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Titeln på uppsatsen är hämtat ur en av de studier som genomfördes inom ramen för detta 

arbete. Det är hämtat från en intervju med en lärare som vid intervjutillfället arbetade vid en 

grundskola i Umeå kommun. Respondenten har i uppsatsen getts det fingerade namnet 

Grundskollärare 2. 
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1. INLEDNING 
Jag lägger ner så mycket tid på studierna och då känns det som att jag ska vara duktig också. Då får det 
liksom inte vara dåligt, man får inte misslyckas någon gång. Jag vill vara duktig på något vis. Det 
liksom sitter i mig att jag vill prestera och jag vill vara bäst. […] Många har ju sagt att ”ja du är ju 

smart” och då har jag väl känt att då är jag väl det och det måste jag vara, duktig alltså. Det känns som 
att utan det vet jag inte riktigt vad jag är.  1

Via media, populärlitteratur och samhällsdebatt nås vi återkommande av berättelser om hur 

individer upplever att deras vilja att ständigt vara duktiga leder till stress, psykisk ohälsa, 

psykosomatiska besvär och, i förlängningen, utbrändhet och depressiva symptom. Inte sällan 

är dessa individer högpresterande kvinnor med många ansvarsuppgifter på sina axlar. Men 

dessa ”duktiga” individer återfinns även bland elever i skolans värld.  

Ett flertal nationella folkhälsoundersökningar har visat att unga människor i Sverige mår allt 

sämre, framförallt har den psykiska ohälsan ökat markant. I synnerhet tonårstjejer uppvisar en 

negativ hälsoutveckling. Skolmiljön pekas i ett flertal studier ut som en betydelsefull faktor 

för ungas välmående och hälsa.  Tyvärr visar en undersökning av SCB att två tredjedelar av 2

de deltagande barnen känner sig stressade av minst en av följande aspekter i skolan: läxor och 

prov, höga krav på sig själva, höga krav från föräldrar, höga krav från lärare, eller för lite tid 

mellan lektionerna. Resultatet visar även att den upplevda stressen är högre bland tjejerna än 

bland killarna, samt att frekvensen av upplevd stress ökar i takt med barnens ålder.  3

Bland de unga som mår dåligt finner vi bland annat elever med vad man skulle kunna kalla 

duktighetsproblematik, det vill säga elever som på grund av höga ambitioner kan ha svårt att 

hantera skolan. Den pedagogiska forskning som skulle kunna relateras till denna ’duktighet’ 

är dock begränsad, men har till viss del utforskats inom andra akademiska fält. Det har bland 

annat genomförts en del psykologiska studier inom vilka man har undersökt relationen mellan 

 Citatet är hämtat från en intervju som författaren till föreliggande arbete genomförde i samband med en C-uppsats i 1

samhällskunskap. Se: Maria Lindgren. Duktighetsfenomenet: ambition, höga krav och stress bland ”duktiga tjejer” i den 
svenska gymnasieskolan. Lärarhögskolan vid Umeå Universitet 2011, s. 28. Hämtad 2015-02-13 från: http://umu.diva-
portal.org.

 Anton Lager, Marie Berlin, Inger Heimerson & Maria Danielsson. ”Young people’s health - Health in Sweden: The national 2

Public Health Report 2012, Chapter 3” i: Scandinavian Journal of Public Health, 2012:40(9), s. 42-71; SCB. 
Levnadsförhållanden rapport 110: Barns villkor. Stockholm 2005. Hämtad 2015-02-10 från: www.scb.se; SCB. 
Levnadsförhållanden rapport 125: Barns upplevelser av skolan. Stockholm 2012. Hämtad 2015-03-27 från: www.scb.se; 
Skolverket. Attityder till skolan 2009: Elevernas och lärarnas attityder till skolan. Stockholm 2010. Hämtad 2015-02-10 
från: www.skolverket.se; Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2009. Stockholm 2009. Hämtad 2015-02-10 från: 
www.socialstyrelsen.se; SOU 2010:80. Skolan och ungdomars psykosociala hälsa. Hämtad 2015-02-10 från: 
www.regeringen.se. 

 SCB 2012, s. 9, 31-36, 45-46.3
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akademisk prestation och ohälsa, och en del folkhälso- och genusrelaterade studier har berört 

’duktighet’ i termer av bland annat ”achievement-focused femininity”. 

En möjlig förklaring till bristen på forskning om ’duktighet’ som fenomen i skolan, skulle 

kunna vara att ämnet i fråga inte uppfattas som ett problem av de för skolan styrande 

instanserna. Elever som lider av ’duktighet’ är ofta högpresterande och fokus för de styrande 

instanserna (riksdag, regering, olika skolmyndigheter) verkar snarare ligga på de elever som 

inte lyckas uppnå skolans kunskapsmål. Detta fokus skulle i sin tur kunna bero på ett skifte i 

den skolpolitiska diskursen som i allt högre grad har kommit att fokusera på mätbara resultat, 

exempelvis betyg.  Något som faktiskt understödjer detta antagande är att senare års statliga 4

utredningar till stor del har kretsat kring antiplugg-attityder och pojkars kunskapsmässiga 

eftersläpning jämfört med flickors i den svenska skolan.   5

Att svenska ungdomar mår allt sämre och att en del av förklaringen till detta kan ligga i deras 

relation till skolan är inget som har gått helt obemärkt förbi. I de situationer där relationen 

mellan akademisk prestation och psykisk ohälsa har diskuterats finns det dock indikationer på 

en förklaringsmodell av slaget: ”Goda skolresultat skyddar mot uppkomsten av 

internaliserande och externaliserande symptom.”  Att elever kan må dåligt av att inte uppnå 6

målen ifrågasätts inte här, men i förklaringsmodeller av detta slag lämnas inte utrymme för att 

även högpresterande elevers psykiska ohälsa kan vara relaterade till deras skolprestationer. 

Generellt sett hör det till ovanligheterna att forskning som kan relateras till ’duktighet’ intar 

ett institutionellt perspektiv. ’Duktighet” förklaras istället vanligtvis på individbasis genom en 

uppsättning samverkande personliga karaktäristika. När mer strukturella förklaringar 

presenteras, handlar det inte sällan om genus eller om hur samhällsförändringar (t.ex. en mer 

konkurrensutsatt arbetsmarknad) kan ha förändrat ungas upplevda behov av prestation. På 

vilka sätt, om några, som skolan som institution bidrar till ett eventuellt duktighetsfenomen, 

samt hur skolan som institution ska hantera ’duktiga’ elever framstår som nästintill outforskat.  

 Maria Jarl och Linda Rönnberg argumenterar i sin bok Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum i linje med detta, då de 4

hävdar att det skett ett skifte i skolpolitikens fokus under senare år med ett allt större fokus på skolans kunskapsuppdrag och 
mätbara resultat. Se: Maria Jarl & Linda Rönnberg. Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum. Malmö 2010, s. 85-124.

 Se bland annat SOU 2010:36. Svensk forskning om jämställdhet och skola: En bibliografi. Hämtad 2015-02-10 från: 5

www.regeringen.se; SOU 2010:51. Könsskillnader i skolprestationer: Idéer om orsaker. Hämtad 2015-02-10 från: 
www.regeringen.se; SOU 2010:79. Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: En kunskapsöversikt. Hämtad 2015-02-10 
från: www.regeringen.se.

 SOU 2010:79, s. 78.6
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Frånvaron av studier är en indikator på att duktighetsproblematik inte har prioriterats inom 

skolforskningen. Enligt SOU:n Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan är ”omfattningen 

av forskning som undersöker relationerna mellan olika aspekter av skola och psykisk ohälsa 

[…] begränsad”.  Hur betraktar egentligen skolans styrande instanser och skolpersonal 7

’duktighet’? Uppfattas det som ett ’problem’, hur förstås det i sådana fall och finns det några 

direktiv gällande hur ’duktighet’ ska hanteras i skolan? Dessa frågor förefaller vara mer eller 

mindre obesvarade, men detta arbete ska förhoppningsvis generera vidare kunskap om detta. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
I denna uppsats problematiseras ’duktighet’ som fenomen i skolan. Uppsatsen syftar mer 

specifikt till att undersöka och analysera hur ’duktighet’ uppfattas inom skolan som 

institution. Syftet har via uppsatsens teoretiska ramverk konkretiserats i tre frågeställningar, 

vilka har undersökts med hjälp av två studier: dels en studie av olika policydokument rörande 

skolan, dels en explorativ intervjustudie med olika aktörer som arbetar i skolan.  

1. På vilka sätt, om några, diskuteras och beskrivs ’duktighet’ i policydokumenten och i 

skolpraktiken? 

2. Vilka, om några, konkurrerande problemrepresentationer finns kring ’duktighet’ i 

policydokumenten och i skolpraktiken? 

3. Vilka strategier, om några, föreslås och används för att hantera ’duktighet’ i skolan - 

med avseende på såväl hälsofrämjande och förebyggande som åtgärdande strategier? 

Uppsatsens teoretiska och metodologiska ramverk utgörs av Carol Bacchis ”What’s the 

Problem Represented to be?”-approach. Bacchi vänder sig mot den traditionella policy-

analysens syn på policys som objektiva, fixerade fenomen med fasta lösningar redo att 

upptäckas och argumenterar istället för en kritisk policyanalys inom vilken ’problem’ 

betraktas som ständigt (re)konstruerande. I Bacchis WPR-approach söker man förstå policyer 

genom att identifiera och kritiskt granska de premisser och försanthållanden (i Bacchis 

terminologi: problemrepresentationer) som de vilar på. Uppsatsens tre frågeställningar har en 

nära koppling till det teoretiska ramverket, vilket kommer att tydliggöras i slutet av 

uppsatsens tredje kapitel (se 3.3. Tillämpning av det teoretiska ramverket, s. 17). 

 SOU 2010:79, s. 14.7
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2. TIDIGARE FORSKNING 
Föreliggande arbete kan sägas tangera olika forskningsfält (t.ex. folkhälsa, psykologi och 

pedagogik) vilket medfört vissa problem vid kartläggningen av relevant tidigare forskning. 

’Duktighet’, ett centralt begrepp i uppsatsen, är i sig inget avgränsat och akademiskt definierat 

begrepp (en del av detta arbete består just i att försöka ringa in hur ’duktighet’ egentligen 

förstås i skolan) och detta har gjort det svårt att söka via så kallade nyckelord. Författaren har 

därför ”arbetat baklänges” genom att använda sig av referenslistor i de få verk som dök upp 

vid sökning på ”duktighet” och övriga sökord som använts.  Nedan presenteras av dessa skäl 8

främst olika typer av forskning kring ’duktighet’, det vill säga sådan som kan relateras till och  

sägas utgöra delar av en vidare diskurs kring ’duktighet’. Därefter presenteras även tidigare 

forskning kring elevhälsa. Den tidigare forskning som presenteras i detta kapitel ska i analys-

kapitlet användas för att försöka förstå resultaten av föreliggande arbetes studier. 

