högre betyg skolår 9 ”Om jag haft någon vuxen att prata med i skolan” och ”Om jag varit friskare”.
De oroade sig i högre utsträckning över sådant som hände såväl i skolan som hemma. De kände sig
även otrygga i högre grad på väg till och från skolan. De kände sig oftare, till skillnad från elever
födda i Sverige, utanför och mer sällan trygga under raster och håltimmar än elever födda i Sverige.
Det kan uppfattas som att det finns ett stort behov av även annat stöd än undervisningsstöd för
denna grupp elever. (Se även avsnitt Språksvårigheter.)

Kommentar
Eftersom en så pass stor andel elever som mer än 30% besvarat enkäten med att de inte varit tillräckligt friska, är en reflektion att samordnande insatser från skolhälsovård och undervisning kan
vara av betydelse. Den grupp elever i undersökningen som är födda i annat land än Sverige talade
om mer diffusa symptom som t.ex. trötthet och magont, vilket redan belysts i avsnittet Språksvårigheter. Även för denna grupp kan samordning av skolhälsovård och undervisningsstöd ha betydelse
för att underlätta deras skolgång. Skolhälsovårdens mål, som definieras i skollagen, är att bevara
och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2004). För att uppnå dessa mål är det viktigt att tidigt identifiera problem eller symtom hos
elever som kan innebära att de behöver särskilda insatser. I skollagen framgår att skolhälsovården
främst ska vara förebyggande. En viktig uppgift är också att bevaka varje elevs rätt till att få goda
miljömässiga förhållanden för sitt lärande. I skolhälsovårdens hälsofrämjande arbete ingår att känna
igen elever med ökad sårbarhet, att upptäcka sådant som går att påverka och att aktivt bistå elever
som behöver särskilt stöd. I intervjuer med skolsköterska och kurator talade de om att flertalet av

de obehöriga elever som de kommer i kontakt med har behov av stöd som inte är enbart undervisningsstöd. Den största förändringen i barns och ungdomars hälsa under de senaste 25 åren är en
ökande förekomst av psykiska och psykosociala hälsoproblem. Trots detta saknas i stor utsträckning
riktlinjer för hur skolhälsovården skulle kunna arbeta för att förebygga att barn får motoriska och
psykosociala problem.
I föreliggande studie har eleverna besvarat enkätfrågor om de har haft kontakt med psykolog
eller barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Cirka 7-10% av eleverna har haft fortlöpande kontakt
under skolår 9. I Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården (a.a.) framgår att barnkompetensen
inom skolhälsovården måste stärkas och arbetet mer präglas av hälsofrämjande insatser och förebyggande åtgärder. Skolhälsovårdens rutiner vid skolstarten har kritiserats för bristande kunskap och
resurser. Avsevärt större vikt bör läggas vid att försöka få en uppfattning om elevers psykiska välbefinnande och kartlägga hinder för enskilda elevers utveckling, såsom begränsningar i barnets förutsättningar, skolans pedagogik och psykiska eller sociala problem. Skolhälsovård i samarbete med
skolans övriga elevvård och pedagogiska personal är, enligt Socialstyrelsen, en viktig hälsofrämjande
resurs för samhället, både när det gäller förebyggande åtgärder och tidig upptäckt av barn i behov av
stöd och andra åtgärder. ”Förutom betydelsen för de enskilda eleverna kan tidiga preventiva insatser
på sikt reducera vård- och sociala stödkostnader för samhället” (a.a., s. 4).

Sociala problem
I intervjuer med lärare framkommer att lärare beskriver att de flesta elever som är obehöriga också
har sociala problem. Lärare, skolkurator och skolsköterska talar då om de elever som de haft kontakt
med, vilket är de elever som har betyg inom intervallet 0-30p.
En lärare uttryckte:
Var och varannan här har ju sociala problem, sociala kontakter eller kontaktperson, de är ett
ärende inom socialtjänsten. Det går ju lite hand i hand och skolkar man mycket så blir man
anmäld och då kan det visar sig att det är andra saker också.
Mycket handlar om familjeförhållanden och sådant eller kompisar. Många bor trångt och det är
mycket arbetslöshet. En del har ett annat sätt att tänka. (L7)
Dessa uppfattningar finner inte stöd för hur hela gruppen obehöriga elever svarat i enkäten. De allra
flesta eleverna, 72% av eleverna, har inte haft kontakt med socialtjänsten.
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Det finns emellertid en mindre grupp elever vars livssituationer är så besvärlig att de har haft fortlöpande kontakter med socialtjänst såväl som barnpsykiatrisk klinik.
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Kuratorn sa:
Det finns elever som inte har haft någonstans att bo och som blivit utkastade mitt i natten. De
är väldigt ensamma även om de har ett professionellt nätverk runt sig. Många har så mycket
problem i sin familj. Det är svårt att hjälpa dem när de bor där de bor. Skolan blir lätt något
som kommer i andra hand när man har större problem som man skall hantera. Jag har haft
en del elever som har varit bostadsplacerade under veckorna och sen så är dom hemma under
helgerna. Och där kan man se att det funkar på ett annat sätt. För då är skolan viktigare. För då
blir skolan som en arbetsvecka.
Ca 12% har haft fortlöpande kontakt med socialtjänsten. Fler än hälften i denna grupp har haft
oftare kontakt än 10 gånger per termin. Elever, troligen inom denna senare grupp, har även haft
psykologkontakter och kontakter med Barn-och Ungdomspsykiatrin. 8% av eleverna har haft kontakt med psykolog oftare än fyra gånger per termin. 7% har haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning mer än fyra gånger per termin. Det finns inga signifikanta skillnader i svaren
mellan flickor och pojkar totalt sett.
En skolsköterska sa:
Många elever här har inte fått tillräckligt skolstöd för att klara av sin skolgång under skoltiden.
Många har väldigt dåliga erfarenheter av skolan. Samtidigt så utstrålar de också en form av kraft.
Men det är många som är trasiga på olika sätt och som mår väldigt dåligt och som har dåliga
uppväxtförhållanden och har mycket med sig i bagaget både socialt och upplevelsemässigt.
Eleverna har ett enormt vuxenbehov. Många saknar kunskap om att om jag inte äter så kan det
vara en anledning till att jag får ont i huvudet eller ont i magen. De ser inte sambandet och har
kanske aldrig fått det under sin skoltid.
Att besöka skolsköterska och kurator förefaller vara ett viktigt stöd som ett flertal elever behöver
och använder sig av.

Effektivare och framför allt nyare former av samarbete för denna grupp elever mellan skola och
socialtjänst och polis kan vara en väg, vilket beskrevs av en lärare i en intervju.
Läraren sa:
Den gruppen har kanske hemförhållanden som är jobbiga, kamratgäng som inte är positivt och
dom är inte starka själva. Alltså det blir rätt så stora uppgifter för skolan att försöka vända den
skutan.  Då blir det ju någon slags samarbete mellan skolan, socialtjänsten och polis och där
tror jag att man kunde ha gjort mycket mer, alltså i samarbetet runtomkring. Idag tycker jag det
känns väldigt tungrott när man ska få till samarbete med socialtjänsten då någon elev är på glid.
Det känns som att det finns väldigt lite metoder för att komma till rätta, utan det blir mycket
prat. ”Nu ska vi göra upp en handlingsplan här, du ska försöka gå mer i skolan, komma upp
på morgonen bla bla bla”. Eleverna har suttit i hur många sådana samtal som helst. Det måste
finnas andra vägar, andra metoder. Det har man provat i hur många år som helst. Men det är
lite så, att alla skall in i samma fålla alla ska gå sina nio år i grundskola, alla ska gå gymnasiet.
Det är det spåret. Klarar man inte spåret som alla ska följa så försöker vi ändå tvinga in dom
i det spåret. Vi har inget annat att erbjuda. Man måste utgå mer från eleven och ha det som
utgångspunkt. Skolan är väldigt fyrkantig liksom socialtjänsten. (L6)
Kuratorna uttryckte att hennes uppfattning var att eleverna sökte undvika att ha med socialtjänsten
att göra.
Hon sa:
Ungdomar som har kontakt med socialtjänsten har oftast haft det sedan lågstadiet, enligt vad de
beskrivit för mig. De ser inte socialtjänsten som någon hjälp. Det är något som man skall hålla
sig borta ifrån.
En annan lärare uttryckte:
Ofta har de ingen vuxen att vända sig till och där kommer det in att den sociala apparaten
kanske har saknats i grundskolan. Går du till kuratorn och du får boka en tid om två dagar men
behöver hjälpen nu, inte om två dagar, då ger du kanske upp. Saknas det resurser där så kanske
man struntar i att gå till skolan.  Jag tycker inte lärarkåren saknar kompetens det är inte det, det
är frågan om. Det är allt det här runtomkring man behöver stärka upp i min värld. Och det är
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inte bara nedskärningarna i skolan som har betydelse för hur många fritidsgårdar finns det kvar
egentligen? (L1)

Kommentar
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Skolhälsovård med sjuksyster och kurator/socialarbetare kan vara ett viktigt stöd för elever vare
sig det handlar om förebyggande arbete eller om insatser för och stöd åt elever som har det svårt
p.g.a. mobbning, känslor av otrygghet m.m, vilket framträdde tydligare i intervjuer med elever än
i enkätsvar. Studien visar att förutom undervisningsstöd kan friskvårdsarbete och relationsarbete
vara viktiga stödinsatser i skolan. I intervju med kurator som har kontakt med IV-elever beskrivs
också av denna grupp elever har massiva sociala problem och att av den anledningen får skolgången
mindre betydelse för denna grupp elever. Att skolpersonal och skolhälsopersonal förefaller konstruera bilden av elever på IV som en elev i sociala problem kan hänga samman med att intervjuerna
i studien har gjorts med dem som träffar de elever som har lägst betygspoäng eller inga poäng alls.
Deras livssituationer kan vara mer problematiska än övriga elevers på andra IV-program. Denna
grupp kan urskiljas i studien och de behöver förutom undervisningsstöd i samverkan med skolhälsovården eventuellt även andra former av sociala stödinsatser. En grupp om cirka 10% elever förefaller ha uttalade sociala och/eller psykiska problem. För hela gruppen obehöriga elever framträder
i enkätsvaren inga avvikelser mot resultat i andra ungdomsstudier när det gäller riskbeteende. I
enkäten svarade 31% av eleverna att de har rökt varje dag och 10% att de har använt narkotika någon gång i månaden eller oftare. 6% av eleverna anger att de skadat sig själva medvetet någon gång
i månaden eller oftare, varav 2% svarar att det gjort det varje dag. Pojkar har i större utsträckning
än flickor druckit sig berusade. Flickor har i signifikant större utsträckning än pojkar haft problem
med ätstörningar (ex. anorexi eller bulimi). Det finns inga signifikanta skillnader när det gäller hur
ofta flickor och pojkar rökt cigaretter, använt narkotika eller skadat sig själv medvetet.

5 Stödinsatser
I detta kapitel besvaras frågor om i vilken omfattning eleverna har erhållit extra stöd, vilka former
av stöd de fått, hur de har upplevt stödinsatserna och om de som har fått stödinsatser har haft högre
betyg. Därefter undersöks vilka behov av stöd eleverna själva upplevt att de har.

