
1

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60

Information@kau.se www.kau.se

Svenska Språket

Anna Måhl

“Du kan, men du gör inget.”

En studie av utvecklingssamtal på ett gymnasium.

“You do know how to, but you don’t perform.”
A study of student care conferences at a gymnasium.

  Examensarbete 10 p
    Lärarprogrammet

Datum: 2007-01-11

Handledare: Ulf Ottosson



2

Sammanfattning 
Mitt syfte med denna uppsats är att studera tre elevvårdskonferenser för att först se om 
deras innehåll överensstämmer med vad Cilla Lindblom Larsson skriver om 
utvecklingssamtal på grundskolan, att de handlar om pojkarnas skolbeteende och de råd 
och anvisningar pojkarna får där är moraliserande och tillrättavisande, och sedan 
undersöka hur samtalsstrukturen ser ut i dessa konferenser.
   I arbetets första del undersöker jag vad dessa elevvårdskonferenser handlar om och 
kommer fram till att det rimmar illa med vad styrdokumenten avser - samtalen är inte 
dialogiska eller demokratiska och man pratar inte om kunskapsutveckling utan om 
uppförande. 
   När jag jämför mina resultat med den bild Lindblom Larsson gett av utvecklingssamtal 
på grundskolan kommer jag fram till att innehållet i två av elevvårdskonferenserna (1 & 
2) stämmer helt överens med vad hon påstått. 
   I den tredje elevvårdskonferensen (3) ser det annorlunda ut. Där tillrättavisar man inte 
pojken för dåligt uppförande, men tio av femton omdömen ligger i vad jag kallar 
gråzonen. De är tvetydiga och kan uppfattas som uppförande lika väl som kunskap. Jag 
påpekar att det kan betyda att Cilla Lindblom Larsson även skulle ha funnit att 
elevvårdskonferens 3 bekräftar hennes resultat eftersom pojken i elevvårdskonferens 3 
just kan ha uppfattat gråzonsomdömena som anmärkningar på hans beteende snarare än 
på kunskaper. Som jag ser det är dock den tredje elevvårdskonferensen (3) ett ”bättre” 
samtal, eftersom det där, i jämförelse med de andra samtalen, förkommer dialog och en 
positivare samtalston. 
   I arbetets andra del studerar jag samtalens struktur och finner att alla tre 
elevvårdskonferenser liknar institutionella samtal. Jag visar med exempel hur de 
asymmetrier som dyker upp i institutionella samtal även finns i dessa samtal och visar 
med exempel vilka härskartekniker som förekommer i dessa samtal. Allt detta gör jag för 
att visa att en konsekvens av att lärare inte får utbildning i hur man för goda 
utvecklingssamtal i vissa fall kan resultera i att deltagarna i dessa inte samtalar på lika 
villkor.
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Summary
In this essay I analyse three student care conferences to see whether their content agrees 
with what Cilla Lindblom Larsson is writing about student care conferences in high 
school; that they talk about how the boys are behaving at school and the advice and rec-
ommendations given are moralizing and rebuking, and secondly study how the conversa-
tional structure looks in this discussions. 
   In the first part I study what is the main topic of this student care conferences and I find 
that it does not agree with what is advocated by the directions in the school documents; 
this talks are not dialogues nor democratic. Neither are they about the development in 
knowledge of the student thus about the lack of manners of the student instead. 
   When comparing my research findings with that Lindblom Larsson describes of student 
care conferences in high school I find that the substance in two of the conferences (1 & 2) 
totally agree with her statement.
   In the third conference (3), however, the conditions are quite different; there they don’t 
talk to rebuke the boy for lack of manners, but nevertheless ten out of fifteen of the 
teacher opinions end up in what I have named the grey zone. The teacher opinions are 
ambiguous and can be seen as statements concerning behaviour just as well as knowl-
edge. I do point out that due to this ambiguousness Cilla Lindblom Larsson might also 
have found that the content of the third conference also confirms her result since it is not 
unlikely that the boy in the third conference did see the teacher opinions I put in the grey 
zone as remarks concerning his lack of manners rather than his lack of knowledge. As far 
as I am concerned, in spite of this ambiguousness, the third conference (3) is a more suc-
cessful conversation all together simply because in that conversation, in comparison with 
the other two, dialogue do occur and the talk is held in an atmosphere of positive cordial-
ity. 
   In the second part of this essay I examine how the conversational structure looks in this 
discussions and I find that all three of these student care conferences resemble of institu-
tional conversations. I show how the distorted balance of power that appears in institu-
tional conversations appears in these conversions as well and I exemplify the incidence of 
ruling skills. 
   The whole lot I do to show that the outcome, of a student care conference which is lead 
by a teacher who has not been properly educated in how to conduct the kind of dialogue 
intended for this type of conversions, might be that the conditions under which the par-
ticipants take part in the discussion are not equal at all.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

När jag tänker på att jag ska bli lärare så oroar jag mig ibland för att hålla 

utvecklingssamtal med elever som det går dåligt för. Jag vet att det ingår i mitt uppdrag 

att prata med elever om hur de når kunskapsmålen, men jag vet inte hur jag ska säga till 

en elev att han eller hon ligger på IG. Än mindre vet jag hur jag ska säga det till elevens 

föräldrar och jag är rädd för att oavsiktligt säga något som försvårar ett bra samarbete 

mellan skolan och hemmet, vilket kanske är vad som krävs för att eleven ska nå 

kursmålen.   Det känns som att samtalsmetodik och konsten att genomföra bra utvecklingssamtal 

vore bra att få med i lärarutbildningen. Vad säger man egentligen för att få igång en 

diskussion med eleven och föräldern om elevens studiesituation? Hur får man en skoltrött 

och studieomotiverad elev att själv ta ansvar och påverka sin situation och engagera sig i 

de förslag till åtgärder som finns? Jag vill verkligen ha lite konkreta råd och anvisningar 

om detta. För att i någon mån ta saken i egna händer har jag studerat mer i detalj hur en 

lärare som varken fått utbildning i samtalsmetodik under sin lärarutbildning, eller 

instruktioner om hur man håller utvecklingssamtal på sin arbetsplats, genomför denna 

svåra uppgift. 

1.1.1 Vad säger styrdokumenten om betygssättning, bedömning och 

utvecklingssamtal?

I läroplanen (Lpf, 1994, kap 2.5), gymnasieförordningen (Gymnasieförordningen, 2001, 

kap 7) samt i Allmänna råd och kommentarer om Likvärdig bedömning och betyg 

(Skolverkets Allmänna råd och kommentarer, 2004) står följande: 

Läraren skall
• fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i 
studierna,
• i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverka med hemmen och informera om 
elevernas skolsituation och kunskapsutveckling och
• redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker. 
(Läroplanen, 1994, s. 33)

Av skrivningarna i läroplanen framgår att betyg ska gälla kunskaper i kursen och att 
bedömning och betygsättning ska ske med kursplanernas mål och betygskriterierna som 
utgångspunkt. Det innebär i sin tur att närvaro, flit, ambition, läxläsning, lektionsarbete 
m.m. inte i sig ska vara grund för betygsättningen, såvida de inte är en direkt förutsättning 
för att målen ska kunna nås, till exempel i form av laborationsarbete. 
(Skolverkets Allmänna råd och kommentarer, 2004, s. 47f).
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3 § […] Om läraren på grund av en elevs frånvaro saknar underlag för bedömning av 
elevens kunskaper, skall betyg inte sättas. 
(Gymnasieförordningen, 2001, s. 56)

Betyg ska inte sättas om betygsunderlag saknas på grund av att eleven varit frånvarande. 
Om eleven däremot varit närvarande, men exempelvis inte deltagit i muntliga och 
skriftliga prov eller lämnat in arbetsuppgifter, ska betyg sättas och om läraren bedömer att 
eleven inte når målen sätts betyget Icke godkänd. 
(Skolverkets Allmänna råd och kommentarer, 2004, s. 51)

Elever ska fortlöpande informeras om sina utvecklingsbehov och framgångar i studierna. 
Syftet är att eleven när betygsättningstillfället kommer ska vara väl informerad om vilket 
betyg läraren kommer att sätta. 
   Utvecklingssamtalet är en form av den fortlöpande informationen. 
(Skolverkets Allmänna råd och kommentarer, 2004, s. 47f)

19 § Minst en gång per termin skall rektorn se till att eleven ges en samlad information 
om elevens kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal). 
Utvecklingssamtalet skall genomföras med den individuella studieplanen som grund.
   I fråga om elever som inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap skall även 
vårdnadshavarna få sådan information som avses i första stycket.
(Skolverkets Allmänna råd och kommentarer, 2004, s. 61)

[…] läraren […] [ska] fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov 
och framgångar i studierna. […] Utvecklingssamtalet är en form av fortlöpande 
information om elevens studiesituation, men inte den enda som ska förekomma. Detta 
gäller särskilt de elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen.
(Skolverkets Allmänna råd och kommentarer, 2004, s. 62)

Alltså; lärare ska i förväg redovisa grunderna för betygssättning, så att eleverna vet vad 

som krävs. Sedan ska eleven få fortlöpande gensvar på ”framgångar” och 

”uvecklingsbehov”. De ska då få reda på hur det har gått, vad de kan och vad de ännu inte 

kan. Utöver det ska eleverna minst en gång per termin inbjudas till ett utvecklingssamtal 

och för elever som är under 18 år även deras föräldrar. Till det kommer att den elev som 

riskerar att inte nå målen kan bjudas in till samtal oftare, till exempel i samband med 

elevvårdskonferenser. 

   Jag tänker att dessa regler finns till för att man tror att samtal mellan eleven, föräldrar 

och skolans företrädare kan utgöra ett stöd för elevens kunskapsutveckling och medverka 

till att fler elever når målen. Det är därför utvecklingssamtalet är ett extra viktigt inslag i 

en mindre kunnig elevs skolgång.
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1.2 Tidigare forskning

Skolans utvecklingssamtal är ett tämligen outforskat område, men minst två rapporter 

föregår min studie.

   Den ena heter Riskabla samtal (Hofvendahl, 2006) och är en doktorsavhandling om 

utvecklingssamtal i årskurs fem. Där diskuteras utvecklingssamtalens struktur utifrån 

teorier om institutionella samtal. Hofvendahl belyser hur samtalen inleds, hur lärare tar 

upp “problem” och hur samtalen avslutas.

   Den andra är skriven av Cilla Lindblom Larsson och heter Utvecklingssamtal i 

grundskolan (Lindblom Larsson, 2002). Där finns en undersökning av utvecklingssamtal 

med elever i år 9 som är baserad på intervjuer med lärare och elever. Bland annat framgår 

av hennes resultat (Lindblom Larsson, 2002, s. 70) att kunniga elever får sina framgångar 

i skolan bekräftade på utvecklingssamtal, medan mindre kunniga elever mest får 

synpunkter på brister vad gäller deras sociala beteenden. Lärare säger att ’NN skall 

skärpa sig’, ’lyssna på lektionerna’ eller ’vara tyst’ på lektionerna. Cilla Lindblom 

Larsson drar slutsatsen att dessa samtal präglas ”av en moraliserande och tillrättavisande 

inriktning” (Lindblom Larsson, 2002, s. 70).

   Cilla Lindblom Larsson skriver också att man kan identifiera en övergripande struktur i 

utvecklingssamtalen som hon beskriver (Lindblom Larsson, 2002, s. 67) så här:

1. Eleven och föräldrarna välkomnas och temat för samtalet presenteras dvs. hur det har gått i 
skolan för eleven.

2. Eleven och föräldern får en redovisning av prestationerna i ämnena med utgångspunkt i det 
skriftliga omdömet antingen i ord t ex ”du måste skärpa dig i svenska” eller som en 
positionsbestämning i relation till de formella betygsgraderna. Detta steg innehåller 
allmänna omdömen om elevens skolbeteenden som t ex att ”vara tyst och koncentrera sig 
på lektionerna.”

3. Eleven och föräldern inbjuds – oftast i frågeform – att reagera på lärarens omdömen.
4. Åtgärder föreslås eller samtalas om för att förbättra elevens skolprestationer. Ibland 

undertecknas en överenskommelse mellan läraren och eleven.
5. Samtalet avslutas.

Hon påpekar att de ovan beskrivna punkterna kan komma i olika ordning och att man 

ibland går man tillbaka till redan behandlade punkter. Och att det inte framgår av 

strukturen att deltagarna i ett samtal också kan göra s k sociala utvidgningar, som t ex 

handlar om syskon eller föräldrarnas egen skolgång. Hon konstaterar också att läraren 

talar merparten av tiden.

Cilla Lindblom Larssons studie baseras på indirekta beskrivningar av utvecklingssamtal. 

Det vill säga, hon beskriver samtalen utifrån intervjuer med lärare och elever och får på 
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det sättet en bild av deltagarnas olika uppfattningar. I avsnittet ”Behov av forskning”

(Lindblom Larsson, 2002, s. 85f) påpekar Cilla Lindblom Larsson själv att en sådan 

studie har svagheter. Hon föreslår att den som vill få en mer detaljerad bild av vad som 

faktiskt sker, gör någon form av ljudupptagning eller använder videoteknik. Hon föreslår 

också att man skulle utbilda en grupp lärare i samtalsmetodik och jämföra deras samtal 

med en grupp som inte är kompetenta att hålla samtal och försöka se om de olika 

gruppernas utvecklingssamtal får olika resultat. Hon skriver att ”det är viktigt att 

analysera behovet av särskild samtalskompetens och studera relationen mellan 

samtalskompetens och elevernas upplevelser och uppfattningar av utvecklingssamtalet”.

Ytterligare förslag på forskning är att studera den metainlärning som äger rum under ett 

utvecklingssamtal med mindre kunniga elever för att se om deras negativa självbild 

avseende skolprestationer och allmänt skolbeteende förstärks.
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1.3 Teori

1.3.1 Det pedagogiska samtalet

Det finns många olika teorier om kunskap och inlärning. Först så kan man antingen 

definiera ”kunskap […] som allmänt accepterad sanning” (Dysthe, 1996, s. 46) eller så 

kan man betrakta kunskap något som ”skapas på nytt av varje enskild individ” (Ibid). 

Beroende på vilket man väljer kommer man ha olika uppfattning om hur kunskap kan, 

och bör, förmedlas. Den första linjen ser kunskap som något som är objektivt och 

oberoende av människan och lärarens uppgift blir då att fylla eleven med kunskap. Den

andra ser istället kunskap som något som skapas av människan själv och lärarens uppgift 

blir då att få eleven att själv skapa kunskap.

   Vygotskij (Lindkvist, 1999) sa att människan bara kan lära sig saker som ligger i den 

närmaste utvecklingszonen. Han sa att en förutsättning för människans inlärning är att 

hon kan förankra ny kunskap med redan befintliga uppfattningar och på så sätt göra 

kunskapen till sin egen. För att detta ska vara möjligt menade Vygotskij att den nya 

kunskapen måste ligga inom räckhåll för människans fattningsförmåga. Den får aldrig 

ligga långt utanför ramen för vad människan redan kan utan måste hela tiden vara 

begriplig.    Vygotskijs (Vygotskij, 2001, s. 251ff) pedagogik gick ut på att läraren skulle fungera 

som en handledare som ordnar världen på ett sådant sätt att eleven lär sig av eget intresse. 

Enligt Vygotskij (Vygotskij, 2001, s. 391ff) är kunskap direkt beroende av interaktion 

och socialt samspel. Kunskap skapas genom språket och människans inlärning sker 

genom samtal.

   Konstruktivisterna (LearnTech, nummer 5) tror också att människan skapar kunskap 

utifrån vad hon redan kan. De menar att varje gång människan konfronteras med ny 

information testar hon om denna är förenlig med den kunskapsbild hon redan har. I den 

mån den är det väver hon direkt samman den nya informationen med det hon vet, är den 

det inte ifrågasätter hon. Visar den nya informationen sig vara övertygande omvärderar, 

korrigerar eller förkastar hon sin befintliga kunskap till förmån för den nya. Människan är 

förnuftig och gör allt för att slippa motsägelser.

   Dysthe är konstruktivist så till vida att hon tror att kunskap är något som konstrueras av 

människan. Och hon är influerad av Vygotskij i och med att hon också menar att det är 

viktigt att kunskapen ligger i den närmaste utvecklingszonen för att elever ska kunna ta 

den till sig. I Det flerstämmiga klassrummet (Dysthe, 1996) skriver hon att det är viktigt 
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för elevers inlärning att de känner sig delaktiga i undervisningen och det de lär sig har en 

verklighetsförankring. Dysthe delar Vygotskijs uppfattning om att dialog är viktigt för 

inlärning och skriver att hon har sett att dialog, rätt använd, gynnar elevers 

kunskapsutveckling. Hon skriver att man skapar nya kunskaper genom att ens befintliga 

uppfattning konfronteras och råkar i kollision med andras. Genom att i klassrummet få 

höra att en någon tänker annorlunda tvingas eleven i viss mån omvärdera, och i viss mån 

omformulera sin kunskap, för att i den egna verklighetsuppfattningen ge rum åt en annan 

elevs uppfattning också. Hon skriver att ”en undervisning med betoningen lagd på social 

samspel kommer att hjälpa eleverna att både tillägna sig brottstycken av andra 

människors strukturer och göra kunskapen till sin egen” (Dysthe, 1996, s. 46f). Dysthes 

studie bekräftar Vygotskijs teori om att kunskap skapas genom samtal. Hon utlyser också 

en varning. Det finns en risk att lärare som vill arbeta dialogiskt tror att de gör det när de i 

själva verket för en monolog och endast låter elever komma med kommentarer.

1.3.2 Varför heter det utvecklingssamtal?

I Sverige förändrades skolsystemet 1994. En av anledningarna till att man gjorde denna 

förändring var att man, i Sverige, hade ändrat synen på kunskap. Man trodde mer på 

Vygotskij och Dysthes pedagogik.

   Jag tänker att det var med Vygotskijs närmaste utvecklingszon i åtanke man beslutade 

att sätta upp individuella utvecklingsplaner och att det var utifrån Vygotskijs teorier om 

handledningens betydelse för kunskapsutveckling som man införde att varje elev skulle 

ha en mentor istället för en klassföreståndare. Uppfattningen om att samtal har en 

pedagogisk funktion i sig låg bakom att man döpte om kvartsamtal till utvecklingssamtal.

   Namnbytet från kvartsamtal till utvecklingssamtal var ett sätt att markera att den nya 

läroplanen också skulle påverka skolans sätt att kommunicera. På de gamla kvartsamtalen 

informerade läraren föräldrarna om elevens prestationer och hur eleven uppförde sig i 

skolan. På utvecklingssamtal diskuterar man elevens fortsatta kunskapsutveckling 

tillsammans med föräldrarna. Kvartsamtal var egentligen inget annat än muntlig 

information. Utvecklingssamtal sker i dialogform och har en pedagogisk funktion i sig. 

Utvecklingssamtal ger elev och förälder minst lika mycket taltid som läraren. Där sätter 

man tillsammans upp mål för elevens fortsatta kunskapsutveckling och dessa mål följs 

sedan upp. Allt detta för att utvecklingssamtalen, till skillnad från kvartsamtal, ska vara 

en del av skolans pedagogiska verksamhet. Syftet är att samtalen i sig ska vara 

utvecklande (Andersson, 2002, s. 7f).
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1.3.3 Samtalsforskning

Det finns en hel del litteratur om samtalsforskning. Till exempel Samtalsforskning: en 

introduktion (Londen, 1995) och Samtalsananlys – så gör vi när vi pratar med varandra 

(Norrby, 2004). Båda dessa böcker ger en inblick i forskningsområdet samtals- och 

diskursanalys. Böckerna ger en översikt över samtalsanalysens olika skolbildningar och 

de mer praktiska resultat de olika sätten att gå till väga kan leda fram till. De ger praktiska 

råd angående insamlande av material och beskriver det praktiska tillvägagångssättet för 

transkription.

   Denna uppsats forskningsämne har en del gemensamt med samtalsanalys. Den handlar 

till viss mån om att analysera sociala principer och om att beskriva fenomen som 

turtagning, vem som avbryter och får avbryta vem, vem som instämmer med vem, vem 

som ställer frågorna och vem som förväntas besvara dem.

1.3.3.1 Institutionella samtal

Ett institutionellt samtal (Jakobsson Öhrn, 2005) är ett samtal mellan en, å ena sidan, 

professionell yrkesutövare och en, å andra sidan, vanlig människa. Ett sådant samtal 

skiljer sig från ett vardagligt samtal eftersom de har en tydlig samtalsstruktur. 

Institutionella samtal är ofta utformade efter en mall och ena partens bidrag kan ha 

planerats och nedskrivits på förhand. Institutionella samtal är målorienterade. De förs i ett 

visst syfte och förväntas leda fram till någon form av resultat. Ibland finns ramar inom 

vilka samtalet får uttryckas eller vissa krav på formalitet.

   ”Flera studier ([…][t.ex.] Linell och Jönsson, 1991[…]) har visat att det finns en 

grundläggande asymmetri i relationen mellan parterna i ett institutionellt samtal” (Harriet 

Jakobsson Öhrn, 2005, s. 4). Med asymmetri menar man att samtalet inte sker på lika 

villkor för de medverkande, utan att den professionelle har asymmetrin till sin fördel och 

befinner sig därför i överläge. 

   En sådan asymmetri utgörs av att samtalen är mer bekanta för den professionelle. För 

honom eller henne är samtalets struktur, dess form och de ramar som gäller helt naturliga. 

Det kanske ingår i den institutionella yrkesrollen att dagligen föra denna typ av samtal 

och samtalet går mer eller mindre på ren rutin. Den vanliga människan har däremot 

kanske aldrig haft erfarenhet av ett liknande samtal förut. Hon är inte medveten inom 

vilka ramar samtalet får uttryckas eller vilka krav på formalitet som där finns. Andra 

asymmetrier som kan uppkomma beror på att den professionelle betraktar saken som ett 

rutinförfarande samtidigt som den vanliga människan upplever sitt fall som unikt och 
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personligt samt att det finns en tydlig rollstruktur i dessa institutionella samtal som är mer 

bekant för den professionelle. Han, eller hon, är välbekant med sin roll, eftersom det är en 

del av hans, eller hennes, yrke. Den vanliga människan å andra sidan är inte lika klar över 

vad hennes roll innebär, eller ens att hon har en roll. Förhållandet att parternas olika roller 

är olika väldefinierade samt parternas omedvetenhet att dessa olika dessa roller varierar, 

skapar asymmetri.

   I fallet institutionella samtal är alla dessa asymmetrier ett uttryck för den professionelles 

sociala maktposition. Samtalen styrs av den professionelle, som har asymmetrin till sin 

fördel, medan den vanliga människan blir mer eller mindre lotsad genom samtalets olika 

faser.