2.1. Forskning som kan relateras till ’duktighet’ 
Den psykologiska forskning som kan relateras till ’duktighet’ har i mångt och mycket studerat 

relationen mellan akademisk prestation och stress. I överlag är dessa studier individ-

orienterade; förklaringar och lösningar på stressrelaterad problematik fokuserar på personliga 

karaktäristika. Särskilt svag, prestationsbaserad självkänsla är en vanlig förklaringsmodell.   9

Ett exempel på detta individorienterade perspektiv går att finna i den svenska studien ”Stress 

symptoms among adolescents” från 2011. Över 30 % av ungdomarna  i studien rapporterade 

allvarliga stressymptom och 8,2 % uppvisade tecken på kronisk stress. Nästan varannan tjej 

och var femte kille uppgav sig vara stressade i hög grad. I studien anges främst höga krav, låg 

global självkänsla , sömnstörningar, låg grad av socialt stöd samt dåliga matvanor som 10

riskfaktorer för att utveckla stressymptom. De kroniskt stressade elevernas symptom var 

jämförbara med de som vuxna uppvisar på stresskliniker, vilket författarna menar är ett nytt 

 De sökord som har använts, ensamma och i kombination med varandra, för att kartlägga tidigare forskning är följande: 8

duktig*, särbegåv*, prestation*, högprest*, utbränd*, skol*, elevhäls*, häls*, styrning, implement*, ”high achieving”, ”good 
girl*”, ”achievment focused”, student*, health*, governance, govern*.

 Se exempelvis: Lennart Hallsten, Malin Josephson & Margareta Torgén. ”Performance-based self-esteem: A driving force in 9

burnout processes and its assessment” i: Arbete och hälsa 2005:4 [vetenskaplig skriftserie]. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 
Hämtad 2015-03-30 från: https://gupea.ub.gu.se; Joanna Rose & Alexander Perski. Duktighetsfällan: en överlevnadshandbok 
för prestationsprinsessor och en och annan prins. Stockholm 2009.

 ’Global självkänsla’ betecknar individens positiva eller negativa attityder mot jaget som helhet. En person med hög global 10

självkänsla uppfattar sig i regel som värdefull. Denna uppfattning är relativt stabil och påverkas inte avsevärt av motgångar. 
Se: Morris Rosenberg, Carmi Schooler, Carrie Schoenbach & Florence Rosenberg. ”Global Self-Esteem and Specific Self-
Esteem: Different Concepts, Different Outcomes” i: American Sociological Review, 1995:60(1), s. 141, 144-146.
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och särskilt alarmerande resultat och att det därför finns ett kritiskt behov av att utveckla 

effektiva strategier för att hjälpa unga att hantera stress. De betonar att denna stress inte bör 

betraktas som något tillhörande en ”normal” stressande tonårstid, utan snarare som en första 

fas i något som kan leda till allvarliga stressrelaterade hälsoproblem.   11

Även elevers skolresultat kan påverkas negativt av långvarig stress visar en annan svensk, 

psykologisk studie. Enligt studien kan man nämligen se ett samband mellan kronisk stress och 

sämre slutbetyg och åter betonas vikten av att tidigt förebygga kronisk stress bland unga. 

Annars kan detta leda till allvarliga konsekvenser för både hälsa och karriärmöjligheter i ett 

skolsystem som bygger på akademiska prestationer för avancemang till högre studier.  12

Vetenskapsjournalisten Joanna Rose och stressforskaren Alexander Perski diskuterar  

uttryckligen ’duktighet’ i boken Duktighetsfällan. De anger främst en svag, prestationsbaserad 

självkänsla som förklaring för ’duktighet’. Författarna skriver att prestation blir som en 

beroendeframkallande drog för personer ”fångade i duktighetsfällan” och leder till en ständig 

jakt på bekräftelse på att man varit duktig. Enligt Rose & Perski ställer högstadie- och 

gymnasieelever (främst tjejer) orimligt höga krav på sig själva och vill vara duktigare än de 

orkar, samtidigt som skolan i praktiken gör väldigt lite för att hjälpa dessa ’duktiga’ elever.  13

Även inom folkhälsoforskning finns det ett flertal undersökningar som kan relateras till 

’duktighet’. Nedan presteras kort två av dessa. I Monica Renstig & Hélène Sandmarks bok 

Duktighetssyndromet, framhålls betydelsen av en svag självkänsla för att utveckla duktighets-

problematik, men även strukturella förklaringar presenteras. Orsaken till att fler kvinnor än 

män drabbas av ’duktighet’ har nämligen, enligt författarna, sin grund i att tjejer från tidig 

ålder tränas och uppmuntras att vara ”duktiga flickor”, i såväl hemmen som i skolan. De 

menar att tjejer från tidig ålder fostras att vara lydiga, ordentliga, följa regler, ställa upp, inte 

ifrågasätta och vara trevliga mot alla, samt att skolan uppmanar tjejer att utföra skoluppgifter 

så perfekt som möjligt och att sträva efter höga betyg. Lite slarv accepteras däremot bland 

 Karin Schraml, Alexander Perski, Giorgio Grossi & Margareta Simonsson-Sarnecki. ”Stress symptoms among adolescents: 11

The role of subjective psychosocial conditions, lifestyle, and self-esteem” i: Journal of Adolescence, 2011:34, s. 987, 
991-996.

 Karin Schraml, Alexander Perski, Giogio Grossi & Irena Makower. ”Chronic Stress and It´s Consequences on Subsequent 12

Academic Achievement among Adolescents” i: Journal of Educational and Developmental Psycology, 2012:1(2), s. 69, 
73-75.

 Rose & Perski 2009, s. 45-82, 144-169.13
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killarna. Alltså, tjejer och killar möter enligt författarna olika förväntningar, vilket formar 

deras beteende och stimulerar ett duktighetsbeteende bland tjejer.  14

I sin avhandling från 2010 söker Maria Wiklund en djupare förståelse av ungdomars 

subjektiva hälsa, samt förekomsten av psykosomatiska och stressrelaterade problem bland 

unga. Wiklund kombinerar ett folkhälso- och ett genusperspektiv, i syfte att förklara varför 

tjejer tenderar att ha en sämre psykisk hälsa än killar. Resultaten indikerar att tjejer - på grund 

av moderniteten , tonårstiden samt den rådande genusordningen - möter en mångfald av 15

integrerade stressorer i flera sfärer av sina liv (bland annat i skolan). När det gäller stressorer 

kopplade till genusordningen handlar det till exempel om förväntningar på omtänksamhet och 

ansvarsfullhet, men även om motsägelsefulla feminina genuspositioner. Tjejerna i studien 

rapporterade jämfört med killarna högre nivåer av såväl upplevd stress och höga krav på sig 

själva som ångest och oro, samt höga krav på skolprestationer (både egna och från skolans 

håll). Wiklund skriver ’att göra genus är att göra stress’, eftersom processerna hälsa och stress 

är nära sammankopplade till sociala konstruktioner av makt och genus.  16

I ett flertal studier med genusteoretisk utgångspunkt diskuteras ’duktighet’ eller liknande 

begrepp. Det beskrivs som något som socialiseras in hos främst tjejer, som en form av 

framgångsrik femininitet. Författarens egen studie från 2011 indikerar att ’duktighet’ är 

genusrelaterat. Av de ungdomar som deltog i studien uppvisade betydligt fler tjejer än killar 

tecken på ’duktighet’ (18,2 % respektive 2,6 %). Konstruktionen av ’duktighet’ verkade ske i 

relation till identitetsskapandet. ”Duktig tjej” utgjorde en tillgänglig och uppmuntrad feminin 

genusposition i skolan, en slags duktighetsfemininitet. Att vara duktig i skolan behöver dock 

inte innebära problem. I studien utkristalliserades två kategorier av ’duktighet’: positiv 

duktighet verkade generera ”glada presterare” vilka inte uppvisade tecken på negativ hälso-

påverkan medan negativ duktighet istället tycktes påverka hälsan och måendet negativt.  17

 Monica Renstig & Hélène Sandmark. Duktighetssyndromet: Därför går allt fler kvinnor in i väggen. Stockholm 2005, s. 14

25-26, 31-35.

 ’Moderniteten’ betecknar den moderna samhällsordning som växte fram ur upplysningen och inleddes i och med 15

industrialiseringen. Centrala byggstenar i ’moderniteten’ är individualism, effektivisering, specialisering, rationalitet och 
vetenskapens allt viktigare roll. Se: Anthony Giddens & Philip W. Sutton. Sociologi, 7:e uppl. Lund 2014.

 Maria Wiklund. Close to the edge: Discursive, gendered and embodied stress in modern youth. Umeå 2010, s. 48-50, 16

59-68.

 Lindgren 2011, s. 22-30, 34-36.17
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I ett flertal svenska och internationella verk hävdas det att en betydande del av konstruktionen 

av genusidentiteten sker i just skolmiljön, i relation till andra elever och vuxna (däribland 

lärare) samt rådande normer.  Fanny Ambjörnsson skriver i sin avhandling I en klass för sig 18

att olika typer av normaliseringsprocesser skapar olika sorters tjejer, att flera olika (ibland 

motstridiga) normer för hur man ska ”göra tjej” kan samexistera och är kontextberoende. 

Bland dessa olika feminina genuspositioner finns det ofta en slags hierarki: vissa positioner 

ger högre status än andra i den aktuella kontexten. Tjejerna på samhällsprogrammet i studien 

förkroppsligade enligt Ambjörnsson en normativ femininitet. De hyllade ideal som kontroll, 

måttfullhet, försiktighet, omhändertagande, empati och inlevelseförmåga och i skolan 

förväntades de att vara högpresterande elever samt duktiga, väluppfostrade skolflickor.  19

’Duktighet’ eller liknande begrepp återfinns även i andra svenska studier. ”Duktig tjej” lyfts 

fram som en möjlig feminin genusposition inom vilken skolprestationer har en central 

betydelse i bland annat folkhälsoforskaren Evelina Landstedts och i sociologen Lena Sohls 

avhandlingar. Landstedt menar att skolan är en genusifierad institution med stor betydelse för 

tonåringars psykiska hälsa samt en viktig arena för genuskonstruktion. Landstedts resultat 

visade att faktorer relaterade till krav och ansvarstagande (t.ex. skolprestationer, sociala 

relationer och genuskodade förväntningar) påverkade ungdomarnas psykiska hälsa. Särskilt 

bland tjejerna som deltog i studien visade sig höga krav, betygshets, rädsla att misslyckas och 

betungande ansvar resultera i stress, skuldkänslor, låg självkänsla och ångest. De tjejer som 

hade dessa problem upplevde i sin tur att de var tvungna att bevisa att de dög. De tvivlade på 

den egna förmågan och var sällan nöjda med sina prestationer.   20

Landstedt argumenterar för att det är mer tillåtet för killar att ”play around”, då det kan sägas 

ingå i den hegemoniska manlighetens ideal. Tjejers krav på skolprestationer och ansvar för 

sina studier och sin framtid menar Landstedt är en del av en medelklass- och nyliberal 

diskurs, inom vilken flitighet och ansvarstagande uppmuntras. Om man som tjej (oberoende 

av socioekonomisk tillhörighet) intar denna feminina genusposition verkar det leda till hög 

press samt potentiella risker för den psykiska hälsan. Landstedt kallar denna femininitet 

 Se exempelvis: Fanny Ambjörnsson. I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm 2004; 18

Beverley Skeggs. Att bli respektabel: Konstruktioner av klass och kön. Göteborg 2000.