Färre än hälften av eleverna har erhållit extra stöd
I enkäten tillfrågades eleven om de haft specialundervisning/extra stöd. Det framkommer av enkätsvaren att mindre än hälften av eleverna har fått specialundervisning/extra stöd under skolår 9. I
enkäten fick elever ta ställning till ”Under vilka skolår hade du specialundervisning/extra stöd i skolan?” I enkäten besvarade 285 elever frågan om de haft någon form av extra stöd under skolår 9:
»

122 elever (43 % ) har haft någon form av extra stöd

»

163 (57%) svarar att de inte har haft någon form av särskilt stöd för att klara av skolarbetet under
skolår 9

I enkäten tillfrågades eleverna också om de haft stöd under tidigare skolår. Det var en mycket liten
andel av eleverna som haft extra stöd:
»

5% av eleverna under skolåren 1-3

»

10% under skolåren 4-6

»

39% under skolåren 7-9

Om eleverna har haft behov av extra stöd redan under de tidigare skolåren har det eventuellt inte
uppmärksammats av skolan. Det finns lagstöd för att elever skall ges stöd. Enligt Grundskoleförordningen skall en elev ges stödundervisning om det kan befaras att eleven inte kommer att uppnå
målen i slutet av femte och nionde skolåret (Grundskoleförordningen, 5:4). Det kan ha funnits
stödinsatser som eleven inte uppfattat varit riktade enbart till denne om stödet getts i klassrummet.
Elevernas svar kan även ha påverkats av oklara minnesbilder när det gäller stöd under de tidigare
skolåren. Det är inte troligt att enkätsvaren om stöd under skolåret 7-9 påverkats av denna typ av
missförstånd. Det framgår av enkätsvaren att en något högre andel elever fått stöd under skolår 9 än
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under perioden skolår 7-9. (39% respektive 43%). En förklaring kan vara att svaga elevprestationer
vid nationella prov kan ha lett till att skolan gett extrastöd till en del elever för att minska andelen
obehöriga elever18. Elever kan också ha tackat nej till stöd. Pojkar har haft signifikant mer stöd i
svenska/svenska som andra språk och engelska än flickor.
I intervjumaterialet med elever förekommer beskrivningar från elever att de inte haft något stöd
alls såväl som att elever fått sent stöd. Det finns även beskrivningar från två elever att de haft stöd
under hela skoltiden. I ett utdrag ur fallbeskrivningen nedan framgår hur en skola bedömt en flickas
behov av extra stöd.
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Flicka med kort vistelsetid i Sverige berättar:
Jag flyttade till Sverige när jag var 9 år. När jag kom hit hade jag aldrig gått i skolan. Det gick
inte för sig för flickor. Min mamma har inte heller gått i skolan. Hon har lärt sig hemma genom
att läsa Koranen. Hon kunde läsa och hon lärde oss lite. Jag kunde läsa. Min pappa har gått på
gymnasiet.
Jag fick börja i en förberedelseklass som jag gick i under ett år. I förberedelseklassen så lärde jag
mig svenska fort tyckte läraren, men det tyckte inte jag.
Jag fortsatte sedan i vanlig klass. Det var inte så bra på den skolan. Lärarna var alldeles för snälla
och eleverna var så stökiga. Eleverna gick inte in i klassen utan satt utanför. Lektionerna kom
aldrig igång. Lärarna kunde inte få tyst på eleverna. Det var mest pojkar som var stökiga. Lärarna skrek på dem, men det hjälpte inte. När det var kvinnliga lärare så brydde de inte sig om
vad hon sa. Jag tror att en del kvinnliga lärare var rädda för en del av pojkarna. De var rädda för
att de skulle slå dem, tror jag. Killarna ville leka lite att de var tuffa. De tänkte bara på att ha
roligt, tuffa sig framför sina vänner. När det var manliga lärare så kunde de ibland få tyst.
Det var jättestökigt på den skolan och den stängdes sedan när det hade hänt flera bränder på
skolan.
I 9:an kunde vi välja ny skola och vänner rådde mig vilken skola jag skulle börja på. Jag ville ha
en skola som inte var så stökig. Det var mycket bättre, mycket smarta elever på denna skola och
skolan hade högre krav på betyg. Man fick mycket lätt höga betyg på den gamla skolan. Det var
också stökigt på den nya men inte som på den gamla skolan.

18 Stöd kan ha getts som Sommarskola för de elever som inte blev godkända i de behörighetsgrundande ämnena. Sommarskolan äger rum när eleverna slutat i skolår 9.

Jag har svårt för matte och jag fick stöd en gång i veckan av en lärare från samma land som jag
kommer ifrån. Det var bra att det var på sitt eget språk man fattar bättre. Tyvärr var det sista
lektionen och det var lite för sent för man blir trött. Det var också för lite tid. Man kommer ihåg
bättre om man har fler gånger/vecka. Mina bröder och pappa hjälpte mig också hemma – men
ändå, man vill ha någon som sitter bredvid och förklarar.
Jag tycker att en riktigt bra lärare är om man kan lita på den personen. Man skall känna att
man kan det. Läraren skall också vara duktig i sitt ämne. Om man inte fattar skall de förklara så
många gånger tills man förstår. Jag hade ingen sådan lärare.
Jag gick på hemspråk men jag kan bara lite. (E25)
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Efter ett år i förberedelseklass börjar flickan i normalklass tillsammans med jämnåriga. Har flickan
fått tillräckligt med stöd? Det är enbart i matematik som hon har haft extrastöd trots att hon menar
att hon har mycket svaga kunskaper i svenska språket. Stödet gavs sista lektionen när hon var trött.
Flickan kom till Sverige när hon var nio år och har dessförinnan aldrig gått i skolan. Även i andra
intervjuer framträder att elever främst verkar få stöd i något enskilt ämne. I enkäten framträder att
flickor och pojkar får stöd i olika hög utsträckning. Pojkar har haft signifikant mer stöd i svenska,
svenska som andra språk och i engelska än flickor.
Det varierar i vilken utsträckning stöd har getts i endast ett ämne. En flicka sa:
Jag kommer från Palestina och har bara bott här några år. Efter att jag gått i förberedelseklass
började jag i vanlig klass. Jag har både gått i en liten grupp och i vanlig klass. Det var mycket
bra att vara i en liten grupp för i den stora gruppen var det inte lugnt. Jag förstod inte så mycket
svenska. Jag har fått hjälp både i svenska som andra språk, matte och i no. Jag hade också läxhjälp på arabiska. Det var bra. E4
I intervjuerna förekommer också elever som beskriver att de inte fått något stöd alls.
En pojke sa:
Jag har svårt för matte och språk. Jag har inte haft någon stödundervisning. Det var bättre
ibland när vi hade två lärare i klassrummet. De lärarna hann med mer. Vi var ungefär 20 i klassen. Men jag skulle ha behövt mer hjälp. Lärarna skulle tagit sig tid och förklarat . Man får inte
tillräckligt med hjälp. Man får räcka upp handen och kanske vänta hela lektionen och så får
man ingen hjälp. E2

Elevernas beskrivningar av stöd, brist på stöd eller för lite stöd är elevernas tolkningar av klassrumssituationer. En tolkning av den senare pojkens beskrivning är att när det har varit två lärare i
klassrummet så har det handlat om extra stöd. Detta har dock inte riktats till pojken direkt. Det
är dock ett direkt stöd som efterfrågas av eleverna och som de beskriver att de saknar och som de
tagit ställning till i enkäten. En pojke beskrev att han gick till en studieverkstad. Det var inte direkt
riktat stöd till honom utan vem som ville kunde gå dit.

Resurser
Ett mönster i lärarintervjuer utgörs av uppfattningen att skolan har för lite resurser.
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En lärare menade:
Många av våra elever de har inte blivit sedda i grundskolan. De har funnits i skolan men inte
gått in på lektionerna. Har du trettio i klassrummet och två utanför så blir förmodligen valet för
läraren att ha lektion med dem i klassrummet. Extra samtal, relationer som tar tid, det har man
inte riktigt som lärare i grundskolan. (L5)
En lärare sa:
I många fall så har dom här ungdomarna inte fått det stöd dom kanske skulle ha behövt. Och
det beror ju inte på lärarna utan mer på systemet, att man har skurit så pass mycket i det. (L1)
En annan lärare uttryckte emellertid sin förvåning över ”att det inte gjorts något innan” men ger
som förklaring att elever skolkat mycket:
Jag kan bli väldigt förvånad över att det inte gjorts någonting innan. Jag har någon elev som
precis har knäckt läskoden, och att man ska behöva upptäcka det utan att ha fått något besked
om det gör att man blir lite chockad. Men sådant händer. Många av våra elever har ju skolkat så
otroligt mycket och då har dom inte kunnat göra de här insatserna för dem. (L7)
De obehöriga eleverna har i mycket liten utsträckning fått särskilt stöd skolåren 1-6. Det är först
skolåren 7-9 som stöd satts in. Intervallet ger inte uppgift om stödinsats kan relateras till skolår 8
då elever får betyg. En tolkning är dock att om inte förr så framträder elevens behov av stöd vid
betygssättning när eleven inte uppfyller betygsmålen.

I andra delen av SPEKO-projektet, DISEL-studien19, undersöktes upplevelser av hjälp av lärare.
Det framkom att elever som fått specialpedagogiskt stöd hade haft problem med att få hjälp av den
ordinarie läraren i klassen. Persson (2008) påpekar att
//…det finns tecken på att specialundervisningen kanske är mer framgångsrik i att ”lösa” den
vanliga undervisningens problem än individuella elevers problem. (a.a. s92)
Det framgår av enkätsvaren är att mindre än hälften av de obehöriga eleverna har fått extra stödinsatser. Det kan hänga samman med för få resurser i skolan. Enligt kapitel 4:1 i skollagen skall
särskilt stöd ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.
Det kan hänga samman med hur behov av stöd definieras samt vilka elever som uppmärksammas. 57% av de elever som fått specialundervisning/extra stöd har varken diagnostiserade läs-eller
skrivsvårigheter.

Vilka former av stöd har getts till dem som fått stöd?
Det finns inga signifikanta skillnader mellan flickors och pojkars svar i enkäten om vilken form av
stöd de fått.
»

24% har haft gruppundervisning i särskild sal

»

13 % har fått stöd av speciallärare i klassrummet

»

11% har fått enskild undervisning av speciallärare i särskild sal

Två elever har haft hemundervisning, en har haft anpassad studiegång och en har gått i specialklass.

Hur beskriver eleverna stödinsatserna?
I enkäten fick de elever som erhållit stöd ta ställning till om de var nöjda med det stöd de fått.
»

70% var nöjda eller ganska nöjda med den stödundervisning de fick

19 Specialundervisningen och dess konsekvenser (SPEKO-projektet) är en longitudinell studie som följer elevers skolkarriärer med särskilt fokus på elever som erhållit specialundervisning under grundskolans skolår 3-6.
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Både flickor och pojkar var i stort nöjda med den stödinsats som de fått.
»

74% anger att det stämmer bra eller ganska bra att de fick den stödundervisning de behövde

»

84%, tog emot den stödundervisning de erbjöds

Samtidigt besvaras påståendet i en annan enkätfråga ”Jag fick under skolår 9 det stöd jag behövde
för att klara mina skolstudier” av:
»

30% med: ”Nej, i liten utsträckning” eller ”Nej, inte alls”

»

12% svarar ”Vet inte”

I figuren visas hur flickor och pojkar har uppfattar om de fick det stöd de behövde.
”Jag fick skolår 9 det stöd jag behövde för att klara mina skolstudier”

Majoriteten av eleverna är nöjda med det stöd de fått men drygt en tredjedel (45 elever) av de 125
elever som fått stödundervisning menade i enkäten att de inte haft någon nytta av denna. Ett tydligt
mönster i intervjusvaren är att samtliga elever önskat mer stöd eller att stödet getts på annorlunda
sätt.

Läraren ett viktigt stöd
I studien förefaller det viktigaste stödet vara läraren och lärarens arbetssätt. I intervjuer beskriver
elever en bra lärare som att denne förklarar på många olika sätt tills eleven förstår.
Det har i föregående kapitel under avsnitt med rubriken Låg motivation diskuterats olika lärarstilar. Nedan angivna punkter presenterades. De kan beskrivas som både lärarstilar som kan medverka till att mobilisera elevers skolmotivation. De kan också uppfattas som stödinsatser som lärare
gör oavsett om det är extrastöd eller ”vanlig” klassrumsundervisning. I enkäten angav över 90% av
eleverna i frågor om klassrumssituationer att det är viktigt eller ganska viktigt att lärare:
»

behandlar flickor och pojkar rättvist

»

förklarar tills man förstår

»

lyssnar på eleverna

»

tala och skriver bra svenska

»

hjälper alla elever

»

kan mycket om sitt ämne.