1.3.3.2 Obalans i samtal

De termer och definitioner jag här använder har jag hämtat ur två artiklar Dialogue 

between expert and novice: on differences in knowledge and their reduction 

(Wintermantel, 1991) och ’Teaching’: conversational transmission of knowledge 

(Keppler & Luckmann, 1991) som jag själv översatt. Jag hoppas att det ursprungliga 

budskapet inte gått förlorat i översättningsprocessen utan att jag lyckas göra den 

forskning jag refererar rättvisa.   Det är inte bara i institutionella samtal som det råder olika samtalsvillkor. Faktorer som 

kan påverka samtalet är social bakgrund, ålder och kunskapsnivå.

   I Dialogue between expert and novice: on differences in knowledge and their reduction 

(Wintermantel, 1991) och ’Teaching’: conversational transmission of knowledge (Kep-

pler & Luckmann, 1991) diskuteras hur obalans i samtalsdeltagares kunskap leder till 

asymmetri. Obalans i kunskap om samtalets ämne eller olika behärskning av ord och 

termer påverkar symmetrin. Wintelmantel (1991, s. 125) skriver om samtal där en part 

instruerar en annan att praktiskt utföra något. Hon säger att när kunskap muntligen 

lämnas från en person till en annan så är det den som har rollen som instruktör som 

dominerar samtalet. Den som instruerar kan nämligen styra vilken information som den 

andre, nybörjaren, ska få ta del av. Trots denna asymmetri så finns det samtidigt, som 

Wintelmantel (1991, s. 139) påpekar, ett ömsesidigt beroende mellan samtalets deltagare. 

Instruktören behöver signaler från nybörjaren för att kunna avgöra vilken information 

som ska förmedlas och nybörjaren behöver en fullgod beskrivning för att kunna ta till sig 

kunskapen tillräckligt väl för att själv klara av ett praktiskt utförande. Wintermantel 

(1991, s. 130f) berättar att instruktören försöker bilda sig en uppfattning om nybörjarens 

förkunskaper för att utifrån denna uppfattning avgöra på vilken språklig nivå 
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instruktionen ska utformas för att vara anpassad efter nybörjarens förutsättningar. Han 

eller hon måste förvissa sig om att nybörjaren förstår de ord som används och klarar av 

undervisningstempot. Det är nödvändigt att instruktören anpassar instruktionsspråket efter 

nybörjarens fattningsförmåga för att undervisningen ska fungera. För att detta ska vara 

möjligt krävs att den som undervisas ger signaler som visar instruktören vad som faktiskt 

uppfattas korrekt.

   Om oklarheter dyker upp frågar nybörjaren – denna förfrågan kan vara en konsekvens 

av att instruktören överskattat nybörjarens kunskaper. Keppler & Luckman skriver att 

detta kan betraktas som ett västerländskt kulturfenomen: ”A maxim of conversational 

etiquette against ‘talking down’ seems to operate in ordinary conversations in our 

society.” (1991, s. 149). Vi vill inte idiotförklara folk utan vi föredrar att förutsätta att de 

kan mer än de gör.

   Keppler & Luckman (1991, s.143–165) beskriver fler asymmetriska 

undervisningssituationer. I helt vardagliga samtal händer det att ena parten förklarar något 

för den andra. Ofta initieras undervisningen av att den som saknar kunskapen signalerar 

detta, till exempel genom att ställa en fråga. Ibland kan undervisningsscenariot medvetet 

initieras av den som sedan tar lärarrollen. Då inleds undervisningen på lärarens initiativ 

genom att läraren själv medvetet väljer formuleringar, eller samtalsämnen, som bjuder in 

till förfrågan. Den obalans i kunskap som utlöser undervisningen kan gälla vad som helst; 

en liten bagatell eller mer övergripande terminologi. Keppler och Luckmann (1991, s. 

143ff) skriver att i samtalets utgångsläge, innan motsatsen är bevisad, förutsätter alla 

samtalets parter att alla har samma kunskaper om samtalets ämne, men att det samtidigt 

finns erfarenhet av att människor har olika bakgrundskunskap. Detta resulterar i att alla 

inträder i samtalet förutsättningslöst utan förutfattade meningar om någons mindre 

vetande, men samtidigt är alla så pass medvetna om att skillnader i kunskap kan 

förekomma att de i den mån frågor dyker upp inte blir förvånade utan är beredda att 

förklara.   Keppler och Luckmann (1991, s. 145f) skriver att under ett och samma samtal kan en 

person växla mellan att själv ta rollen som elev, lärare och passiv åskådare just därför att 

det, när asymmetrin i kunskap uppmärksammas av någon av samtalets deltagare, blir 

första prioritet för alla att eliminera denna asymmetri. I det skedet koras en deltagare, ofta 

inte bestämd på förhand, till lärare och den som visat sig okunnig blir elev. Själva 

undervisningen är en asymmetri eftersom båda inte har samma utgångspunkt. Läraren 

talar till eleven som istället är utsedd att lyssna och nicka. Det ingår i rollen som elev att 

visa att man hör på uppmärksamt och att signalera att man förstår – förutsatt att man gör 
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det. Läraren måste anpassa sin undervisning efter elevens fattningsförmåga. Läraren kan 

ta längre pauser under samtalet utan att behöva bli avbruten. De fungerar som anvisningar 

till eleven att inflika lyssnarstöd. 

   Keppler och Luckmann (1991, s. 156ff) säger att det i den mån det ändå händer att 

lärarens undervisning blir avbruten av något annat än en förfrågan om förtydligande beror 

det på att läraren på ett eller annat sätt misslyckats i sin lärarroll. Läraren kan till exempel 

ha misslyckats i sin bedömning av elevens förkunskaper och förklarat på ett allt för 

komplicerat sätt. I sådana fall händer att undervisningen avbryts helt eller att lärarrollen 

tas över av någon annan av samtalets deltagare. Annars fortsätter undervisningen till dess 

eleven upplysts till högre vetande och den tillfälliga obalansen i kunskap är utjämnad. Då 

återgår samtalet till en mer likvärdig fördelning mellan samtalets deltagare. 

1.3.3.3 Härskartekniker

Härskartekniker (Wikipedia. Den fria encyklopedin) är ett begrepp som myntades av 

Berit Ås 1976. Det beskriver fem olika sätt som en dominant grupp socialt och retoriskt 

kan manipulera en situation för att bibehålla en synlig eller osynlig hierarki gentemot 

personer från andra grupper. När Berit Ås myntade begreppet gjorde hon det för att visa 

hur män bibehåller sitt grepp om kvinnor, men härskarteknikerna kan förekomma i andra 

sammanhang än i upprätthållande av könsmaktsordningen också. Till exempel så används 

de för att exkludera människor med "felaktig" social bakgrund, ålder eller etnicitet från 

makten. Alla kan använda dessa metoder, men de infinner sig ofta mer naturligt från den 

som har position ovanifrån.

   De ursprungliga fem härskarteknikerna är:

1. Osynliggörande: Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att 
ignorera dem.

2. Förlöjligande: Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller 
person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda 
slående men ovidkommande liknelser.

3. Undanhållande av information: Att utestänga någon eller marginalisera dess roll 
genom att undanhålla dem väsentlig information.

4. Dubbelbestraffning: Att försätta någon i en situation där de nedvärderas och 
bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ de väljer.

5. Påförande av skuld och skam: Att få någon att skämmas för sina egenskaper, 
eller att antyda att något de utsätts för är deras eget fel. Detta sker ofta genom en 
kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.
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1.4 Studien

1.4.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att studera tre elevvårdskonferenser, det vill säga 

utvecklingssamtal med mindre kunniga elever och deras föräldrar, utifrån två 

huvudsakliga frågeställningar:

 Handlar dessa elevvårdskonferenser på gymnasiet om samma sak som Cilla 

Lindblom Larsson beskriver att de gör på grundskolan eller är de 

kunskapsutvecklande?

 Hur ser samtalsstrukturen ut i dessa elevvårdskonferenser?

I arbetets första del vill jag se om Cilla Lindblom Larssons slutsats, att utvecklingssamtal 

med mindre kunniga elever handlar mer om sociala beteenden än kunskapsutveckling, 

bekräftas genom att studera hur tre elevvårdskonferenser på ett gymnasium ser ut. Jag vill 

nyansera eller ge en motbild till den beskrivningen genom att istället för en indirekt 

observation göra en direkt sådan. Jag baserar därför min studie på bandinspelningar och 

försöker i största möjliga mån låta oavkortade transkriptioner av hela samtal själva berätta 

vad samtalen handlar om. I de fall jag ansett att transkription inte ger en bättre bild än ett 

referat har jag ändå refererat. Det motiverar jag med att oavkortade transkriptioner är 

mycket sidutrymmeskrävande och min redovisning blir lång ändå. Jag anser fortfarande 

att allt jag har transkriberat har varit nödvändigt eftersom jag inte kunnat konkret 

exemplifiera hur dessa samtal faktiskt ter sig i praktiken med samma exakthet om jag 

bara refererat. 

   Med hjälp av dessa oavkortade transkriptioner vill jag beskriva hur utvecklingssamtal 

låter i praktiken och diskutera huruvida dessa har den utvecklande pedagogiska funktion 

styrdokumenten förespråkar eller om de, som Cilla Lindblom Larsson påstår, inte har det.

   Därefter vill jag studera elevvårdskonferenserna utifrån ett samtalsmetodiskt perspektiv. 

Jag vill beskriva samtalsstrukturen och studera denna utifrån forskning om institutionella 

samtal och asymmetriska talarsituationer.
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1.4.2 Metod

Man kan säga att min studie innebär en uppföljning och fördjupning av Cilla Lindblom 

Larssons. Jag har, efter att ha fått samtliga parters skriftliga medtycke, dokumenterat tre 

elevvårdskonferenser med hjälp av bandinspelning (en diktafon placerad på bordet). 

Under inspelningsarbetets gång har jag haft kontinuerliga samtal med samtalens mentor 

om hans erfarenheter av utvecklingssamtal och efter samtalen har jag intervjuat även 

honom för att höra hans upplevelser av dessa samtal.

   Dessa tre bandinspelade elevvårdskonferenser har jag sedan transkriberat utifrån en 

samtalsstruktur Cilla Lindblom Larsson beskrivit i sin rapport (Lindblom Larsson, 2002, 

s. 66f). Jag har namngett och definierat de olika stadierna så här:

1. Inledning: Eleven och föräldrarna välkomnas och temat för samtalet presenteras dvs. hur det har 
gått i skolan för eleven.

2. Information: Eleven och föräldern får en redovisning av prestationerna i ämnena med 
utgångspunkt i det skriftliga omdömet antingen i ord t ex ”du måste skärpa dig i svenska” eller 
som en positionsbestämning i relation till de formella betygsgraderna. Detta steg innehåller 
allmänna omdömen om elevens skolbeteenden som t ex att ”vara tyst och koncentrera sig på 
lektionerna.”3. Diskussion: Eleven och föräldern inbjuds – oftast i frågeform – att reagera på lärarens omdömen.

4. Åtgärd: Åtgärder föreslås eller samtalas om för att förbättra elevens skolprestationer. Ibland 
undertecknas en överenskommelse mellan läraren och eleven.

5. Eftersnack: Samtalet avslutas.

Precis som Cilla Lindblom Larsson påpekar (Lindblom Larsson, 2002, s. 67) varierar det 

hur tydligt samtalen kan delas in i dessa faser. Ibland förekommer alla fem i just 

ovanstående ordning och ibland i en annan ordningsföljd. Det händer att faser buntas ihop 

och att samtalen innehåller sociala utvidgningar (som till exempel rektors arbetssituation i 

största allmänhet, gymnastiklärarens semesterresa, föräldrarnas träningsintressen och 

studiebakgrund, pojkens eventuella frukostvanor eller mentors egna uppväxtvillkor och 

barndom).   Därefter har jag analyserat transkriptionerna utifrån innehåll. Jag har då studerat vad 

ämnesrelaterade IG-omdömen, råd och anvisningar i samband med föreslagna åtgärder 

handlar om genom att kategorisera dessa som antingen uttryck för kunskap eller uttryck 

för uppförande (det som Cilla Lindblom Larsson kallar socialt beteende). Sedan har jag 

försökt skapa mig en bild av vilken sorts omdömesord som är vanligast förekommande, 

de som handlar om kunskap eller de som handlar om uppförande, genom att se hur många 

ord som faller inom respektive kategori.

   När jag började sortera stötte jag dock på problem. Vissa ord var svåra att kategorisera. 

De var varken kunskap eller uppförande – eller kanske både och. Till exempel, ansåg jag 

inte att ”inte lämnat in uppgifter” var fråga om kunskap, men för den skull var det inte 

heller uppförande. Ordet ”frånvaro” tyckte jag inte heller kunna klassa som ett uttryck för 
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kunskap, men inte heller ville jag kategorisera det som uppförande eftersom jag anser att 

man åtminstone måste vara närvarande för att uppföra sig. För att kringgå problemet 

(utan att i ett så tidigt stadium blanda in min egen tolkning) införde jag en tredje kategori 

som jag valde att kalla gråzonen. Där samlade jag alla de omdömen jag fann antingen 

intetsägande eller tvetydiga.

   Mina resultat sammanfattade jag till slut i scheman utifrån vilka jag sedan bildade mig 

en uppfattning om huruvida man, i dessa elevvårdskonferenser, följer styrdokumentens 

riktlinjer och pratar om elevens kunskapsutveckling, eller gör som Cilla Lindblom 

Larsson påstår och klagar på elevens sociala skolbeteende. 

   Därefter utgick jag istället från forskning om institutionella samtal och de asymmetriska 

talsituationer som presenteras i Dialogue between expert and novice: on differences in 

knowledge and their reduction (Wintermantel, 1991) och ’Teaching’: conversational 

transmission of knowledge (Keppler & Luckman, 1991) och studerade 

elevvårdskonferensernas struktur. Även det satte jag i relation till styrdokumentens 

riktlinjer om pedagogiska samtal.

1.4.2.1 Urval och begränsning

I min studie har jag studerat tre elevvårdskonferenser med pojkar på samma 

utbildningsprogram ledda av en och samma mentor. Med andra ord är mitt material 

väldigt begränsat och det i sin tur gör min studie väldigt liten. 

   Mina resultat är därför inte generaliserbara och de säger ingenting om hur 

utvecklingssamtal på gymnasiet faktiskt går till i största allmänhet. De kan knappt 

användas för att bekräfta eller motsäga giltigheten av Cilla Lindblom Larssons resultat 

heller. Det är dock inte heller min ambition. Jag vill inte tala om hur det ligger till med 

utvecklingssamtal på gymnasiet i allmänhet, eller ens hur det låter för det mesta, jag vill 

inte heller säga huruvida Cilla Lindblom Larsson har fel eller rätt i det hon påstår. Jag vill 

bara ge ett exempel på hur det kan låta när man för utvecklingssamtal med en mindre 

kunnig elev på gymnasiet. Mina resultat ger en bild av något som förekommer. 

De elevvårdskonferenser jag transkriberat och analyserat är samtal, som jag tillåtits 

närvara vid och spela in, med pojkar som visat sig ligga på IG i fler än tre ämnen vid 

skolans mitterminskonferens. Jag har inte närvarat vid samtal där mentor misstänkt att 

känsliga bakomliggande faktorer och sociala problem har kunnat komma att diskuteras. 

Man skulle således kunna generalisera mitt urval som pojkar med IG i fler ämnen än tre 

som har en studiesituation eller en social situation som inte är katastrof och dessutom inte 
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har något emot att spelas in på band (och där föräldrarna inte heller har något emot att bli 

inspelade).

1.4.2.2 Forskningsetik

För att kunna närvara och samla in mitt material - utan rättsliga och etiska klavertramp –

så valde jag att möta eleven och föräldrarna innan samtalen och då förklara vem jag var 

och vad jag ville göra. Jag berättade att jag heter Anna och läser sista terminen på 

lärarprogrammet och att jag skriver ett examensarbete för att lära mig mer om 

utvecklingssamtal. Jag berättade att jag i första hand vill studera lärarens roll i samtalet 

och att jag för i efterhand ha en exakt bild både skulle vilja närvara och spela in på band 

för att efteråt kunna få citera ordagrant. Jag var medveten om att jag skulle kunna komma 

att stöta på svårigheter när jag presenterade detta förslag eftersom de samtal jag valt att 

studera – och spela in – är känsliga. De handlar om problem och föräldrarna är kallade för 

att få veta att det går dåligt för deras barn.

   Det var därför viktigt för mig att ha forskningsetiska principer (Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning) i åtanke när jag mötte dessa 

människor och spelade in dem eftersom jag inte på något sätt ville riskera att kränka 

någons integritet. Till exempel finns det ett samtyckeskrav att ta hänsyn till. Då man 

måste respektera att alla har rätt att avstå från att vara med i ens undersökning gav jag alla 

medverkande en möjlighet att tacka nej innan. Jag spelade därför inte in utan att först 

fråga om lov. Dessutom måste man tänka på informationskravet: alla de som väljer att 

vara med har rätt att veta vad min undersökning går ut på. Jag berättade därför mitt syfte 

med att spela in innan jag spelade in. Mina undersökningspersoner har rätt att veta precis 

vad jag ska använda materialet till; och i vilket sammanhang, och det är endast där jag 

sagt att jag ska använda materialet som det sedan får användas. Jag lät därför samtliga 

medverkande skriva under det papper där jag skrivit vad jag ämnar använda inspelningen 

till. Slutligen måste man alltid ta hänsyn till tystnadsplikten och konfidentialitetskravet. 

Alla som ställer upp i forskning har rätt att göra det anonymt så jag lovade mina 

undersökningspersoner att aldrig nämna dem vid namn. 

   Därför, när jag i denna uppsats refererar till mina inspelningar (eller om jag i efterhand 

skulle bli ombedd att spela upp dem för någon), utesluter jag allt som kan återkopplas till 

specifik person eller plats. Jag har bytt alla personnamn mot förkortningar.
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1.4.2.3 Transkription

Jag har valt att transkribera samtalen så detaljerat som jag ansett nödvändigt för studiens 

syfte. Låt mig här förklara hur jag i vissa fall transkriberat för att hjälpa läsaren att tolka 

kommande transkriptioner.

   Jag har transkriberat utifrån Anne-Marie Londens transkriptionsmall (Anne-Marie 

Londen, 1995, s. 50) men dessutom valt egna tecken. De tecken jag använder är följande:

… anger uteslutna meningar i en tur
[KOMMENTAR] anger kommentar av mig som transkriberare
(.) en kort paus eller ett andetag
(ohb) det som sägs är ohörbart
men något betonas extra nogrannt
>men< uttalas snabbare än normalt
<men> uttalas långsammare normalt 
me-men uttalas med stamning eller att någon stakar sig
NN markerar ett personnamn till exempel på

en lärare eller en förälder
PN markerar pojkens namn
MN markerar mentors namn
RN markerar rektors namn
ON markerar namn på ort
X markerar namn på skolan eller något annat som 

skulle kunna röja skolans identitet 

Jag transkriberar genom att stava orden efter hur de uttalas och skriver ut talspråkliga 

uttryck med vanliga bokstäver i löpande text. Se exempel 1. 

Exempel 1 

Rektor: och eh då var det vissa elever som hade väldigt många kurser som just nu ligger på 
ickegodkänd (.) eh och-eh jag kan väl säga att vi va kanske lite mera så att vi (.) fällde 
hellre än friade fö-vi tycker att det är bra att vi får prata med alla elever sen (.) jo (.) det 
är inga slutgiltiga betyg va utan
det är en varning va (.) och ungefär så här ska man tänka-rå * att (.) om det fortsätter på 
samma sätt som det gjort hittills inte skärper dej >och så vidare< så blir det ett IG 

När man transkriberar samtal mellan flera parter brukar man skriva ut alla namn hela 

tiden. Se exempel 2. 

Exempel 2

Rektor:
Mentor: spelar och stör mej                                
Pojken:                           men det gör inte jag jag skiter i det…
Pappan:

Rektor:
Mentor:                                                                             men då kan ju inte jag göra nåt åt 

problemet heller
Pojken: 
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Pappan:

Rektor:
Mentor: (.) det (.) förstår du?
Pojken:                                men jag är inte sån som säger a men han sitter och spelar 
Pappan:

Men eftersom min resultatdel blir lång ändå har jag, av utrymmesskäl, valt att bara 

transkribera de som pratar. Se exempel 3.

Exempel 3.

Mentor: spelar och stör mej                                
Pojken:                           men det gör inte jag jag skiter i det…
Mentor:                                                                             men då kan ju inte jag göra nåt åt 

problemet heller (.) det (.) förstår du?
Pojken:                                men jag är inte sån som säger a men han sitter och spelar 

Jag vill varna för att jag, genom att inte skriva ut alla namn på varje rad, kan påverka 

läsarens upplevelser av samtalen. Om jag skulle ha gjort det så skulle läsaren hela tiden 

uppmärksammats på att det finns tysta deltagare i samtalet. Nu, när jag bara transkriberar 

de som säger något riskerar jag att läsaren missar att någon av samtalets deltagare hela 

tiden sitter passiv. Jämför ovanstående exempel och se hur exempel 2 både visar att 

mentor och pojken pratar och att pappan och rektor är tysta medan exempel 3 bara visar 

att mentor och pojken pratar. 

   Eftersom jag transkriberar samtal mellan flera olika parter beskriver många 

transkriptioner dialog mellan samtalets olika deltagare. Se exempel 4.

Exempel 4.

Mentor: torsdagar (.) mellan klockan tre och fyra (.) och sen datastugan är på onsdagar (.) klockan 
tolv (.)

Pojken:               var jag på idag
Mentor: och va sa du?
Pojken:                       den var jag på 
Mentor:                                              a
Rektor:                                                   det var väl bra? 
Pojken:                                                                            ja
Rektor:                                                                                eller? 
Pojken:                                                                                       ja                           
Rektor:                                                                                          var det inte bra?
Pojken:                                                                                                                     jo det var bra

I föregående exempel (exempel 4) inbjuder pojken till dialog genom att prata i mun på 

mentor och säga ”var jag på idag”. Mentor avbryter vad han pratar om och säger ”vad sa 

du?” Pojken upprepar vad han sa och mentor lyssnar. Han inflikar lyssnarstöd: ”a”. 
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Rektor tar ordet och ställer en fråga till pojken: ”det var väl bra?”. Pojken svarar ”ja”. 

Därefter följer en ordväxling mellan rektor och pojken där de turas om att prata. 

I andra fall händer det att någon av samtalets deltagare pratar samtidigt, avbryter eller 

pratar i mun på någon utan att denne någon för den skull avbryter vad han pratar om. Se 

exempel 5.

Exempel 5.