 Ambjörnsson 2004, s. 20-24, 63, 72.19

 Evelina Landstedt. Life circumstances and adolescent mental health: Perceptions, associations and gender analysis. 20

Sundsvall 2010, s. 11-13, 28-30, 34-35. 
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achievement-focused femininity. Hon menar att det kan vara strategiskt att konstruera sig som 

denna typ av tjej i skolan, eftersom det kan vara ett sätt för tjejer att få respekt och nå 

framgång samt överkomma hinder kopplade till den rådande genusordningen.  21

Lena Sohl skriver i sin avhandling om ”fostran till duktighet”. Hon menar att duktighet 

uppmuntras av både föräldrar och institutionella miljöer som skolan. De kvinnor hon 

intervjuade i sin studie hade alla gjort uppåtgående klassresor och de menade att utbildnings-

systemet fångar upp individers duktighet och återskapar den som ett eftersträvansvärt 

feminint ideal i skolan. Flera av kvinnorna relaterade sin duktighet och sina höga prestationer 

till strukturella förhållanden. Genom att vara duktiga menade de att de kunde kompensera för 

strukturella hinder kopplade till etnicitet, kön och klass.   22

Sohl använder begreppet skolsanktionerad femininitet vilket hon definierar på följande sätt: 

”de föreställningar om femininitet som uppmuntras och understödjs [sic!] i utbildnings-

sammanhang, som de unga kvinnorna är medvetna om och förhåller sig till.”  Det handlar 23

således om att konstruera sig som en specifik typ av tjej, en ”duktig tjej”, genom att investera 

i en femininitet som uppmuntras av skolan och som präglas av egenskaper som att vara snäll, 

förståndig, jätteduktig i skolan, kontrollerad, disciplinerad, tyst, måttfull och skötsam. Enligt 

Sohl ska ”fostran till duktighet” förstås i relation till andra samtida diskurser. Hon refererar 

bland annat till Jessica Ringroses diskussion om hur framgångsrika flickor används som 

metaforer för social rörlighet och förändring inom den nyliberala diskursen: 

Den ”framgångsrika flickan” fyller enligt Jessica Ringrose en funktion i nyliberala diskurser om 
utbildningsframgångar och jämställdhet i tider av samhällelig osäkerhet och otrygghet. Genom 
utbildningsframgångar, som unga kvinnor förväntas investera i, görs de till duktiga flickor som genom 

att satsa på skolan även ska se till att nå framgångar på arbetsmarknaden. […] Nyliberala diskurser om 
individuella prestationer och individuellt ansvar för såväl framgångar som misslyckanden döljer, som 
Ringrose beskriver det, såväl klassade som ratificerade strukturer som kvinnor lever med. Den 

samhälleliga osäkerhet, som skapats av globalisering och nedmontering av välfärdsstater, hanteras 
genom diskurser om framgångsrik femininitet. I framställningen av denna framgångsrika femininitet 
betonas flickors individuella framgångar och det hårda arbete som de lägger ner för att nå framgångar i 

skolan och arbetslivet: ”girls have become a ’metaphor’ for social mobility and social change”.  24

 Landstedt 2010, s. 40-46, 61.21

 Lena Sohl. Att veta sin klass: Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. Uppsala 2014, s. 253-304.22

 Ibid., s. 254. 23

 Ibid., s. 296-297.24
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Så hur ska vi förstå ’duktighet’ utifrån tidigare forskning? ’Duktighet’ eller liknande begrepp 

har inom tidigare forskning förklarats av såväl personliga karaktäristika som strukturella 

förhållanden. Då forskningen är begränsad är det svårt att ha en tydligt definierad bild av 

’duktighet’. Med detta sagt är det självklart att författaren tar med sig en viss förförståelse in i 

detta arbete. Denna grundar sig främst på resultaten av författarens tidigare studie från 2011 i 

vilken ’duktighet’ förstås som ett framgångsrikt och uppmuntrat sätt att konstruera feminint 

genus. Behovet av att vara duktig ska dock inte betraktas som synonymt med ’duktighet’. Det 

är först när detta behov får negativa hälsoeffekter för individen som författaren tänker sig att  

det handlar om duktighetsproblematik.  

Med detta arbete hoppas författaren bringa mer klarhet och nå en djupare förståelse av hur 

’duktighet’ förstås i skolan. I det avslutande kapitlet diskuteras vidare på vilka sätt författarens 

förförståelse av ’duktighet’ kan ha påverkat arbetet, enligt med Bacchis rekommendationer. 

2.2. Forskning kring elevhälsa 
År 2010 genomförde forskarna Monika Törnsén och Jonas Höög vid Centrum för skolledar-

utveckling på Umeå Universitet en intervjustudie om elevhälsan på uppdrag av Skolverket. 33 

grund- och gymnasieskolor i sju olika kommuner ingick i studien, som omfattade cirka 150 

intervjuer med rektorer, lärare och representanter från elevhälsa samt skolledningar. Studien 

utmynnade på Skolverkets direktiv inte i någon rapport utan i stödmaterial, däribland artiklar 

avsedda för aktörer i skolan. Studien visar att elevhälsan främst fokuserar på elevers ohälsa 

(snarare än hälsa), på individnivå (snarare än grupp- eller organisationsnivå) samt att arbetet i 

praktiken tenderar att vara främst åtgärdande (istället för hälsofrämjande och förebyggande).  25

Elevhälsan hanterar en mångfald av problem. Törnsén skriver dock att man tenderar att: 

individualisera problem och förlägga dessa hos den enskilda eleven. Elevers problem förklaras i 
huvudsak med omgivningsfaktorer som familjers socioekonomiska bakgrund, elevers hemförhållanden, 
sömnsvårigheter eller samhällets krav. Parallellt konstateras att kraven på de unga är stora och frågor 

ställs om elevers huvudvärk kan bero på skolans miljö eller något i klassen.  26

I intervjuerna framhöll de olika yrkesgrupperna olika typer av problem kring elevhälsan. 

Resurser i form av tid och personal (t.ex. tillgång på psykologer) samt att kunna organisera 

 Monika Törnsén. Rektor, elevhälsan och elevers utveckling. Stockholm 2014, s. 5. Hämtad 2015-03-10 från: 25

www.skolverket.se.

 Ibid., s. 5.26
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undervisningen på annat sätt framhölls som orsaker till varför man kanske inte riktigt lyckas 

hjälpa alla elever på de sätt man önskade. Brist på både skriftligt och praktiskt formulerade 

mål för elevhälsans arbete samt brist på uppföljningar och utvärderingar (vilka leder till 

förändringar på organisationsnivå) framhölls även som problem. Dessutom indikerar 

intervjustudien att kopplingen mellan skolans kunskapsuppdrag och övriga uppdrag ofta är 

svag och fokus hos olika personalgrupper verkar skilja sig åt. Elevhälsan fokuserar på hälsa/

mående, medan pedagogisk personal tenderar att fokusera främst på kunskapsuppdraget.   27

När det gäller det praktiska elevhälsoarbetet är den gängse bilden att det ofta är arbetslaget, 

och framför allt den enskilde mentorn, som fungerar som första instans. Därefter tar ofta elev-

hälsoteamen vid, även om det sker ett fortsatt samarbete med främst mentor. Samarbetet med 

externa instanser, exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin, är många gånger omfattande och 

sköts vanligtvis av kurator, skolsköterska eller rektor. Respondenterna uttryckte att problemen 

ofta tas tag i alldeles för sent, på grund av bristande resurser (vanligtvis tid).  Höög 28

framhåller att det är förvånande att organisationen av elevhälsans arbete är så varierande:  

Det verkar inte finnas någon best practice. […] Kulturer påverkar starkt och tillsammans med professionella 
intressebaser och personberoende leder det till att det som elever och föräldrar kan förvänta sig av 
elevhälsan i skolan varierar betydligt. […] Personal jag möter är engagerade och vill skapa en bra elevhälsa. 

[…] Men skolans struktur och kultur för elevhälsoarbetet styrs inte upp tillräckligt bra på nationell och lokal 
nivå för att ge goda förutsättningar att hjälpa lärare och elever.  29

I samband med att Törnséns och Höögs artiklar publicerades på Skolverket, utkom även andra 

artiklar om elevhälsa. En av dessa är skriven av psykologen Gunilla Guvå som 2014 avslutade 

en studie om elevhälsa finansierad av Vetenskapsrådet. Studien byggde på 14 fokusgrupps-

intervjuer med elevhälsopersonal, lärare, rektorer och samarbetspartners till elevhälsan. Den 

genomfördes före införandet av 2010 års skollag. Guvå skriver i sin artikel att det råder en 

diskrepans mellan retorik och praktik gällande elevhälsan: man vill arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande, men landar i åtgärder mot ohälsa.  En annan av artiklarna, En special-30

pedagogisk överblick, är skriven av Inger Tinglev som är forskare i specialpedagogik. Tinglev 

 Jonas Höög. Elevhälsan i skolan - teman med variationer. Stockholm 2014, s. 11-15. Hämtad 2015-03-10 från: 27

www.skolverket.se; Törnsén 2014, s. 5-6, 11-12.

 Höög 2014, s. 8, 16-17, 19-20; Törnsén 2014, s. 11-18, 20.28

 Höög 2014, s. 22-23.29

 Gunilla Guvå. Elevhälsans retorik och praktik. Stockholm 2014, s. 9-12. Hämtad 2015-03-10 från: www.skolverket.se.30
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skriver i sin artikel att specialpedagogiskt stöd under lång tid har handlat om att stötta elever 

med skolsvårigheter, men utan att man resonerat kring vad som i själva skolsituationen kan ha 

orsakat svårigheterna. Problemen har istället förlagts hos individen och det görs till stor del än 

idag.  Tinglev presenterar en sammanfattning över hur skolsvårigheter har kategoriserats från 31

1800-talet fram till idag och i denna framgår det att man över tid har gått mot en ökad 

diagnostisering. Man har gått från att kategorisera eleverna utifrån oproblematiserande 

kategorier som ”idiot” (1800-tal: moralisk/religiös diskurs), till mer förklarande kategorier 

som ”läs- och skrivsvårigheter” och ”dåliga hemförhållanden” (1960-tal: social/psykologisk 

diskurs), och slutligen till diagnoser som ”begåvningshandikapp”, ”ADHD/damp” och 

”dyslexi” (1990-tal till idag: biomedicinsk diskurs).   32

Även utbildningsrådet Agneta Nilsson vid Skolverket har skrivit en artikel: Elevhälsans 

uppdrag - främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen. Nilsson argumenterar 

för att i och med den nya skollagen har elevhälsan tydligare knutit till skolans kunskaps-

uppdrag.  Artikeln utgör ett slags policydokument eftersom utbildningsrådet Nilsson i denna 33

till viss del klargör intentionerna i skollagens elevhälsoparagrafer genom att förklara på vilka 

grunder som elevhälsan har knutits samman med skolans kunskapsuppdrag. I artikeln skriver 

Nilsson bland annat att tidigare forskning har uttryckt ett samband mellan skolprestationer 

och psykisk hälsa: 

Även om det inte är helt klart hur orsakssambanden ser ut finns ett starkt samband mellan svårigheter i 
grundskolan och psykisk ohälsa och utanförskap i unga år [referens till en ESO-rapport från 
Regeringskansliet]. Det är den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa - att klara skolan. […] 

En god relation till läraren har genomgående en skyddande effekt mot depressiva symptom, vilka kan 
uppstå som en konsekvens av skolsvårigheter och skolstress.  34

Eftersom Nilsson arbetar vid Skolverket och hennes artikel kan betraktas som en slags 

policydokument, har den inkluderats i föreliggande arbetes dokumentstudie. För att inte 

förekomma resultatet av dokumentstudien, kommer författaren inte att gå in närmare på den 

typ av argumentation som förekommer i de policydokument som Nilsson refererar till.  