Stöd kan också utgöras av samarbete mellan skola och hem. Eleverna besvarade frågor om hemkontakt i enkäten:
»

48% av eleverna svarat att det är mycket eller ganska viktigt att en lärare ger många läxor

»

71% anger att det är mycket eller ganska viktigt att en lärare frågar varför man varit borta

»

74% att en lärare pratar med föräldrarna som mycket eller ganska viktigt.

Det finns inte några signifikanta skillnader mellan flickors och pojkars svar, varken i frågor som rör
Klassrumssituationer eller komponenten Hemkontakt. Den enda enskilda fråga där det finns en signifikant skillnad mellan vad pojkar och flickor uppfattar som viktigt när det gäller hur en lärare ska
vara är frågan: ”Hur viktigt är det att en lärare hjälper alla elever?” Signifikant fler flickor än pojkar
tycker att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att en lärare hjälper alla elever.
När eleverna i enkäten fick ta ställning till sina upplevelser av att få stödundervisning angavs både
positiva och negativa känslor i enkätsvaren.
»

7% menar att stödundervisningen gav dem bättre självförtroende i skolan

»

77% svarar att specialläraren trodde på deras förmåga att lära sig medan

»

39% av elever tycker att det var pinsamt eller ganska pinsamt att få stödundervisning

»

44% menar att stödundervisningen fick dem att känna sig misslyckade i skolan
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Nedan följer en del av en fallbeskrivning skapad utifrån intervju med en pojke. I denna framträder
dels att han fått stöd hela skoltiden och dels hur olika han upplevt två lärares stöd.
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Jag trivdes bra i skolan fram till högstadiet. I klasserna före högstadiet fick jag bra hjälp och gick
i en grupp hos en speciallärare i vissa ämnen t.ex. matte och engelska. Jag tyckte om henne. Hon
var en mycket bra lärare. Hon förklarade ända tills man förstod. Om man behövde hjälp stannade hon kvar hos en och gick inte till någon annan förrän jag sa att nu förstår jag. Det är det
värsta som finns när en lärare säger att nu kan jag inte förklara mer nu får du försöka själv. Då
ger man upp. Den första specialläraren var inte utbildad för att ha högstadieelever. När jag då
började i sexan eller om det var i sjuan så fick jag en annan speciallärare som var utbildad för de
äldre eleverna. Det var onödigt att gå hos honom. Det fungerade inte alls. Vi var 20 stycken som
gick i en grupp hos den läraren. Det var jättestimmigt. Det var inte alls bra. De lugna eleverna
var kvar i den vanliga klassen medan de stimmiga och vi som behövde hjälp fick gå tillsammans
i en grupp. När jag frågade läraren om hur man skulle lösa ett tal så sa han – lyssna nu alla här
och så tog han upp det på tavlan. Han satte sig inte vid mitt bord. Till slut ville jag inte fråga
honom när jag inte förstod. Man vågar inte fråga för man var rädd att han skulle ta upp det på
tavlan. Man skäms. (E28)
Fallbeskrivningen är ett tydligt exempel på att hur stödundervisningen organiseras har betydelse för
om den skall upplevas som meningsfull av eleven. Organiseringen av stödundervisning kan hänga
samman med hur stora resurser skolan förfogar över eller hur befintliga resurser används. En reflektion är att om elever blandas så som pojken beskriver förefaller det svårt för en lärare att ge det stöd
som den enskilde eleven behöver.

Påverkar stödinsatser betygsnivån?
Enkäten visar att det är en liten grupp elever som fått särskilt stöd och att stödet, i de allra flesta
fall, sattes in först under de sista skolåren eller sent skolår 9 i grundskolan. Det är 128 elever som
haft specialundervisning någon gång under sin skoltid, för 16 startade den under skolåren 1-3, för
22 elever under skolår 4 eller senare och 90 elever fick specialundervisning skolår 7 eller senare. Det
skulle kunna innebära att det är frånvaro av stöd som lett till att elever blivit obehöriga. Gruppen
elever som fått extra stöd har emellertid inte högre betygsnivå än den grupp elever som inte fått
extra stöd. Det finns inga mätbara skillnader i enskilda betyg i ämnena svenska/svenska2, matema-

tik och idrott och hälsa mellan de elever som hade stöd och de elever som inte hade det. Resultatet
kan tolkas på olika sätt. Stödinsatserna har inte haft någon betydelse, stödet har satts in för sent,
stödet har haft felaktig innehåll eller getts på felaktigt sätt. En tredjedel av eleverna angav i enkäten
att de inte haft någon nytta av specialundervisning medan majoriteten menade att de haft det. En
tolkning är att det är de elever som uppfattats ha allra störst behov av stöd, som har fått stöd. Utan
stöd hade de eventuellt haft ännu lägre betyg. Det stöd som de erhållit har inte fullt ut kompenserat
elevernas bristande förutsättningar. En tolkning som finner stöd i Skolverket (2008c) och Giota
& Lundborg (2007) sammanställning av senare års forskning och utvärdering om särskilt stöd i
grundskolan.
Gruppen obehöriga elever är heterogen, den består av elever med mycket differentierade skolbakgrunder vilket framgår i de refererade elevintervjuerna. Stödundervisning har getts i olika sammanhang och av olika lärare. Det kan tala för att det finns anledning att närmare studera stödinsatser på individnivå. Det finns anledning att föra en dialog i skolan om stödbehov och stödinsatser
och hur de kan organiseras så de kan tillgodose olika elevers behov och vilka resurser som krävs för
det.

Tror eleverna att de fått högre betyg om de hade fått
mer extrastöd?
I tabellen nedan syns hur hela elevgruppen, även de som inte fått något extra stöd, besvarat frågan om
de trodde att de skulle ha fått högre betyg om de fått mer stödundervisning i skolan. Eleverna har
olika uppfattningar, det finns de som menar att det stämmer precis eller delvis (100+49) men ungefär hälften så många elever menar att det stämmer knappast eller inte alls (25+49).
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Jag hade fått högre betyg om jag hade
fått mer stödundervisning i skolan.

kön

Total

pojkar

flickor

Inget svar

7

9

16

Ja, det stämmer precis

43

57

100

Det stämmer delvis

25

24

49

Tveksamt

30

24

54

Det stämmer knappast

13

12

25

Nej, det stämmer inte alls

29

20

49

Total

147

146

293

64

Svaret skall tolkas med försiktighet men indikerar ändå att en stor andel elever inte har förtroende
för det stöd som de kan få av skolan alternativt att de inte kan tillgodogöra sig detta. Elevers självbild kan ha påverkats negativt och de tror inte att deras prestationer kan öka och duger. Det kan,
som diskuterats i avsnittet om bristande motivation, hänga samman med vilken personlig erfarenhet de gjort om sin kapacitet i skolan. Om de haft stöd, vilkar erfarenheter de haft av denna eller
vilka föreställningar de har om hur stödundervisningen bedrivs. Det kan även ha betydelse för hur
eleven svarat hur ”långt efter” de upplever att de var i skolarbetet: Kändes det lönt att försöka eller
att man hade så få kunskaper så att man inte förstod innehållet i det man skulle arbeta med? Dessa
varierande tolkningar finner stöd i elevers olika beskrivningar i intervjuer.

Det stämmer bra att jag lär mig bäst i mindre grupp
I enkäten fick elever värdera olika former av stöd av speciallärare. Eleverna svarade att de lärde sig
bäst när de arbetade enskilt inte i grupparbete. Signifikant fler elever (54%) svarade att de lär sig
bäst när de får stöd i en mindre grupp i särskild sal. I elevintervjuerna framträdde ett tydligt mönster att eleverna menade att en mindre undervisningsgrupp var att föredra. De menade att lärare då
hinner med varje elev och har tid att förklara tills eleven förstår.
I intervjuerna framkom att eleverna har mycket olika erfarenheter av att arbeta med grupparbete. En del elever har erfarenheter av indelning i grupper där eleverna kunde ungefär lika mycket
och någon indelning i grupper där elever kunskapsmässigt blandats. Erfarenheterna var positiva
såväl som negativa. Det var lätt att känna sig i underläge om övriga arbetar fortare och har högre
kunskaper. Det som framkom i intervjuer var inte att elever lär av varandra utan eleverna talade

istället om att lärarens roll var viktig. Läraren skulle vara aktiv och förklara, vilket även framträtt i
de tidigare refererade elevberättelserna och från enkätsvar.

Läxhjälp
Läxhjälp ges efter skoltid och är inte ett stöd som ges under själva skoldagen. Enkätsvaren visar att
elever som vistats kort tid i Sverige efterfrågar läxhjälp i högre utsträckning än de som är födda i
Sverige.
En flicka som kom till Sverige som 11-åring sa:
Jag hade läxhjälp en termin i 8:an men den försvann i 9:an. Jag vet inte varför den försvann.
(E26)
I intervjuer nämner emellertid flera elever att de inte orkat vara med så de gick inte dit. I den tidigare fallbeskrivningen framgick att flickan fick läxhjälp på arabiska men att hon inte gick dit för att
hon var för trött. Läxhjälp ges av skolor inom ramen för dess egen verksamhet eller med hjälp av
frivilligarbetare. Hur läxhjälpen organiseras kan ha betydelse för i vilken utsträckning elever deltar.
Ett mönster som framträder i elevintervjuerna är att läxhjälpen ofta förläggs till sent på eftermiddagen. I elevernas beskrivningar framgår att de var för trötta om den förlades efter skolans slut. Enligt
dem bör den läggas direkt i anslutning till sista lektionen, helst under skoldagen. Oavsett vilken
tid läxhjälpen ges kan det innebära att en del elever väljer bort den. Även andra förhållanden spelar
in som t.ex. mobbning. Då vill man inte eller vågar man inte stanna kvar i skolan. En pojke med
svensk bakgrund som varit mobbad under hela grundskoletiden sa:
Det bestämdes om stödundervisning i 8:an för då hade jag två G och resten IG. Stödundervisningen låg efter undervisningen. Det var läxhjälp men jag gick inte dit. Jag orkade inte och så
ville jag hem direkt från skolan så fort som möjligt. (E15)
En fjärdedel av eleverna, 25%, svarade i enkäten att deras föräldrar har svårigheter att hjälpa dem
med skolarbetet. Även flera elevers boendesituation, vilket beskrivits tidigare i texten, kan göra det
svårt för elever att finna en ostörd plats hemma. I studien framträder att läxhjälpen är viktig och
efterfrågas men att den behöver ses över och organiseras så att elever tar del av insatsen.
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Enligt Skolverket (2008c) är det i huvudsak två typer av svårigheter som leder till att elever ges
särskilt stöd; inlärningssvårigheter och beteendeproblem. I de lägre årsgrupperna dominerar läsoch skrivsvårigheter och bland äldre elever beteendeproblem såsom koncentrationssvårigheter och
socioemotionella problem. Denna studie kan inte ge svar på att motsvarande förhållande gäller i
Malmö. Enligt elevernas egna uppgifter har en mycket liten del av dem fått stöd i yngre skolår.
Enligt Skolverket är det främst de tysta eleverna som inte får stöd. Den vanligaste åtgärden var att
ge hemuppgifter till eleven. Det förväntades vara föräldrarnas ansvar att hjälpa eleverna med dessa.
I Skolverkets lägesbedömning (2007) och av Grosin & Dolan (2007) visas en tydlig samvariation
med utbildningsnivå hos föräldrarna och elevernas betygsnivå. Ju lägre utbildning föräldrarna har
ju större är sannolikheten att eleven har låga eller ofullständiga betyg. En reflektion är att det kan
uppfattas som en ”ond cirkel” när lågutbildade föräldrar förväntas hjälpa sina lågpresterande barn
med läxan så att dessa kan prestera högre. I denna undersökning framträder inte denna form av
stödåtgärd i enkätsvar eller intervjuer. Elever talade istället om läxhjälp i skolan, vilket kan uppfattas
vara en strategi motsatt ovan beskrivna, som tar hänsyn till strukturella förhållanden.
Enligt skollagen har varje elev i behov av särskilt stöd rätt till stöd. Sedan år 2000 står det inte
längre elever med särskilda behov i skollagens portalparagraf utan istället talas om elever i behov av
särskilt stöd (Persson, 2008). Det har skett en förskjutning i synsättet på hur problematiken skall
uppfattas.
Istället för att förlägga problematiken till enbart eleven vill man se elevens möjligheter till utveckling så att det pedagogiska arbetet kan anpassas till vars och ens förutsättningar. Det är
således skolans ansvar att möta elevens svårigheter med pedagogiska, organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder så att svårigheterna reduceras. ( Persson, 2008, s20).
Det pedagogiska arbetet i skolan skall anpassas till varje elevs förutsättningar. Hur det genomförs
i praktiken är till stor del beroende på hur olika lärare tolkar sitt uppdrag och i vilket perspektiv
de ser elevers svårigheter, men också vilka resurser som de och skolan har till sitt förfogande och
hur skolan är organiserad. Fokus i det pedagogiska arbetet skall ligga på att skapa en skolmiljö som
inkluderar varje elev, även de med behov av särskilt stöd.