Mentor: …du måste riktigt ta tag  i det här nu (.) och göra färdigt allting som saknas och börja va 
engagerade på lektionerna (.) … (.) … inte skrivit nånting än (.) inte gjort nånting (.) å jag 
känner likadant som flera andra lärare säger här att saknar lektionsaktivitet-vad händer? 
Hu-hu tänker du? va-hur tänker du på lektionen? (.) när du ska jobba (.) va (.) varför gör 
du annat? … det är du som-

Pojken:                                                                                                                       jag gör (ohb)…
Mentor: studerar för dina betyg (.) det är ingen av oss lärare som studerar åt dig (.) utan det är ju 

du själv som gör det (.) så när du stöter på problem med nånting det visar ju också att du 
vill nå fram och vill klara av nånting om du kommer och ber om hjälp…

Här stället mentor en fråga han inte menat få svar på. När pojken svarar gör han det i mun 

på mentor. Mentor nappar dock inte på pojkens påbörjade invit till dialog utan fortsätter 

prata som om inget har hänt.



22

2 Resultat

Nu följer en fas för fas beskrivning av de elevvårdskonferenser jag närvarat vid. 

2.1 Elevvårdskonferens 1 (pojke, sex IG) 

Föräldrarna ligger i skilsmässa och precis innan samtalet ska börja berättar pojken att 

pappan inte informerat mamman om att datumet för konferensen blivit framflyttat. 

   Tydligen är det så att rektor först pratat med båda föräldrarna och sedan ändrat datumet 

tillsammans med pappan. Det verkar som att pappan struntat i att vidarebefordra 

informationen till mamman som han lovat, men pappan hävdar att så inte är fallet. Det 

kommer fram att pojken och pappan inte längre pratar med varandra. Minuten innan 

samtalet ska börja är det därför oklart om pojken överhuvudtaget tänker närvara. 

   Till slut samlas i alla fall alla; rektor, mentor, (jag,) pappan och pojken vid samma bord. 

Rektor frågar pappan huruvida mamman blivit informerad eller inte. Pappan säger att hon 

har det och pojken att mamman inte visste att konferensen skulle äga rum denna dag. 

Rektor bestämmer sig för att genomföra elevvårdskonferensen med dem som är på plats, 

men säger inledningsvis att man kommer att ha en konferens till om det visar sig att 

mamman hade velat närvara.

2.1.1 Inledning

Rektor inleder samtalet med att i korta ordalag berätta anledningen till att man kallat till 

elevvårdskonferens; han säger att pojken vid mitterminskonferensen fått omdömet IG i 

fler ämnen än tre ämnen, att det kan komma att leda till att han får gå om ettan. Det låter 

så här: 

Rektor: eh och vi ska ha en sån dära elevvårdskonferens (.) eh vi har ju träffats innan och då pratade vi ju 

lite grann om hur det gick <med> PN och sånt där och det-det det vet jag att jag sa att (ohb) vänta 

tills den här mitterminskonferensen och det har vi haft (.) eh för ungefär fjorton dar sen så gick vi 

igenom varenda elev alla lärare (.) vi tittade  på kurser hur ser det ut och så vidare (.) 

Pappan:                                                 mm 

Rektor: och eh då var det  vissa elever som hade väldigt många kurser som just nu ligger på ickegodkänd

(.) eh och-eh jag kan väl säga att vi va kanske lite mera så att vi (.) fällde hellre än friade fö-vi 

tycker att det är bra att vi får prata med alla elever sen (.) jo (.) det är inga slutgiltiga betyg va utan

Pojken:                                                          ha ja inte IG varning?
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Rektor: det är en varning va (.) och ungefär så här ska man tänka-rå PN att (.) om det fortsätter på samma 

sätt som det gjort hittills inte skärper dej >och så vidare< så blir det ett IG i slutänden (.) i 

slutbetyget (.) eh och vi tittade på dom som hade runt tre fyra och  även flera IG-varningar och 

skulle det va så att du har så många IG’n när betygena sätts i  slutet på vårter-minen då (ohb) 

diskussion om du får flytta upp i tvåan (.) eh så då tyckte vi de va viktigt att ta kontakt med 

hemmet-tala om att det här är läget (.) vi behöver en klar skärpning från din sida då * och s-att du 

Pojken:                                                                                                                                                  va’är’e-

Rektor: inte hamnar (.) >vänta lite granna< nu pratar ja o-så får du prata sen … då ska vi se MN

Pojken: ja har IG i?(.) eller asåå

Rektor: då får du berätta lite-granna om hur det ser ut läget för dig PN

När rektor är klar lämnar han ordet till mentor.

2.1.2 Informationen

Mentor informerar pojken och pojkens pappa om anledningarna till varför pojken ligger 

på IG i de olika ämnena. Det börjar så här:

Mentor: ja som det ser ut nu rå (.) så är’e ju IG-varningar i sex ämnen (.) å’re är i elkunskap, matematik, 

svenska, idrott, datakunskap och i engelska då som jag har

Pappan:                                                                                              icke godkänd? idrott?            (ohb)                                                         

Mentor:                                                                                                                     a-a IG-varningar (.) det är 

alltså inget slutbetyg som sagt var än utan det ä (.) nu kommer du in lite senare PN (.) till skolan 

Pojken:                                                                                                                                                  kan du-

               inte säga vad det är för nå’t då?

Mentor:                                                  ja kommer till det (.) jag ska berätta allt (.) nu kommer du in lite 

senare som sagt var på skolan (.) men du har redan halkat efter-ja kan ju-ja kan ju  ta dom här i 

ordning-om vi börjar med elkunskapen som du har NN i (.) så säger han så här att du har inte 

presterat tillräckligt på lektionerna och du har missat massor av praktiska moment (.) det är mycket 

praktiska moment i elkunskapen (.) och du måste helt enkelt jobba mer på lektionerna (.) för å få 

ett godkänt (.) han tycker inte att du gör det du ska (.) å han har inte sett nåt (.) av dej (.) och de 

som behöver göras på lektionerna (.) om vi tar matte då (.) som du har NN i (.) så är det (.) 

ekvationslösningar som ej är godkända i dä ämnet (.) och dä som saknas (.) eh du ska göra en 

komplettering i statistik (.) och om du undrar vad det är du ska göra så handlar det om lägesmått

(.) står det här (.) och det är medelvärde, medianer och typvärde (.) eh-

Pojken:                                                                                                                                               mm

Mentor: som just dom här (.) specifika delarna som jag inte är så insatt i va det ä (.) där kan jag skriva ner 

men sen måste du ta det med varje lärare i varje ämne (.) å prata om (.) hon har inte sagt nåt annat 

än att det va dä (.) som du inte var godkänd på (.) eh  om vi tar svenska så saknar lektionsaktivitet 
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står det också (.) ibland så är du aktiv och ibland så gör du ingenting tycker NN (.) eh hon säger att 

ni har pratat (.) om svenskan (.) så du har fått information av henne                                 det saknas-

Pojken:                                                                                                             jag har lämnat in alla (ohb)

Mentor: vissa inlämningar >sa hon< hon saknar vissa (.) men tycker att du är väldigt lättdistraherad på 

lektionerna och gör mycket annat och att du behöver fokusera mycket mycket mer på dä du 

faktiskt ska göra på lektionerna (.) och ehm idrotten har jag pratar med NN som du har här NN (.) 

och eh (.) det han saknar mest det är ju närvaro du har varit mä vid fyra tillfällen fast du har bara 

varit mä på två utav dom (.) du har varit ombytt på två (.) idrottstillfällen (.) å dä-ä alldeles för lite 

för honom för att kunna sätta ett godkänt                                                                 mm (.) men ändå

Pojken:                                                                  men vi har ju bara haft gympa sex gånger 

Mentor: du har ändå bara varit med två då utav dom sex                                               

Pojken:                                                                            men jag har varit där i alla fall …

Mentor avbryter informationen och diskuterar närvaron på gymnastiken. Sedan fortsätter 

han:

Mentor: … datakunskapen (.) så står dä att (.) du glider mä men du gör inget (.) du åker mä på det som 

händer fast du presterar inte tillräckligt själv (.) du måste lämna in uppgifter (.) du måste det är 

samma sak här du måste arbeta på lektionerna (.) det står här att du kollar på film lyssnar på musik 

och spelar spel istället för att göra-re-ru ska göra (.) och att-eh (.) å tyckt att du visat rätt dålig 

attityd mä (.)     gentemot henne (.) alltså att du inte (.) bryr dej helt enkelt (.) å det kan väl jag 

Pojken:                 (ohb)? 

Mentor: känna också (.) när jag pratat med dig (.) hittills att du inte rir’ritha tagit på allvar vad man säger 

till dej (.) och jag har inte fått in en enda inlämning av dej i engelskan

Pojken:                                                                                                                 har du visst…

Mentor tar en diskussion med pojken om inlämningsuppgifter i engelskan. Han säger att 

han, som engelsklärare, inte hunnit rätta allt och att om man vill ha något rättat så ska 

man lämna in i tid. Han förklarar för pojken att han inte är en maskin som bara rättar så 

fort något kommer in utan det tar ett tag att få det rättat; speciellt eftersom de nyligen haft 

projektvecka. Sedan fortsätter han att informera om IG omdömen ämne för ämne och 

upprepar vad rektor sagt - det inte är fråga om IG huggna i sten utan att det är varningar 

som, om det vill sig väl, kan vara fixade redan inom två veckor. Alla lärare vill att pojken 

ska få godkänt. Mentor berättar att man studerar för att man ska uppnå något och att det 

inte räcker att vara i skolan. Man ska vara på lektionen och man ska ta tillvara på 

lektionstiden. Han understryker hur viktigt det är att pojken börjar jobba i skolan:
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Mentor: … det gäller ju inte bara att vara här (.) å göra nånting (.) det viktiga att du tar den här tiden me (.) 

å särskilt lektionstiden (.) … (.) hinna göra det mesta på (.) så att man inte behöver sitta hemma (.) 

å det är ju i skolan det mesta arbetet ska ske (.) .då kan man ju känna det när man kommer hem 

sen att (.) då kan man slappna av (.) då är man klar med det man har gjort (.) annars byggs det på 

ett helt berg (.) av grejer (.) som man har efter sig (.) och det är ju så det börjar bli redan här nu (.) 

så det är viktigt att du får (.) du måste riktigt ta tag i det här nu (.) och göra färdigt allting som

saknas och börja va engagerade på lektionerna (.) … (.) … inte skrivit nånting än (.) inte gjort 

nånting (.) å jag känner likadant som flera andra lärare säger här att saknar lektionsaktivitet-vad 

händer? Hu-hu tänker du? va-hur tänker du på lektionen? (.) när du ska jobba (.) va (.) varför gör 

du annat?

Pojken:                                                             jag gör (ohb)…

Mentor säger att man måste säga till i tid om man inte förstår och att man inte kan 

komma i sista sekund och säga att man inte kommit fram till något. Man måste be om 

hjälp och man måste jobba självständigt och ta eget ansvar:

Mentor: … det är du som studerar för dina betyg (.) det är ingen av oss lärare som studerar åt dig (.) utan 

det är ju du själv som gör det (.) så när du stöter på problem med nånting det visar ju också att du 

vill nå fram och vill klara av nånting om du kommer och ber om hjälp (.) det visar ju att a jag har 

ju försökt men nu kommer jag inte längre då kommer jag å frågar (.) så man måste ta sitt eget 

ansvar man måste prata med gruppen om det är ett grupparbete vad ska jag göra hur långt har vi 

komme? (.) man måste ta sitt eget ansvar för sin egen skull och ta redan på vad är det jag måste 

göra vad är det jag ligger efter mä? (.) det är alltså ingenting som kommer serverat i handen (.) att 

vi lärare på skolan kommer och jagar dej konstant och säger att det här och det här ska du göra och 

det här och det här och det här… 

När mentor pratat klart tar rektor ordet och ställer frågan som bjuder in pojken i samtalet: 

Rektor: Jaha du PN (.) tycker du att det stämmer den här beskrivningen som MN ger att det kanske kan 

göras en hel del mer jobb?

2.1.3 Diskussionen

Pojken säger att han inte jobbar för att han inte kan; han störs av sina klasskamrater och 

vill byta klass. Han säger att han inte kan jobba när ingen annan jobbar och att han störs 

av att alla runt omkring honom gör annat. Rektor och mentor diskuterar saken med 

pojken. De pratar om att vara vuxen och att man i arbetslivet inte får välja sina 

arbetskamrater och att det därför att bra att pojken lär sig att jobba även med dem som 

inte är hans bästa kompisar. Mentor säger att han inte fått välja sina kollegor och att 
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pojken, om han blir störd av sina klasskompisar, antingen får säga åt klasskompisarna att 

sluta störa honom eller säga åt mentor att göra det när han blir störd: 

Pojken: … om jag sitter här så sitter nån här och spelar spel (.) det är störande 

Mentor:                                                                                                                ja (.) men det är ju bara att 

säga åt dem å sluta alltså (.) å jag har ju vari jag har ju vari inne å skällt på hela klassen under 

Pappan:                                      (ohb) [FÖRSÖKER FÅ NÅGOT SAGT]                                   

Mentor: projektet och sagt det måste bli ett slut med det här jäkla spelandet och musik och du måste tänka 

på att andra vill jobba 

Pappan:                                   men det är inte han som ska säga till (.) det är ju [AVBRYTS]                                   

Mentor:                                                                                              nej det är ju-ja absolut det är ju det jag 

säger jag har ju sagt till hela klassen

Pojken:                                                           men lärarna [AVBRYTS] (ohb) 

Mentor:                                                                                     a det är ju det som är hopplöst alltså fö-att 

man kan ju inte övervaka varenda sekund (.) men då är det viktigt menar jag att man som en 

person som blir störd (.) det tycker inte ja är lärarens ansvar (.) att om man själv upplever att man 

blir störd (.) i en situation (.) då har man sin rätt att säga ifrån (.) sen så tycker jag ju så klart att om 

du upplever att det är så då tycker jag att du kommer till mej och säger att dom där sitter och

Pojken:                                        a                                        [PRATAR I MUN PÅ MENTOR] men det gör 

Mentor: spelar och stör mej                                

Pojken: inte jag…                 jag skiter i det…

Mentor:                                                         men då kan ju inte jag göra nåt åt problemet heller (.) det (.) 

förstår du?  

Pojken:                   men jag är inte sån som säger a men han sitter och spelar 

Mentor:                                                                                                             nej men jag tycker inte att det 

är (.) tänker du att det känns som att du skulle skvallra menar du? 

Pojken:                                                                                                          mm

Rektor:                                                                                                                  men PN alltså (ohb)

Mentor:                                                                                                                                               jag 

tycker att det handlar om ens eget välmående asså blir man störd då har man rätt att säga ifrån och

jag Pappan:      men han är inte sån han vågar inte säga 

Pojken:                                                                        det vågar jag visst fan 

Pappan:                                                                                                           neej 

Rektor:                                                                                                                    men genomgående här  PN 

det är att du skyller på alla andra och sen så säger ju dina lärare att du är ju faktiskt en av dem som 

både spelar och spelar musik så jag tror att du är ungefär lika god (.) som dom andra…
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När pappan reagerar på att mentorn hävdar att det är upp till pojken att se till att han inte 

blir störd tar rektor ordet och konstaterar att pojken är en lika god kålsupare som de 

andra. 

   Sedan återkopplar rektor till vad han pratat om i inledningen; om IG i sex ämnen och 

om att pojken riskerar att inte bli uppflyttad i årskurs två. Pojken frågar om han måste få 

G i allt för att börja tvåan och rektor informerar om att han måste ha godkänt i sexhundra 

poäng. Pappan undrar hur lång tid pojken har på sig att komma ikapp och mentor 

understryker än en gång att det inte är fråga om IG i slutbetyg förrän vårterminen är slut, 

men att pojken bör eftersträva att ligga på G under hela året eftersom pojken inte kan 

förvänta sig att kunna ordna allt i sista minuten. När pojken frågar vad det är han ska göra 

svarar mentor:

Pojken: … men vad är det jag ska göra då?

Mentor:                                                       eh jag har inte exakt exakt (.) uppstaplat här på det här pappret 

det var inget jag tänkt jag skulle ta med idag tänkte ja vilka uppgifter som ska göras det kan vi 

prata om sen du och ja… 

Efter det återgår pojken och mentorn till att dividera om inlämningsuppgifter i engelskan 

som inte blivit rättade. Rektor tar ordet och går över till att prata om åtgärderna.

2.1.4 Åtgärden   

Rektor informerar om åtgärdsprogrammet, pojken försvarar sig med att han började en 

månad efter alla andra och rektor besvarar pojkens invändningar:

Rektor: … ni kommer att få mä er ett papper på det som har sagts i det här rummet idag ett protokoll o-

Pojken:                                                                                       … jag har bara gått här i två månader…

Rektor: och sen kommer du att få ett åtgärdsprogram här PN och där står det vad du ska göra (.) eh och då 

är det så att då uppfattas ju de ida sen kanske du har lämnat in den där engelskuppgiften och då är 

det ju okay va men det står på pappret lika fullt va (.) eh och det gör ju varje lärare då skriver dom 

punkterna sen (.) till dä (.) är det ju inte fel att du pratar med NN till exempel att nu har jag tänkt 

mej att jag skulle börja ett nytt liv och jag >kommer å jobba< som en slav på dina lektioner va (.) 

e-det nånting du vill att jag ska 

Pojken:                                                                                                     a                 

Rektor: göra lite bättre än jag gjort innan det samtalet är guld värt alltså

Pojken:                                                                                                       men jag har bara gått här i två 

månader och vi är redan på möte 

Rektor:                                                      mm 
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Mentor:                                                            a [KONSTATERANDE]

Pojken:                                                                 jag har inte visat vad jag går för 

Rektor:                                                                                                                    ja men du har ju redan 

visat vad du går för du har ju IG-varningar i sex kurser va 

Pojken:                                                                                jaa

Rektor:                                                                                      det är därför vi sitter här

Pojken:                                                                                                                              ja börja ju efter alla 

andra…

Pojken förklarar att han började senare än alla andra och att det är svårt att hinna med att 

både hålla sig i fas med pågående studier och samtidigt jobba i kapp det han missat. 

Rektor förklarar att börja en månad sent inte är en godtagbar ursäkt och återgår till 

åtgärderna: 

Rektor: … det är det läget du själv har satt dig i för att du kommer sent va (.) eh så att säga när vi slutar här 

och vårterminen är över >i vår< då ska du ha gjort lika mycket som alla andra i klassen (.) det är 

det läget som är i va … jahapp (.) eh (.) sen är det så här att har man IG i språk eller matematik (.) 

så åläggs du att gå dom hära stugorna (.) och språkstugan är på måndan

Mentor:                                                                      >torsdan< [RÄTTAR REKTOR]

Rektor:                                                                                    torsdan

Mentor:                                                                                                >mellan tre och fyra< (.) >är 

språkstuga<  

Rektor:      och mattestugan är på måndagar 

Mentor:                                                        och torsdagar

Rektor:                                                                                men då får du ju välja matte på måndan och 

språket på torsda då va (.) eh och där får du gå ändå till eh (.) e-e vi känner att >nu är du på spåret 

igen< PN…

Språk- och mattestuga är skolans åtgärd.  Det är stödundervisning schemalagd efter 

skoltid. Rektor berättar att det är för pojkens skull:

Rektor: för det är ju syftet med det här samtalet nu har jag vart ganska skarp emot dig va men (.) det 

viktiga för mej och för MN det är ju att (.) vi vill ju att du ska lyckas va (.) vi vill ge dig godkänt i 

de här kurserna (.) vi vill ge dig ett VG eller ett MVG va (.) men då måste du >li-som bjuda till lite 

själv va< (.) eh så du går på dom här stugena och få den hjälp du behöver där va (.) det finns lärare 

på plats…
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Pojken förstår inte åtgärdsprogrammet. Han frågar: ”är det bara matte?” Rektor 

förtydligar: ”matte och språk”. Mentorn förklarar:

Mentor: det gäller om man har om man inte är godkänd i matte svenska och engelska (.) så finns det (.) 

stugor för dom det kommer även starta en datastuga mä (.) som NN ska ha (.) så prata med NN när 

hon har tänkt å lägga den (.) vilken da…

Pojken frågar om det kommer några elever på dessa språk- och mattestugor. Mentor 

medger att det har varit lite dålig uppslutning, men tillägger att det kommer att bli 

ändring framöver eftersom man nu beslutat att närvaron ska vara obligatorisk:

Pojken: äre nån som går på dem? 

Mentor:                                        ja (.) det har vari lite dålig uppslutning just nu men det här e en chans 

som ges nu och en (.) ja en chans utan att vi du ska komma dit helt enkelt

Rektor:                  (ohb) [FÖRSÖKER BÖRJA PRATA]                        vi har vänt på det där förstår du 

PN att eh innan var det så att det var en frivillig (ohb) från eleverna att komma på matte och 

språkstugorna 

Pappan:                                                               (ohb)

Rektor: eh och det var många som kom men det var kanske inte dom som behövde va (.) nu har vi sagt 

som så att har du en IG-varning i ett ämne så ska du gå på dom >mattestugorna< vi har ändrat på 

det här va (.) och vi kommer att föra närvaro på stugorna (.) för att (.) det är ju så här att om vi 

sitter här i vår igen och de har inte hänt så mycket (.) så ska vi kunna säga dej nej men snälla PN 

du fick ju erbjudande å gå på mattestugor å du har inte vart där (.) då är det inte mycke mer vi kan 

göra va (.) men har du vart på mattestugorna och du fortfarande inte har ett godkänt i matte då får 

vi försöka hitta nån annan metod att (.) >hjälpa dej va< (.) mm 

Rektor sätter punkt och lämnar till mentor att avsluta samtalet. 

2.1.5 Eftersnacket

I och med att rektor informerat pojken och pojkens pappa om åtgärderna är 

utvecklingssamtalet slut, formellt sett, men innan de skiljs åt försöker mentor än en gång 

att få pojken att reagera på vad som sagts. Han säger: ”Vad känner du själv, kommer du 

ta tag i det här nu, kommer det funka, du inser att du måste börja plugga?” När pojken 

inte svarar säger rektor: ”Ja, för jag menar, det e ju inte så här (eh PN) att du inte kan det 

här - du fixar ju det här - det handlar om att vilja va”. Pojken säger att han är hungrig, 

mentor att det snart är lunch.   
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Rektor frågar pojken om hans frukostvanor. Han frågar hur dags pojken går upp på 

morgonen och säger åt pojken att ta med en macka eller en frukt till skolan. Han frågar 

när pojken går och lägger sig och om han spelar dataspel på nätterna. Mentor frågar om 

pojken är trött och pappan säger att pojken alltid är trött. Rektor berättar att forskning 

visat att det har med hormoner att göra. 