 Inger Tinglev. En specialpedagogisk överblick. Stockholm 2014, s. 12, 15-16. Hämtad 2015-03-10 från: 31

www.skolverket.se.

 Ibid., s. 19.32

 Agneta Nilsson. Elevhälsans uppdrag - främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen. Stockholm 2014. 33

Hämtad 2015-03-10 från: www.skolverket.se.

 Ibid., s. 5-6.34
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3. TEORETISKT RAMVERK 
I denna uppsats utgörs det teoretiska ramverket av en anpassad form av policyanalys: Carol  

Bacchis ”What’s the Problem Represented to be?” (WPR). WPR föreskriver en särskild typ av 

metodologi och därmed hör uppsatsens teori och metodologi ihop. Innan vi går in på Bacchis 

WPR ska dock något mer allmänt sägas om begreppen policy, policyprocess och närbyråkrat.  

3.1. Begreppen policy, policyprocess och närbyråkrat 
En policy kan definieras som ett beslut, en serie beslut eller en viljeinriktning. Den är inte 

statisk utan dynamisk och förändras alltid över tid. Policyprocessen har traditionellt setts som 

ett system i sju steg: initiativ, information, överväganden, beslut, implementering, 

utvärdering, samt bevarande, förändring eller avbrytande av policyn.  Detta kan förenklas än 35

mer i begreppen input (krav/önskemål som tas upp i det politiska systemet), output (processer 

som leder till att dessa omvandlas till politiska beslut) och outcome (det reella utfallet av 

beslutet när det implementerats). Genom att skilja mellan output och outcome vill man betona 

att bara för att ett beslut är taget behöver inte utfallet bli som politikerna avsett.   36

Maria Jarl & Linda Rönnberg argumenterar i sin bok Skolpolitik för att diskrepansen mellan 

output och outcome ofta är stor på det skolpolitiska området. Det anses bero på att skolan är 

en institution som är svår att toppstyra. Den präglas av flernivåstyrning och inbegriper ett 

flertal aktörer, vilka ofta har olika intressen, önskemål och utgångspunkter. Flera statsvetare 

hävdar att en viktig orsak till varför skolan är svårstyrd är att den befolkas av professionella 

närbyråkrater. Enligt Jarl & Rönnberg utgör lärare och i viss mån rektorer typiska sådana.  37

Begreppet är en översättning av Lipskys ”street-level bureaucrats” och definieras såhär: 

Närbyråkraterna befinner sig i det politiska systemets frontlinje, närmast dem som är mottagare av den 

service som verksamheten i fråga producerar. […] Enligt teorin om närbyråkrati får politiken sitt 
slutgiltiga innehåll i mötet mellan närbyråkraten (läraren/rektorn) och medborgaren (eleven/föräldern) 
på ”gatunivå”. När närbyråkraten gör avvägningar och fattar beslut om hur det konkreta arbetet ska 
läggas upp har han eller hon ett betydande friutrymme i förhållande till den politiska styrningen. […] 

Det betyder att närbyråkraten ofrånkomligen håller frågan om politikens implementering i sina händer 
och aktivt är med och utformar den.  38

 Michael J. Hill. Policyprocessen. Malmö 2007, s. 15, 28-30.35

 Jarl & Rönnberg 2010, s. 19-21.36

 Ibid., s. 11-17, 28, 31-44, 211, 219-221.37

 Ibid., s. 16-17.38
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Diskrepansen mellan output och outcome förklaras således till viss del av närbyråkraternas 

centrala roll i skolpolitiken. Skolpolitiken kompliceras ytterligare av att det råder en viss 

oklarhet i vad skolan egentligen ska göra. Styrdokumenten klargör att skolan har både ett 

socialisations- och ett kunskapsuppdrag. Jarl & Rönnberg menar dock att den skolpolitiska 

debatten visar att olika ”läger” har olika syn på tillståndet i skolan, vilket resulterar i olika 

förslag om hur uppfattade problem ska åtgärdas och vad som ska prioriteras. Även om de 

politiska beslutsfattarna formulerar skolans policydokument är det närbyråkraterna som ska 

implementera dem och glappet däremellan kan vara avsevärt.  Enligt Jarl & Rönnberg har 39

tyngden i skolpolitiken på senare tid legat på kunskapsuppdraget och i synnerhet på ämnes-

kunskaper, medan socialisationsuppdraget nedprioriterats i ljuset av allt fler mätningar och 

allt större fokus på resultat.  Liknande resonemang förs även i andra verk.  40 41

3.2. Carol Bacchis ”What’s the Problem Represented to be?”
Traditionell policyanalys har kritiserats för att vara för statisk och enkel för att kunna hantera 

alla aspekter av hur en policyprocess fungerar. Historikern och statsvetaren Carol Bacchi 

problematiserar i sin WPR-approach den traditionella policyanalysen. WPR kan betraktas 

både som en metodologi och ett policyteoretiskt paradigmskifte eftersom den bidrar med dels 

ett kritiskt angreppssätt på policyanalys, dels grundar sig i poststrukturalistiska idéer gällande 

makt, subjekt och social förändring.   42

Bacchi polemiserar gentemot en positivistiskt färgad epistemologi och presenterar en 

poststrukturell form av policyanalys. Inom WPR förstås policyer som diskursivt konstruerade 

och ständigt ”in the making”. Istället för att, likt i traditionell policyanalys, se policyer som 

stipulerade ’lösningar’ på objektivt existerande ’problem’, anses de snarare i sig själva 

konstruera ’problem’ med en specifik innebörd genom att förståelsen av objektivt existerande 

förhållanden förändras. Vidare förstås policyer som kulturella och kontextspecifika. Huruvida 

något betraktas som ett ’problem’ eller inte varierar således beroende av rådande 

 Det framhålls att detta kan bero dels på att närbyråkraterna på grund av resursbrist måste prioritera mellan olika uppgifter/39

uppdrag, dels på att beslutsfattarnas olika intentioner kan vara motsägelsefulla eller till och med ömsesidigt uteslutande.

 Jarl & Rönnberg 2010, s. 86-89, 106-107.40

 Sara Carlbaum har i sin avhandling argumenterat för att skolan övergått från att fostra samhällsmedborgare till att fostra 41

anställningsbara medborgare på en alltmer specialiserad och marknadsorienterad arbetsmarknad. Sara Carlbaum. Blir du 
anställningsbar lille/a vän?: Diskursiva konstruktioner av framtida medborgare i gymnasiereformer 1971-2011. Umeå 2012.

 Angelique Bletsas & Chris Beasley (red.). Engaging with Carol Bacchi: Strategic Interventions and Exchanges 42

[elektronisk resurs]. Adelaide 2012, s. 1. Hämtad 2015-03-01 från: www.adelaide.edu.au.
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begreppsvärld, föreställningar, kultur, historiska förhållanden och så vidare, samt från en tid 

till en annan.  För att tydliggöra detta kan det vara lämpligt att ange ett exempel.  43

I dagens svenska skola talas det mycket om elever i behov av särskilt stöd. Skollagen (en 

policy) fastställer att elever som har svårigheter att uppnå skolans mål har rätt till anpassning 

eller särskilt stöd. Detta är ett resultat av att synen på vad som är ’problemet’ har förändrats. 

Tidigare var det eleven som inte klarade skolan som betraktades som ’problemet’, idag är det 

istället skolan som inte kan anpassa undervisningen utifrån elevens behov. På många platser i 

världen ses dock fortfarande eleven som ’problemet’. Något som kan tänkas ligga bakom 

rekonstruktionen av ’problemet’ i Sverige är att synen på lärande har förändrats. Sedan 1990-

talet har nämligen pedagogiken starkt influerats av det sociokulturella perspektivet på lärande, 

inom vilket en grundpremiss är att barnets utveckling sker i samspel med dess omgivning. 

Förståelsen som policyn om särskilt stöd vilar på är således kontextberoende. Det är viktigt att 

poängtera att inom WPR ifrågasätts inte att det rent objektivt finns bekymrande förhållanden 

som behöver hanteras. Det Bacchi menar är att huruvida något betraktas som ett ’problem’ är 

villkorat av att det formuleras som ett sådant, samt att det sätt ’problemet’ formuleras får 

betydelse för vem som uppfattas ha/vara ’problemet’, hur vi tänker kring dem och hur vi 

väljer att hantera det. Alltså: man bör skilja mellan förhållanden vilka existerar objektivt 

(vissa elever har svårt att uppnå målen i skolan), och ’problem’ (skolans undervisning är inte 

anpassad på så sätt att elever med till exempel Aspergers syndrom kan tillgodogöra sig den). 

Bacchi argumenterar för att de åtgärder som förelås i en policy synliggör vad som ses som 

’problem’ och i behov av förändring inom den diskurs där policyn formuleras. Det är detta 

som avses med att policyer är diskursivt konstruerade. Problemrepresentationer är ett centralt 

begrepp i WPR och betecknar de implicita förståelser av ’problemet’ som en policy vuxit 

fram ur, det vill säga den underliggande begreppsmässiga logik som möjliggör policyn. Syftet 

med WPR är att förstå vad som uppfattas som ’problemet’ genom att studera de problem-

representationer som förståelsen vilar på. Bacchi ämnar således att skifta policyanalysens 

fokus: från ett sökande efter problemlösningar, till en kritisk granskning av de implicita 

problemrepresentationer som underbygger policyer. Bacchis WPR har därmed en tydlig 

maktaspekt. Fokus på problematisering möjliggör för oss att bli mer delaktiga i formuleringen 

 Carol Lee Bacchi. Analysing policy: What's the problem represented to be?. Frenchs Forest, N.S.W. 2009, s. vi-vii, ix-xi.43
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och hanteringen av ’problem’. Problemrepresentationer bör inte betraktas som avsiktligt och 

strategiskt konstruerade av beslutsfattare, utan snarare som ett resultat av de antaganden och 

det språk som var verksamt i den kontextspecifika diskurs där policyn skapades.  44

Bacchis WPR-approach kan som sagt även betraktas som en metodologi och hon beskriver 

den själv som en systematisk, problematiserande och kritisk metodologi för policyanalys.  45

WPR-metodologin utgörs av sex frågor som appliceras på de policyer som undersöks. 

Frågorna berör olika aspekter av policyanalysen, men är på många sätt överlappande. Fråga 1 

utgör startpunkten för WPR, medan de följande fem frågorna bidrar till att fördjupa analysen.  

Fråga 1, What’s the ’problem’ represented to be in a specific policy?, syftar till att 

identifiera policyns underförstådda problemrepresentationer. Det handlar om att utröna hur 

’problemet’ som policyn är tänkt att hantera presenteras i policydokumenten: vilken förståelse 

av ’problemet’ är underförstådd i den föreslagna ’lösningen’? En policy kan vila på flera 

problemrepresentationer vilka kan vara motstridiga. Genom att studera hur resurserna riktas 

och viktas inom policyn, kan man dock få en bild av vilken som dominerar.  46

Fråga 2, What presuppositions or assumptions underlie this representation of the 

’problem’?, handlar om att resonera om vilka antaganden och premisser som underbygger de 

identifierade problemrepresentationerna. Strategin går ut på att studera de nyckelbegrepp, 

kategoriseringar av människor och dikotomier som är inbäddade i förståelsen av ’problemet’. 