6 Metod
I detta kapitel redogörs för metodologiska och etiska överväganden i studien.

Undersökningsgruppen
Studien genomfördes mellan april 2008-december 2008 i Malmö. Den elevgrupp, 555 elever, som
fokuserades var de som inte blivit behöriga att söka nationella gymnasieprogram 2008.
Insamlingen av data avgränsades till elever som fortsatt på IV-program ht 08, vilket var 38920 stycken. Avgränsningar har gjorts av praktiska skäl och av tidsskäl. 49 elever som inte studerat vidare
söktes inte upp.21 Avgränsningar har även gjorts gentemot 117 elever som är s.k. IVIK-elever. De
har kommit mycket sent till Sverige och har inte gått i svensk grundskola. Enligt beställningen var
det elevernas upplevelse av stödbehov och upplevelser från svensk grundskola som skulle studeras.

Perspektiv
Utbildningsnämnden efterfrågade ett elevperspektiv på grundskoleerfarenheter från elever som blivit obehöriga till nationella gymnasieprogram. Elevperspektiv kan definieras som att det innefattar
elevers perspektiv eller perspektiv på elever som vuxna har, d.v.s. professionella vuxnas kunskaper
om elever som träffar dem dagligen. Qvarsell (2003) betonar vikten av att barns egna erfarenheter
tas tillvara, d.v.s. barns perspektiv. Det är viktiga korrektiv till vuxnas föreställningar. Enligt Halldén (2003) skapas en fylligare och djupare kunskap om barns livssituationer om de belyses ur flera
aktörers utsiktspunkter. Elevperspektiv ger ett intressant djup och större möjlighet till jämförelse i
materialet och till fortsatt dialog mellan aktörer på skolans område. Studiens empiri har en tonvikt
på elevers perspektiv men även uppfattningen att aktörer, som dagligen träffar elever, kan tillföra
empirin intressant material har blivit beaktad. Både professionella som utifrån sin yrkesutbildning
har kunskaper om barn och träffar elever samt föräldrar medverkar. Föräldrar är viktiga samarbetspartners för skolan. Blob (2003) menar att särskilt för nytillkomna elever är föräldrasamverkan

20 Undersökningen omfattar elever som slutade åk 9 vt08 och började på IV-program ht08. Enligt uppgift från Utbildningsförvaltningen omfattar det 389 elever.
21 En del av dessa finns inom institutionsvård

67

viktig. Fokus har emellertid legat på elevernas perspektiv på sin grundskoletid och på hur skolan
har mött dem.
Studien analyseras utifrån såväl socioekonomiskt perspektiv, genusperspektiv som ett perspektiv
som, i brist på annan terminologi, kan benämnas som etniskt perspektiv. Genusperspektiv används
framför allt för att studera om och i så fall hur skolan bemöter och ger stöd till elever på olika sätt
beroende på elevens kön. Etniskt perspektiv används framför allt för att studera om elevers bakgrund samspelar med att skolkarriärer utvecklas så att elever blir obehöriga till nationella gymnasieprogram. Beskriver elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund bemötande
och stödbehov på olika sätt?
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Empirin

Utbildningsnämnden efterfrågade i sin beställning såväl kvalitativa som kvantitativa insamlingsmetoder. 389 elever ingår i studiens population ”elever på IV-program” och av dessa har
»

296 elever besvarat en webbenkät omfattande 48 frågor

»

40 elever intervjuats

»

10 föräldrar och14 skolpersonal (12 lärare och coacher samt 2 skolhälsopersonal) intervjuats

Empirin i studien har således skapats med hjälp av olika insamlingsmetoder och med information
från olika aktörer. Studiens resultat kan anses ha hög tillförlitlighet.

Konstruktion av enkäten som instrument
Att konstruera en enkät för denna elevgrupp har krävt noggrannhet, eftertänksamhet och särskilda
hänsynstaganden. Frågor och svarsalternativ måste vara tillräckligt omfattande för att kunna ge en
så bred bild som möjligt och uppfylla studiens syfte i så stor utsträckning som möjligt. Samtidigt
får inte enkäten vara så omfattande att eleverna inte orkar läsa och besvara frågorna. Texten i frågor
och svarsalternativ måste vara begriplig för alla elever, även för dem som har problem med svenska
språket och/eller med att förstå skriven text. I tidigt skede bestämdes att vid insamlingen av enkäten
skulle forskare eller väl insatta studenter närvara för att besvara frågor.
Under våren 2008 genomförde Cederberg intervjuer med två fokusgrupper med åtta ungdomar
på IV-program i syfte att undersöka vad ungdomar pratar om när de diskuterar vad som har medverkat till att de inte var behöriga till att studera vid nationella gymnasieprogram. Ungdomarna var
informerade om syftet med att de blev intervjuade. Enligt deras uppfattning var det viktigt att ställa

frågor om hur kontakten med lärare varit, om skolk, om mobbning och om eleverna hade trivts
i skolan. Ett första utkast till enkät konstruerades därefter under våren 2008 med utgångspunkt
från genomförda intervjuer och tidigare enkätinsamlingar bland ungdomar i Malmö med omnejd
(Cederberg, 2006; Ericsson, 2008).
För att kunna sätta in studien i ett större sammanhang och göra jämförelser över tid och mellan olika elevgrupper har ambitionen varit att använda frågor och frågeformuleringar som tidigare använts i andra studier och utvärderingar om ungdomars skolgång och fritid. Således har val
av frågor påverkats av och anpassats efter frågeformuleringar i bland annat Skolverkets nationella
utvärderingar, undersökningen Attityder till skolan 2006 (Skolverket, 2007), Malmö stads enkätundersökningar bland elever i gymnasieskolans skolår 1 och skolår 2 (Utbildningsförvaltningen,
2007), Utvärdering av gymnasieskolans elever i skolår 1 (Utvecklingsavdelningen, 2008) samt Introduktionssamtal för IV-elever (Utbildningsförvaltningen, 2008).
Utgångspunkt för frågor om specialpedagogiskt stöd har framförallt varit Skolverkets (2008c)
sammanställning av senare års forskning och utvärdering av särskilt stöd i grundskolan, Vetenskapsrådets (2005) Reflektioner om specialpedagogik samt och Giotas och Lundborgs (2007) rapport
om specialpedagogiskt stöd i grundskolan.
Information om och inspiration till frågor om elevernas fritidsvanor har hämtats från flera
av Ungdomsstyrelsens rapporter (Nilsson, 1998; Trondman, 2005, Larsson, 2005; 2008a), från
Brottsförebyggande rådet (BRÅ; Svensson, 2006) Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN; Fender & Hvitfeldt; 2007), samt genom kontakter med forskare vid Hälsa och
Samhälle, Lärarhögskolan samt Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm.
Särskilda hänsyn har tagits till de svårigheter elever i undersökningsgruppen kunde tänkas ha,
såväl språkliga som andra svårigheter. Frågeformuleringar och svarsalternativ har därför i möjligaste
mån anpassats, förkortats och förenklats för att underlätta för eleverna att fylla i enkäten och därmed få så stor svarsfrekvens som möjligt.

Bortfall
Totalt ingår i enkätundersökning 296 elever, dvs. 76%, från 35 olika IV-program vid Malmös gymnasieskolor. Eleverna har gått på 53 olika grundskolor skolår 9. Det saknas uppgifter om hur stor
andel flickor respektive pojkar som ingår i bortfallet. I enkäten fanns inga signifikanta skillnader
mellan hur ofta flickor och pojkar skolkat skolår 9, vilket kan tolkas som att flickor och pojkars
andel i bortfallet är ungefär lika stor.
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En svårighet att nå elever som är inskrivna i individuella program i Malmö är att de finns utspridda
i många olika IV-klasser vid stadens olika gymnasieskolor. Den största samlade gruppen IV-elever
studerar dock vid Bellevuegymnasiet och denna grupp har varit lättast att nå. I gruppen IV-elever
finns dessutom en förhållandevis hög frånvaro från lektioner, vilket har påverkat hur stor andel av
populationen som har kunnat nås med enkäten i skolan. Det faktum att eleverna har kortare och
längre praktikperioder då de inte alls är i skolan har också haft betydelse för bortfallet. Trots dessa
svårigheter med insamlandet av data uppgår urvalet till 76%, vilket får anses tillfredsställande.
Eleverna finns utspridda på en stor andel av Malmös olika IV-program och har sammanlagt gått på
53 olika grundskolor, vilket ökar validiteten, dvs. sannolikheten för att resultatet ger en rättvisande
bild av Malmö IV-elevers upplevelser av grundskolan.
Tre av de 296 eleverna har inte besvarat någon fråga, varför dessa uteslutits ur fortsatta analyser och
ur redovisningen. Totalt har 147 pojkar och 146 flickor besvarat enkätfrågorna. De flesta frågor
har besvarats av i stort sett alla elever. Eftersom såväl deltagandet i studien som besvarandet av
enkätfrågorna varit helt frivilligt varierar bortfallet något från fråga till fråga. Det finns ett bortfall
på mellan tre och ca 20 elever på flera frågor, vilket dock får anses inte påverka resultatet i alltför
stor utsträckning.

Genomförande
För att kunna genomföra datainsamlingen så kostnadseffektivt som möjligt valdes att samla in
enkätsvaren via en webbenkät. En fördel med att använda en webbenkät, förutom att svaren inte
behöver registreras separat, är att svaret på en fråga kan styra vilka efterföljande frågor som ställs.
Möjligen kan användandet av Internet även ha ökat elevernas motivation till att medverka i undersökningen. Datorprogrammet Artologik användes för konstruktion, distribuering och administrering av enkäten.
En pilotstudie omfattande 62 enkätfrågor genomfördes i klass NV Ib vid Pauli gymnasium. Eleverna ombads reflektera och anteckna de enkätfrågor de tyckte var svåra att förstå eller hade andra
synpunkter på. Elevernas lärare och två av forskarna var närvarande för att besvara eventuella frågor
medan eleverna fyllde i enkäten vid var sin dator. Efter att eleverna besvarat enkäten följde en öppen diskussion där enkätfrågorna och andra synpunkter diskuterades. Då flera av eleverna tyckte
att enkäten var alltför omfattande och tröttande gjordes en revidering, varvid flera enkätfrågor och

svarsalternativ togs bort eller förkortades/förenklades. Den slutliga enkäten kom att bestå av 48
frågor med delfrågor (se bilaga, enkät), vilket gav 229 variabler totalt att analysera.
Uppgifter om vilka gymnasieskolor som har IV-klasser inhämtades via rektorn vid Bellevuegymnasiet och utbildningsförvaltningen. Kontakt togs via brev och telefon med skolledare vid samtliga
dessa gymnasieskolor. Datorsalar med 2-20 datorer bokades in vid de olika skolorna, vilket i de
flesta fall innebar schemaändringar vid mer än ett tillfälle. Vid några skolor hade halva klasser sin
praktikperiod på olika arbetsplatser, vilket gjorde att dubbla enkättillfällen fick schemaläggas. Ibland var många elever frånvarande av andra skäl, vilket gjorde att så kallade ”uppsamlingsheat” på
grund av det blev nödvändiga att planera in.
Den egentliga datainsamlingen påbörjades i oktober 2008 och pågick under ca två månader.
För att få så stort underlag som möjligt togs ytterligare kontakt med påminnelser vid ett flertal
tillfällen. Eleverna informerades noga om syftet med studien och att det var frivilligt att deltaga.
De informerades också om att det inte var deras skola utan utbildningsnämnden som stod bakom
studien. De behövde inte heller besvara frågor som de av något skäl inte önskade besvara. Trots att
det krävdes en stor ansträngning för flera att besvara enkätens alla frågor valde de allra flesta elever
att medverka. Enkäten besvarades anonymt och när eleven tyckte att denne var färdig med sina svar
skickades enkäten av eleven in i databasen. Inga papperskopior har hanterats. Lärare, forskare eller
väl insatta studenter var hela tiden närvarande för att vara behjälpliga när eleverna fyllde i enkäten
vid datorer i de olika skolornas datorsalar, i vissa fall behövdes att någon läste frågorna högt. Att
besvara enkäten tog mellan ca 15 och 50 minuter. Som tack för besväret fick alla elever som medverkade en biocheck. Totalt besvarade 296 elever enkäten.