   Rektor försöker avsluta samtalet men pappan återgår till att prata om att pojken störs i 

klassrummet: 

Rektor: jaha PN eh (.) a-men eh (.) känns inte som jag nått riktigt ända fram men jobba med det här va (.) 

det-e du som går här i skolan det är du s-dina betyg vi snackar om va (.) de-e du som fåt gå om om 

du inte fixar det här och vi vet att du har kapacitet å göra det här va (.) det gäller bara att ta fram 

den här lilla gnistan å viljan va (.) å när det gäller då att byta klass så säger vi direkt att de-e inte

aktuellt utan du får jobba med den klassen du går i eh (.) och eh (.) försöka hitta de kontakter du 

behöver där va (.) och sen får du et åtgärdsprogram här då av MN så småningom (.) å’re står precis 

vad du ska göra i (.) engelskan å sven-kompletera gärna det med ett samtal med lärarn där för att 

eh det är inte fel å (.) då så! Ska vi ta och avsluta den här konferensen? eh

Pappan:                                                                                                                         har ni inte koll på 

eleverna som stör?

Mentor:                              ja (.) det försöker man ju ha (.) hela ti’n (.) å de-eju (.) de ju som de gäller ju 

alla lärare (.) att man har i s-jag har ju bara (.) den här klassen i engelska då (.) i dom andra 

ämnena så får ju respektive lärare i varje ämne hålla koll                                  a absolut jag 

Pappan:                m                                 a det skulle ju vara bra om man säger till dem (.)             för JAG 

Mentor: försöker å

Pappan:   VET JU om han sitter brevid nån som stör honom han ska inte säga 

Pojken:                                                                                                                nej men jag börjar ju spela 

också

Pappan:         (ohb) [AVBRYTS AV REKTOR]

Pojken:                   (ohb) … [FÖRKLARAR FÖR PAPPAN MEN AVBRYTS AV REKTOR]  …                                                                                         

Rektor:           men NN ska vi inte göra så här att när vi är klara här så gör du så att du hänger på                                                                                           

MN upp i klassrummet här och bara tittar in så här >du behöver inte tala om vem du är så< för att 

(.) de-e mycket lugnare än du tror (.) man har ju sett sån här skräckexempel på tv å elever som 

kastar sig på golvet och kryper på (.) bänkar och sånt där-men så e de inte (.) du ska se att dom 

Pappan:                                                                                                                       nej nej 

Rektor: sitter å dom jobbar ganska så (ohb)  [HÖJER RÖSTEN] en och annan                                                      

Pappan:                                                  jo jo [HÖJER RÖSTEN] (ohb) sitter lugna (ohb) fast dom kan gå 

Pojken:                                                                                                                 (ohb) [PRATAR I MUN PÅ 

Pappan: spela (ohb) som sitter brevid (.) så man kan inte koncentrera sig 

Pojken:   PAPPAN]
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Rektor:                   jo [ÅTERTAR ORDET] just det det är ju det mm (.) nej men det e inte så att det är hög 

ljudnivå å att elever springer runt och sån’t där utan (.) okay det du pratar om >litegranna< de-ä att  

okay >fan va spännande han har hittat på sin skärm< va men det handlar ju bara om dej va det är 

inte så att det bullrar i huvet på dej (.) å er’re så att du tycker att det stör med ljud och sån’t så 

börja som dom andra (.) ta ett par hörlurar å sätt pårej det har ni ju rätt å ha va

Pojken:                                   (ohb) [FÖRSÖKER INVÄNDA?]

Mentor vänder sig till pojken och säger att om han varit i klassrummet den här dagen så 

hade han sett att det var lugnt. Pappan efterfrågar en uppföljning men rektor svarar nej:

Pappan: när ska vi träffa igen då? (.) när blir nästa?                                                                      

Rektor:                                                                      eh (.) nej vi förutsätter att du fixar det här PN (.) å är 

Pappan:                                                                                                                                          a          

Rektor: det så att det [AVBRYTS AV MENTOR]

Mentor: vi hoppas att det ordnar sej 

Pappan:                                                a hoppas ja mä 

Mentor:                                                                         a

Rektor:                                                                              å vi gör så här att vi kontaktar er om det är så här  

att eh hur var det med frånvaron förresten på PN? …

Pappan säger att han vill veta om pojken är frånvarande. Det visar sig att det inte finns 

något att anmärka på pojkens närvaro. Pappan fnyser åt att pojken ligger på IG i idrott. 

Han berättar för mentor och rektor att pojken är ”jättebra” på idrott och att pojken där 

”har en förebild i pappa” som ”kör sex pass i veckan” och ”jobbar åtta timmar ändå”. 

Pappan berättar att han brukar säga till pojken att han ”måste äta ordentligt för att kunna 

träna” och tillägger ”plugga också”. Rektor vänder sig till pojken: ”den har du hört förut” 

och fortsätter: ”vi som har levt några år vi har mycket att dela med oss av; vi har kanske 

gjort samma misstag som du en gång i tiden också”. Mentor säger att: ”det har hänt att 

man har syndat lite”.

   Rektor frågar pojken om han tycker att det varit ett bra samtal. Pojken säger ”mm” och 

pappan säger: ”Det var inte bra!” Rektor frågar pappan om han tycker att han fått en bra 

bild av hur det ligger till. Pappan svarar ja och tillägger att han inte vetat att det var så 

illa. Mentor säger att han hoppas att det ska lösa sig så fort som möjligt. Pappan håller 

med. Rektor vänder sig till pojken och säger att han fixar detta. Pojken sammanfattar vad 

han uppfattat att han har att göra: 
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Rektor: men det är inte så PN att du känner att det här fixar jag inte utan nu är det för mycket att göra 

liksom framför mig eller (.) du vet vad som behöver göras (.) du har gjort en hel del har jag förstått 

också vad det här samtalet då innebär egentligen är att 

Pojken:                                                                                         vad jag vet har jag två uppgifter kvar

Rektor:                                                                                                                                                      a          

Pojken:                                                                                                                                                          a 

plus den här 

Pappan säger att pojken kommer att fixa det bara han vill eftersom han är duktig. Rektor 

säger att det är viktigt med gymnasiebetyg och sätter punkt: 

Rektor: a men det är väl så vi har uppfattat det hela också då att du har kapaciteten (.) men >ibland så 

kryper den lilla latmasken där va< och eh (.) det finns så mycket annat spännande att göra här i 

livet (.) men (.) nu har du dom här tre åren att visa vad du kan och det betyder faktiskt väldigt 

mycket för din framtid (.) eh vad du presterar i gymnasiet (.) det kan betyda väldigt mycket för dig 

(.) i resten av ditt liv sen

Pappan:                                        a precis jag har sagt till honom 

Rektor:                                                                                            men då så! då tycker jag att vi avbryter å 

avslutar det här mötet!

Mentor:                                     Japp!

Rektor:                                               jag ska skicka ut ett papper (.) (ohb) med dej hem också
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2.2 Elevvårdskonferens 2 (pojke, allt IG)

Mentor, rektor, (jag,), pojken, pappan, mamman och mammans nya man är närvarande. 

2.2.1 Inledningen   

Samtalet inleds av rektor som berättar anledningen till att man kallat till 

elevvårdskonferens. Han säger att pojken vid mitterminskonferensen fått omdömet IG i 

fler ämnen än tre ämnen, understryker att det är omdömen och inte slutbetyg och påpekar 

att dessa kan komma att leda till att pojken får gå om ettan: 

Rektor: eh och vi ska ha en så kallad elevvårdskonferens (.) eh och det är nånting som skolan tillgriper nu 

… diskutera någon form av situation … och det vi haft här nu det är mitterminskonferensen (.) 

har vi varje termin (.) och då går vi igenom varenda elev … (.) tittar på studieresultat (.) tittar på 

prognoser framåt och eh (.) vi gör i princip så att vi säger att ”i den kursen så kommer eleven att 

få ett IG och i den kursen kommer han få ett G va (.) nåra elever har stuckit ut litegranna (.) har 

fått många sånadär IG-varningar att händer det inte nånting här så kommer man ge ett IG som 

slutbetyg (.) eh och i dom fallen har vi då kallat … för en elevvårdskonferens (.) eh så därmed är 

det ju inte kört på något sätt va (.) … just nu du har en hel del IG varningar … så nu låter vi MN 

berätta exakt hur det ser ut. 

Rektor lämnar ordet till mentor. 

2.2.2 Informationen 

Mentor berättar att pojken, som det ser ut nu, har IG i alla ämnen och går direkt in på 

att informera om anledningarna till alla dessa IG och vilka åtgärder som föreslås ämne 

för ämne:

Mentor: ja som det ser ut nu så  är’e i alla ämnen då (.) det finns (.) IG-varningar (.) eh och så ska det ju 

Rektor:                                                                        ojdå                                                         

Mentor: inte behöva va (.) vi kan ju börja me (.) engelskan (.) å dä som (.) ja upplever på engelskan det är 

att det är dålig lektionsaktivitet från din sida (.) du jobbar för dåligt (.) och (.) har stört också på 

lektionerna (.) och det är andra elever som har tyckt de mä (.) i klassen (.) det är därför jag kom in 

å hade ett samtal med hela klassen (.) veckan (.) projekt-början på veckan av projektveckan (.) eh 

det du lämnar in mä har inte vari godkänt (.) allting så du måste bli bättre du har ju förmågan å bli 

bättre å det sa du ju till mej mä (.) att du skulle göra dom här uppgifterna nu (.) å lämna in så dä-ä 

de få in uppgifterna (.) få in dem i tid mä (.) inte slarva igenom dom utan göra dom (.) bra (.) så 

bra som möjligt (.) och sen kolla över språket mä (.) du behöver öva (.) å det ä språkstuga på 
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torsdagar då som gäller (.) mellan tre och fyra (.) som vi beordrar (.) alla som ligger på en IG-

varning att komma på (.) å det ska man se som en chans att få upp sittt betyg då (.) och ett extra 

tillfälle för extra hjälp (.) och så kan man sitta i lite lugn och ro mä (.) att det inte blir (.) a om det 

inte nu blir hur många som helst så klart men då får vi ju vara fler lärare istället på engelskastugan 

(.) och det är samma sak med matte å svenska å data (.) kommer det också finnas stuger i (.) matte 

e på måndag å torsdag mellan tre och fyra och (.) <datastugor> det är nåt NN har startat nu så jag vet 

inte vilken da det kommer va på (.) faktiskt…

Pojken inflikar när det är datastuga. Mentor fortsätter att informera ämne för ämne och 

ger mer allmänna råd om att ta tillvara på tiden i skolan och arbeta på lektionerna:

Mentor: annars då på data då så står de (.) att du har frånvaro och eh (.) att du inte har lämnat in arbeten (.) 

det är samma där att eh du måste göra det du ska göra (.) helt enkelt (.) både på lektionstid (.) och 

när det är inlämningsuppgifter (.) å ta den här chansen me när det ä lektion (.) de-e då man vill bli 

av me grejerna som jag sa till dej förut ida (.) då kan man gå hem sen (.) å sen har man rent 

samvete för att va ledi alltså man e ledig (.) annars blir det egentligen dubbelarbete man sitter på 

lektion hela dan (.) å man har massa tid å jobba på (.) å tar man inte den tiden till att jobba (.) dels 

visar man ingen lektionsaktivitet och sen så har man arbetet mä sej hem (.) då får man liksom 

lägga ner dubbla tiden >helt i onödan< (.) du måste alltså ta chansen på lektion (.) det är det 

viktigaste (.) absolut å utnyttja tiden …

Mentor citerar ett samtal pojken och han haft tidigare under dagen och säger ”nu har ju 

du lovat bot och bättring för mig idag”. Han skrattar lite och fortsätter ”så jag hoppas ju 

att det kommer ske”. Sedan inflikar han: ”tror ja” och återgår till att informera.

Mentor: men om vi ska gå vidare då (.) i matten (.) så står det också frånvaro (.) och inte så bra arbetsinsats 

(.) och att du har blitt rekommenderad mattestuga (.) det sa ju du mä (.) du har pratat med NN 

förut (.) eh dä du lämnat in har varit ickegodkänt (.) eh sen sa du att hon fick be dej gå ut igår från 

klassen för att du störde (.) oche (.) vill helt enkelt att du ska göra det du ska göra på lektionerna 

>på lektionstid< (.) å dä som låg ickegodkänt på (.) sa NN till mej de va (.) ekvationer, förenkla 

uttryck och ekvationslösningar

Mamman:                                              det är jätte kul det kan vi göra hemma du och jag  

Mentor:                                                                                                                                  perfekt! Där har 

du resurslektion redan nu (.) de-e strålande 

Mamman:                                                                  ekonomi är jag dålig på men matte [AVBRYTS MEN-

Mentor:                                                                                                          statistik mä som inte är godkänt-

Mamman: FORTSÄTTER PRATA] (ohb)

Mentor: naturkunskapen har han ju också NN (.) det var det här arbetet om universum (.) som ni hade (.) 

som ej är inlämnat (.) det har hon inte fått det ens
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Pojken:                                                                                   nej [BEKRÄFTAR] 

Mentor:                                                                                                                  och eh (.) du har lämnat in 

ett arbete här står det (.) energi (ohb) på jorden (.) men hon säger samma sak att du stör på 

lektionen och att du jobbar inte du gör inte det du ska (.) så nånting annat pysslar du mä på 

lektionerna Pojken:                   jupp [BEKRÄFTAR] 

Mentor:                         mm (.) dä måste de ju (.) bli slut på (.) de dyker upp här (.) kan nämna (.) idrott 

pratar (ohb) NN (ohb) (.) det var ju mer att han (.) han sa att du var bra på idrott (.) å du (.) 

kommer klara det lätt (.) det var att du hade varit sjuk några gånger där (.) så han hade inte 

tillräckligt att sätta betyg på helt enkelt bara för att du hade varit

Mamman:                                                                                                   det tog jag me på en – från jobbet 

Mentor:                                                                                                                                        a precis (.) a-

Mamman: att PN hade varit hos doktorn då och där står ju att han hade vart sjuk innan                  

Mentor:                aaaaa                        aaaaa                       aaaa                                      det var NN hade 

inte koll på dom där två veckorna mä för han när han var i Australien (.) å då va det väl NN va ni 

hade istället? (.) å då kanske inte han har fört in (.) närvaro och anledning (.) på eftersom det är ju 

NN som loggar in (.) på sin (.) när han för in frånvaron eller närvaron (.) men det vet ju – a- det 

vet 

Mamman:                                                                                                         (ohb)… lapp (ohb) i så fall 

Mentor: ju NN om (.) eh sen är-e svenskan då (.) å det är också hög frånvaro där  (.) lämna in uppgifter (.) 

och jobba på lektionerna (.) ser mönstret här va? 

Pappan vänder sig till pojken och frågar vad han gör när han är frånvarande. Han säger: 

”skiter du it eller?” 

2.2.3 Diskussionen

Pojken säger att han inte tycker att han är mycket frånvarande utan att han går på 

lektionerna. Han säger: ”en lektion har jag bli’t utkastad vet jag”. Pappan tillrättavisar 

pojken och säger: ”vi går inte i årskurs nie nu vet du - det här är lite allvarligare”. Rektor 

frågar vad pojken menar med inte varit frånvarande. Han undrar om den som påstår det 

har hittat på. Pojken svarar att han varit frånvarande men att han inte håller med om att 

det varit fråga om ”mycket hög frånvaro”. Mentor rättar och säger: ”hög frånvaro står 

det”. Rektor säger ”men det har vi ju papper på” och berättar att skolan fört 

frånvarostatistik som de ska skriva ut på en gång så pojken själv får se. Rektor säger att 

pojken inte kan rå för sin frånvaro på grund av sjukdom, men att skolan inte har ett 

speciellt program för det. Sedan pratar han om att bli vuxen: ”ni börjar ju bli lite vuxna 

nu va”. Han jämför skolan med arbetslivet och säger: ”jag menar när jag kommer hit och 

har vart borta en vecka så får jag ju börja ta tag i saker och ting”. 
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   Rektor frågar pojken om han smiter från lektionen. Pojken svarar nej, men att han 

brukar sitta i ett grupprum. De diskuterar om lärare kanske ibland missar att pojken sitter 

i ett grupprum och mentor säger att det kanske är ”tillräckligt med frånvaro plus för lite 

inlämningar och godkänt för att det ska vara möjligt att sätta ett betyg”. Mamman visar 

att hon förstått på vilken grund betygssättning sker och säger: ”för lite engagemang och 

sånt där”. Mentor instämmer med ett ”a-mm”. Samtidigt som rektor skriver ut papper på 

pojkens frånvaro frågar mamman om åtgärdsplanen på papper. Mentor säger att han inte 

har mer information än den hon redan fått. Om hon vill veta mer exakt vad pojken ska 

göra i de olika ämnena så får hon prata med respektive lärare. Det är hennes eget ansvar:

Mamman: kan du dra ut nåt papper på det här (.) på de betar som han inte har gjort (.) så kan vi hjälps åt

Mentor:                                                            a

Mamman: med å- [AVBRYTS]

Mentor:                arbetena e-ju-se alltså inte så att de-e utdraget de-ju de ja sagt (.) det bästa är ju att gå å 

prata med varje lärare (.) säga åt dom att skriva exakt vilka arbeten (.) sen är det ju faktiskt så att 

man får ta ansvaret själv å kolla vad det är man ligger efter med (.) och det mesta (.) som man har 

fått (.) är ju upplagt på X då

   Sedan pratar mentor om skolans dataserver (X) där eleverna hämtar uppgifter och 

postar inlämningar. Han säger att där ser man varje ämne och vad som lämnats in. 

Mamman förstår inte hur X fungerar och mentor berättar lite kort vad det går ut på. 

Rektor rekommenderar att pojken visar mamman och pappan X hemma och mentor säger 

att de kanske kan hjälpas åt. Mamman kan hjälpa honom med matten och se till att han 

lämnar in uppgifter. Pojken säger att ”provet var […] inlämnat, men jag fick inte G på’t”. 

Mentor säger nej och pratar om hur man i X ska tolka lärarnas rättningsanvisningar: 

Mentor: nej (.) det var bara så (.) men annars om det är en uppgift som sak rättas (.) är det ett kryss så är 

det ju att uppgiften inte är godkänd (.) är’re grön pil uppåt till exempel (.) så betyder det 

uppföljning (.) att (.) uppgiften ej är slutförd är nånting som saknas nåt man kanske måste göra 

man har glömt nånting man måste lägga till nånting (.) då ligger den praktiskt taget på ett G fast 

det är ändå inte tillräckligt det är nåt som saknas i uppgiften (.) å är det bara en grön bock så är det 

ju godkänd å då kan man ju gå in ändå och kolla på sin portfolio kan ju varje elev göra å se vad 

man fått för betyg på uppgiften och man kan ju även gå in på arbetet och läsa om det är nån 

kommentar varför eller ja bra det här var bra eller (.) om det var nånting annat…
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Mentor säger att varje elev själv ska hålla koll på vad han har gjort och vad han har kvar 

att göra och att varje elev måste ta eget ansvar:

Mentor: det är ju inte så att nån lärare här på skolan springer omkring till åttio elever till och med lappar (.) 

det här det hör det här ska du göra (.) det skulle va ohållbart (.) utan det är att varje elev får ta sitt 

ansvar och vicken uppgift man har då (.) det är lättare för en person att ta reda på exakt vad den 

själv ska göra (.) det vet man ofta själv me sej (.) än att en person ska ta reda på va nitti hundra ska 

göra å (.) a det skulle inte funka (.) och det funk-ska inte funka så …

   Mentor vänder sig till pojken och påpekar att han fått MVG på en uppgift. ”Det visar ju 

faktiskt att du har potential” säger han och tillägger: ”det tror jag med att du har och det 

tror du själv?” 

   Därefter sammanfattar mentor vad pojken måste göra. Han säger att om pojken gör det 

han ska på lektionerna och lämnar in uppgifter så tror inte mentor att det kommer bli 

några problem: 

Mentor: det är bara att jobba som fasen på lektionerna (.) rätta till dom uppgifterna som e kvar (.) och (.) 

dom som kommer liksom (.) jobb undan me dom på lektionerna (.) å hinner man inte färdigt exakt 

dä om det inte ska va inlämnat samma da så (.) får man jobba (.) hemma helt enkelt som med 

allting (.) å göra färdigt å få in ett (.) sen kan man ju (.) känna lugnet (.) vet man att man ligger bra 

till (.) så menar när du har fixat i ordning det här så ska de-ju tror inte jag att det ska behöva bli 

nåra problem 

Pojken frågar vad det är för några uppgifter som han har kvar att göra och rektor börjar 

prata om att pojken stört andra.  

   Rektor säger: ”mycket kan jag ju acceptera att man skiter i sina studieresultat; det är 

bara du som drabbas och det får ju du erfara förr eller senare då va, men då man stör 

andra då blir jag riktigt upprörd alltså”. Pojken svarar att han ”vet att han stör eftersom 

han pratar rätt mycket”. Pappan säger ”det har var’t så hela ti’n”. Rektor säger att pojken 

får ”lägga band på sig” och tänka ”det här funkar ju inte”. ”Var och en får ta ansvar för 

sig” men ”man får inte störa någon annan”. Han berättar att det är första gången han hört 

talas om att någon blivit utslängd från lektion på gymnasiet och råder pojken att, när han 

blir rastlös, gå en sväng. 

   Han säger att han ”vet hur det känns; ibland så vill man bara röra på sig” och förklarar 

för mamman och pappan att då de jobbar med grupparbeten så stör man inte 

undervisningen om man går ut. Mentor säger att pojken kanske ska tänka på vem han 



38

sitter bredvid i klassrummet. ”Det märks ju att oftast dras vissa av er till varandra; vilka 

som vill jobba och vilka som jobbar lite sämre, och det blir ofta inget bra.” Han föreslår 

att pojken istället frivilligt ska sätta sig med någon som jobbar. Pojken säger att han sitter 

med sina kompisar och mentor säger att ”där måste man ta eget ansvar för där; att man 

inte sätter sig med dem” och påpekar att ”det är meningen att du ska ha kompisar övrigt i 

klassen också”. Mentor säger att pojken inte måste sitta med kompisarna på lektion och 

påpekar att ”de finns kvar efter skolan och på rasterna”. Han säger att om pojken ”vill få 

något gjort” så bör han sitta där han jobbar bra och att det är bredvid andra som jobbar. 

Han fortsätter: ”de som vill jobba de accepterar ju inte heller att bli störda då tror inte jag 

man stör heller”. Pojken säger han tror problemet är att han ”pratar för mycket” och 

mentor säger ”det tror jag med”. Pojken säger: ”jag har alltid pratat för mycket” och 

mamman inflikar att det beror på ”brist på koncentrationen”. Mentor citerar rektor och 

säger att pojken ”får lägga band på sig”. Han får prata på raster, på lunchen och efter 

skolan. Han måste börja tänka på att inte störa andra. 

   Rektor bjuder in mamman och pappan i samtalet genom att säga: ”ja, nu har vi kallat 

hit en massa andra människor - har ni nånting att säga?” Pappan förstår inte att rektor 

med ”andra människor” syftar på honom och frågar förvånat ”va har du mer folk?” 