Nyckelbegrepp och kategoriseringar, samt den mening de tillskrivs, kan ge en bild av vilka 

premisser som ligger bakom hur ’problemet’ förstås och konstrueras. Dikotomier kan synlig-

göra hur något anses mer värdefullt än sin motsats. I arbetet kan man använda sig av frågor 

som: vad tas för givet/ifrågasätts inte, vilken form har de förekommande argumenten, vilken 

”kunskap” behövs för att de påståenden som görs ska uppfattas som begripliga och vettiga?  47

Fråga 3, How has this representation of the ’problem’ come about?, syftar till att utreda 

mot bakgrund av vilka praktiker, processer och maktrelationer som den aktuella förståelsen av 

’problemet’ har vuxit fram, det vill säga problemrepresentationernas ursprung, historia och 

 Bacchi 2009, s. vii, xi-xix, 30-32.44

 Ibid., s. xv.45

 Ibid., s. 2-4.46

 Ibid., s. 4-5, 7-9.47

!15



mekanismer. I samband med arbetet med fråga 3 förespråkar Bacchi att man arbetar 

”baklänges” i problemrepresentationernas historia, för att på så sätt få en bild av varför vissa 

problemrepresentationer har vunnit mark på bekostnad av andra.  48

Fråga 4, What is left unproblematic in this ’problem’? Where are the silences? Can the 

’problem’ be thought about differently?, handlar om att reflektera över vilka perspektiv 

som inte berörs i problemrepresentationerna. Målet är att granska eventuella luckor, tystnader 

och begränsningar, men även att försöka resonera fram tänkbara alternativ. Det handlar inte 

enbart om att se frågor på annorlunda sätt, utan snarare om att policyer är begränsade av hur 

de förstår de ’problem’ de är tänkta att hantera. Fråga 4 bygger på premissen att policyer 

speglar de specifika institutionella, kulturella och historiska kontexter de skapats i.  49

Fråga 5, What effects are produced by this representation of the ’problem’?,  handlar om 

att klargöra och granska de identifierade problemrepresentationernas effekter. Det rör sig inte 

om att utvärdera ”outcomes” som i traditionell policyanalys, utan snarare om mer subtila och 

svårmätbara effekter på rådande maktförhållanden. Syftet är att utreda vilka grupper som på 

sikt kan påverkas negativt av policyn, varför det är så och vad man kan behöva tänka om 

kring. Enligt Bacchi handlar det om att uppskatta tre typer av överlappande effekter. För det 

första handlar det om diskursiva effekter, vilka begränsar vad som kan sägas och tänkas inom 

rådande diskurs. För det andra handlar det om subjektifierande effekter, vilka påverkar 

människors identiteter och möjligheter genom att påverka vårt sätt att betrakta oss själva och 

andra. Man tänker sig att policyer möjliggör särskilda subjektspositioner: vi blir subjekt av en 

viss typ genom de sociala relationer som diskursen konstruerar och av hur vi positioneras 

inom den. Våra beteenden och tankar formas av att vi förstår vår omvärld utifrån dessa 

positioner. Kategorier av människor sätts ofta mot varandra, vilket kan leda till stigmatisering 

och idéer om vem som är ’problemet’ samt vem som bär ansvaret för det. Detta är ofta en 

effekt av rådande maktförhållanden och en policy kan även bidra till att förstärka dessa.  50

Enligt statsvetaren Zoë Gill har problemrepresentationer även subjektifieringseffekter för 

aktörerna som ska implementera policyn. Deras tankar, förståelse och tillämpning av policyn 

formas av den miljö de arbetar i, vilket bidrar till att förstärka den dominerande policy-

 Bacchi 2009, s. 10-12.48

 Ibid., s. 12-14.49

 Ibid., s. 15-18, 35, 40-43, 69-71.50
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diskursen. Gill kallar därför policyaktörer för ”located subjects”.  Den tredje typen av 51

effekter är levda effekter. De handlar om hur problemrepresentationerna i praktiken påverkar 

våra liv (t.ex. vilka som genom policybeslut får tillgång till vissa typer av välfärdstjänster).  52

Fråga 6, How/Where is this representation of the ’problem’ produced, disseminated and 

defended? How could it be questioned, disrupted and replaced?, syftar till en skärpt 

medvetenhet om hur/var problemrepresentationerna har producerats, spridits och försvarats. 

Man vill utreda med vilka medel vissa problemrepresentationer blivit dominerande och hur 

dessa (om policyn visar sig vara skadlig) skulle kunna ifrågasättas, utmanas eller ersättas.  53

3.3. Tillämpning av det teoretiska ramverket 
Bacchis WPR-approach utgör det analytiska ramverket för denna uppsats och har påverkat 

såväl forskningsdesign som strukturering och analys av det empiriska materialet, vilket syns 

bland annat genom frågeställningarnas tydliga koppling till Bacchis WPR-frågor: 

Tabell 1: Operationalisering av det teoretiska ramverket 

WPR-fråga 3 och 6 omfattas inte av frågeställningarna, eftersom det empiriska material som 

studerats inte är beskaffat på så sätt att det kan att besvara denna typ av frågor. Arbetet med 

WPR-fråga 5 har fokuserats på att undersöka vilka strategier som föreslås och används för att 

hantera ’duktighet’ i skolan. Dessa strategier skulle dock kunna ge vissa indikationer om vilka 

effekter som identifierade problemrepresentationer kan tänkas skapa. De levda effekterna för 

’duktiga’ elever studeras dock inte empiriskt i detta arbete, utan berörs endast indirekt utifrån 

hur de intervjuade närbyråkraterna uppfattar att elever påverkas av duktighetsproblematik. 

Frågor ur Bacchis WPR-approach Uppsatsens frågeställningar

1. What’s the ’problem’ represented to be in a specific policy?
4.   What is left unproblematic in this problem representation?  
      Where are the silences? Can the ’problem’ be thought  
      about differently?

1. På vilka sätt, om några, diskuteras och beskrivs 
’duktighet’ i policydokumenten och i skolpraktiken?

2.   What presuppositions or assumptions underlie this  
      representation of the ’problem’?

2.   Vilka, om några, konkurrerande problemrepresentationer  
      finns kring ’duktighet’ i policydokumenten och i  
      skolpraktiken? 

5.   What effects are produced by this representation of the ’  
      ’problem’?

3.   Vilka strategier, om några, föreslås och används för att 
      hantera ’duktighet’ i skolan - med avseende på såväl 
      hälsofrämjande och förebyggande som åtgärdande  
      strategier?

 Zoë Gill i: Bletsas & Beasley 2012, s. 80-83.51

 Bacchi 2009, s. 17-18.52

 Ibid., s. 19.53
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4. METOD 
För att undersöka hur ’duktighet’ uppfattas inom skolan som institution har författaren 

genomfört två studier: en dokumentstudie av policydokument rörande skolan och en intervju-

studie med olika aktörer i skolan. I detta kapitel beskrivs först forskningsdesignen och 

därefter presenteras de respektive studierna. Avslutningsvis förs en metodkritisk diskussion.  

I föregående kapitel presenterades det teoretiska ramverket och WPR-metodologin. Det är 

WPR som har använts för att strukturera undersökningen samt för att analysera dess resultat. 

Val av metod för en undersökning avgörs alltid främst av forskningsfrågornas karaktär. Är 

syftet att undersöka hur något upplevs och konstrueras är någon form av kvalitativ metod 

lämplig. Exempel på fördelar med kvalitativa metoder är att de gör det möjligt att synliggöra 

nyanser, att de kan bidra till att kontextualisera normer och föreställningar, samt att de kan ge 

insikter om hur sociala relationer och identiteter konstrueras och upprätthålls i ett samhälle 

eller en viss kontext.   Detta arbete syftar till att undersöka vilka meningskonstruktioner och 54

förståelser av ’duktighet’ som finns i skolan som institution, det vill säga kvalitativa aspekter.  

Bland de som tidigare brukat Bacchis WPR har många använt sig av diskursanalys. I detta 

arbete har dock valet gjorts att inte genomföra en diskursanalys. Begreppet diskurs används 

inte i traditionell diskursanalytisk bemärkelse här, utan för att benämna på vilka sätt 

’duktighet’ diskuteras i policydokument och av närbyråkrater i skolan. De metoder som har 

använts i detta arbete är istället en annan form av kvalitativ textanalys samt intervjuer. Dessa 

metoder valdes utifrån att de ansågs lämpliga för att kunna uppnå syftet. 

Så var går egentligen gränsen mellan teori och metodologi i denna uppsats? Det enkla svaret 

är att det inte går någon tydlig linje mellan dessa; metodologin är tydligt influerad av teorin 

och vice versa. Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i sin metodbok Textens mening 

och makt att när det kommer till samhällsvetenskapliga studier av diskurser är detta inte 

ovanligt. Enligt Bergström & Boréus finns det sällan några färdiga ”metodmallar” för hur 

dessa studier ska genomföras och just därför bör forskaren synliggöra hur undersökningen 

genomförts så konkret det går.  Detta ämnar författaren att göra i resterande del av kapitlet. 55

 Göran Ahrne & Peter Svensson (red.). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm 2011, s. 14-16, 132; Kevin Dew. “A 54

health researcher´s guide to qualitative methodologies” i: Australian and New Zealand Journal of Public Health, 2007:31(5),  
s. 434.

 Göran Bergström & Kristina Boréus (red.). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 55

diskursanalys, 3:e [utök.] uppl. Lund 2012, s. 381, 404.
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4.1. Dokumentstudien 
Metoden för dokumentstudien utgörs av en kvalitativ textanalys i form av närläsning, vilket är 

lämpligt när man vill fastställa och kartlägga texters väsentliga innehåll och klargöra vad som 

egentligen står i dem. Närläsning innebär att man läser texterna grundligt i flera omgångar 

parallellt med att man för systematiska anteckningar genom att exempelvis sammanfatta, 

anteckna nyckelord och studera texten utifrån egna kritiska frågor.   56

Bacchi presenterar fyra riktlinjer för hur man praktiskt bör ta sig an WPR.  Den första 57

handlar om urval. Skolan styrs med stöd av en mångfald policydokument, allt ifrån lagar till 

stödmaterial. Urvalet av studiens dokument gjordes i enlighet med Bacchis riktlinjer och med 

hjälp av en informant. Informanten var universitetslektor Monika Törnsén vid Umeå 

Universitet, vilken omnämndes i samband med forskning kring elevhälsa i Tidigare forskning. 

Urvalsprocessen resulterade i åtta dokument, vilka presenteras vidare i Tabell 4 (s. 25). Inför 

dokumentstudien formulerades undersökningsparametrar (se Tabell 2 nedan) för vad som 

specifikt skulle studeras i texterna i syfte att utveckla den operationalisering som 

presenterades i Tabell 1 ovan (s. 17), samt för att visa hur författaren tagit sig an det empiriska 

materialet. Undersökningsparametrarna kan således betraktas som studiens avgränsningar. 