Statistiska analyser
För statistiska analyser av enkätsvaren har statistikprogrammet Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS, Aronsson, 2004) använts. Signifikansanalyser har genomförts med en alphanivå
på 0,05. På grund av att de flesta av studiens enkätfrågor ger data på nominal- eller ordinalskalenivå och att insamlade data oftast inte är normalfördelade har icke-parametriska test (Chi2, Kruskal-Wallis och Mann-Whitney) använts för att studera skillnader mellan olika svarsalternativ och
grupper. I de test, som ger en approximativ normalfördelning har parametriska test (variansanalys)
använts. För att få en uppfattning om hur stora eventuella skillnader mellan olika elevgrupper är
har Cramérs index och kvadrerade eta-värden använts, som innebär att 0-0,04 tolkas som små skillnader, 0,05-0,09 medelstora skillnader och värden över 0,09 motsvarar stora skillnader (Löfgren &
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Näverskog, 1994). I sambandsanalyser har Spearmans rangkorrelation och Pearsons produktmomentkorrelation använts. 
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Reliabilitet och validitet
I det sammansatta begreppet reliabilitet kan enligt Trost (2007) särskiljas fyra komponenter: Kongruens, precision, objektivitet och konstans. Kongruens innebär att flera frågor ställs för att kunna
belysa så många nyanser som möjligt av en och samma företeelse, dvs. elevernas upplevelser av
grundskolan i denna undersökning. Vid utformningen av frågeformuläret har precisionsaspekter
beaktats, vilket inneburit förenkling av formuleringar för att underlätta ifyllandet. Flera frågor med
snarlika formuleringar och likartade svarsalternativ har ställts för att säkerställa att eleverna verkligen uppfattat och besvarat det som avses med frågan. Exempelvis finns ett starkt samband, 0,88
enligt Spearmans rangkorrelation, mellan elevernas ställningstaganden till olika formulerade svarsalternativ till följande två påståenden: ”Jag fick den stödundervisning jag behövde” och ”Jag fick
under skolår 9 det stöd jag behövde för att klara av mina skolstudier”. Det finns också ett signifikant
starkt samband mellan svar på påståendena: ”Stödundervisningen hjälpte mig att förbättra mina
skolresultat” och ”Jag var nöjd med den stödundervisning jag fick”. Dessutom finns en mycket stark
korrelation (0,93) mellan svaren på de båda påståendena: ”Jag fick den stödundervisning jag behövde” och ”Jag tog emot den stödundervisning jag erbjöds”. Sambandet är 0,94 enligt Spearmans
rangkorrelation, något högre för pojkarna (0,95) än för flickorna (0,94).
Genom användandet av Internet registreras alla svar på samma sätt, vilket ger datainsamlingen
en hög grad av objektivitet. Konstans råder i denna undersökning genom att enkäten besvarats i
likartade situationer i för eleverna välkänd lokal, dvs. skolans datorsal, under en relativt kort tidsperiod, två månader, så att eleverna därmed kan anses ha haft lika goda möjligheter att minnas sin
grundskoletid och besvara frågor om denna.
För att öka validiteten har, som tidigare nämnts, en pilotundersökning genomförts med syfte att
minska risken för missuppfattningar och öka motivationen att besvara frågorna så ärligt som möjligt. Vid den efterföljande diskussionen noterades elevernas synpunkter och därefter reviderades,
omformulerades och ströks ett flertal frågor. Ett par nya relevanta frågor lades till utifrån elevernas
synpunkter.
Att använda frågor och frågeformuleringar som tidigare använts i andra studier och utvärderingar
om ungdomars skolgång och fritid ökar validiteten, vilket även den språkliga anpassningen till
målgruppen får anses göra.

Statistiska validitetstest har gjorts med hjälp av explorativa faktoranalyser (varimax roterad matris) där items med en faktorladdning under 0,4 eller som laddar i mer än en komponent uteslutits
från fortsatta analyser, se exempel nedan. Statiska reliabilitetsprövningar har gjorts med hjälp av
Cronbachs alpha, för att undersöka hur väl items i olika komponenter hänger samman, se exempel
nedan. Ett alphavärde över 0,6 har betraktats som en acceptabel nivå för gruppjämförelser. I det
följande redogörs för genomförda faktoranalyser och reliabilitetsprövningar i enkätens olika delområden.
Eleverna har svarat på frågor om genom vilket/vilka arbetssätt de anser att de lärde sig bäst under skolår 9. En faktoranalys visar att det finns två relevanta komponenter för elevernas lärande, en
med fokus på grupparbete och en som handlar om stöd av speciallärare. Stöd av modersmålslärare
laddar i båda komponenterna och verkar således inte ha samma relevans för gruppjämförelser i
denna undersökning i denna undersökning. 
Jag lärde mig bäst när jag fick arbeta …

Komponent
1

2

… självständigt med enskilt/individuellt arbete.

,607

… i grupparbete med elever som kunde lite mer än jag.

,750

… i grupparbete med elever som kunde ungefär lika mycket som jag.

,827

… i grupparbete med elever som kunde lite mindre än jag.

,718

… med stöd av speciallärare i klassrummet.

,815

… med stöd av speciallärare i en mindre grupp i särskild sal.

,890

… med stöd av speciallärare ensam i särskild sal.

,871

Reliabilitetsprövningar med Cronbachs alpha ger höga alphavärden, 0,75 respektive 0,87, vilket
innebär att items inom de båda komponenterna hänger väl samman. 
Cronbach’s Alpha
,868
Cronbach’s Alpha
,748

Komponent 1, antal
items
3
Komponent 2,
antal items
4
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En faktoranalys, där items som laddar i mer än en komponent stegvis uteslutits, visar att 14 av 20
olika påståenden har relevans för att mäta faktorer som eleverna uppfattar som betydelsefulla för att
de skulle ha fått högre betyg skolår 9, se tabell. 
 Jag hade fått högre betyg om jag hade …

Komponent
1

2

… pluggat mer
… fått mer hjälp hemma
74

,806
,514

… fått mer hjälp av lärare

,790

… fått läxhjälp i skolan

,715

… brytt mig mer om skolarbetet
… haft andra kompisar

3

,766
,658

… haft lärare som brytt sig om mig

,723

… haft lärare som kunnat förklara bättre

,782

… haft en lugnare hemmiljö

,725

… varit friskare

,713

… haft en kompis i klassen

,682

… koncentrerat mig bättre under lektionerna

,700

… varit bättre på att läsa

,783

… varit bättre på att skriva

,814

En av komponenterna kan sägas fånga elevernas förutsättningar (bättre hälsa, läs- och skrivförmåga)
samt faktorer i närmiljön såsom stöd av kamrater och mer hjälp med skolarbetet i en lugnare hemmiljö. Komponent 2 är en lärarfaktor som rör hur lärare kunnat hjälpa och förklara under lektioner,
hur lärare brytt sig om eleverna samt möjligheter till läxhjälp i skolan. Komponent 3 handlar om
elevernas egna ansträngningar, såsom ”pluggat” och brytt sig mer om skolarbetet samt koncentrerat
sig bättre under lektionerna. Reliabilitetsprövningar ger höga alphakoefficienter, vilket visar att
items i alla tre komponenterna hänger väl samman, se tabeller. 

Cronbach’s Alpha
,867
Cronbach’s Alpha
,828
Cronbach’s Alpha
,726

Komponent 1,
antal items
7
Komponent 2,
antal items
4
Komponent 3,
antal items
3

Elevernas upplevelser och känslor för skolarbetet, lärarna och de andra eleverna har fångats i 14
frågor om hur ofta de exempelvis oroade sig, kände sig utanför, stressade eller trötta samt hur ofta
de kände sig trygga och respekterade i skolan.
I en faktoranalys grupperar sig de 14 frågorna i följande komponenter.
»

Oro och stress

»

Trygghet

»

Respekt

»

Trötthet/Överkrav
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 Hur ofta under ditt skolår 9 …

Komponent
1

2

3

… gav du upp när skoluppgifterna var för svåra?
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,711

… behövde du mer hjälp an vad du fick av din lärare?

,600

… oroade du dig över sådant som hände i skolan?

,848

… oroade du dig i skolan för sådant som hände hemma?

,726

… kände du dig stressad?

,739

… kände du dig utanför?

,768

… kände du dig trygg under lektionerna?

,855

… kände du dig trygg under raster och håltimmar?

,921

… kände du dig trygg på väg till och från skolan?

,837

… kände du dig skoltrött?
… hade du svårt att hinna med det du skulle på lektionerna?

,785
,477

,576

… kände du att lärarna respekterade dig?

,776

… kände du att de andra eleverna respekterade dig?

,691

… fick du hjälp av skolans personal om du utsattes för hot, våld eller
mobbning?

,771

Cronbach’s Alpha

Komponent 1, antal
items

,829

5

Cronbach’s Alpha

Komponent 2, antal
items
3

,878
Cronbach’s Alpha
,681
Cronbach’s Alpha
,686

Komponent 3, antal
items
3
Komponent 4, antal
items
3

4

Reliabilitetsprövningar ger höga alphavärden framför allt för komponenterna 1 och 2, dvs. Oro och
stress respektive Trygghet. Det hade varit önskvärt med något högre värden för komponenterna
Respekt och Trötthet/Överkrav. Totalt för alla 14 variabler fås emellertid Cronbahs alpha 0,82,
vilket visar att alla frågor har relevans för att fånga elevernas upplevelser och känslor för skolarbetet,
lärarna och de andra eleverna.
Cronbach’s Alpha
,818

Antal items
14

Av tretton ställda frågor om hur eleverna tycker en lärare ska vara visar en faktoranalys att tolv faller
ut i två delkomponenter: En som fångar upp lärandet och situationer i klassrummet och en som
berör läxor, närvaro och kontakt med hemmet. 
 Hur viktigt är det att en lärare …..

Komponent
1

.. är en bra förebild?

,638

.. är som en kompis?

,494

.. håller ordning i klassrummet?

,695

.. förklarar tills man förstår?

,847

.. lyssnar på eleverna?

,772

2

.. ger många läxor?

,786

.. frågar varför man varit borta?

,751

.. talar och skriver bra svenska?

,686

.. hjälper alla elever?

,737

.. pratar med föräldrarna?

,751

.. kan mycket om sitt ämne?

,736

.. behandlar flickor och pojkar rättvist?