Rektor förtydligar, det har blivit mycket av ett samtal mellan mentor och pojken och det 

är meningen att föräldrarna också ska få vara med. Han säger:

Rektor: ni ska ju också känna vi har kallat er ni har haft långt å resa och (.) eh det har vart lite bök också 

därför ska ju ni får känna (ohb) (.) jag tycker ju de-e på nå’t sätt att man e (.) till viss del dela upp 

det här va (.) naturligtvis är det så att om du stör på lektionerna så kan inte dina föräldrar göra 

mycket åt det utan de-e (.) skolsak så att säga att (.) korrigera de (ohb) samtidigt så (.) vill vi nog 

gärna att ni tar en diskussion hemma liksom (.) dina attityder vad har du för m-mål å motiv 

<varför går du i skolan> å vad vill du göra om tre år när du slutar gymnasiet å sånt (.) de betyder 

väldigt mycket när man sitter i klassrummet då att man vet (.) varför är jag här va (.) å det får vi 

alla hjälpas åt med …

Rektor återgår till pojkens frånvaro och man kommer överens om att mentor ska skicka 

frånvarorapporten på mejl. 

   Mamman känner att pojken ”vill ju att det ska gå bra i skolan”. Hon berättar att pojken 

tidigare jobbat extra på kvällar, men att han nu ”själv sagt ifrån att han inte ska göra för 

[det för] att han vill satsa på skolan”. Pappan säger ”det blir lite mycket att jobba 

samtidigt som man studerar” eftersom pojken då ”kommer hem sent och sitter uppe på 
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nätterna”. Rektor frågar ”men vad gör du hemma då?”. Och pojken svarar att han, när han 

jobbar, åker ”direkt efter skolan” och ”kommer hem vid halv elva”. Rektor säger ”nu har 

du kanske ett litet berg här att börja gräva i”, men att det annars ska vara så att om man 

jobbar på den lektionstid som avsätts för varje uppgift så ska man hinna med allt på 

skoltid och mycket väl kunna ha ett jobb parallellt. Han tillägger att det förutsätter att det 

finns en vilja att jobba de sex timmar man är i skolan. Pappan tycker att det är bra att 

pojken kan göra allt på lektionerna och säger: ”det skulle ju inte hindra dej från å jobba 

heller om du bara gör vad du ska på dan här för då är det ju som MN säger; då är ni ju 

ledi sen”. Mentor berättar att det är skönt att komma hem och vara klar med allt. Rektor

säger att han brukar avråda elever från att jobba, men att han just i den här pojkens fall 

tycker att det låter som en bra idé. Han tror att jobba på kvällarna kan fungera som en 

”liten sporre” för pojken. Det kanske kan få pojken att inse att ”nu måste jag ju fixa det 

här alltså under da’n för jag har ju ett jobb å sköta på kvällen”. Rektor har till slut fått 

fram frånvaropappret och kommenterar frånvaron innan han fortsätter med att fråga 

pojken vad han gör hemma som gör att han inte kan jobba efter skoltid. Pojken erkänner 

att det inte är skolarbete och mamman säger ”han har inga läxor”. Rektor bekräftar: 

skolan ger sällan läxor. Mentor inflikar att bara om man inte hinner klart på lektion så får 

man jobba hemma. Pappan konstaterar att ”hur man än räknar så blir det samma sak” som 

läxor och mentor medger ”ja, i slutändan kan man säga faktiskt att det blir det för har 

man inte jobba på lektionen då har man gett sig själv en läxa”. Pappan säger att pojken nu 

kommer att kunna ”gå in för skolan” eftersom han nu slutat jobba och frågar om pojken 

samma kväll ska åka hem till honom eller till mamman. Om pojken ska hem till honom 

vill han att pojken ska visa honom X. Pojken säger att han måste jobba ytterligare sex 

pass på grund av uppsägningstid och att han inte har tid att visa pappan X eftersom han 

har fotbollsträning. Rektor tycker fortfarande att pojken ska jobba:

Rektor: men PN jag har ändrat det (.) jag återkommer till det där <som en druckens envishet> är det inte 

ganska bra ändå å ha ett arbete (.) eh jag tror det skulle va nyttigt för dej alltså å känna att ja men 

jag måste ju fixa det här nu under skoltid för jag har inte tid å göra det här ikväll (.) för jag vet 

nämligen att elever gärna säger som så ”a-men kan vi inte få lämna in de här senare” säger dom (.) 

och så sitter dom och gör annat hyss på lektionerna (.) sen när lektionen är slut så tar man sin 

portfölj å så sticker man sen har man glömt det här (.) så det blir inget resultat av dom där 

inlämningarna som man skulle göra hemma (.) eh s-att (.) då tänker jag att om man nu vet att man 

har ett jobb å sköta … så måste man ju fixa det här  (.) lämna in det innan man åker hem å va av 

med det … 
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Rektor säger ”ta en liten diskussion om det här med jobb” och försäkrar pappan att 

pojken inte ska behöva plugga hemma. Pappan frågar mentor om det skulle bli stressigt 

för pojken och mentor svarar att lektionsuppgifterna ”inte är några oövervinnerliga 

uppgifter”. Det är saker ”man ska hinna med på lektion”. Mentor berättar att det finns de 

som inte hinner, men att det beror på att de inte tar sitt ansvar och inte frågar när de inte 

förstår:

Mentor: … det händer att jag kommer fram till nån i slutet av en lektion (.) å ser att ingenting har hänt (.) 

eller endel som frågar ”vad ska jag göra?” när det är tjugo minuter kvar (.) å där har man sin första 

fråga-fråga första minuten ”vad ska jag göra?” särskilt som jag kanske redan har sagt det fem 

gånger å-vad dom ska göra plus att det står (.) å läsa uppgiften vad dom ska göra 

Mentor vänder sig till pojken: ”nu pratar jag inte om dej utan nu pratar jag rent allmänt 

hur det kan se ut”, skrattar till och tillägger ”som jag upplever det”. Sedan berättar 

mentor att elever är olika. Han säger att en del gör klart uppgifterna ”hur snart som helst” 

medan andra tar ”en timme fyrtio, femtio, ja sextio minuter på sig” och att det tar ”tju-

fem om man är riktigt snabb”. Mamman säger ”så det är inte orealistiskt att man ska 

hinna det på lektionstid” och mentor svarar ”nej, absolut inte”. Han berättar att vissa 

uppgifter löper över flera pass och att man då måste planera, hålla koll, vara i fas och fixa 

deadline. Mamman inflikar att det innebär att man ”måste planera”. Rektor säger att det 

börjar bli dags att ”knyta ihop säcken”. 

2.2.4 Åtgärden

Då mentor redan informerat om matte- och språkstuga finns här ingenting att säga. 

2.2.5 Eftersnacket

Rektor säger att han önskar att de når pojken för att pojken annars, om han fortsätter på 

samma sätt, kommer att hamna på IG. Han berättar att skolan kräver att pojken ska ha 

sexhundra poäng godkänt för att få bli uppflyttad, att om pojken inte har det så kommer 

han få gå om ett år och att gå om ett år är ”ganska så jobbigt”. Han fortsätter med att säga 

att pojken har förutsättning att klara sig om pojken bara börjar redan nu och bestämmer 

sig för att fixa det. Han säger att ”även om nu engelskan är lite svag” så ”ställer vi inga 

krav som är orimliga på något sätt”. Som rektor uppfattat det så har pojken ”inga 
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bekymmer med att lära sig” och inte heller ”svårt att förstå och sådant” utan problemet är 

”den här latmasken”. Den tycker rektor att pojken ”får jobba lite med”.

   Pappan frågar pojken om han har problem med lärare och pojken säger nej. Det tycker 

pappan är bra. Rektor kommenterar att killarna i klassen stör varandra och säger att 

pojken själv väljer vilka han sitter med. Han uppmanar mamman och pappan att hjälpa 

till och peppa pojken. De ska fråga pojken vad har du för ambitioner och vad ska du göra. 

Rektor säger till pojken att vad han gör nu betyder mycket för vad som kommer hända i 

resten av pojkens liv. Han säger: ”ett gulnat gymnasiebetyg är inte fel att ha” och 

mamman påpekar att ”det finns dem som fick vänta tills de var trettiofem innan de fick 

ett och det är inte så himla kul”. Rektor säger att ”man ska inte tro att komvux är 

lösningen på allt” och ”det är lika bra att göra det nu”. Mentor säger att man annars 

kommer att ångra sig. Pappan konstaterar att efter skolan så ”försvinner alla kompisar så 

där fort” och knäpper med fingret.

   Rektor vänder sig en sista gång till föräldrarna och frågar om de har någonting att 

tillägga. Mamman säger att hon ”tycker att det är bra att man tar tag i saken så fort som 

möjligt så att det inte blir som på den förra skolan när det börjar tutas när det är dags för 

årskurs nio först”. Rektor frågar pojken vad han har att säga. Pojken mumlar något. 

Mentor frågar om han ska lösa det och pojken svarar ja. Mentor säger bra. Rektor 

påpekar att de nu sitter där, fem vuxna, som vill hjälpa pojken. Han säger ”känn det 

stödet!”    Mamman viskar ”gud vad matte vi ska läsa” och mentor säger att det inte är alla som 

kan få hjälp hemma. Han berättar att när han gick i skolan så hade hans pappa inte 

kunskapen och hans mamma inte tid. Han önskade då att han haft någon som kunnat 

hjälpa honom och säger att pojken är lyckligt lottad. Rektor påminner att pojken ”ska gå 

på stugorna” och att första är följande dag. Sedan tackar rektor för samtalet och 

föräldrarna går. 
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2.3 Elevvårdskonferens 3 (pojke, åtta IG) 

Mentor, rektor, (jag,) pojken, mamman och pappan är närvarande. 

2.3.1 Inledningen   

Rektor berättar varför de kallat till elevvårdskonferens:

Rektor: […] en elevvårdskonferens de-e nånting som man då tillgriper när man <har> nånting eller nån 

elev som man tror att man kan få hjälp å >rätta till< (.) och ofta är det så att det är mentor å de-e 

>alltid rektor< och e de då nån >hemifrån< (.) ni blir ju myndiga här under gymnasietiden s-att då 

får ni sitta här ensamma (.) eh ibland kan det va en sjuksköterska en kurator eller nåt sånt där 

litegranna beroende på vad det e för bekymmer man tror >dyker opp< (.) och i ditt fall >det ska 

jag säga först< då eh (.) PN att (.) vi träffades ju då i början eh ja kände det på mej att PN de-e 

egentligen ingenting som (.) <elakt eller så> de-e en trevlig kille (.) innerst inne å sådär men han 

hade ju en väldigt stor mun då (.) och så här då (.) men jag (.) >känner det< att på nåt sätt har det 

fungerat ganska bra (.) eller väldigt bra till och me (.) eh (.) du lyckades ju under de där veckan på 

hajken (.) göra dej ett namn [HÖJER RÖSTEN OCH SKRATTAR LITE] (.) eh stack ut mycket 

det hände mycket saker och sånt där (.) å sen har jag ju haft lite samtal med dej om att du vill byta 

skola… eh men det var en parantes det här (.) eh  nu är det så att vi haft mitterminskonferens (.) 

det har vi mitt i terminen vår och höst och då går vi igenom alla elever (.) och eh funderar lite 

granna framåt att ja här i svenskan så kommer det kanske att bli ett IG (.) i engelskan och så vidare 

ämne för ämne och eh (.) och det är ju >förutsatt att han inte< gör nånting va (.) utan att det finns 

alltid möjligheter att rätta till sånt här och nu har vi gott om tid för att de-e ju mitt i terminen och 

någon månad kvar å rätta till saker å ting (.) eh och du är inte ensam PN de vet du de e många som 

har suttit här (ohb) det e ju det det handlar om det handlar om att försöka hitta nånting nu då s-att 

de blir bra (.) det ska du känna PN att vi som sitter här vi vill inget hellre än att det ska gå bra det 

här (.) eh ofta är det nåt som måste rättas till eh och (.) försöka hitta då dom här grejerna som ”vad 

ska vi göra för PN s-att det går (.) >ja< å vi ha ju dom hära >vi har nåra saker här< eh dels så 

måste du ha sexhundra poäng (.) med dej från ettan annars så får du inte komma upp i tvåan (.) eh 

och det (.) <vill vi för din egen skull då> e man inte ha man inte tillräckligt me sej upp i tvåan så 

får man jobba (.) dels precis lika mycket som alla andra som går i tvåan å så ska man ta igen 

dessutom allting som man inte gjorde i ettan (.) de går kanske i tvåan men sen i trean blir det 

riktigt kärvt va (.) så just ju mer man kan ha mä sej upp i tvåan desto bättre (.) som ja sa då men 

jag tror inte det handlar så mycket om att du inte är begåvad tillräckligt eller så här (.) (ohb) andra 

saker  (ohb) (.) okay! Då låter vi MN berätta om vad som ligger dej till last PN [MENTOR TAR 

ORDET]

2.3.2 Informationen 

Mentor berättar att de betyg man satt på mitterminskonferensen är preliminära: 
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Mentor: […] ska börja med att säga då att under mitterminskonferensen så har vi ju satt preliminära hur 

man ligger till betygsmässigt för tillfället för stunden det är alltså inget spikat betyg när det står 

IG utan det är alltså en IG-varning (.) som kan fästas till att liksom bli ett fast IG om det 

fortsätter i samma spår (.) i samma bana (.) men tanken är att det inte ska göra det (.) det är 

därför vi sitter här ida (.) för att det inte ska bli ett IG (.) för det vill vi inte (.) det vill nog inte du 

hellerPojken:         nej

Mentor:              så de (.) e jag tydlig me att det inte e ett fastställt betyg (.) men som det ser ut nu (.) så ser 

det ut som det är påväg däråt (.) och att det är så för tillfället (.) å de-e det vi ska försöka ändra på 

då 

Han berättar hur han fått veta att pojken ligger på IG i de olika ämnena och han börjar 

informera ämne för ämne. När han börjat med engelskan blir han avbruten. Mamman 

ställer en fråga (vad är det för uppgifter?) som han besvarar: 

Mentor: då har ju alla lärare fått skriva i respektive ämne (.) vad det är som har gått bra eller (.) vad som 

inte har gått bra (.) helt enkelt (.) å då har jag ämne för ämne (.) så har varje lärare gett sin 

kommentar (.) och även (.) ja berättat vad det är som saknas då (.) som behöver göras för att det 

ska (.) gå bra (.) helt enkelt (.) eh jag kan ju säga direkt (.) vad jag tycker inte går bra (.) och det är 

att jag inte får in några uppgifter från dej (.) å då saknar jag betygsunderlag (.) för jag kan inte 

sätta ett betyg på nånting som jag inte har (.) i min hand (.) när jag inte ser att du har gjort nånting 

(.) då kan jag inte sätta ett betyg heller (.) å nu har ju jag gjort så här att (ohb) å det här e sista 

gången (.) du ska ju ha ju sagt det att uppgifterna ska in den här veckan å än så länge har jag inte 

sett nånting (.) å snart e de fredag är det (.) och det finns ju en gräns för hur länge man (.) kan och 

har tid å möjlighet å rätta uppgifter (.) å det e ju inte så att bara för att man får inte godkänd 

uppgift så betyder det att man inte fick godkänt i hela kursen (.) utan man får ju ta tag i nästa 

uppgift som kommer då efter hand istället (.) det kan ju va så att allting finns inte möjlighet att 

rättas om (.) utan man får gå vidare eller göra ny uppgift (.) eller så kanske har man tillräckligt 

många icke godkända på nånting i nåt ämne så blir det att man får göra ett prov (.) nångång (.) å 

plocka av dom här delarna som dom här uppgifterna gick ut på (.) så kan de va (.) i ett ämne men 

de i engelskan som jag sakna de-e helt enkelt uppgifter (.) som vi har pratat om (.) de-e bland 

annat redovisningen nu då (.) som var igår 

Mamman:      vad är det för uppgifter?                      

Mentor: och eh ”if I could be another person” de-ä ”lyrics” analyser där (.) och eh dom här två artiklarna 

som handlar om ”Swedish mentality” (.) pass ett och två  och (.) även  den här ”jag om tre år” (.) 

uppgiften som va till projektet (.) å sen kunde inte ja se (.) vilken (.) uppgift som va mä i den här 

skrivna uppgiften i det här senaste ni gjorde nu på redovisningen (.) eftersom inte jag hade fått in 

nån loggbok från eran grupp så kan jag inte se vilken del du hade i det här arbetet som var 

inlämnat (.) vet du själv om du har lämnat in den delen?

Pojken:                                                                                          jag skicka ju allt det där till han (.) a den 

som skicka in ett 
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Mentor:                            mm 

Pojken:                                        den har vi gjort

Mentor:                                                                 så din del är med där? (.) Okay

Pojken:                                                                                                       m           eller den tror ja jag har 

nog loggboken på datorn nånstans tror ja 

Mentor:                                                                  okay (.) fast den vill jag ha [SKRATTAR ] för den skulle 

ja kunna se det sa jag tydligt så jag kan se vem som har gjort vilken del i arbetet (.) för det är ju 

ändå en grupparbe- en grupprestation samtidigt som det är en (.) individuell prestation också (.) 

där man visar (.) vilken del har jag gjort i det här arbetet (.) å de ska ju framgå (.) när man jobbar i 

grupparbeten så är det ju så (.) att man ska ju [TYSTNAR]

Mamman är inte så välinformerad om hur pojken jobbar i skolan. Hon avbryter med 

ytterligare en fråga (men det gör ni även i engelskan alltså?). Mentor besvarar den och får 

sedan hjälp av rektor att leda tillbaka ordet till engelskan: 

Mamman: men det gör ni även i engelskan alltså?

Mentor:            ja visst

Mamman:                      det är grupparbete hela tiden?

Mentor:                                                                          nej inte hela tiden 

Mamman:                                                                                                      nej?

Mentor:                                                                                                                 absolut inte 

Mamman:                                                                                                                                  nej

Mentor:                                                                                                                                           men det 

kommer ju in i alla ämnen och ibland går ju ämnena ihop så man har arbete emellan (.) olika

Mamman:                                                                                                                             m – m – m 

Mentor: ämnen kan det va

Mamman:                          för jag har inte fått riktig kläm på det där                                                                                                                              

Mentor:                                                                                                a nej men de-e 

Mamman:                                                                                                                    om man bara jobbar i 

grupp?

Mentor:            nej nej  nej nej 

Rektor:                                  vi ska ju sätta betyg på de här unga männen också vettu å då måste man ju se

Mamman:                                                                                                                                              a jag 

tänkte det kan ju bli väldigt svårt <underlag> om man bara jobbar i grupp 

Rektor:                                                                                                                        nej men de (ohb) lite 

grann eh eh det kan man ju även om man gör ett grupparbete ännu skapa sig en ganska bra 

uppfattning om vem som gör vad och så där men lite granna (.) (ohb) dom här loggböckerna (.) å 

då kan man följa så att säga vad vad gör dom i den här gruppen (ohb) men då PN en liten 

kommentar till dej i engelskan det är tydligen väldigt tunt <mä> (.) att du presterat nånting (.) vad 

ligger bakom det här då?
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Pojken berättar att hans dator gått sönder och mamman frågar om skolans arbetsmetoder: 

Pojken: vet inte (.) nej jag vet faktiskt inte (.) asså datorn krasha ju eller det där å då försvann det väldigt 

mycke (.) gjorde det för då var han ju tvungen att ta bort allt på datorn (.) då försvann ju allt å då 

(.) vart det ju det dära ”jaha ska man göra om allt det här nu?” å så kom det en massa nytt å (.) så 

vart det ju lite så där

Mentor:                                                                     men hade det ju redan gått (.)  ett bra tag (.) då hade du 

ju haft tid på dej ändå å lämna in (.) innan de (.) det prata vi ju om (.) det sa ju ja (.) då sa du till 

mig ”nu jäklar nu har jag börjat jobba hårt” sa ru (.) nu har jag jobbat som fasen (.) bara att jag har 

Pojken:                                                                                 m

Mentor: inte sett nåt än

Pojken:                         (ohb)

Mamman:                         då måste jag fråga en sak till om det där med datorn 

Mentor:                                                                                                                ja? 

Mamman:                                                                                                                 eh vad jag förstått så får 

dom alla uppgifter på datorn? (.) får dom hämta dem via en server eller? 

Mentor:                                                                                                                   a det är bara att lo-

Mamman:                                                                                                                                            alltså nu 

tänker jag på alla ämnen här

Rektor:                                                a det är en server som står X 

Mamman:                                                                                             m (.) eh kan han ladda hem de till 

datorn?

Mentor:              de går ju å lo-                                                                                                                      

Mamman:                                om man inte kan                                                                                             

Mentor:                                                                a de går ju å logga in 

Mamman:                                                                                       logga in sej hemma?

Mentor:                                                                                                                          det går å logga in på X  

hemma 

Pojken:                     gör det det? [FÖRVÅNAD]                                                                                                  

Mentor:                                         a ha nätverk 

Pojken:                                                               jag (ohb) X så funkar det inte 

Rektor:                                                                                                                            jaså? 

Pojken:                                                                                                                                      X funkar inte

Rektor:       aj då men det ska gå serru (.) lägg den här som en liten favorit å sen så då kan det va nån liten 

Pojken:                                              (ohb)

Rektor: punkt eller nåt sånt som är fel (.) det e ju tanken med det här och då e de

Pojken:                                                                                                                  (ohb)

Mamman:                                                                                                                  jag kan alltså ta min (.) 

dator å logga in 
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Rektor:              jajamensan 

Mamman:                            ja men det var bra information 

Mentor:                                                                                 det gör jag jämt hemifrån 

Rektor:                                                                                                                            å de säger vi ofta så 

här när vi sitter i möte med föräldrar att sätt er ner nån kväll och liksom titta på det här 

tillsammans (.) du kan ju de PN så tar du mor å far å så sätter er där och eh (.) så visar du där ”aja

Mamman:                 mm                                              mm                                                 mm

Rektor: mitt engelska arbete” (.) det har MN (ohb) skrivit på det finns en kommentar där och jag fick ett 

VG på den va (.) för det kan man följa precis vad  ni har å göra va (.) eh å det ska gå å göra hemma 

Mamman:                                                                        mm

Rektor: det är ju själva idén med det (.) så

Pojken:                                                        men vad är det för adress då för X funkar ju inte för då kommer 

du ju inte på nåt helt annat 

Mentor:                                                               jag kan inte adressen så där i huvet men det är väl X (ohb) 

om det är slash innan (ohb)

Rektor:                                                  (ohb) här å går du ju också ut på Internet

Pojken:                                                                                                                    fast det har jag ju som 

favorit på mig dator (.) den har ju legat där från början så den har ju bara vart å klicka på liksom

Rektor:                                                                                                                                                          m

Mamman: men där står ju säkert adressen 

Mentor:                                                      ja (.) det här är ju nåt som du skulle ha sagt jättetidigt att du inte 

kan logga in hemifrån 

Pojken:                                    men jag trodde bara man kunde logga in på de här datorerna

Mentor:                                                                                                                                    nej det skrev ja 

jag har ju till och med skrivit adressen på tavlan (.) när ni började så att ni skulle komma knappa

Pojken: (ohb) fast det gjorde man ju där på datorerna…

De fortsätter om datorer tills mamman fått svar på sina frågor. Hon säger: ”bra då vet vi 

det” och mentor frågar mamman om han ska berätta vilka ämnen pojken har IG i innan 

han fortsätter:

Mentor: det är matte, engelska, svenska (.) idrott å hälsa naturkunskap datorkunskap persondatorer och 

<programhantering> 

Pojken:                                   vadå IG i alltihopa? 