Tabell 2: Operationalisering för dokumentstudien 

 

 
 

Frågeställningar Undersökningsparametrar för dokumentstudien

1. På vilka sätt, om 
några, diskuteras och 
beskrivs ’duktighet’ i  
policydokumenten?

1. Vilka typer av ’problem’ tas upp i de studerade dokumenten? Vilka typer av argument lyfts 
fram för att elever ska få hjälp att hantera skolan?

2.   Problematiseras ’duktighet’ (eller liknande) i de studerade dokumenten?

3.   Vilka luckor, ”tystnader” och begränsningar finns i identifierade problemrepresentationer?

2. Vilka, om några, 
konkurrerande  
problemrepresentationer  
finns kring ’duktighet’ i  
policydokumenten? 

4.   Vilken förståelse av ’duktighet’ (eller liknande) är underförstådd i de föreslagna ’lösningarna’  
      på ’problemet’?

5.   Vilka konkurrerande problemrepresentationer kring ’duktighet’ förekommer i dokumenten? 

6.   Vilka typer av dikotomier förekommer och hur förhåller de sig till varandra?

7.   Vilka nyckelbegrepp förekommer och vilken mening tillskrivs de? 

8.   a)  Vilka typer av kategoriseringar förekommer och hur förhåller de sig till varandra?  
      b)  Vilka anses ha ’problemet’ och vem anses ha ansvaret för att hantera det?

3. Vilka strategier, om 
några, föreslås för att 
hantera ’duktighet’ i 
skolan? 

9.   Vilka, om några, strategier (hälsofrämjande, förebyggande, åtgärdande) föreslås i  
      policydokumenten för att hantera ’duktighet’ (eller liknande)?

10. Vilka elever har enligt dokumenten rätt till stöd för att hantera skolan?

 Bo Johansson & Per Olov Svedner. Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala 2010, s. 57.56

 Bacchi 2009, s. 20-21.57
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Även om parametrarna har kopplats samman med specifika frågeställningar är de alla över-

lappande och arbetet med dem har skett integrerat. Dokumenten har studerats från början till 

slut och i flera steg. Först studerades de övergripande för att kartlägga vilka avsnitt som kunde 

vara relevanta att studera närmare. Därefter studerades dessa avsnitt mer ingående utifrån 

Tabell 2. I samband med detta noterades vilka ’problem’ och ’lösningar’ som uttrycktes i 

texterna, samt på vilka sätt dessa motiverades och diskuterades. Vidare kartlades även vilka 

nyckelbegrepp, dikotomier och kategoriseringar som förekom i anslutning till ’problemen’ 

och ’lösningarna’. Detta skulle kunna kallas en kvalitativ innehållsanalys, då sådana syftar till 

”ett sökande efter bakomliggande teman i det material som analyseras.”  Citat som synlig-58

gjorde de indikationer som fanns noterades för att hålla sig så källnära materialet som möjligt 

och inte förekomma den slutliga analysen. Avslutningsvis sammanfattades varje dokuments 

innehåll och de anteckningar som gjorts under arbetets gång strukturerades utifrån uppsatsens 

frågeställningar för att ge författaren en överblick och tydliggöra likheter och skillnader. 

4.2. Intervjustudien 
Syftet med intervjustudien är att synliggöra exempel på hur ’duktighet’ förstås i skol-

praktiken genom att låta olika typer av närbyråkrater komma till tals. Intervjuerna var av 

semistrukturerad art. Det rör sig dock om en mindre, explorativ intervjustudie och således 

görs inga anspråk på generaliserbarhet eller representativitet.  

Urvalet av respondenter gjordes i flera steg. Först lämnades ett missivbrev ut i pappersform 

(se Bilaga 2: Missivbrev) i postfack på olika skolor i Umeå kommun. Då detta endast gav en 

intervju, mailades brevet till ett flertal personer som arbetade i kommunen. Det resulterade i 

fem intervjuer. De sista intervjuerna tillkom genom snöbollsurval: respondenter ombads 

sprida missivbrevet vidare till kollegor. Totalt intervjuades nio personer (en specialpedagog, 

två rektorer, två skolkuratorer och fyra lärare) vilka arbetade på fyra olika kommunala skolor i 

Umeå, antingen på högstadiet eller gymnasiet. Författaren valde att begränsa sig till en 

kommun då det initialt var tänkt att inkludera lokala policydokument i studien och författaren 

därför ville intervjua personer som arbetade utifrån samma kommunala direktiv. På grund av 

brist på tid och svårigheter att komma åt lokala dokument, har inga sådana inkluderats. 

 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, 2:a uppl. Malmö 2011, s. 505.58
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Tabell 3: Operationalisering för intervjustudien  

Likt vid dokumentstudien utvecklades operationaliseringen inför intervjustudien (se Tabell 3). 

Intervjuerna genomfördes med endast intervjuare och respondent samt på respondentens 

arbetsplats. Intervjuerna inleddes med att respondenten informerades om uppsatsens syfte, de 

forskningsetiska principerna samt om intervjuns upplägg. En förfrågan om att spela in 

intervjun framfördes, vilken beviljades av samtliga respondenter. Intervjuerna genomfördes 

med stöd av en tematisk intervjuguide (se Bilaga 1: Intervjuguide) och varierade mellan 

35-90 minuter. Under intervjuernas gång sammanfattade intervjuaren kontinuerligt hur denne 

tolkade respondentens svar, varpå respondenten gavs möjlighet att invända eller komplettera 

intervjuarens tolkningar. Denna direkta form av validering kallas för validering in situ.  

Därefter transkriberades allt, utom sidospår, ordagrant av intervjuaren själv. Skratt, tvekan, 

betoningar och pauser noterades för att undvika att allt för mycket skulle gå förlorat i 

traderingen från muntlig till skriftlig form. Respondenterna anonymiserades. Utskrifterna 

behandlades med meningskodning och -koncentrering, för att skapa struktur och överblick. 

Likt vid dokumentstudien plockades dock citat ut i syfte att behålla närhet till det empiriska 

materialet. Slutligen gjordes deskriptiva utsagor med hjälp av hermeneutisk meningstolkning 

Frågeställningar Intervjufrågor (för ytterligare specificering av frågorna - se Bilaga 1: Intervjuguide)

1. På vilka sätt, 
om några, 
diskuteras och 
beskrivs    
’duktighet’ i  
skolpraktiken?

1.   Vad tänker du på om jag säger duktighet? Vad betyder duktighet i skolan?

2.   I vilken utsträckning förekommer duktighetsproblematik i skolan?

3.   I vilken utsträckning upplever du som (yrkestitel) att man diskuterar ’duktighet’ (el. liknande) i skolan?

4.   Betraktas ’duktighet’ (el. liknande) som ett problem i skolan? Varför/Varför inte? Typ av problem?

2. Vilka, om 
några,  
konkurrerande  
problem- 
representationer 
finns kring  
’duktighet’ i 
skolpraktiken?

5.   Vad är det som orsakar duktighetsproblematik rent generellt - och i synnerhet i skolans värld?

6.   När man pratar om ’duktighet’ (el. liknande) i skolan, vilka upplever du då att det är man talar om?

7.   Det arbetar ju flera yrkesgrupper i skolan. Upplever du att ni har en gemensam förståelse av  
      vad ’duktighet’ (eller liknande) är och hur den ska hanteras, eller skiljer det sig åt?

10. Hur tror du som (yrkestitel) att vi kan lösa duktighetsproblematiken i skolan?

3. Vilka strategier, 
om några, 
föreslås  
och används för 
att hantera 
’duktighet’ 
i skolan?  

8.   Finns det några föreskrivna riktlinjer, någon generell strategi, gällande hur ni i skolan ska arbeta 
      med ’duktighet’ (eller liknande) - eller är det mer individanpassat? 

Om ”ja”: Beskriv vilken typ av strategier som föreskrivs? (hälsofrämjande, förebyggande, åtgärdande)

9.   (casebaserad fråga)     a)  Beskriv hur er skola skulle hantera denna situation.
                                           b)  Vilka yrkesgrupper involveras och hur ser ansvarskedjan ut?
                                           c)  Hur utvärderas de insatser som har genomförts?

11. Vad önskar du (och dina kollegor) för typ av resurser för att hantera ’duktighet’ (eller liknande) på  
      bästa sätt i skolan?
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och materialet strukturerades utifrån frågeställningarna för att tydliggöra likheter och 

skillnader i respondenternas utsagor. Det finns inte så många standardregler eller 

metodologiska konventioner för kvalitativa intervjuer. Detta tillvägagångssätt rekommenderas 

dock i Steinar Kvale & Svend Brinkmans bok Den kvalitativa forskningsintervjun och är 

enligt författarna ett vedertaget förfarande vid kvalitativa intervjuer av semistrukturerad art.  59

4.3. Metodkritisk diskussion 
I flera omgångar under forskningsprocessens gång uppstår etiska dilemman, vilka är särskilt 

viktiga att ha i åtanke när studier innefattar människor (t.ex. vid intervjuer). Relationen mellan 

forskare och respondent präglas av en tydlig maktasymmetri, då den förra är den som bland 

annat initierar samtalet, styr dess innehåll och utformning samt har tolkningsmonopol.  Etik 60

har diskuterats i flera decennier inom forskarsamhället. För att motverka skadliga effekter på 

människor men även på forskningen i sig har därför etiska principer tagits fram. Det handlar 

framför allt om informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.  61

Utifrån principen om informerat samtycke har respondenterna informerats om under-

sökningens syfte och moment, att deltagandet var frivilligt (genom hela processen) och att 

undersökningen skulle resultera i en skriftlig, offentlig produkt. Information lämnades dels i 

missivbrevet, dels i början av intervjuerna. Konfidentialitetskravet har iakttagits genom att 

respondenterna har avidentifierats i utskrifterna och i slutprodukten. Konsekvenser handlar 

om att överväga eventuella risker och vinster med deltagandet i en studie utifrån en princip 

om att ”göra gott”. Respondenterna har skyddats genom att de hållits anonyma, att deras 

uttalanden har getts en mer skriftspråklig karaktär vid citering  samt genom att de har fått 62

validera intervjuarens tolkningar genom validering in situ. Vinster som respondenterna själva 

framhållit har varit att de genom att delta i studien har fått sätta ord och mening på ett 

fenomen som de ofta upplever i skolan, men som sällan definieras eller görs explicit. Vissa 

respondenter uttryckte även att de trodde att den färdiga produkten kunde bidra till att 

 Steinar Kvale & Svend Brinkman. Den kvalitativa forskningsintervjun, 3:e uppl. Lund 2014, s. 19, 32, 41-51, 165–166, 59

218–221, 297-298. För vidare beskrivning av meningskodning, meningskoncentrering och meningstolkning se: Bryman 
2011, s. 523-528; Kvale & Brinkman 2014, s. 241-249, 252-253.

 Kvale & Brinkman 2014, s. 33, 51-52.60

 Bryman 2011, s. 131-139; Kvale & Brinkman 2014, s. 105-114.61

 Enligt Kvale & Brinkman kan för ordagranna utskrifter leda till stigmatisering eftersom talspråk inte värderas lika högt 62

som skriftspråk. Ordagranna formuleringar kan därför på ett negativt sätt påverka hur respondenterna framstår.                
Kvale & Brinkman 2014, s. 110-111.
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medvetandegöra något som sällan uppmärksammades på högre nivå i den aktuella 

kommunen, vilket merparten av dem uttryckte som eftersträvansvärt då de önskade ett mer 

systematiskt arbete kring ’duktighet’ (eller liknande) på olika nivåer i skolorganisationen. 