,740
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De båda komponenterna uppfyller kravet på reliabilitet väl, se tabeller. 
Cronbach’s Alpha
,880
Cronbach’s Alpha
,698
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Komponent 1,
antal items
9
Komponent 2,
antal items
3

Totalt för de tolv frågorna fås ett alpha-värde på 0,87, vilket innebär att frågorna hänger väl samman och har hög reliabilitet för att fånga upp faktorer som eleverna uppfattar som viktiga när det
gäller hur en lärare ska vara och göra. 
Cronbach’s Alpha
,868

Antal items totalt
12

Ta ställning till följande påståenden om det stöd (specialundervisning) du fick i
skolan under skolår 9.

Komponent

Det var pinsamt att få stödundervisning i skolan.

,870

Stöd undervisningen hjälpte mig att förbättra mina skolresultat.

,912

Stödundervisningen fick mig att känna mig misslyckad i skolan.

,878

Stödundervisningen gav mig bättre själförtroende i skolan.

,905

Jag hade velat ha mer stöd av speciallärare i klassrummet.

,877

Specialläraren trodde på min förmåga att lära mig.

,881

Jag hade ingen nytta av den specialundervisning jag fick.

,870

Jag hade velat ha mer stödundervisning ensam i en särskild sal.

,873

Jag hade velat ha mer stödundervisning i en mindre grupp i en särskild sal.

,908

Jag var nöjd med den stödundervisning jag fick.

,866

Jag fick den stödundervisning jag behövde.

,871

Jag tog emot den stödundervisning jag erbjöds.

,856

1

En faktoranalys av 12 frågor om elevernas uppfattningar om det stöd (specialundervisning) de fått
under skolår 9 visar att alla frågor samlas i en komponent med faktorladdningar mellan 0,86 och
0,91, se tabell. Vid skattning av reliabilitet fås Cronbachs alpha 0,97, vilket visar att alla frågor har
hög reliabilitet och hänger mycket väl samman. 
Sex frågor har ställts för att studera hur eleverna trivdes i skolan. Alla sex frågorna samlas i en
komponent med faktorladdningar mellan 0,73 och 0,88, se tabell. En reliabilitetsprövning ger ett
alphavärde på 0,90, vilket är mycket högt. 
Hur trivdes du i skolan under skolår 9 …

Komponent
1

… i den skola du gick?

,845

… i den klass du gick?

,879

… med andra elever?

,863

… på raster och håltimmar?

,806

… med skolarbetet?

,772

… med dina lärare?

,731

För att undersöka hur eleverna kände sig i skolan har tio påståenden formulerats. I en faktoranalys
grupperar sig frågorna i en komponent med positiva upplevelser och en med mer negativa erfarenheter, se tabell. Alla frågor har en faktorladdning över 0,57 och ingen laddar i mer än en komponent, vilket innebär att alla frågor har hög validitet och relevans för att mäta elevernas upplevelser
av skolan skolår 9. 
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Hur stämmer följande påståenden med din skoltid under skolår 9?

Komponent
1

Jag hade många vänner.

,842

Jag hade bra självförtroende.

,820

Jag hade lätt för att koncentrera mig i klassrummet.

,601

Jag blev ofta störd av andra elever i klassrummet.

,571

Jag misslyckades ofta.

,776

Jag kände mig ofta värdelös.

,763

Jag var nästan alltid glad.
80

2

,762

Jag blev ofta arg.

,762

Jag var ofta ledsen.

,831

Jag tänkte ofta på andra saker än det som min lärare pratade om.

,680

En skattning av reliabilitet med Cronbachs alpha ger ett värde på 0,75 för komponenten med positiva upplevelser och 0,83 för den mer negativa, dvs. hög reliabilitet för att mäta och göra gruppjämförelser av elevers upplevelser av skoltiden skolår 9.
Fritidsaktiviteter
Eleverna har besvarat hur ofta de brukade göra olika fritidsaktiviteter under skolår 9. Av 20 aktiviteter som eleverna tagit ställning grupperar sig 19 i fem komponenter, se tabell. Variabeln Idrotta/träna i förening/klubb laddade inte tillräckligt högt i någon komponent och Spela musikinstrument
laddade i två komponenter, varför dessa båda variabler uteslutits i de följande analyserna.

Hur ofta under skolår 9 brukade du, utanför skoltid, göra
något av följande?

Komponent
1

2

Läsa dagstidning

,851

Läsa annan tidning än dagstidning

,834

Läsa bok

,709

3

Spela TV- eller dataspel

,659

Titta på TV, video eller DVD

,757

Lyssna på musik

,682

Idrotta/träna, men inte i förening/klubb

4

5

,464

Chatta/surfa på internet
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,755

Vara hemma med familjen

,761

Hjälpa till hemma

,793

Passa barn

,611

Träffa kompisar hemma eller hos kompis

,839

Vara ute på stan med kompisar

,876

Vara tillsammans med flick- eller pojkvän

,692

Syssla med sällskapsdjur

,752

Gå på teater, opera eller balett

,809

Sy, handarbeta eller sticka

,818

Spela kort, sällskapsspel

,608

»

Komponent 1 inkluderar Syssla med sällskapsdjur; Gå på teater, opera eller balett; Sy, handarbeta
eller sticka samt Spela kort eller sällskapsspel. Den kan tolkas som en djur- och kulturkomponent

»

Komponent 2 består av tre olika läsvariabler och Idrotta/träna, men inte i förening/klubb

»

Komponent 3 innehåller Spela TV- eller dataspel; Titta på TV, video eller DVD, Lyssna på musik samt
Chatta/surfa på Internet. De kan således betraktas som en mediakomponent

»

Komponent 4 inkluderar träffa kompisar och flick-/pojkvän

»

Komponent 5 handlar om att vara och hjälpa till hemma

Reliabilitetsprövningar visar att variablerna i respektive komponent hänger väl samman, särskilt i de
fyra första komponenterna, vilka ger alpha-värden mellan 0,75 och 0,82. Se tabeller.

Cronbach’s Alpha
,820
Cronbach’s Alpha
,789
Cronbach’s Alpha
,722
82

Cronbach’s Alpha
,748
Cronbach’s Alpha
,612

Komponent 1,
antal items
4
Komponent 2,  
antal items
4
Komponet 3,   
antal items
4
Komponent 4,
antal items
3
Komponent 5,
antal items
3

Sammanfattningsvis kan konstateras att resultat från genomförda faktoranalyser och reliabilitetsprövningar visar att merparten av studiens enkätfrågor har relevans för och väl uppfyller kraven på
validitet och reliabilitet för statistiska gruppjämförelser.

Konstruktion av intervjun som instrument
I intervjuundersökningar ligger intresset på den personligt upplevda meningen och, till skillnad
från i enkätundersökningar där man söker efter precision, söks komplexitet. Avsikten med intervjuerna var alltså att dessa skulle fördjupa den information som kunde fås via enkät. Intervjuer kan
nyansera enkätsvar och tillföra information som inte enkäter kan visas.
Även om studien arbetar utifrån ett elevperspektiv skapas empirin i intervjusituationen. Samspelet mellan forskare och intervjupersoner har betydelse. Vilka erfarenheter och förväntningar som
båda aktörer bär med sig in i den sociala situation som intervjutillfället är påverkar hur intervjun
skapas. Intervjuerna har genomförts som tematiserade semi-strukturerade djupintervjuer (Merton,
1990). Fokus har varit på hur intervjupersonen upplevt sin skoltid och på behov av stöd. Öppna
frågor från forskaren har inlett intervjun. Därefter har samtalet kretsat kring det innehåll som in-

tervjupersonen valt att tala om. Intervjupersonen har på så sätt kunnat styra innehållet i intervjun.
Forskaren har använt en intervjuguide (bilaga, intervjuguide ) för att få teman belysta som skulle
besvaras utifrån beställningen.
Både forskare och intervjuperson har kunnat påverka innehållet. Eleverna har kunnat välja vad
denne velat tala om och i vilken utsträckning direkta följdfrågor skulle besvaras. Det hände vid
några tillfällen att elever omnämnde personliga problem som betydelsefulla men att vi inte skulle
tala vidare om själva problemen. Intervjun rörde sig då istället om på vilket sätt dessa problem påverkat själva skolsituationer och skolarbetet. Det är viktigt att stor känslighet finns hos intervjuaren
så att inte intervjupersonen känner sig manad att tala om förhållanden som denne inte egentligen
vill. Det är också viktigt att balansera intervjun så att denna inte övergår i ett mer eller mindre terapeutiskt samtal. Flera av de intervjuade eleverna förefaller ha haft stort behov av att tala om sina
erfarenheter och om sin skolsituation. Flera mycket upprörande beskrivningar gavs om t.ex. mobbning. Överhuvudtaget har de intervjuade eleverna varit angelägna om att delge sina erfarenheter
och menat att en studie som denna, där elever får tillfälle att mer fritt få tala om sina erfarenheter
och tankar om vad som skulle kunna ha varit bättre, var viktig.
I en del fall har elever haft svårigheter att uttrycka sig på svenska. De sa själva att de inte hade
så bra ordförråd. Det kan inte uteslutas att språkliga missförstånd förekommit. Genom att ställa
följdfrågor och be om konkreta exempel har troligtvis dessa minimerats.
Intervjuerna har genomförts vid ett antal skolor i Malmö. De har ägt rum vid de skolor som
eleven studerade vid under intervjutillfället. Föräldrarna har medverkat i några intervjuer i samband med informationsträff om IV-program. De samtalen rörde elevens tidigare skolsituation. Intervjuguide förekom inte vid dessa intervjuer. Föräldrarna ombads att ge sin beskrivning av hur de
har upplevt sitt barns grundskoletid och vad som medverkat till att barnet går på IV-program.
Intervjuer med skolpersonal har skett där dessa är anställda för att undervisa IV-elever. Dessa intervjuer var av semistrukturerad karaktär vilket innebär att några frågor och ämnen skulle behandlas
men där ordningsföljd och utveckling av frågor och svar var beroende av interaktionen i intervjun.
Den intervjuades möjlighet/intresse av att utveckla frågor/ämnen gavs stort utrymme. (Bilaga intervjuguide med skolpersonal). De har varat mellan 30-90 minuter. Samtliga intervjuer har spelats
in på band och hela eller delar har transkriberats.
De intervjuade har informerats om syftet med studien och att deltagandet var frivilligt. De har
också informerats om att de inte behövde besvara frågor som de inte ville besvara och att de kunde
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avbryta intervjun när de så önskade. De har också informerats om att de kommer att vara anonyma
i studien och att denna kommer att publiceras. De har gett sitt tillstånd att intervjuerna har spelats in på band och informerats om att banden kommer att raderas när innehållet har analyserats.
Eleverna har gett skriftligt medgivande. De elever som har intervjuats har erhållit en biocheck som
tack.
Urval av elever till intervju
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Antalet intervjuer med elever bestämdes av praktiska skäl och av tidsskäl till ett antal av 40 även om
fler elever önskade medverka. Av samma skäl har inte ett strategiskt urval kunnat genomföras. Intervjuerna har istället genomförts parallellt och i några fall före enkätinsamlingen. Elever som varit
närvarande har tillfrågats om intervju. Ett visst mått av strategiskt val har dock skett. 19 flickor och
21 pojkar har intervjuats. Både elever med svensk och med utländsk bakgrund (t.ex. från länder på
Balkan, och från Iran, Irak, Palestina, Afghanistan) har intervjuats. Majoriteten av de intervjuade
eleverna studerar vid Bellevuegymnasiet.
Urval av föräldrar till intervju
Intervjuer med 10 föräldrar har genomförts. Föräldrarna har såväl svensk (4) som utländsk (6) bakgrund. De föräldrar som medverkar är de som närvarade vid individuell informationsträff med elev
och förälder inför höstterminen vid två tillfällen då Cederberg även närvarade. Intervjuerna med
föräldrar genomfördes i närvaro av deras ungdomar. Vid tre intervjuer närvarade även tolk.
Urval av skolpersonal till intervju

Urvalet till studien med lärare och coacher har varit från den personalgrupp som arbetar på Bellevue
gymnasium. Skriftlig information om delstudien delgavs först personalen via deras arbetsledare och
muntligt under en eftermiddag då personalen var samlad. Vid detta tillfälle bokades intervjutider
med flertalet av de intervjuade. Medverkan i intervju var frivilligt och kunde göras på arbetstid. De
som bokade sig blev de som intervjuades.