Mentor:                                                                   ja (.) IG-varningar (.) och om vi börjar med matten (.) så 

står det att (.) du har fått IG på ekvationer (.) och de-e alltså förenkla uttryck och lösa ekvationer 

(.) och eh du har en komplettering me (.) du har alltså gjort den då fast du har nånting att 

komplettera på uppgiften statistik (.) och då är det lägesmått och rita diagram det gäller i den 

uppgiften (.) och NN tycker att eller tycker hon säger vi har bestämt så att man ska gå på dom här 

det erbjuds en mattestuga >svenskastuga engelskastuga å datastuga< (.) å ligger man på IG-
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varning så ska man gå på dom (.) det har vart frivilligt innan men nu ska man gå på dom tills (.) 

varje lärare i ämnen tycker att nu ligger du nu uppfyller du målen för godkänt behöver du inte gå 

(.) så NN säger att du ska komma på mattestugan och visa henne att du uppnår målen (.) och där 

får du hjälp att uppnå målen mä (.) så får du ju resurshjälp (.) extra (.) å mattestugan är måndagar 

och torsdagar (.) mellan klockan tre och fyra (.) och sen datastugan är på onsdagar (.) klockan tolv 

(.) och

Pojken säger att han varit på datastuga. Rektor frågar pojken vad han tyckte:

Pojken:               var jag på idag

Mentor:                                    va sa du?

Pojken:                                                  den var jag på 

Mentor:                                                                        a

Rektor:                                                                            det var väl bra? [BRYTER SIG IN]

Pojken:                                                                                                   ja

Rektor:                                                                                                       eller? 

Pojken:                                                                                                               ja                           

Rektor:                                                                                                                  var det inte bra?

Pojken:                                                                                                                                          jo det var bra

Mentor: och språkstugan är på torsdagar (.) tre till fyra  

Pojken:                                                                    språk- språk har jag inget

Mentor:                                                                                                            du har engelska              

Pojken:                                                                                                                                    (ohb) 

obligatoriskt i andra språk me

Mentor:                                                a det har du inte andra språk men de gäller ju engelskan              

Rektor:                                                                                                                                          de-ju inte 

(ohb) [AVBRYTS AV MAMMAN]

Mamman ber att få tiderna för stugorna skriftligt istället. Mentor säger okay och återgår 

till information ämne för ämne:

Mamman:  (ohb) skulle vi kunna få dom (.) tiderna me? Det kan va bra å ha hemma (.) så man kan 

påverka honom  

 Mentor:                  a absolut (.) de kan vi ju (ohb) skriva på här sen (.) du får ju det här pappret sen (.) av 

Rektor:                                                             (ohb) klassrummet (ohb) [PRATAR I MUN PÅ MENTOR]

Mentor: mej (.) så du kan se vad det är (.) som gäller (.) så svenska då sa NN här (.) >då har jag pratat med 

NN och hon har pratat med dej mä< (.) att hon saknar betygsunderlag (.) du har inte du har varit på 

en lektion (.) står de (.) att du inte ha presterat nånting (.) hon har alltså inte fått nånting av dej (.) å 

det gäller ju på engelska mä (.) det räcker ju inte bara me att va där (.) utan jag måste ju ha nånting 

att sätta ett betyg på (.) jag måste ju se (.) om ja har gett en uppgift så vill jag ju se att du har gjort 
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den (.) å det gäller ju i alla ämnen (.) eh idrott å hälsa (.) där du har NN (.) står det är du har varit 

mä på tre lektioner men du har bara deltagit på en (.) och sist när vi bowlade mä (.) å de-e ju 

samma sak där det är ju praktiska moment 

Pojken har tydligen tidigare missat idrottstillfällen för att han är bollrädd, men har 

nyligen pratat med idrottsläraren om en ”bollfri” studieplan:

Pojken:                                                                   men det har jag det har jag pratat med honom om och vi 

skulle ju vi har löst det

Mentor:                                      m (.) men då vet ja (.) va sa han då?

Pojken:                                                                                                 (ohb) han har sagt att dom spelar mest 

boll å (.) eftersom det bara är killar (.) å de de gör ju inte ja då har han sagt att de gick å ordna så 

Mentor:         a                    a                             a

Pojken: de-e de-e inga problem

Mentor:                                      de-de bra 

Rektor:                                                       men bowling du hade ju lite bollskräck här

Pojken:                                                                                                                          ja men den kastar jag 

ju bara den kommer ju inte emot mig

Mentor:                                                            jag tänkte på det när du sa att du hade bollskräck sen var du 

me på brännbollen

Pojken:                                nej 

Mentor:                                     jo du va ju me på brännbollen på friluftsdan (.) å fånga lyrer 

Pojken:                                                                                                                                       nej jag fånga 

ingen lyra 

Mentor:                 du va på dom du va på dom i alla fall det var det ja tänkte på som jag såg (ohb)

Pojken:                                                                                                                                      nej usch (ohb) 

bollrädd det går ju inte

Mentor:                                     då var du ju på i alla fall kommer jag ihåg

Pojken:                                                                                                           ja men då kan jag ju inte stå som 

en jävla mes                                                                  

Mentor:                     a men det fixar NN i alla fall

Rektor:                                                                     nej det fixar PN 

Mentor:                                                                                            ja men alltså om dom har en deal  (.) det 

var de jag mena 

Rektor förklarar vad han menar och mentor informerar om fler ämnen pojken har IG i:

Rektor:                                                              så här är det va idrotten kan man inte göra annat än att va 

med va (.) det går ju inte att göra ett slutprov va (.) du måste va med på idrotten å de-e sjutti 

procent av lektionerna (.) de har väl gått minst tretti nu så att det är väl hög tid att ta tag i varenda 
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idrottslektion då (.) och fördelen med idrotten är att man behöver inte göra som alla andra >att 

spela boll< utan det går å hitta en annan (.) som ligger i dom hära kurs- (ohb)

Mentor:                                                                                                                  det är anpassningsbart 

Rektor:                                                                                                                                                      men 

du måste ju se till att du är mä och (.) e aktiv på (ohb) 

Mentor:                                                                                eh m naturkunskapen (.) du har NN (.) eh står 

det att du har en komplettering att göra på det här universumarbetet ni gjorde (.) och eh det ska du 

göra så fort som möjligt till nästa lektionsträff (.) och eh du har inte lämnat in energiarbetet (.) å då 

får du göra ett prov på energi (.) i slutet av kursen (.) ja alltså i slutet av terminen (.) det är vad du 

måste göra för att uppnå G (.) sen har du alltså G då sen ligger du på G där (.) det är ju en punkt å 

pricka av (.) som är klar sen (.) sen måste du så klart fortsätta efter det (.) i samma stil (.) 

datorkunskapen (.) där står det att <du> >måste va me på lektionerna< (.) och <lämna> inte 

uppgifter (.) det gäller en uppgift i Excell Word står det (.) är det bara en uppgift du saknar där? (.) 

det här låter nästan som att det skulle va flera va (.) står uppgifter men det gäller en uppgift i Excel 

Word (.) <det har inte jag sett innan> det tänkte jag inte ens på (.) men det s-slog mej nu (.) är det 

bara den som saknas? 

Pojken:                                     tror det

Mentor:                                                okay

Mamman ställer pojken till svars: tror eller vet han om han lämnat in uppgiften? Pojken 

säger att han inte är säker. Rektor pratar om ansvar och om att förbereda sig på framtida 

plikter:

Mamman: tror eller vet?

Pojken:                           men jag tror det ja (.) jag har inte koll (.) jag har liksom datakunskap, 

persondatorer och datasäkerhet eller vad det heter (.) liksom vi har samma lärare så jag vet faktiskt 

inteRektor:        men PN det e ju lite de här skolan e ju lite granna till för att förbereda er för nästa steg i livet 

(.) det kanske det är att va på en arbetsplats å så du vet då får du ju aldrig den där va >som du hade 

på grundskolan< som jagar jagar å nu måste du göra det här och det här (.) på en högskola är det 

ännu värre vettu (.) där e de bara du själv som ska hålla reda på vilka föreläsningar vilka tentor 

och sånt va (.) så lite granna prövar vi ju det här att ja men då får du hålla reda på det här själv (.) 

och då e ju ** ett jättebra instrument för du-du kan ju se precis vilka inlämningsuppgifter du har 

kvar att lämna in alltså (.) det ska inte behöva va att MN ska behöva springa å tjata på dej utan (.) 

fasen >det är ju dina betyg det handlar om va< 

Mentor pratar om ansvar och om att ta reda på och ta igen vad man missar:

Mentor: och sen om man vari borta till exempel om man har varit sjuk eller m man inte har varit här helt 

enkelt så e de viktigt att man ta tar i det direkt å kollar vad är det jag ha missat 
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Pojken:                                                                                                                                det har jag vart lite 

sämre på

Mentor:               m (.) för de-e svårt (.) för mej och alla andra om man har vari borta (.) nåra gånger (.) 

efter nåra dar eller vecker så kommer man ju inte ihåg exakt vem var borta den lektionen å det e ju 

inte så att jag går ut med lappar till nån och säger att den här den här och den här har du missat (.) 

om jag inte ser det uppenbart att a just det den här (.) då går jag ju å påminner om jag kan (.) men 

man måste ju ta ansvaret och kolla upp vilka uppgifter som ligger efter (.) och som saknas (.) ch är

man osäker på ett par då går man ju å frågar (.) om man tror man har missat nåt som man inte har 

sett själv (.) men det e ju det ** då som du visar nu då (.) dina föräldrar om det (.) så får ni hjälpas 

åt (.) om det är nånting (.) där syn-där står de ju alltså vilka uppgifter alltså det finns ju till 

exempel inlämningsmappar (.) och även där uppgiften är upplagd (.) så klart (.) om om man är 

osäker så är det väl bara å öppna en mapp och se ”har jag lämnat in i den här?” (.) å det står även 

tiden när mappen stänger alltså man har fått en deadline på ett arbete (.) så vet man ju hur lång tid 

man har på sej (.) å har man inte vari på lektionen då å fått veta tiden man hade på sej (.) då kan 

man ju kolla de (.) om det helt plötsligt har dykt upp nåt nytt du va du va borta en-en viss dag säg 

å då hade du matte (.) då kan du kolla finns det  nåt nytt till mig i matten ida (.) då står ju de där (.) 

kan ju kolla (.) hur lång tid man har på sej att göra uppgiften mä (.) å det är klart har man sjuk och 

inte kunnat jobba (.) å mappen hunnit stänga det är väl klart då får man gå och säga det att ”men 

jag var sjuk här jag har inte kunnat arbeta med den här uppgiften hemma” (.)  inget omöjligt att 

lösa så att man får göra en senare inlämning ifall det skulle va så (.) med de (.) a (.) en parantes 

bara 

Mentor informerar om fler IG och om föreslagna åtgärder. Han frågar pojken hur det går:

Mentor: persondatorer datorstuga som du sa (.) det står ju här (.) onsdag eftermidda vid tolv (.) det står att 

ni gått igenom hårdvara och du kommer få göra ett test (.) på detta imorgon (.) å går det bra så har 

han den delen avklarat

Pojken:                                    test på vad? Sa han inte på mattestugan gjorde ju det på mattestugan idag

Mentor:                                                                                                                                                       har 

du gjort det testet redan? 

Pojken:                                    vi gjorde ju det va ju så där tjugo fråger som vi satt å jobba me 

Mentor:                                                                                                                                       då är du väl 

klar med det testet då [FNYSER] det står här (.) om det går bra så har du den delen avklarad (.) 

och (.) då fortsätter ni med operativsystem står det me (.) nästa onsdag (.) och så står de                

att det handlar dels om en mindre rapport om olika <operativsystem> samt några frågor som ska 

besvaras (.) det står att NN har pratat med dej och att ni ska fixa det här nästa onsdag står det (.) 

låter bra  (.) det låter bra (.) då är det inga större problem hur känner du själv att det går just i 

dataämnena? 

Pojken:                      jo ja men i visst går det väl bra (.) nu börjar det gå bättre

Mentor:                                                                                                               m

Pojken:                                                                                                                    gör de (.) nu har jag en lite
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(ohb) på vad de ä 

Mentor:                            det är väl skönt? [SKRATTAR] 

Pojken:                                                       ja (.) men det börjar gå bättre 

Mentor:                                                                                                     a 

Pojken:                                                                                                        det är jätteskönt 

Rektor:                                                                                                                                   är det svårt å lö-

möte-mäte dina framgångar? det är illa PN [FULL I SKRATT] (.) har inte så mycket klagomål så 

det går väl ganska bra (.) men känner du att de-e

Pojken:                                                                               jo men det är känns bättre gör det

Rektor:                                                                                                      hårda mätningar? (.) a 

Mentor:                                                                                                                                          det är skönt 

Rektor:                                                                                                                                                 känner 

du dej jagad eller? (.) va?

Pojken:                                         förut va jag de (.) när MN var på mej hela tin 

Rektor:                                                                                                                 varför tror du han va på dej 

för då? 

Mentor:           det var inte bara jag (.) som var på dej 

Pojken:                                                                        nej men det var dej jag kommer ihåg 

Mentor:                                                                                                                                   a [SKRATTAR]

Rektor:                                                                                                                                        men du ska ju 

veta att vi gör det för din skull va (.) eh det är lika viktigt för oss att eleverna klarar sej här i livet 

(.) det känner ju det att vi har lite ansvar för dej 

Mentor:                                                                            det var för att jag hela tiden har tyckt att du är  

positiv och glad du har liksom go å energi (.) det gäller bara å utnyttja den (.) det kändes inte som 

att de-e dej ska man inte ge upp hoppet om för du fixar det här (.) men du måste få nånting gjort (.) 

det är det det handlar om 

Pojken:                                         jo

Mentor:                                           å lösa uppgifter (.) och lära sej nånting (.) så klart det är meningen att 

du ska lära dig av det här (.) du ska få kunskaper (.) eh den sista punkten här är programhantering 

(.) det gäller en ergonomiuppgift (.) det känner jag igen (.) eh

Pojken:                  ergonomi är (ohb) va? 

Mentor:                                                    a bra (.) vad bra (.) det är bara lite småjusteringar på den (.) den 

har du gjort tillsammans med NN och NN står det här (.) sen står det uppgift i datasägerhet 

datasäkerhet (.) august står de

Pojken:                                                 a de ha

Mentor:                                                             fattar inte ja nåt av         

Pojken:                                                                                            a men de (.) handlar om den gubbe som 

(.) han har problem med sin dator å så ska man hjälpa honom å göra klart med den å så                                                                                                

Mentor:                                                                                                                                            okay (.) det 

där om att (ohb) skriva om virus till (ohb) eller? 
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Pojken:                                                                               m

Mentor:                                                                                  det visa du mej (.) hur ni satt å jobba me (.) eh 

(.) är den klar? 

Pojken:                          m

Mentor:                            har du skickat in den?

Pojken:                                                                 tror de                                                                                                                        

Mentor:                                                                            för de står (.) hon vet att du kommit långt me den 

att du måste slutföra den och den vill hon ha in nästa vecka (.) <och> (.) det gäller ju det här då 

som e verkligen me att (.) jag då å flera andra lärare saknar uppgifter helt enkelt (.) å då saknar 

man ju betygsunderlag (.) till man har fått nånting å titta på (.) när det gäller språk då så måste jag 

ju veta hur du ligger till språkligt och även höra dej språkligt när det är till exempel redovisningar 

ni gjort då (.) så handlar det mycket mest om tror ja att lägga tid på de (.) på de som du ska göra (.)

jag vet inte vad du gör istället?

Mentor har informerat färdigt och bjuder in pojken till samtalet.

2.3.3 Diskussionen

Pojken säger att han inte jobbar på lektionerna för att han blir omotiverad när hans 

klasskamrater spelar dataspel. Mentor säger att pojken borde ta ansvar för sig själv:

Pojken: men det är alltså (.) när alla börjar ta upp sina spel (.) så brukar jag asså sätta mej å lyssna på 

musik (.) känns lite meningslöst när alla andra sitter å spelar å bara en sitter å jobbar 

Mentor:                                                                                                                                        men det 

drabbar ju bara dej själv 

Pojken:                                       nej asså de e ju ja jag vet 

Mentor:                                                                              att dom spelar asså att nån spelar (.) det drabbar 

ju den personen (.) på så sätt att den personen har inte får nånting gjort (.) men det ska ju inte 

behöva drabba dej (.) det är ett aktivt val som man kan göra själv 

Pojken:                                                                                                         men asså i början så jobba man ju 

men sen s-kände man att nej va tråkigt när alla andra liksom skiter it 

Mentor:                                                                                                            men jag får ju faktiskt in (.) jag 

får ju uppgifter som är bra gjorda (.) av många andra elever så (.) jag kan inte tänka mej att alla 

sitter å skiter it 

Pojken:                          nej inte alla (.) men endel gör ju ibland och sen så 

Mentor:                                                                                                         men det ska ju inte drabba dej på 

nåt sätt 

Pojken:                 nej jag vet

Mentor:                                 utan det viktigaste e att du jobbar för dina egna betyg (.) för de-e ju du som 

får dom (.) det är inte jag som får dom (.) eller kompisen breve (.) de-e du som kommer ha nytta 
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av dom s-att (ohb) plus att de e ju som sagt har man inte tillräckligt me poäng så får man ju inte (.) 

flyttas upp till tvåan (.) då får man ju gå om (.) blir ett extra år å det är ju inte heller så (.) <roligt>

Rektor konstaterar att närvaro varit uppe på tapeten och frågar mentor om de har något 

papper på det. Mentor svarar: ”Nej det glömde jag faktiskt skriva ut och ta med mig ner” 

och skrattar. Mamman säger att hon förstått att det ”varit lite skolk” och rektor frågar 

mamman om skolan kanske ”till och med har skickat hem ett brev”. Mamman svarar nej. 

Rektor berättar att de nu fått ordning på systemet och att de fortsättningsvis kommer att 

vara kontinuerliga kontroller av elevernas frånvaro. Varje månad kommer man att skriva 

ut frånvaron och för de elever som har ”mer än tjugo procent otillåten frånvaro” dra halva 

eller hela studiemedlet. Han konstaterar att om mamman inte fått hem något brev så har 

pojken klarat sig där. Rektor fortsätter med att fråga pojken om idrotten. Han säger att om 

pojken bara varit med på en lektion i idrotten så måste det finnas frånvaro. Pojken 

förklarar att man får närvaro om man går dit. Mentor påpekar att närvaro inte är allt. 

Pojken förklarar att de inte haft sin ordinarie lärare på idrotten utan har ”fått göra vad de 

vill”. Mentor berättar för pojken att närvaro i vissa fall inte är nödvändigt, men att det i 

gymnastik är det:

Mentor: men det är ju inte närvaron som är grejen (.) eh  … man skulle kunna va (.) alltså man skulle 

kunna va frånvarande (.) och ändå göra bra ifrån sig på vissa grejer i vissa ämnen (.) nu är det inte 

att man ska sikta på att va frånvarande (.) så klart (.) men som i idrotten >det räcker inte< med att 

bara gå dit för att få ett godkänt (.) utan NN (.) bedömer ju er efter vad ni gör (.) på idrotten 

Pojken förklarar att idrottsläraren åkt utomlands och lämnat undervisningen till en vikarie 

som låtit dem göra vad de vill och att pojken då velat gå ut och gå. Mentor frågar varför 

det då står att han inte varit med och pojken förklarar att han efter ett tag helt struntat i att 

gå och anmäla att han var ute och gick. Mentor berättar att idrottsläraren inte kan veta att 

pojken är ute och går om pojken inte rapporterar. Han säger ”det funkar ju inte” och 

pojken håller med.  Rektor byter spår och säger: 

Rektor: a men PN då känner jag du har ju jobbat lite granna i eftermiddag här ju (.) eh du va på datastugan 

å sen så slet du lite med annat (.) (ohb) för en vecka eller ett par dar sen å pratade om att byta 

program (.) eh hur känns det nu då? (.) hur ser din vision ut det här läsåret? 

Pojken:                                                                                                                         a men jag kommer ju 

inte byta skola för att (.) delvis så tar dom inte emot nu (.) utan dom hade fullt å då är det svårt å ta 

igen det som dom hade gjort å sånt därnt å (.) ja så då kan jag lika gärna gå kvar 
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Rektor:                                                                                                     å det gå kvar då är det ambition å ha 

lite betyg å grejer också då eller hur känns de

Pojken:                                                            ja men då blir de ju dä 

Rektor:                                                                                              a (.) för de e ju nog som MN säger du 

har ju (.) du e ju trevli å (.) kul å ha å göra mä å vi känner ju att du har ju kapaciten asså sen är det 

då (.) inte lämnat in 

Mamman:                             (ohb)  

Rektor:                                          a (ohb)         

Mentor:                                                a men va jag ser e ju å göra uppgifter (.) å det händer nånting (.) då 

brukar de ju rassla på rätt bra (.) faktiskt (.) å du ha ju kommit å visat mej grejer du har gjort (.) 

tyvärr har det ju inte varit engelskagrejer då i mitt fall som jag skulle vilja se men du har ändå 

visat att du har jobbat (.) så e ju du kan ju jobba (.) du kan prestera och göra (.) bra uppgifter (.) å 

då lär du på de (.) de e ju meningen (.) hur känner du inför programmet då? ett IT-program (.) att 

du går på ett IT-program (.) för du prata med mej om andra utbildningar nämligen känns det hur 

känns ämnen asså hur känns dä du läser nu?

Pojken:                                                                           asså de är väl bra men (.) det skulle vart roligt om 

man hade gått nåt mer praktiskt

Mentor:                                                     a

Pojken:                                                     eftersom jag jobbar nog mer praktiskt egentligen

Mentor:                                                                                                                                    som till 

exempel?   

Pojken:                ja 

Mentor:                   prata inte du med mig om hotell och restaurang? 

Pojken:                                                                                              (ohb) men dä tycker inte mamma och 

dom om

Rektor:               va? Det är väl bra om man kan laga mat?