Forskarens roll handlar om forskarens integritet, empati samt medvetenhet och vilja att forska 

på ett moraliskt försvarbart sätt. Det handlar även om forskningens oberoende och om 

professionell distans, samt om att den kunskap som genereras ska uppnå vetenskaplig kvalitet.  

När man talar om vetenskaplig kvalitet använder man sig inom samhällsvetenskaperna 

traditionellt sett av begrepp som validitet och reliabilitet. På senare tid har dock forskare 

ifrågasatt om dessa begrepp, som tydligt är knutna till kvantitativ och positivistiskt färgad 

forskning, är lämpliga inom kvalitativ forskning. Istället har begrepp som tillförlitlighet, 

trovärdighet och pålitlighet lyfts fram som alternativa kvalitetskriterier.  Tillförlitlighet kan 63

sägas motsvara begreppet reliabilitet och handlar om hur noga man har varit i sin 

undersökning. Kvalitativa studier handlar i mångt och mycket om tolkningar, vilka alltid 

innebär en relativt hög grad av subjektivitet. Inom hermeneutiken kräver man därför en 

medvetenhet om tolkningens betydelse. Man menar att tolkning bör ske genom en ständig 

”bakåt-framåt”-rörelse mellan delar och helheter (delarna förstås utifrån helheten och vice 

versa), i syfte att successivt nå en allt djupare förståelse av meningen i dessa. ”Delarna” 

utgörs i denna studie dels av avsnitt inom de olika texterna, dels av texterna i sin helhet. 

”Helheten” utgörs av den diskurs inom vilken de tillkommit. För det andra handlar det om en 

medvetenhet om att tolkarens förförståelse alltid påverkar tolkningen.  64

Innebär det att tolkningar alltid är subjektiva och därför aldrig tillförlitliga? Enligt Kvale & 

Brinkman bidrar olika subjektiva inslag snarare till att utveckla textens mening. Det innebär 

inte att de förespråkar tendentiösa tolkningar, utan snarare tolkningar som kan bidra med nya 

perspektiv. Bergström & Boréus, som är inne på samma linje, betonar vikten av att man visar 

på basis av vad tolkningarna har gjorts.  Av denna anledning har författaren av föreliggande 65

arbete strävat efter att vara tydlig med att argumentera för sina tolkningar genom att 

underbygga dessa med citat och referat (t.ex. i form av sammanfattande tabeller). Utöver detta 

har noggranna anteckningar förts under hela undersökningen med hjälp av begrepp (problem, 

 Bergström & Boréus 2012, s. 42; Kvale & Brinkman 2014, s. 295.63

 Bergström & Boréus 2012, s. 30-32, 34-35, 39-40, 42; Kvale & Brinkman 2014, s. 252-253.64

 Bergström & Boréus 2012, s. 32, 42-43; Kvale & Brinkman 2014, s. 212, 252-259, 292-293.65
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lösning, nyckelbegrepp, dikotomi, kategorisering) hämtade ur teorin. Tillförlitlighet kan även 

handla om grad av replikerbarhet. Författaren har därför strävat efter att vara tydlig med hur 

de olika stegen i undersökningen gått till. För att undvika att påverka respondenternas svar har 

författaren strävat efter att ställa öppna frågor och att inte värdera svaren under intervjun. 

Pålitlighet och trovärdighet kan sägas motsvara det traditionella begreppet validitet, och 

handlar främst om i vilken grad undersökningen verkligen besvarar de frågor som den avsetts 

besvara. Då forskaren själv, enligt resonemanget ovan, kan betraktas som en medskapare av 

den mening som konstrueras, är dennes förförståelse av största vikt för undersökningens 

pålitlighet och trovärdighet.  Carol Lee Bacchi uppmärksammar detta och förespråkar därför 66

att forskaren avslutar sin analys med att applicera WPR på sin egen forskning.  För att inte 67

förekomma resultatet sparas denna självreflektion till diskussionen i slutet av uppsatsen.   

En undersöknings pålitlighet/trovärdighet påverkas dock även av andra aspekter: 1) hur logisk 

kopplingen är mellan teori, forskningsfrågor, forskningsdesign och metod; 2) att forskningen 

etiskt sett tillför mer gott än den skadar; 3) av kvaliteten på intervjufrågorna, respondenternas 

svar och hur de tolkas under intervjun; 4) att traderingen av muntlig till skriftlig form görs så 

rättvisande som möjligt; 5) att argumentationen är logiskt underbyggd med hållbara argument; 

samt 6) att framställningen i den slutliga produkten (t.ex. referat och citat) är så rättvisande 

som möjligt för den kunskap som genererats. Man kan alltså säga att frågan om pålitlighet och 

trovärdighet genomsyrar hela forskningsprocessen och handlar om att forskaren kontinuerligt 

ska kontrollera och ifrågasätta sina val, resultat och (teoretiska) tolkningar.  68

Detta har författaren av föreliggande arbete strävat efter genom att: 1) operationalisera sin 

studie och på så sätt synliggöra kopplingen mellan teori, frågeställningar, forskningsdesign 

och metoder; 2) reflektera över etiska dilemman (se ovan); 3) sträva efter öppna och icke-

värderande frågor samt låta respondenterna validera tolkningar genom så kallad validering in 

situ; 4) skriva noggranna och utförliga utskrifter där mer än ord noterats; samt 5) och 6) 

synliggöra på basis av vad tolkningarna har gjorts, genom att presentera citat och referat som 

underbygger de påståenden och tolkningar som presenteras i resultat- och analyskapitlet. 

 Bergström & Boréus 2012, s. 42; Kvale & Brinkman 2014, s. 296-297.66

 Bacchi 2009, s. xix. 67

 Kvale & Brinkman 2014, s. 296-302.68
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5.  UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 
I följande kapitel presenteras resultaten av undersökningens två studier. Kapitlet har två 

övergripande avsnitt: resultat av dokumentstudien respektive resultat av intervjustudien. 

Avsnitten består i sin tur av fyra olika delar. Först presenteras dokumenten/respondenterna 

och därefter presenteras i varsin del resultatet av studien utifrån uppsatsens frågeställningar. 

5.1. Resultat av dokumentstudien 
I tabellen nedan presenteras en förteckning över de åtta policydokument som har studerats 

inom ramen för dokumentstudien. De studerade dokumenten har även kategoriserats utifrån 

dokumenttyp i syfte att klargöra deras hierarkiska relation till varandra, samt för att underlätta 

arbetet med att sammanställa och strukturera studiens resultat.  

Tabell 4: Studerade policydokument 

 

Innan vi går in på resultatet bör det nämnas att de dokument som reglerar skolans verksamhet 

är tydligt hierarkiska. Skollagen är det överordnade dokumentet, i relation till vilket 

läroplaner samt vägledande och stödjande material från Skolverket ska förstås. De 

underordnade dokumenten kan således betraktas som ett försök att förtydliga och/eller 

exemplifiera intentionerna i den överordnade lagtexten. Propositionen och andra utredande 

texter kan i sin tur bidra till att måla upp en bild av de intentioner och bakgrundsfaktorer som 

påverkade den rådande skollagen. 

Titel (eventuell förkortning och tryckår) Avsändare Kategori 

1 Skollagen (SFS 2010:800) Riksdagen Lagtext 

2 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (Prop. 2009/10:165) Regeringen Proposition

3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) Skolverket Läroplan

4 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011 (Lgy11)

Skolverket Läroplan 

5 Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen 
(Rapport 379, 2012)

Skolverket Rapport

6 Vägledning för elevhälsan  (2014) Skolverket & 
Socialstyrelsen

Stödmaterial för 
aktörer i skolan

7 Att arbeta med särskilt begåvade elever (2015) Skolverket Stödmaterial för 
aktörer i skolan

8 Elevhälsans uppdrag - främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot 
målen (2014)

Skolverket via 
Agneta Nilsson 

Stödmaterial för 
aktörer i skolan
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5.1.1. Vadå duktighet? - ’Duktighet’ som ett icke-problem 
Studiens resultat är tydligt avseende uppsatsens första frågeställning: På vilka sätt, om några, 

diskuteras och beskrivs ’duktighet’ i policydokumenten?. Svaret: nästan inte alls. Det var föga 

förvånande att begreppet ’duktighet’ inte förekom. Det är inte etablerat. Det var dock över-

raskande att stress och psykisk ohälsa inte diskuterades i högre grad, då ungas ohälsa har lyfts 

som ett allvarligt problem i flera folkhälsoundersökningar bland annat av Skolverket självt. 

I skollagen och läroplanerna har hälsoperspektivet faktiskt en relativt perifer position. Ett 

enkelt men ganska tydligt exempel på detta är att ordet hälsa endast förekommer 29 gånger på 

skollagens närmare 1000 sidor (varav 19 gånger i listor eller rubriker utan vidare kontextual-

isering, t.ex. idrott och hälsa), vilket kan jämföras med orden kunskap och särskilt stöd - två 

nyckelbegrepp i skollagen - vilka förekommer hela 202 respektive 151 gånger i samma text. 

De avsnitt i skollagen som närmast berör hälsoperspektivet är de som handlar om regleringen 

kring elevhälsan, men någon problematisering av något som kan relateras till ’duktighet’ finns 

inte.  Generellt sett när elever, prestationer och måluppfyllelse diskuteras i lagen (och även i 69

propositionen bakom denna) handlar det mestadels om elever som riskerar att inte uppnå 

målen. I de undantagsfall högpresterande elever berörs är det främst för att man vill framhålla 

att även dessa ska utvecklas (läs: bli duktigare). Följande citat ur skollagen belyser detta: 

 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

 utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

 utbildningens mål. […] Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 
 stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.  70

De genomgående ledorden i skollagen skulle kunna summeras i mottot ”ständig utveckling”. 

Även i läroplanerna är kunskapsperspektivet i förgrunden. När hälsa berörs fokuseras fysisk 

snarare än psykisk hälsa och stress. Hälso- och livsfrågor ska uppmärksammas, men det 

närmaste vi kommer ett tydliggörande är att eleven ska få ”kunskaper om sex och samlevnad, 

konsument- och trafikfrågor samt riskerna med alkohol, narkotika och andra droger” .  71 72

 Skollagen (SFS 2010:800), 2 kap., 25-28 §.69

 Ibid., 3 kap., 3 §.70

 Citatet är hämtat från avsnittet ”2.6 Rektorns ansvar” i: Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 71

ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm 2011a. Hämtad 2015-02-10 från: www.skolverket.se. Liknande formulering 
förekommer även i motsvarande avsnitt i: Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm 2011b. Hämtad 2015-02-10 från: www.skolverket.se.

 ”2.2 Kunskaper” i Skolverket 2011b. Se även motsvarande avsnitt i Skolverket 2011a. 72
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I de två rapporter från Skolverket som inkluderats i studien fokuserar man just högpresterande 

respektive särbegåvade elever. Det rör sig om elever med potential för höga betyg, men det är 

två olika grupper.  Men inte heller i dessa diskuteras ’duktighet’ (eller liknande), vilket 73

troligtvis beror på att även rapporterna har ett tydligt fokus på kunskap snarare än hälsa. 