Analys av intervjuerna
Intervjuerna är retrospektiva och beskriver elevernas grundskoletid, vilken de avslutat vårterminen
2008. Den mening som den intervjuade ger en händelse när den inträffade kan vara en annan än
den som ges vid intervjutillfället. En fördel med retrospektiva intervjuer är dock att individen har

haft tid att reflektera över situationer även om det sker i ljuset av hur individen tänker nu. Beroende
på hur lång tid som förflutet sedan händelser inträffat, som den intervjuade skall reflektera kring,
spelar minnet en allt större roll. Det kan t.ex. ha betydelse för hur de tidiga skolåren beskrivs. I
intervjuerna varierade dessa beskrivningar från att några elever sa att de inte hade så många minnen
därifrån till andra som gav konkreta exempel på samspelsrelationer med lärare och med elever.
Individer väljer vad de vill förmedla. Det är ett val som sker oberoende av hur information
samlas in. Fördelen med tematiserade semistrukturerade intervjuer är att dessa inte är styrande i
likhet med enkäter. Även om forskare är medskapare till intervjuinterhåll kan intervjuerna ge ny
information som annars inte hade framkommit. I denna studie har förhållanden som medverkat
till att elever är obehöriga framstått som mer komplexa samspelsförhållanden skola – elev, än vad de
hade gjort om enbart enkät använts som insamlingsmetod. Omvänt så hade om enbart intervjuer
använts denna insamlingsmetod inte gett bredd och storlek på empirin. När det gäller om extra
stöd har getts eller inte i skolan, har intervjuinnehållet bidragit med nyanseringar och beskrivningar
av konkreta händelser och samspel med lärare. Även när det gäller elever med kort vistelsetid har
intervjuinnehållet bidragit med nyanseringar och beskrivningar av undervisningssituationer där
inte enbart språksvårigheter framträtt. Elevers behov framträder därigenom som mer komplexa och
varierande.
Intervjuerna har analyserats utifrån kritisk hermeneutisk metod. Det konkreta analysarbetet har
skett genom att mönster växt fram vid genomgång av elevernas beskrivningar i intervjuerna. Generella teman och variationer framträder. Fallbeskrivningarna har konstruerats genom att utsagor
i intervjun bakats samman. Information om teman har flyttats samman för att skapa en sammanhängande text. När eleverna själva beskrev anledningar till att de gick på IV-utbildningar uppgavs
orsaker som mobbning, dyslexi, sjukdom och skolk. I viss mån förekom i samma beskrivningar flera
av dessa förhållanden, och som orsaker till varandra; t.ex. mobbning ledde till skolk, dyslexi ledde
till mobbning som ledde till skolk, sjukdom ledde till skolk osv. Skolk kan kopplas till beskrivningar
om andra förhållanden. Trots svårigheter att skapa åtskilda kategorier av dessa förhållanden har
de av framställningsskäl presenterats åtskilda i kapitel 4 samtidigt som komplexiteten synliggörs.
Komplexiteten får ses som ett betydelsefullt resultat.
I flera fall nämndes av eleven att denne inte hade brytt sig om skolan. Att inte bry sig om skolan
har analyserats som att denna känsla utvecklas i samspelsprocesser i den kontext som eleven befinner sig i skolan med lärare eller andra elever i skolan. Ett teoretiskt begrepp som motivation och
motivationsprocess har använts som analysredskap. Två mönster innehållande olika samspelsförhål-
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landen mellan lärare och elev i klassrummet framträdde i beskrivningarna och har analyserats som
lärarstilar inspirerade ur behavioristisk och relationistisk teori.
Ungdomarnas närvaro vid intervjun med föräldrarna kan ha påverkat vad föräldern sa i intervjun. När det gäller intervjuerna med föräldrarna har syftet varit att få information om hur föräldrarna har upplevt samarbetet med grundskola samt att få information om hur föräldern uppfattar
ungdomens skolproblematik. Intervjuerna genomfördes som samtal och kan ge information om
individuella upplevelser. Analysen pekar mot att föräldrarna inte uppfattade att skolorna samarbetade med dem. Dess allmängiltighet får tolkas med försiktighet men pekar på att en bredare och
fördjupad studie om skolans möte med föräldrar ur föräldrars perspektiv kunde tillföra intressant
kunskap. Bouakaz (2007) fann i en aktionsforskningsstudie att skolan i högre grad är intresserad av
föräldrarengagemang t.ex. läxläsning, än av samverkan med föräldrarna.
Vid analys av skolpersonalens uttalanden om IV-elever framträder ett mönster i beskrivningarna
av elevernas behov som konstruerar vem IV-eleven är, enligt skolpersonal. Underlaget för analys kan
anses representativt för den utbildningsinstitution de arbetar vid, så till vida att intervjupersonerna
kommer från samtliga arbetslag, består av både män och kvinnor i en variation av ålder och undervisningsområden samt från skolhälsopersonal vid denna skola. De kommer däremot från samma
utbildningsinstitution där elever med mycket låga betygspoäng eller inga betygspoäng alls studerar.
Den bild som framträder kan emellertid tjäna som utgångsläge för dialog. Ur elevernas enkätsvar
och beskrivningar av sina upplevelser i elevintervjuer kunde också andra bilder konstrueras, som
visar även andra bilder av IV-elever.
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9 Webbenkät
Ungdomars Upplevelser av Grundskolan (UUG)
Tack för att Du deltar i denna enkätstudie. Den är en del av Malmö Stads undersökning
om ungdomars upplevelser av grundskolan 2008. Det finns inga rätta eller felaktiga svar,
men det är viktigt att Du svarar så uppriktigt som möjligt. Ditt deltagande är frivilligt och
ingen kommer att få veta hur just Du har svarat.
FÖRST NÅGRA ALLMÄNNA FRÅGOR OM DIG
1

Är du pojke eller flicka?
pojke

2
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flicka

Vilket år är du född?

3   Är du född i Sverige?
Ja

Nej

Vet inte

4

I vilket land är du född?

5

Hur gammal var du när du kom till Sverige?

6

0-3 år

4-6 år

7-10 år

1-13 år

14-16 år

Vet inte

Ange om dina föräldrar är födda i Sverige. Som föräldrar kan du räkna dina biologiska föräldrar, styvföräldrar eller andra vuxna du vuxit upp tillsammans med.
Är din mamma född i Sverige?

Ja

Nej

Vet inte

Är din pappa född i Sverige?

Ja

Nej

Vet inte

7   Vilket språk talar du hemma?
Bara svenska

8

Ungefär lika ofta
svenska som ett
annat språk

Oftast ett annat språk

Vilket annat språk mer än svenska, talar du hemma?

9   Vilken utbildning har dina föräldrar?

		 Markera din mammas och din pappas HÖGSTA utbildning. Som föräldrar kan du räkna dina
		 biologiska föräldrar, styvföräldrar eller andra vuxna du vuxit upp tillsammans med.
Grundskola
eller
motsvarande
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Gymnasium
eller
motsvarande

Universitet
eller
motsvarande

Annan
utbildning

Vet inte

Mammas
utbildning
Pappas
utbildning

10 Vad gör dina föräldrar?

		 (om du bor hos foster-/styvföräldrar anger du deras sysselsättning)
Arbetar
heltid

Arbetar
deltid

Tjänstledig/
föräldraledig

Arbetslös

Studerar

Mamma
Pappa

11 Hur gammal var du när du började i svensk skola?
6 - 7 år

8 - 9 år

10-11 år

12-13 år

14-15 år

16 år eller
äldre

Vet inte

12 Hur många år har du gått i svensk grundskola?
1 - 2 år

3 - 6 år

7 - 9 år

Mer än 9 år

13 Vilken inriktning och skola går du för närvarande på?

		 Scrolla ned och välj din inriktning. 	 			
Om annat, specificera

Vet inte

14 Vilket gymnasieprogram skulle du vilja gå på?
Studieförberedande program, ex natur- eller
samhällsvetenskapligt program

Yrkesförberedande program, ex. bygg- och handel,
media, omvårdnad eller barn- och fritidsprogrammet

Lärlingsutbildning

Inget gymnasieprogram

Vet inte

Annat program, skriv vilket

15 Om du kunde välja, skulle du hellre jobba än gå i gymnasieskolan?
Ja, det är jag säker på

Ja, det tror jag

Nej, absolut inte

Vet inte

Nej, det tror jag inte

NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM DIN SKOLSITUATION UNDER SKOLÅR 9
I vilken skola gick du skolår 9? Scrolla ned och markera din skola.
Friskolorna står längst ned på listan.

Annan skola, skriv vilken här

17 Vilket betyg hade du i följande ämnen i ditt slutbetyg skolår 9?
Betyg saknas

Godkänd G

Väl godkänd VG

Svenska som
andra språk
Svenska
Engelska
Matematik
Idrott och hälsa

18 Hur många poäng totalt hade du i ditt slutbetyg skolår 9?
0-30

35 - 50

Mer än 50

Mycket väl
godkänd MVG
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19 Hur mycket brydde du dig om skolarbetet under skolår 9?
Mycket

Ganska
mycket

Varken
mycket eller
lite

Ganska lite

Lite

20 Hur mycket tid använde du per vecka till hemuppgifter och läxor under skolår 9?
Ingen tid alls

Mindre än 1
timme

1-2 timmar

3-4 timmar

Mer än 4
timmar

21 Vad tycker du om kraven som ställdes på dig i skolan under skolår 9? 	 	 
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De var för
höga

De var lagom

De var för
låga

Betygskraven

Ordningskraven

22 Ta ställning till följande påståenden om vad som kunde gett dig högre betyg i
skolår 9: Jag hade fått högre betyg om jag hade...
Ja, det stämmer
precis
… pluggat mer
... fått mer hjälp
hemifrån
... fått mer hjälp av lärarna under lektionerna
... fått hjälp med läxorna
i skolan
... varit mer närvarande
på lektionerna
... brytt mig mer om skolarbetet
... haft andra kompisar
... haft lärare som brytt
sig om mig
... haft lärare som kunnat
förklara bättre
... fått mer svenskundervisning

Det stämmer
delvis

Tveksamt om det
stämmer eller
inte stämmer

Det stämmer
knappast

Nej, det stämmer
inte alls

Ja, det stämmer
precis

Det stämmer
delvis

Tveksamt om det
stämmer eller
inte stämmer

Det stämmer
knappast

Nej, det stämmer
inte alls

… haft en lugnare miljö
hemma
... fått mer modersmålsundervisning
... haft någon vuxen i
skolan att prata med
... varit friskare
... haft en kompis i klassen
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... haft en tystare miljö
under lektionerna
... fått mer stödundervisning i skolan
... koncentrerat mig
bättre under lektionerna
... varit bättre på att läsa
... varit bättre på att
skriva

23 Ta ställning till följande påståenden om när du lärde dig bäst i skolan under
skolår 9:
Jag lärde mig bäst när jag fick arbeta...
Stämmer bra
.... självständigt med
enskilt/individuellt arbete.
.... i grupparbete med
elever som kunde lite
mer än jag.
.... i grupparbete med
elever som kunde
ungefär lika mycket
som jag.
.... i grupparbete med
elever som kunde lite
mindre än jag.
.... med stöd av speciallärare i klassrummet.

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer
dåligt

Vet inte/ej haft

Stämmer bra

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer
dåligt

.... med stöd av speciallärare i en mindre
grupp i särskild sal.
.... med stöd av speciallärare ensam i särskild
sal.
.... med stöd av modersmålslärare.

24 Hur ofta under ditt skolår 9....
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Alltid/nästan alltid
.... hade du svårt att
hinna med det du skulle
på lektionerna?
... gav du upp när
skoluppgifterna var för
svåra?
... behövde du mer hjälp
än vad du fick av din
lärare?
... oroade du dig över
sådant som hände i
skolan?
... oroade du dig under
skoltid för sådant
som hände hemma?
... kände du dig stressad?
... kände du dig utanför?
... kände du dig trygg
under lektionerna?
... kände du dig trygg
under raster och
håltimmar?
... kände du dig trygg
på väg till och från
skolan?
... kände du dig “skoltrött”?