Mamman:                                                                         jo 

Mentor:                                                                             men hur som helst betyg behöver du ju vad du än 

går (.) å vad du än ska gå sen 

Pojken:                                               ja men det var ju de man kan ju i stort sett bli vad som helst (ohb) 

bara man har (.) a gått en skola så

Mamman:                                                     nu sa ju du mammas ord precis

Pojken:                                                                                                             mm

Mamman:                                                                                                                 vad bra

Pojken:                                                                                                                                  har man gått en 

skola så kan man i ala fall läsa till (.) läsa vidare sen

Mentor:                                                                                       a 

Pojken:                                                                                                  till kock eller vad man sen vill göra

Mentor:                                                                                                                                            absolut har 

du nåt at sikta emot som du känner ett mål å kämpa för? 
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Pojken:                                                                                       nej jag hade det förut förut ville jag ju bli 

ambulans köra ambulans men sen så 

Mentor:                                                           det kan man ju ha ett sökmärke

Pojken:                                                                                                     men sen så (.) är det ju så att a men 

dom som jobbar som ambulans jobbar oftast tills dom går i pension mänga som trivs med det så då 

(.) finns det inte så jättemånga jobb (.) just som ambulans 

Mentor:                                                                                              så du gjorde et val å sikta på nåt annat 

då?

Pojken:       ja

Mentor:           men hur ska du nå till dina mål då?

Pojken:                                                                      får väl sköta mej lite

Mamman:                                                                                                    lite? 

Mentor:                                                                                                                vad menar du med sköta dej 

då? 

Pojken:          jobba lite bättre (.) har börjat lite (.) i sinom tid 

Mentor:                                                                                      a

Pojken:                                                                                          när jag kommer igång           

Mentor:                                                                                                                        jobbar du nånting 

hemma då? 

Pojken:                    nej

Mentor:                          å i skolan? (.) hur har det varit hittills? (.) fram till (.) idag du sa att du hade 

uppgifter på datorn innan den krascha

Pojken:                                                              ja alltså jag hade ju uppgifter för att förut försökte ju få i 

ordning allt (.) var ju sen lite sent vart det ju men det är ju för att jag kanske jobbar lite långsamtå 

(.) liksom så där i min egen lilla takt medans alla andra kanske schopp [SNABBLJUD] å sen 

spelar dom en stund å sen så schopp spelar dom en stund till (.) medans jag kanske måste ta ut jag 

tar mer tid på mej å göra nånting å sen så (.) blir det (.) för sent (.) å sen så (.) hände ju det där (.) å  

då vart de ju ba-aha (.) göra om allting å sen kom det massa nytt å hann inte me å då börja ja ju de 

va ju då det börja liksom (.) kom in i den där kretsen att (.) vart för sent allting å 

Mentor:                                                                                                                              okay

Pojken:                                                                                                                                      sånt där

Mamman:                                                                                                                                               då kan 

man ju faktiskt be om hjälp fast det är lättare att låta det rinna på 

Pojken:                                                                                                         men man tänkte ju inte så långt 

då (.) kan man tänka i efterhand

2.3.4 Åtgärden

Rektor sammanfattar vad det är pojken måste göra och uppmanar föräldrarna att hjälpa 

till. Han pratar om språk- och mattestuga och säger att pojken måste gå dit så länge han 

ligger på IG: 
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Rektor:                                                    okay det här pappret som du har skrivit är det sånt du har skrivit 

upp dej på (ohb) om det nu kan va en hjälp då (.) å PN försök inte å splittra dej nu å liksom ta en 

lite dutt där å en liten dutt där utan ta liksom (.) den där första och sen så sätt en bock där å sen så 

tar du nästa (.) och en bra hjälp är å gå just till denne lärarn du har i datakunskap å fråga du vad är 

det kvar å göra å så där va s-att (.) för då känner dom också liksom att tammej fan nu har han 

börjat å fundera va den här killen (.) han är påväg uppåt alltså å de e ju (.) då blir man lite glad å så 

där å hjälper dej så gärna så (.) än att man springer å tjatar va (.) för att det blir ju jädrigt tråkit va 

(.) så jag tror ju beta av det där (.) sen så var det X va (.) få igång det hemma (.) så kan ni sätta er 

tillsammans å kika lite granna på det (.) peppa honom lite granna men titta för fasen det där måste 

ju in (.) de e imorron

Mamman:                               (ohb) 

Rektor:                                              (ohb) då tar man det där programmet sen så rullar det på det andra va 

(.) å sen är du efter igen va s-att det där som pågår måste du ha sen så får du lika beta av det lite 

lugnt och fint här va (.) eh så du inte hamnar i samma sits som med kraschade datorn å så för då 

blir det så där att ja (.) nej man orkar inte stödja (.) det blir (.) mm (.) men då ska vi se (.) eh det vi 

bestämde då de-e ju inte NN som har hittat på det här nu med mattestugor och sånt utan de har vi 

gjort tillsammans s-att vi vill ju inte sitta häri vår igen å sen så säger dom jaha men det blev inte så 

mycket med det där (.) å då vi i alla fall gett den här chansen å gå på mattestuga språkstuga å 

datastuga så de-e obligatoriskt för dej (.) ända till vi säger att nu är du ikapp PN nu kan skippa 

lugnt datastugan (.) eh då vi kan vi se då ja men han var mä tre gånger å han har fått de som vi kan 

ge honom

Mentor:                å de kan ju va allt från (.) vad dom här (.) ni som är här på dom här stugorna (.) de kan 

va alt ifrån genomgångar till vad ni behöver kunna bättre och lära er till att jobba med uppgifter ni 

har kvar (.) och få extra hjälp med dom uppgifterna

Rektor:                                                                                 ja [HOSTAR]

Pojken:                                                                                      datastugor också

Rektor:                                                                                                                dom ligger (.) då blir de 

månda onsda å torsda en timma extra tjänst varje da

Pojken kontrollerar att han uppfattat allt korrekt genom att fråga: 

Pojken:                                                                                    när är det på onsdagar då?

Mentor:                                                                                                                             klockan tolv

Pojken:                                                                                                                                              det är bara 

det? Så att det inte är nån sån där vi fyra eller nåt sånt

Mentor:                        datastuga ja                                            nej datastugan är vid tolv

Rektor:                                                                                                                                  men dom höll på 

fortfarande här uppe det var mamman som ringde å undrade vart grabben hade tat vägen d hade 
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han ju glömt bort at han skulle möta henne (.) å det är väl inga bekymmer (.) ON bor du i ja (.) just 

me bussarna eller va de det?

Pojken:                                                a efter klockan sex

Rektor:                                                                               a fast så länge har vi inte

Sedan blir det tyst.

2.3.5 Eftersnacket

Innan de skiljs åt vänder sig mentor till pojken för att få honom att kommentera 

åtgärdsplanen. Han frågar pojken: 

Mentor: hur känns det kommer <du> (.) hur känns det inför komma igång med grejerna nu? Kommer du 

fixa de?

Pojken:             hoppas det

Rektor:                               men det löses inte själv vettu! (.) utan du måste säga det är klart att jag kommer 

fixa det här! 

Pojken:                     ja det är klart att jag ska fixa det här                                                          

Rektor:                                                              ja bra! 

Mentor skrattar och det blir tyst igen. Därefter småpratar mentor långsamt med längre 

pauser och säger:

Mentor: be om hjälp mä om de ä nåt du känner att fanken också (.) du måste jag ha extra hjälp mä 

Pojken:                                                                                                                                                  mm

Mentor:                                                                                                                                                      så 

jag menar att även om det inte nu är språkstuga och datastuga så kan man ju faktiskt om det finns 

nån som kan hjälpa en (.) faktiskt gå å knacka på (.) om man nu är på arbetsrummet eller var man 

är å springer liksom kan ha tid å kolla på de här å hjälpa lite (.) det är klart man vill (.) i mån av (.) 

i mån av tid så klart man det är klart man vill om nån kommer å ber hjälp så (.) kan man hjälpa till 

(.) kommer ifatt med andra grejer (.) men det blir ju hemarbete nu då

Pojken:                                                                                                                 mm

Mentor:                                                                                                                        får du lägga (.) extra 

mycket tid (.) så att du verkligen känner att du komma ifatt me (.) för just nu när det är som som 

RN (.) det kommer ju nya grejer hela tin men (.) det ligger gammalt bakom (.) s-att man e beredd å 

(.) du kanske får lägga mycket mycket mer tid nu så klart (.) innan du är ifatt å sen ska du kunna 

gå (.) i normal takt igen (.) då ska du kunna va ifatt (.) å känna att d kan plugga vanliga tider (.) å 

sen försöka at få så mycket som möjligt gjort på skoltid (.) så att man kan slappna av sen å så (.) 

för d-e lätt å komma hem å då vill man ofta va ledi (.) eller hitta på annat (.) känner ja i alla fall (.) 

av egen erfarenhet (.) och vill gärna va ledig när man är hemma
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Mamman:                                                                                                   men så har det ju vart mycket  och 

med att vi bor som vi gör så kanske inte han har kommit hem varenda dag efter skolan utan drar 

han iväg me kompisar å dom har bli nu å så att då kanske han inte dyker upp förrän bortåt åtta, nie 

halv tie ibland (.) å säger hej för då har jag gått och lagt mej redan [SKRATTAR] typ så va (.) å 

de-e lite men nu har vi bestämt att han ska hem varje da efter skolan

Rektor:                                                                                                               det blir lite senare nu va me 

mattestuger å data å sånt här va men då vet du 

Mamman:                                                                        aa då vet ja det var därför jag ville ha tiderna

Mentor:                                                                                                                                                    >ja< 

det ska jag skriva ner (.) jag skriver det här på samma papper

Rektor frågar om pojken börjat övningsköra och pojken svarar ja. Han frågar om pojken 

börjat läsa teori också. Pojken svarar först ja och sedan säger han att han trodde han 

skulle ha börjat föregående dag, men att det visade sig att det inte var förrän om tre 

månader. Rektor tycker att det låter bra: det ger pojken en möjlighet att ”fixa det här 

först”. Pojken säger att det ändå bara var fråga inskrivning och information. Det blir tyst 

igen.   Rektor bryter tystnaden och vänder sig till föräldrarna igen:

Rektor: jag vad säger ni då? har ni fått en bild? asså jag har nog aldrig vart mä om att man har IG-varning i 

så många kurser ska jag säga att eh men (.) det var ju imponerande (.) men samtidigt så e de u 

tydligen inte så väldigt mycket som saknas i varje (.) framför allt PN så är det ju så att du har ju 

inte läs och skrivsvårigheter  eller dum i huvet eller nåt sånt där va så att  (.) det ska ju finnas 

möjligheter att fixa det här (.) eller (.) hur känns det här? [VÄND MOT MAMMAN]

Mamman:                                                                                        ja <hopplös> känner jag mej (.) när vi 

fick samtalet där så å <jag vart> jättearg asså 

Rektor:                                                                             ja 

Mamman:                                                                        vart ja då (.) å jag bara ne-e inte igen

Sambon:                                                                                                                                för det är inte 

första gången (.) vi sitter här 

Mamman:                                          nej (.) å det känns så tråkigt   

Rektor:                                                                                       men PN hallå du börjar ju bli äldre nu (.) du 

ska ju börja ta lite ansvar för det här själv va och då (.) det är snart myndighetsda och alltihopa det 

här va (.) s-att sakta men säkert får du ju faktiskt börja å ta det här ansvaret (.) de-e inte dina 

föräldrar som ska se till at du ska läsa matte (.) det e du själv va som kammar hem potterna sen när 

det gäller betygsutdelningen va (.) stipendierna och (.) mm 

Sedan blir det tyst och alla verkar fundera på vad rektor just sa. Därefter säger mentor att 

”det är rätt skönt å ha betyg” och ”det kan du utnyttja sen till nåt jäkligt bra!” Mamman 
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säger ”försöker vi intala honom; har vi försökt sen han gick i sjunde klass” och berättar 

att de sedan dess kämpat för att pojken ska få godkänt i skolan. Mentor säger till 

mamman att ”du tycker säkert inte heller det är så kul att komma på samtal” och

mamman berättar att hon gett upp:

Mamman: fast de e slöseri med tid hela tiden på honom det känner ja (.) för han lägger inte ner tid och 

energi (.) för att det är nånting hela tiden som kommer emellan nåt som plockar på 

uppmärksamheten det händer nåt där borta i hörnet å då måste vi titta på dä (.) prata me dä å                                                                                                                                                    

Mentor frågar pojken ”jobbar du bättre om du får sitta själv eller?” Pojken säger ”ja det 

gör jag och jag har ju bett om att få sitta själv”. Mentor lyssnar, pojken berättar att det är 

därför han suttit i biblioteket och mentor berömmer honom för att ”aktivt välja själv”. 

”Då får du ju nånting gjort med förmodligen” säger mentor och pojken håller med. 

Mentor förstår att det finns de som har svårt att koncentrera sig med andra runt omkring. 

Han tycker att det är bra att pojken tagit initiativ och satt sig ensam. Pojken berättar att 

det är då han suttit ensam som han fått saker gjorda och mentor förstår att det ”är skönt 

med lugn och ro” och att kunna ”koncentrera sig på det man sysslar med”. Han påpekar 

att det är bra att pojken själv tagit det initiativet för att det visar att pojken faktiskt ”vill 

göra nånting”. Det är viktigt att man ”har insikt och att man gör det för sin egen skull”.

   Sedan säger mentor att han inte har så mycket mer att säga och frågar pojken om han 

vill ta upp något mer och hur det känns nu efteråt. Pojken svarar att han ”trodde det skulle 

vara mycket mycket mer” och mentor utbryter ”så det här har överträffat dina 

förväntningar alltså?” Mamman skrattar till och pojken förklarar:

Pojken: ja jag tänkte så här (.) å gud nu kommer det va så här att ja (.) jag ligger efter i alla men

Mamman:                                                                                                                                           men det 

gör du ju

Pojken:               ne-hej inte elkunskap står inte mä för det har jag G i!

Rektor skrattar också och mamman säger ”det var väl det enda då”. Pojken fortsätter: 

Pojken: ja fast det e faktiskt inte så jätte jättemycke (.) egentligen (.) tro det kan nog gå <de e bara 

engelskan> å de e nog det enda som kommer att ta tid dom andra kommer å gå rätt så fort (.) tror 

ja

Det blir tyst igen. Rektor plockar ihop sina papper och säger ”mm”. Mentor säger ”nu är 

det språkstuga då och sen får du ju komma å fråga om det är nånting du behöver hjälp 
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med så klart”. Han tillägger att pojken vet vart han finns. Därefter avslutar rektor: ”men 

då så - då tycker jag att vi avslutar denna lilla konferens” och alla lämnar rummet.
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3 Analys

3.1 Vad handlar dessa elevvårdskonferenser om?

Jag har sorterat ut det som i respektive konferens handlar om omdömen i de olika ämnena 

och kategoriserat det som antingen kunskap, uppförande eller gråzon (det vill säga mitt 

emellan). Sedan har jag sammanfattat mina resultat i tre scheman, ett för 

elevvårdskonferens 1 (Tabell 1), ett för elevvårdskonferens 2 (Tabell 2) och ett för 

elevvårdskonferens 3 (Tabell 3). Nedan följer dessa scheman:

Elevvårdskonferens 1

[ELKUNSKAP:] inte presterat tillräckligt på lektionerna […] missat massor av praktiska 
moment […] han tycker inte att du gör det du ska […] han har inte sett nåt av dej och det som 
behöver göras på lektionerna […] [MATEMATIK:] ekvationslösningar […] ej […]godkända 
[…] saknas […] komplettering i statistik […] lägesmått […] medelvärde, medianer och 
typvärde […] [SVENSKA:] saknar lektionsaktivitet […] ibland […] aktiv och ibland så gör du 
ingenting […] det saknas vissa inlämningar […] du är väldigt lättdistraherad på lektionerna […] 
gör mycket annat […] [IDROTT:] saknar […] närvaro […] [bara] varit ombytt på två  […] 
[DATAKUNSKAP:] du glider med […] du gör inget […] presterar inte tillräckligt själv […] du 
kollar på film, lyssnar på musik och spelar spel istället för att göra det du ska […] […] du [har] 
visat rätt dålig attityd […] gentemot henne […] du [bryr dig] inte […] [ENGELSKA:] inte […] 
tagit på allvar vad man säger till dej […] inte fått in en enda inlämning

Tabell 1: Elevvårdskonferens 1

ÄMNE KUNSKAPER GRÅZON UPPFÖRANDE
ELKUNSKAP: (1) missat moment (1) inte presterat 

tillräckligt på 
lektionerna (2) gör inte vad han ska 

MATEMATIK: (1) ekvationslösningar
(2) statistik  

SVENSKA: (2) saknas vissa 
inlämningar

(3) saknar 
lektionsaktivitet 
(4) ibland aktiv och 
ibland inte  
(5) lättdistraherad på 
lektionerna 
(6) gör mycket annat

IDROTT: (3) saknar närvaro  (7) inte ombytt 
DATAKUNSKAP: (8) glider med 

(9) gör inget 
(10) presterar inte 
tillräckligt själv 
(11) du kollar på film, 
lyssnar på musik och 
spelar spel 
(12) har dålig attityd 
(13) bryr sig inte

ENGELSKA: (4) inte lämnat in 
uppgifter

(14) tar inte vad man 
säger på allvar 
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Elevvårdskonferens 2:

[MATEMATIK:] frånvaro […] inte så bra arbetsinsats […]  det du lämnat in har varit 
ickegodkänt […] du stör […] ickegodkänt på […] ekvationer, förenkla uttryck och 
ekvationslösningar […] statistik […] inte […] godkänt […] [NATURKUNSKAP:] arbetet om 
universum […] ej […] inlämnat […] du stör på lektionen […] du jobbar inte du gör inte det du 
ska […] [SVENSKA:] hög frånvaro […] [måste] lämna in uppgifter […] jobba på lektionerna 
[…] [IDROTT:] bra på idrott […] kommer klara det […] hade varit sjuk […] inte tillräckligt att 
sätta betyg på […] [DATAKUNSKAP:] du har frånvaro […] inte […] lämnat in arbeten […] 
[ENGELSKA:] dålig lektionsaktivitet från din sida […] du jobbar för dåligt […] har stört […] 
på lektionerna […] det du lämnar in […] har inte varit godkänt 

Tabell 2: Elevvårdskonferens 2

ÄMNE KUNSKAPER GRÅZON UPPFÖRANDE
MATEMATIK: (1) icke godkänd 

inlämning; ekvationer, 
förenkla uttryck, 
ekvationslösningar och 
statistik.

(1) frånvaro (1) inte bra arbetsinsats
(2) stör på lektion 

NATURKUNSKAP: (2) saknas inlämning (3) stör på lektion
(4) jobbar inte
(5) gör inte det han ska

SVENSKA: (3) hög frånvaro
(4) lämnar inte in 
uppgifter

(6) jobbar inte på 
lektionerna 

IDROTT: (2) bra på idrott (5) saknar 
betygsunderlag på 
grund av sjukdom.

DATAKUNSKAP: (6) frånvaro
(7) inte lämnat in

ENGELSKA: (3) icke godkänd inlämning (7) dålig 
lektionsaktivitet
(8) jobbar för dåligt
(9) stör på lektionerna 



63

Elevvårdskonferens 3:

[ENGELSKA:] inte får in några uppgifter […] [MATEMATIK:] […] IG på ekvationer […] 
förenkla uttryck och lösa ekvationer […] en komplettering […] statistik […] lägesmått och rita 
diagram […] [SVENSKA:] […] saknar betygsunderlag […] har inte du har varit på en lektion […] 
inte ha presterat nånting […] inte fått nånting av dej […] [IDROTT:] […] du har bara deltagit på 
en […] [NATURKUNSKAP:] […] en komplettering […] på […] universumarbetet […] inte 
lämnat in energiarbetet […] [DATORKUNSKAPEN:] […] måste va me på lektionerna […] lämna 
[…] [in] uppgifter […] Excell Word […] [PERSONDATORER:] […] 
[PROGRAMHANTERING:] […] en ergonomiuppgift […] bara lite småjusteringar på den […] 
uppgift i […] datasäkerhet (.) august […] du måste slutföra den och den vill hon ha in 

Tabell 3: Elevvårdskonferens 3

ÄMNE KUNSKAPER GRÅZON UPPFÖRANDE
ENGELSKA: (1) inte lämnat in 

uppgifter
(2) saknar 
betygsunderlag

MATEMATIK: (1) IG på ekvationer
(2) en komplettering 
statistik

SVENSKA: (3) saknar 
betygsunderlag 
(4) inte varit på 
lektion 
(5) inte lämnat in  

IDROTT: (6) har bara deltagit på 
en (lektion)

NATURKUNSKAP: (3) en komplettering på 
universumarbetet 

(7) inte lämnat in 
energiarbetet

DATORKUNSKAP: (8) frånvaro (måste va 
me på lektionerna) 
(9) ej lämnat [in] 

PERSONDATORER:

PROGRAMHANTERING: (3) IG på en
(4) ergonomiuppgift 

(10) inte lämnat in 
uppgift i datasäkerhet 
; august 
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Det man kan se i dessa tre scheman är att man inte pratar om elevens utvecklingsbehov 

och framgång i studierna under dessa elevvårdskonferenser. Schemana visar istället att 

konferenserna inte handlar om kunskap. Man kan hoppas att de inte heller speglar på 

vilka grunder betygssättning sker. Istället för att prata om kursmål och informera pojkarna 

och pojkarnas föräldrar om vad pojkarna faktiskt behöver kunna för att bli godkända så 

pratar man om hur pojkarna är och vad pojkarna gör, eller inte gör, i skolan. Det hela 

påminner mer om den gamla skolans kvartsamtal än den kunskapsutvecklande dialog 

mellan skolan och hemmet som de som influerats av Vygotskij eller Dysthe hävdar kan 

hjälpa den som inte uppnår kursmålen.

   I elevvårdskonferens 1 (se tabell 1) handlar 14 av totalt 20 omdömen om pojkens 

uppförande. Pojken har inte uppnått G i matematik för att han inte uppfyllt kursmålen: 

han kan inte ekvationer och han kan inte lägesmått. Det är den enda bild man får av 

pojkens kunskaper. För övrigt handlar det om hur pojken är som person och hur han beter 

sig. Pojken ligger på IG därför att han inte presterar på lektionerna, är oengagerad, kollar 

på film, inte lämnar in uppgifter och visar dålig attityd. Trots att det i skolans 

styrdokument (Skolverkets Allmänna råd och kommentarer, 2004, s. 47f) framgår att 

faktorer som flit, ambition och lektionsarbete inte ska ligga till grund för betygsättning så 

låter det som pojken skulle kunna uppnå godkänt i datakunskap bara genom att visa mer 

engagemang på lektionerna. Det verkar som han skulle få godkänt i idrott bara han bytte 

om.    Först blir pojken tillrättavisad av rektor för att han pratar innan det är hans tur. Sedan 

påpekar mentor att han måste jobba mer på lektionerna, lämna in uppgifter, riktigt ta tag i 

det här nu och göra färdigt allting som saknas och börja vara engagerad på lektionerna, 

säga till i tid om han inte förstår, be om hjälp om han kör fast, jobba självständigt, prata 

med gruppen om det är ett grupparbete och ta sitt eget ansvar för sin egen skull. Pojken 

får veta att det är han som går i skolan, det är hans betyg man pratar om och att det är han 

som får gå om om han inte fixar det. Man berättar för honom att vad man presterar i 

gymnasiet påverkar hela livet och uppmanar honom att ta lärdom från dem som är äldre 

och erfarnare; ”vi som har levt några år vi har mycket att dela med oss av; vi har kanske 

gjort samma misstag som du en gång i tiden” (sidan 24).

   Pojken föreslår själv en åtgärd: han vill byta klass eftersom han störs av sina 

klasskamrater. Detta förslag möter motargument. Enligt rektor och mentor måste pojken 

istället börja säga ifrån om han blir störd. De säger att i arbetslivet kan man inte att välja 

vilka kompisar man vill arbeta med så det är lika bra att lära sig att arbeta med alla nu på 
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en gång. Rektor och mentor tycker att pojken bara skyller ifrån sig och de beordrar istället 

matte- och språkstuga. 

   I elevvårdskonferens 2 (se tabell 2) ser innehållet likadant ut. Pojken har inte uppnått G 

i matematik för att han saknar kunskaper om ekvationer, förenkling av uttryck och 

statistik.  I engelska saknar han kunskaper om något eftersom han inte fått godkänt på 

inlämningen, men det sägs inte vad det är pojken inte kan där. Resterande 16 omdömen 

handlar inte om kunskaper. Nio handlar om uppförande. De andra sju handlar om vad 

pojken inte gör; vad pojken inte lämnat in eller när pojken inte varit närvarande. Det 

verkar som pojken ligger på IG för att han jobbar dåligt och stör på lektion. Åter igen 

låter det som att flit, ambition och lektionsarbete ligger som grund för betygsättning. 

   Mentor säger åt pojken att jobba på lektionerna, lämna in uppgifter och göra det i tid. 

Genom att inte slarva igenom uppgifter och utnyttja lektionstiden kommer pojken, enligt 

mentor, att vara ledig med ”rent samvete” (sidan 25). Rektor säger åt föräldrarna att ta en 

diskussion hemma om pojkens attityder. De ska fråga pojken vad han har för mål och 

motiv och varför han går i skolan. Rektor tycker att ”det får vi alla hjälpas åt med” (sidan 

28) och pratar om det gulnade gymnasiebetyget och hur gymnasiets prestation påverkar 

hela livet.

   I elevvårdskonferens 3 (Tabell 3) handlar inga omdömen om uppförande. Där hamnar 

istället tio av totalt 15 omdömen i gråzonen. Lärarna har satt IG för att de saknar 

betygsunderlag.

   De föreslagna åtgärderna verkar inte vara lösningar på de problem som diskuteras under 

konferenserna. Åtgärdsprogrammen är inte individuella och utformas inte tillsammans 

med föräldrarna utan matte- och språkstuga är obligatorisk, punkt slut. I inget av samtalen 

finns åtgärder som eleven, föräldrarna, mentor och rektor diskuterat fram tillsammans 

utan det som i slutänden beslutas har egentligen redan bestämts på skolans 

mitterminskonferens.

   I elevvårdskonferens 1 säger rektor att om pojken går på matte- och språkstuga och 

ändå får IG så kommer de prova ”en annan metod” (sidan 23). I elevvårdskonferens 2 så 

berättar pojkens mamma att pojken redan gjort åtgärden att sluta jobba kvällar för att vara 

mindre trött i skolan. Denna åtgärd ifrågasätter rektor som tror att pojken kommer att bli 

mer motiverad att klara sig i skolan om han fortsätter att jobba extra. Rektor uppmanar 

föräldrarna att de ska ”ta en liten diskussion om det här med jobb” (sidan 29) och 

beordrar även här matte- och språkstuga. I elevvårdskonferens 3 finns ett exempel som 

styrker att åtgärderna är förutbestämda. 
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Mentor säger att pojken ligger på IG i matte för att han har fått IG på ekvationer och på 

förenkling av uttryck. Dessutom hälsar matteläraren att han har en komplettering på 

lägesmått och att rita diagram i statistik. Mentor berättar att skolan därför bestämt att 

pojken ska gå på ”mattestuga, svenskastuga, engelskastuga och datastuga” (sidan 34) och 

förtydligar: ”ligger man på IG […] så ska man gå på dem” (ibid.). Här informerar mentor 

alltså om vad läraren i matematik har skrivit och vilken åtgärd skolan föreslår utan att 

någon diskussion föregått beslutet. Dessutom berättar han i samma andetag, som han 

informerar om åtgärden i matematik, att beordrad stuga också är åtgärden i engelska, 

svenska och data – detta trots att han inte ännu hunnit berättat varför, eller ens att, pojken 

ligger på IG där också.

   Kanske kan denna förutbestämdhet vara en förklaring till att det är så svårt att se 

kopplingen mellan det problem mentor beskriver och den åtgärd skolan föreslår. På vilket 

sätt kommer obligatorisk närvaro på matte- och språkstuga få pojken i elevvårdskonferens 

1 att sluta visa dålig attityd, få pojken i elevvårdskonferens 2 att sluta störa på lektionerna 

och pojken i elevvårdskonferens 3 att komma på lektion och att lämna in uppgifterna?
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3.2 Hur ser strukturen ut?

Elevvårdskonferenserna är institutionella samtal eftersom mentor och rektor är 

professionella yrkesutövare och representerar skolan som institution medan pojken och 

pojkens föräldrar är vanliga människor som representerar sig själva. Samtalen har en 

tydlig struktur, det finns vissa ramar och det råder vissa krav på formalitet som inte alla är 

medvetna om. Det gör att samtalen är fulla av grundläggande asymmetrier som mentor 

och rektor har till sin fördel och pojken och pojkens föräldrar samtalar därför inte på lika 

villkor. Mentor och rektor styr samtalet medan pojken och föräldrarna åläggs att tyst 

lotsas genom samtalets olika faser.

   Nedan följer en lista och ett par exempel på grundläggande asymmetrier som 

förekommer i dessa samtal: 

1. Pojken och föräldrarna är i underläge för att de inte har samma kunskap om 

vad samtalet kommer att handla om – Innan elevvårdskonferenserna har rektor 

ringt föräldrarna och i svepande ordalag informerat varför skolan vill prata med 

dem. Enligt rektors uppfattning så vet föräldrar som kallas till elevvårdskonferens 

vad det är frågan om och vilka former som gäller för detta eftersom de oftast varit 

på elevvårdskonferens förut. Han säger “i de allra flesta fall har man suttit av 

några sådana här samtal tidigare”. Dessutom, menar rektor, att föräldrarna förstår 

“att det är allvarligt när rektor vill prata med dem”. Pojkarna har i korta ordalag 

fått veta vad samtalet ska handla om, men väl på konferensen så låter det ändå inte 

som de vet vad de har IG i och varför. Exempel på denna asymmetri finner man 

bland annat i elevvårdskonferens 1, där visar pappan att han inte är bekant med 

vad samtalet ska handla om genom att i början av samtalet utbrista: “Icke 

godkänd? Idrott?” (se sidan 22) och i slutet säga att han inte vetat att det varit så 

illa (se sidan 30). I elevvårdskonferens 3 visar pojken att han inte är informerad 

om vad som kommer att sägas genom att utbryta: ”vadå IG i alltihopa?” (se sidan 

45). De kan jämföras med rektors inledning i de tre elevvårdskonferenserna (se 

sidan 21f, 32, 45). Han är väl förberedd och vet vad han ska säga.

2. Pojken och föräldrarna är i underläge för att de är obekanta med samtalets 

ramar och omedvetna om att samtalet har en förutbestämd 

turtagningsordning – Mentor och rektor har fört flera elevvårdskonferenser. De 
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har sinsemellan arbetat upp en rutin för hur de ska gå till väga som inte samtalets 

alla parter är klara över. Mentor och rektor utgår till exempel från en förutbestämd 

turtagningsordning. Det är dels förutbestämt i vilken turordning rektor och mentor 

pratar och dels förutbestämt i vilken turordning saker och ting ska pratas om. 

Eftersom pojken och pojkens föräldrar inte är bekanta med detta utgör det en 

asymmetri. Exempel på att rektor och mentor har en förutbestämd 

turtagningsordning finner man till exempel i elevvårdskonferens 1 när rektor, då 

pojken pratar i inledningen, säger: ”nu pratar jag och så får du prata sen” (se sidan 

21) och överlämnar ordet till mentor. Rektor är så inställd på att han ska prata 

först och mentor sedan att han ger mentor ordet trots att pojken signalerat att han 

har något att säga. Just det faktum att pojken avbryter rektors inledning visar 

dessutom att pojken inte förstått att det finns en förutbestämd turtagningsordning. 

Han inte är klar över att rektor först ska prata om elevvårdskonferenser i 

allmänhet och att det sedan är mentor som ska informera om IG i synnerhet så han 

frågar rektor ”va’är’e ja har IG i?” (se sidan 22). Ytterligare exempel på att det 

finns en dold agenda, och att denna agenda är obekant för pojken, finner man när 

mentor informerar. Där frågar pojken (igen) vad han har IG i och mentor svarar 

”jag kommer till det” (se sidan 22). Mentor har ett papper där det står nedskrivet 

vad han ska säga och en plan i vilken ordning han tänkt säga det. Pojken har inte 

förstått att det finns en sådan. I elevvårdskonferens 2 visar det sig att mamman är 

obekant med agendan. Hon visar att hon inte förstår att det först ska informeras 

och sedan diskuteras då hon först börjar prata om att hon kan räkna matte (se 

sidan 33) och sedan försvarar pojkens frånvaro med att hon skaffat sjukintyg från 

jobbet (se sidan 34). Mentor visar att han är helt inställd på att det är hans tur att 

prata och att de ska informeras genom att vägra släppa ordet eller byta 

samtalsämne utan istället säga ”a – a – a” (se sidan 34).

3. Pojken och föräldrarna är i underläge för att de saknar erfarenhet av 

liknande samtal och är omedvetna om sin roll – Denna typ av samtal ingår i 

rektor och mentors yrkesroll och för dem är samtalets förutbestämda agenda och 

den i förväg uppgjorda turtagningsordningen självklar. Pojken och föräldrarna 

däremot är inte bekanta med detta. Dessutom är samtalen ett rutinförfarande för 

mentor och rektor. Det är det inte heller säkert att pojken eller föräldern tänker på. 

De kanske istället uppfattar samtalet som något unikt och personligt. Exempel på 
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denna asymmetri finns i elevvårdkonferens 1 där pojken visar att han inte är 

rollmedveten. Eftersom han inte förstått att det finns en överenskommelse om 

vem som ska prata när har han troligtvis inte heller förstått att han tilldelats 

lyssnarrollen. I elevvårdskonferens 2 är mamman inte medveten om att samtalet 

inte är lika unikt och personligt för mentor som för henne. Hon försvarar pojkens 

frånvaro med att hon skaffat sjukintyg från jobbet och verkar tro att mentor är 

intresserad av att höra att pojken varit hos doktorn. Mentor å andra sidan är mer 

intresserad av att hålla sig till sitt manus och informera färdigt (se sidan 34). 

4. Pojken och föräldrarna är i underläge för att de saknar kunskaper om 

samtalets ämne – Alla de tillfällen som mentor eller rektor använder ord och 

uttryck föräldrarna kanske inte behärskar skapas asymmetrier. Varje gång mentor 

diskuterar förfaranden som föräldrarna inte är bekanta med, som till exempel 

skolans regler eller arbetsmetoder, och varje gång detta leder till att föräldrarna 

ställer en fråga så inleds ett undervisningsscenario där mentor har asymmetrin till 

sin fördel. Till exempel så förekommer denna asymmetri i elevvårdskonferens 2 

och 3 när mentor pratar om datorer eller lärarnas rättningssymbolik (se sidan 34, 

42ff).

5. Pojken och föräldrarna hamnar i underläge för att rektor och mentor 

använder härskartekniker – I elevvårdskonferenserna finns flera exempel på 

hur rektor och mentor omedvetet använder sig av härskartekniker för att bibehålla 

asymmetrin till sin fördel. Pojken och föräldrarna osynliggörs genom att man 

ignorerar vad de säger eller avbryter dem (se sidan 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34 

och 35). Rektor bemöter invändningar genom att använda ovidkommande 

liknelser. Han drar paralleller till arbetslivet (se sidan 24, 34, 48) och pratar om 

högskolan (se sidan 48). Som jag ser det är det ganska ovidkommande att prata 

om arbetsliv och högskolestudier med en pojke som går årskurs 1 på gymnasiet 

och har IG i åtta ämnen. När pappan i elevvårdskonferens 1 ger kritik om att det är 

stökigt i klassrummet får rektor kritiken att falla platt genom att jämföra med en 

överdrift från tv. Han säger: ”det är mycket lugnare än du tror; man har ju sett 

sådana här skräckexempel på tv på elever som kastar sig på golvet och kryper på 

bänkar och sånt där, men så är det inte” (se sidan 29). Mentor och rektor 

bibehåller övertaget i samtalet genom undanhållande av information. När pojken i 

elevvårdskonferens 1 frågar vad han har IG i svarar mentor ”jag kommer till det” 
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(se sidan 22). I elevvårdskonferens 3 säger rektor att pojken tidigt gjort sig ett 

namn och insinuerar att det hänt något utan att säga vad (se sidan 41). Dessutom 

förekommer påförandet av skuld och skam när rektor i elevvårdskonferens 1 säger 

att pojken ligger efter för att han börjat sent är hans eget fel (se sidan 27).
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4 Diskussion

4.1 Dessa elevvårdskonferenser på gymnasiet och Lindblom 

Larssons utvecklingssamtal på grundskolan – en jämförelse

Låt mig nu diskutera mina resultat utifrån Cilla Lindblom Larssons studie om 

utvecklingssamtal på grundskolan. 

   Om vi tittar närmare på hur det ser ut i elevvårdskonferens 1 så kan jag inte göra annat 

än att bekräfta hennes påstående. I elevvårdskonferens 1 får pojken mest skäll och när han 

försöker försvara sig får han knappt en syl i vädret. Pappan säger nästan ingenting. 

Elevvårdskonferens 1 motsvarar inte styrdokumentens krav på kommunikation och 

demokrati och det hela handlar om pojkens sociala beteende. Man diskuterar inte 

kunskapsutveckling utan säger åt pojken att skärpa sig, lyssna mer på lektionerna och 

vara tyst. I elevvårdskonferens 2 blir pojken också tillrättavisad, om än lite mildare. Han 

försöker inte försvara sig, men hans mamma gör. Hon kommer inte heller mycket till tals. 

Elevvårdskonferens 2 stämmer därför också med Lindblom Larssons rapport, men där är 

svaret inte lika entydigt. Huruvida majoriteten av samtalet handlar om pojkens sociala 

beteende beror på hur man uppfattar gråzonsomdömena. Fullständig överensstämmelse 

med Cilla Lindblom Larsson rapport blir därför lite av en tolkningsfråga.

   Ur ett slags ”orsak och verkan” perspektiv så skulle man nog som lärare dra slutsatsen 

att gråzonsomdömena är indirekta kunskapsomdömen som handlar om att pojken faktiskt 

saknar kunskaper. Det är inte omöjligt att en konsekvens av att pojken varit frånvarande 

är att han inte har inhämtat de kunskaper som krävs för att kunna slutföra uppgifter. Det 

kan vara så att pojken inte lämnat in uppgifterna därför att han inte klarat av dem och att 

han inte har klarat av dem därför att han inte kan vad som krävs och att han inte kan vad 

som krävs därför att han varit frånvarande. Det skulle kunna vara så och om så är så har 

elevvårdskonferens 2, med sina tre omdömen om kunskap, sju i gråzon och nio om 

uppförande, i själva verket tre plus sju lika med tio omdömen som direkt eller indirekt 

handlar om kunskap och nio som handlar om uppförande. Med andra ord, majoriteten av 

omdömena handlar inte om skolbeteende som Cilla Lindblom Larsson påstår, men snudd 

på hälften. 

   Å andra sidan, kan man på samma sätt resonera sig fram till motsatsen. Det är nämligen 

inte osannolikt att gråzonsomdömena av elev och föräldrar kommer att uppfattas som 
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uppförandeomdömen heller. Pojken som är 16 år skulle mycket väl kunna vara skoltrött 

och han kanske, som pappan i elevvårdskonferens 2 uttrycker det, ”skiter i det”. I så fall 

handlar gråzonsomdömena inte om kunskaper utan, som Cilla Lindblom Larsson 

rapporterat, om pojkens sociala beteende. Om det är så, att de sju gråzonsomdömena i 

elevvårdskonferens 2 är uppförandeomdömen istället, betyder det i sin tur att 16 (av 19) 

omdömen handlar om uppförande. 

   Vilken tolkning man bör göra har jag tyvärr inte haft möjlighet att utreda ytterligare, 

men av vad rektor säger i mina transkriberade samtal att döma så handlar inga 

gråzonsomdömen om att pojkarna saknar kunskaper. I elevvårdskonferens 1 säger rektor 

att pojken ”har kapaciteten” (sidan 24), men att ”ibland så kryper den lilla latmasken där” 

(sidan 24). I elevvårdskonferens 2 säger rektor att pojken inte har ”bekymmer med att lära 

sig” (sidan 30) eller ”svårt att förstå och sådant” (ibid.) utan det är ”latmasken” (ibid.) 

som är problemet. Om man går med på rektors uppfattning - att de inte saknar kunskaper 

utan är latmaskar - så är Cilla Lindblom Larssons studie bekräftad i allra högsta grad.

   Samma gäller för elevvårdskonferens 3. Där handlar förvisso inga omdömen om 

uppförande, men tio i gråzonen. Väljer man att se dem som uppförandeomdömen handlar 

majoriteten av omdömena i elevvårdskonferens 3 (tio av 15) också om pojkens sociala 

beteende.

   Elevvårdskonferens 3 skiljer sig dock från Cilla Lindblom Larssons studie i och med att 

samtalet inte i lika stor utsträckning handlar om att tillrättavisa pojkens dåliga uppförande 

utan förs i en mer positiv ton. När rektor först inleder elevvårdskonferens 3 så börjar han 

med att ge pojken beröm. Han säger att även om pojken först verkat ha ”en stor mun” 

(sidan 31) så har han visat sig vara trevlig och fungerat ganska bra. Rektor lugnar pojken 

och säger att han inte är ensam om att ligga på IG. Du vet att ”det är många som har suttit 

här” (sidan 31), säger han. (Jämför med elevvårdskonferens 1 där pojken, angående att 

det är många som suttit där, får höra att han är en lika god kålsupare och utgör ett lika 

stort störningsmoment som alla andra.) När rektor och mentor ger pojken i 

elevvårdskonferens 3 kritik så gör de det med en positivare framtoning. Rektor säger att 

pojken själv måste ta ansvar för sina studier för att det är han i slutänden som kammar 

hem potterna när det gäller betygsutdelning och stipendier. (Jämför med 

elevvårdskonferens 1 där pojken fick höra att han måste fixa det för annars får han gå 

om.) I elevvårdskonferens 3 pratar man om pojkens koncentrationssvårigheter och säger 

att det är bra att pojken själv vidtagit åtgärden att bli mindre störd genom att sätta sig i 

biblioteket. Mentor berömmer honom för att han tagit initiativet på egen hand, påpekar 
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att det är viktigt att man har insikt och gör saker för sin egen skull och säger att det visar 

att pojken faktiskt vill något. (Jämför med elevvårdskonferens 1 där pojken inte får byta 

klass utan måste lära sig arbeta med alla.)  Under eftersnacket i elevvårdskonferens 3 

uppmuntrar man pojken ytterligare. När pojken säger att han ”hoppas” kunna fixa det han 

ligger efter med så får rektor honom att istället säga ”det är klart att jag ska fixa det här” 

(sidan 41). (Jämför med elevvårdskonferens 1, pojken försöker peppa sig själv och säger 

att han inte hunnit visa vad han går för och får svaret ”du har redan visat vad du går för 

du har ju IG-varningar i sex kurser va”.)  Precis som i elevvårdskonferens 1 och 2 

konstaterar rektor i elevvårdskonferens 3 att pojken ”inte [har] läs och skrivsvårigheter” 

(sidan 42) eller är ”dum i huvudet” (ibid.), men för den sakens skull är han ingen latmask.

   När pojken i elevvårdskonferens 3 förklarar varför han inte lämnat in uppgifter lyssnar 

man på honom och låter honom prata klart. Pojkens berättelser får pågå i långa stycken: 

”ja, alltså, jag hade ju uppgifter [på datorn] för att förut försökte [jag] ju få i ordning allt, 

[jag] var ju sen, lite sent vart det ju, men det är ju för att jag kanske jobbar lite långsamt, 

och liksom så där i min egen lilla takt, medan alla andra kanske ’schopp’ och sen [så] 

spelar dom en stund och sen så ’schopp’ [så] spelar dom en stund till, medan jag kanske 

måste, ta ut, jag tar mer tid på mej att göra någonting och sen så blir det för sent och sen 

så hände ju det där [med datorn] och  då vart de ju bara att göra om allting och sen kom 

det massa nytt och [jag] hann inte med och då börja jag ju, de va ju då det börja liksom, 

kom in i den där kretsen att [det] vart för sent [med] allting” (sidan 42). (Jämför med 

elevvårdskonferens 1 där pojkens längsta mening lyder: ”men jag har här i två månader 

och vi är redan på möte” (sidan 21).) 

   I elevvårdskonferens 3 diskuterar mamman och mentor och när mamman frågar frågor 

så svarar mentor dem – det spelar ingen roll om frågan gäller vad han pratar om för 

stunden eller inte. När mamman i elevvårdskonferens 3 ber om att få information på 

papper så skriver mentor ned den åt henne. (Jämför med elevvårdskonferens 2 där 

mamman då hon ber om papper på de uppgifter som saknas får höra att det inte är 

utskrivet utan att det är det mentor nyss sagt och att vill de veta något mer så är det upp 

till dem att gå och prata med varje lärare.) 

   Elevvårdskonferens 3 skiljer sig från Cilla Lindblom Larssons studie då den inte heller 

resulterar i en metainlärning där pojkens negativa självbild när det kommer till studier 

bekräftas. I slutet på konferensen frågar mentor hur pojken känner sig och hur pojken 

tycker att samtalet har varit. Pojken svarar att det inte varit så illa som han trodde. Han 

konstaterar att han inte ligger efter med så jättemycket egentligen och tror att det kommer 
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att gå rätt fort att jobba ikapp det han missat. Han verkar glad och hoppfull och när 

mamman påpekar att pojken har IG i allt så rättar han henne och säger optimistiskt: ”ne-

hej inte elkunskap […] för det har har jag G i” (sidan 43)! 
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