Ofta

Sällan

Aldrig/nästan
aldrig

Vet inte/ej haft

Alltid/nästan alltid

Ofta

Sällan

Aldrig/nästan
aldrig

... kände du att lärarna
respekterade dig?
... kände du att de andra
eleverna respekterade dig?
... fick du hjälp och stöd
av skolans personal
om du utsattes för
hot, våld eller mobbning?
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25 Här kommer några frågor om dina lärare. Hur viktigt är det att en lärare...
Mycket viktigt
... behandlar flickor och
pojkar rättvist?
... är sträng?
... är en bra förebild?
... är som en kompis?
... håller ordning i klassrummet?
... förklarar tills man
förstår?
... lyssnar på eleverna?
... ger många läxor?
... frågar varför man varit
borta?
... talar och skriver bra
svenska?
... hjälper alla elever?
... pratar med föräldrarna?
... kan mycket om sitt
ämne?

Ganska viktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Ganska oviktigt

Inte viktigt alls

26 Hur många av dina lärare under skolår 9...
Alla lärare

De flesta lärare

Ungefär hälften

Några få lärare

Inga lärare

... undervisade bra?
... gjorde så att du blev
intresserad?
... trodde på att du kunde
lära dig mer?
... behandlade dig rättvist?
... behandlade flickor och
pojkar lika?
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... gav dig det stöd i
skolarbetet som du
behövde?
... var bra på att förklara
när du hade svårt att
förstå?
... satte rättvisa betyg?
... var tydliga med hur
du klarade dig i olika
ämnen?
...var bra på att skapa
arbetsro i klassrummet?

27 Vad tycker du om de utvecklingssamtal du och dina föräldrar hade med dina
lärare under skolår 9?
Mycket bra

Ganska bra

Varken bra
eller dåligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Om du inte haft något utvecklingssamtal skolår 7-9, kan du skriva varför här.
28 Hade du specialundervisning/extra stöd i skolan under skolår 9?
Ja

Nej

SÄRSKILT STÖD I SKOLAN
Här kommer några frågor om dina erfarenheter av särskilt stöd och specialundervisning i
skolan.
29 Under vilka år hade du specialundervisning/extra stöd i skolan?
Under skolåren 1-3

Under skolåren 4-6

Under skolåren 7-9

30 I vilket/vilka ämnen hade du specialundervisning/extra stöd under skolår 9?
Svenska som
andra språk

Svenska

Matematik

Engelska
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Annat ämne,
skriv vilket/
vilka här

31 Vilken form/vilka former av stödundervisningen hade du under skolår 9?
Speciallärare
i klassrummet

Gruppundervisning i
särskild sal

Enskild undervisning av
speciallärare
i särskild sal

Om annat,
specificera

32 Ta ställning till följande påståenden om det stöd (specialundervisning) du fick i
skolan under skolår.
Stämmer
bra
Det var pinsamt att få
stödundervisning i
skolan.
Stödundervisningen hjälpte
mig att förbättra mina
skolresultat.
Stödundervisningen fick
mig att känna mig
misslyckad i skolan.
Stödundervisningen gav
mig bättre självförtroende i skolan.

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska

Stämmer
dåligt

Stämmer
bra

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska

Stämmer
dåligt

Jag hade velat ha mer
stöd av speciallärare i
klassrummet.
Specialläraren trodde på
min förmåga att lära
mig.
Jag hade ingen nytta av
den specialundervisning jag fick.
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Jag hade velat ha mer
stödundervisning
ensam i en särskild
sal.
Jag hade velat ha mer
stödundervisning i
en mindre grupp i en
särskild sal.
Jag var nöjd med den stödundervisning jag fick.
Jag fick den stödundervisning jag behövde.
Jag tog emot den stödundervisning jag erbjöds.

33 Hade du under skolår 9 läs- och skrivsvårigheter, dyslexi?
Ja, jag hade efter utredning
fått veta jag hade läs-och
skrivsvårigheter eller dyslexi

Ja, jag tror jag hade läs- och
skrivsvårigheter eller dyslexi
men blev aldrig utredd för
detta

Nej, jag hade inte läs- och
skrivsvårigheter eller dyslexi

34 Jag fick under skolår 9 det stöd jag behövde för att klara av mina skolstudier
Ja, i hög grad

Ja, i viss
utsträckning

Nej, i liten
utsträckning

Nej, inte alls

Vet inte

HÄR KOMMER NÅGRA AVSLUTANDE FRÅGOR OM DIN SKOLTID UNDER SKOLÅR 9.
35 Hur trivdes du under skolår 9...
Bra

Ganska bra

Varken bra
eller dåligt

Ganska
dåligt

Dåligt

... i den skola du gick?
... i den klass du gick?
... med andra elever?
... på raster och håltimmar?

105

... med skolarbetet?
... med dina lärare?

36 Har du någon gång under skolår 9....
Nej, aldrig
...skolkat från någon lektion?
...blivit utkörd från någon
lektion?
....varit inblandad i slagsmål
under skoltid?
...hamnat i konflikt med dina
lärare?
...hamnat i konflikt med dina
klasskamrater?
...mobbat eller trakasserat en
annan elev?
...mobbat eller trakasserat en
lärare?
....rökt cigaretter?
...druckit dig berusad?
...använt narkotika?
...haft problem med ätstörningar (ex. anorexi eller
bulimi)?
...skadat dig själv medvetet
(ex. genom att skära
dig)?

Sällan

Ja, någon
gång i
månaden

Ja, någon
gång i
veckan

Ja, varje
dag

37 Blev du någon gång under skolår 9....
Nej, aldrig

Ja, en gång

Ja, några
gånger

Ja, många
gånger

... bestulen?
... hotad så att du kände
dig rädd?
... utsatt för våld så att du
fick söka vård?
... mobbad eller trakasserad av andra elever?
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... mobbad eller trakasserad av någon av dina
lärare?

38 Ange hur följande påståenden stämmer med din skoltid under skolår 9.
Stämmer
bra
Jag hade många vänner.
Jag hade bra självförtroende.
Jag hade lätt för att koncentrera mig i klassrummet.
Jag blev ofta störd av andra
elever i klassrummet.
Jag misslyckades ofta.
Jag kände mig ofta värdelös.
Jag var nästan alltid glad.
Jag blev ofta arg.
Jag var ofta ledsen.
Jag tänkte ofta på andra
saker än det som min
lärare pratade om.

Stämmer
delvis

Stämmer
inte

39 Hade du under skolår 9 kontakt med någon av följande?
Nej, aldrig

Ja, 1-3 gånger
per termin

Ja, 4-10 gånger
per termin

Mer än 10 gånger
per termin

Kurator
Skolsköterska
Psykolog
Psykiatriker
Socialtjänsten
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning
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40 Deltog du i idrott och hälsa-lektionerna under skolår 9? Ange det alternativ som
gällde för dig.
Nej, jag var aldrig med

Jag var sällan med

Jag var med ibland

Jag var oftast med, men rörde
mig inte så mycket

Jag var oftast med och rörde
mig mycket

Jag var oftast med och blev
svettig/andfådd nästa varje
gång

AVSLUTNINGSVIS FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM DIN FRITID OCH DIN FAMILJ
41 Hur bodde du under större delen av skolår 9?
Hemma hos
förälder

Hemma hos
släkting

Om annat,
specificera

42 Hur många personer bodde i samma bostad som du under skolår 9?
0-2

3-5

6-8

9 eller fler

43 Hur stämmer följande påståenden om dina föräldrars intresse för din skolgång
under skolår 9?
Stämmer
bra

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer
dåligt

För mina föräldrar var det
viktigt hur det gick för
mig i skolan.
Mina föräldrar intresserade sig för min
skolgång.
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Mina föräldrar hjälpte mig
med mitt skolarbete
hemma.
Mina föräldrar hade en
positiv inställning till
skolans personal.

44 Behövde dina föräldrar tolk för att prata med dina lärare?
Ja

Nej

45 Om dina föräldrars behov av tolkhjälp
Fick dina föräldrar den tolkhjälp de behövde när de pratade med dina lärare?
Ja, alltid

Ja, för det
mesta

Ibland

Nej, aldrig

46 Hur ofta under skolår 9 brukade du, utanför skoltid, göra något av följande?
Varje dag
eller nästan
varje dag
Läsa dagstidning
Läsa annan tidning än
dagstidning
Läsa bok
Spela TV- eller dataspel
Titta på TV, video eller
DVD
Spela musikinstrument

Någon eller
några gånger
i veckan

Någon eller
några gånger
i månaden

Någon eller
några gånger
per år

Aldrig

Varje dag
eller nästan
varje dag

Någon eller
några gånger
i veckan

Någon eller
några gånger
i månaden

Någon eller
några gånger
per år

Aldrig

Lyssna på musik
Idrotta/träna i förening/
klubb
Idrotta/träna, men inte i
förening/klubb
Chatta/surfa på internet
Vara hemma med familjen
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Hjälpa till hemma
Passa barn
Träffa kompisar hemma
eller hos kompis
Vara ute på stan med
kompisar
Vara tillsammans med
flick- eller pojkvän
Syssla med sällskapsdjur
Gå på teater, opera eller
balett
Sy, handarbeta eller
sticka
Spela kort, sällskapsspel

47 Hur mycket under skolår 9 rörde du på dig? Markera det alternativ som stämmer bäst in på dig.
Jag rörde mig ganska lite.

Jag rörde mig en del, men
aldrig så att jag blev andfådd
och svettig.

Jag rörde mig så att jag blev
andfådd och svettig flera
gånger i veckan.

Jag rörde mig så att jag blev
andfådd och svettig varje dag
eller nästan varje dag.

Jag rörde mig en hel del och
blev andfådd och svettig
någon gång ibland.

48 Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dessa frågor så skriv
dem gärna här. Än en gång: TACK för din medverkan. Du avslutar genom att
trycka på knappen “Skicka enkät” längst ned i enkätens högra hörn.

110

111

112

Utgiven av:
Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning
Avdelning barn och ungdom
Malmö stad
www.malmo.se/mangfaldiskolan
ISBN: 978-91-978076-3-0
Omslagsfoto: IstockPhoto
Form & tryck: Prinfo Grafiskt Center, Malmö

Utbildningsnämnden i Malmö stad att uppdra åt Resurscentrum för mångfaldens skola/
FoU-utbildning (RMS) att ansvara för en kartläggning av ”orsaker till varför elever på individuella programmet i Malmö kommun lämnat grundskolan utan behörighet till gymnasieskolan och synliggöra orsakerna till att elever inte uppnått kunskapsmålen och
blivit godkända till nationellt program. Vidare skall studien föreslå åtgärder för att skapa
förutsättningar för att öka måluppfyllelsen. Målet med studien är att fler elever i Malmös
grundskolor skall gå ut år 9 med fullständiga betyg.”
Målgruppen för studien har varit samtliga elever inskrivna som IV/PRIV-elever i den kommunala gymnasieskolan hösten 2008, utom elever intagna på IVIK.

Ungdomars Upplevelser av Grundskolan i Malmö

I februari 2008 beslutade

RMS gav uppdraget

Denna rapport är resultatet av forskargruppens arbete.

Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning
Avdelning barn och ungdom
Malmö stad
www.malmo.se/mangfaldiskolan

Margareta Cederberg & Ingegerd Ericsson

till en forskargrupp under ledning av fil. dr Margareta Cederberg.
Forskargruppens övriga medlemmar har varit fil dr Ingegerd Ericsson,
fil mag Tina Eriksson Sjöö och fil mag Jens Sjölander. Samtliga är verksamma vid
Malmö högskola.

Ungdomars Upplevelser av Grundskolan i Malmö
– röster från elever på IV-program
MARGARETA CEDERBERG
INGEGERD ERICSSON