Mottot ”ständig utveckling” framgår tydligt. I Högpresterande elever, höga prestationer och 

undervisningen står det uttryckligen att fokus ligger på att utreda varför högpresterande elever 

presterar högt, men även på hur de kan stimuleras till att nå än högre resultat. Resultatet 

indikerar att höga prestationer beror främst på självförtroende, motivation och uthållighet, inte 

kognitiva förmågor.  Man tar upp att det föreligger vissa risker för högpresterande elever och 74

nämner specifikt stress. Detta problematiseras dock inte, utan nämns endast på följande vis: 

Några risker gäller även de elever som undervisas på en hög nivå, exempelvis alltför högt ställda 
förväntningar som leder till stress hos eleverna, och att läraren förutsätter att eleverna är mer jämn-
presterande än vad de är, över tid, i relation till varandra och mellan olika moment. […] enligt elevers 

enkätsvar är det snarare brist på tid för studierna än att de är för svåra, som gör studierna svåra att 
hantera […].  75

I rapporten Att arbeta med särskilt begåvade elever framhåller man att särbegåvade barn bör 

stimuleras att utvecklas i högre grad, men här betonas även behovet av förståelse för dessa 

barns behov. Man anser att skolan länge fokuserat på elever som har problem att nå målen, på 

bekostnad av de särbegåvade elevernas skolframgångar och psykiska hälsa. När man 

specificerar vilka hälsoeffekter det handlar om nämner man dock inte något som kan relateras 

till ’duktighet’, utan det rör sig snarare om sådant som utanförskap, skolfrånvaro och brist på 

motivation. Författarna framhåller behovet av kunniga lärare och höga förväntningar från 

lärare.  De övergripande intrycken av rapporten är: 1) att särbegåvning har att göra med mer 76

eller mindre medfödda förmågor, inte med faktiska prestationer, samt 2) att de särskilt 

begåvade barnens situation (att skolan inte lyckas ta tillvara och stimulera deras förmågor) 

betraktas som problematisk, men det gör inte de högpresterande elevernas situation. 

 Särskild begåvning handlar om en medfödd begåvning/förmåga på något område och är alltså något som man har oavsett 73

vad man faktiskt presterar/visar upp. ”Termen högpresterande betecknar de som presterar goda resultat. Alla högpresterande 
är inte särskilt begåvade, och alla särskilt begåvade är inte högpresterande”. Linda Mattson & Eva Pettersson. ”1.1 Inledning 
- att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna”, s. 10 i: Skolverket. Att arbeta med särskilt begåvade elever. Stockholm 
2015. Hämtad 2015-06-01 från: www.skolverket.se.

 Skolverket. Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen, Rapport 379. Stockholm 2012, förord samt s. 9.74

 Ibid., s. 43.75

 Mattsson & Pettersson i Skolverket 2015; Johanna Stålnacke. ”1.2 Särskilt begåvade barn i skolan” i: Skolverket 2015; 76

Sara Penje & Inger Wistedt. ”1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete” i: Skolverket 2015.

!27



I Skolverkets & Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan står hälsoperspektivet i centrum, 

även om skollagens tydliga kunskapsfokus framträder mellan raderna. I skriften klargörs det 

att elevhälsans insatser ska präglas av ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande med 

ett fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete före åtgärdande, samt att elevhälsans 

arbete ska syfta till att stödja elevens utveckling mot målen.  Psykisk ohälsa lyfts fram som 77

ett allvarligt problem som skolans personal måste vara uppmärksam på. I samband med att de 

skriver om hur skolan kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande står det bland annat att: 

Elevhälsan kan också informera elever om till exempel reaktioner på och hanteringen av 
prestationskrav och stress, samt diskutera detta med dem […]. I det förebyggande arbetet kan 

elevhälsan kartlägga verksamheten för att identifiera riskområden, exempelvis hög andel rökare eller 
att många elever på skolan upplever att de är stressade […]. Med hjälp av hälsouppgifter är det möjligt 
att få en bild av elevernas erfarenheter av skolarbetets krav och hur det påverkar hälsan.  78

I samband med avsnittet om psykisk ohälsa står det även att: ”Många som utvecklar 

ätstörningar är ambitiösa och vill prestera väl i skolan.”  Således uppmärksammas att 79

prestationskrav och stress kan påverka hälsan, men man går inte mer på djupet än så. 

Problemet noteras alltså men har ingen framskjuten roll i dokumentet och diskuteras inte i 

någon större utsträckning. Skolprestationer verkar snarare betraktas som en skyddsfaktor mot 

ohälsa. Om man läser dokumentet i jakt på en diskussion kring ’duktighet’ (eller liknande) 

kan man dock finna de ’duktiga’ elevernas problem beskrivna mellan raderna: depression, 

oro, ångest, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, trötthet, sömnsvårigheter,  ätstörningar.  80

Den typ av problem som i tidigare forskning har relaterats till ’duktighet’ tas således upp i 

vägledningen, men de sammankopplas inte i en diskussion kring ’duktighet’ (eller liknande).  

Agneta Nilsson, undervisningsråd vid Skolverket, har skrivit ett flertal skrifter om barns och 

ungas hälsa kopplat till lärande, jämställdhet, sex- och samlevnadsundervisning samt skolors 

föräldrasamarbete. I sin artikel Elevhälsans uppdrag - främja, förebygga och stödja elevens 

utveckling mot målen, lyfter hon uttryckligen fram flickors skolrelaterade stress som ett 

problem. Nilsson framhåller även att denna stress är relaterad till skolan som organisation: 

 Skolverket & Socialstyrelsen. Vägledning för elevhälsan. Stockholm 2014, s. 9-10, 17-18, 33-34. Hämtad 2015-05-08 från: 77

www.skolverket.se.

 Ibid., s. 101-102.78

 Ibid., s. 127.79

 Ibid., s. 116-127.80
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Flickors upplevelse av stress är dock inte enbart orsakade av individuella problem utan lika mycket 

relaterad till skolan som organisation. Den skolrelaterade stressen är därför viktig att uppmärksamma. I 
samband med att skolor sökte utvecklingsmedel från Skolverket för att  förebygga elevers stress visade 
det sig att skolpersonalen hade en tendens att föreslå insatser där eleven skulle lära sig olika s k 
coping-strategier för att minska den upplevda stressen. Däremot lyste insatser som satte sökarljuset 

mot skolan som organisation och lärarnas förhållningssätt ofta med sin frånvaro.  81

Sammanfattningsvis verkar det som att de dokument som har närmast koppling till skol- 

praktiken - Skolverkets & Socialstyrelsens vägledning (framtagen i samråd med skolans olika 

yrkesgrupper) samt Nilssons artikel Elevhälsans uppdrag (grundad på tidigare studier av barn 

och ungas hälsa kopplat till lärande) - även är de dokument i vilka ’duktighet’ (eller liknande) 

i viss grad uppmärksammas. I övriga dokument tas inget upp som kan kopplas till ’duktighet’. 

5.1.2. Om inte ’duktighet’ så vad? 
I syfte att förklara varför ’duktighet’ (eller liknande) inte diskuteras i dokumenten har 

författaren försökt identifiera vilka ’problem’ som faktiskt gör det. Då ’duktighet’ i tidigare 

forskning ofta kopplats till olika former av ohälsa, har extra fokus lagts vid att identifiera 

vilka problemrepresentationer som förekommer gällande just hälsa/ohälsa. Detta har inneburit 

ett försök att kartlägga de idéer om orsaker, effekter och ’lösningar’ som uttalas och kan antas 

vara underförstådda när svenska barns och ungdomars (o)hälsa diskuteras i dokumenten.  

I propositionen bakom skollagen klargör regeringen vilka förändringar de ämnar åstadkomma 

med den nya skollagen. Förändringarna (’lösningarna’) kan anses spegla vilka ’problem’ man 

ansåg att det fanns i den svenska skolan vid tidpunkten. I Tabell 5 på nästa sida redovisas en 

sammanställning av dessa.  Det rör sig främst om fem olika ’problem’. Även om alla fem 82

återkommer kontinuerligt i skollagen och propositionen, är författarens slutsats att fokus 

främst ligger på det första, det vill säga svenska skolans upplevt bristande kvalitet och 

svenska elevers sjunkande resultat i internationella kunskapsmätningar. Denna tolkning 

baseras på att övriga fyra ’problem’ på olika sätt kopplas ihop med det förstnämnda. Till 

exempel framgår det att man betraktar den bristande ordningen i skolan (2) samt den bristande 

likvärdigheten (4) som partiella förklaringar till de sjunkande resultaten. Barn och ungas 

negativa hälsoutveckling (3) anses i sin tur höra ihop med att det går sämre för dem i skolan.  

 Nilsson 2014, s. 10.81

 Proposition 2009/10:165. Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 1-4, 203-210.82
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Tabell 5: ’Problem’ och ’lösningar’ i propositionen bakom skollagen

Vilka problemrepresentationer kan då tänkas ligga bakom förståelsen av skolans bristande 

kvalitet och elevernas sjunkande resultat som det primära ’problemet’? Författaren vill hävda 

att konstruktionen av ’problem’ 1 vilar på främst två problemrepresentationer. I analysen i 

nästkommande kapitel återkommer författaren till på vilka sätt detta kan bidra till att förklara 

varför ’duktighet’ inte betraktas som ett ’problem’ i de studerade dokumenten.  

För det första förekommer en problemrepresentation av slaget: skolans primära uppdrag är 

kunskapsuppdraget. Denna framgår tydligt i de studerade dokumenten - i såväl skollagen 

som mer underordnade dokument. Implicit uttrycks denna exempelvis i följande nyckel-

begrepp i skollagen, propositionen och läroplanerna (även i Skolverkets & Socialstyrelsens 

vägledning samt i Skolverkets rapporter om högpresterande och särbegåvade elever): 

’Problem’ ’Lösningar’

1. Svenska elever  
    presterar allt sämre 
    resultat

/  Bristande kvalitet i   
   svensk skola 
   

a)   Rätten till stöd och tydlig information om elevens resultat förstärks
b)   Regler och processer kring särskilt stöd och åtgärdsprogram förtydligas
c)   Mer restriktiva regler för undantag för skolplikt samt gällande frånvaro
d)   IV-programmet ersätts av introduktionsprogrammet på gymnasiet
e)   Nya och mer krävande behörighetsregler för yrkesprogrammen
f)    Antagningsprov till utbildningar som kräver speciella färdigheter tillåts från årskurs 7,  
      och i undantagsfall från årskurs 4, i syfte att åstadkomma ”spetsning” i den svenska skolan
g)   Modersmålsstöd och modersmålsundervisning övergår från förordning till lag
h)   Tydligare kompetenskrav för vilka lärare/förskollärare som ska kunna verka och anställas i 
      skolan/förskolan, i syfte att öka kompetensen bland de som undervisar eleverna

2. Bristande ordning  
    och reda i skolan

a) Rektorer och lärare får nya disciplinära verktyg för att värna elevers trygghet och studiero
b) Möjligheten att i undantagsfall flytta ”stökiga” elever permanent till annan skolenhet införs  

i syfte att värna övriga elevers trygghet och studiero

3. Svenska barn och   
    unga har en negativ  
    hälsoutveckling

a) En samlad elevhälsa införs i syfte att öka kvaliteten och effektiviteten då det tidigare varit för 
dålig samverkan mellan olika instanser (interna och externa)

b) Krav på tillgång till legitimerade skolläkare, skolsköterska, psykolog samt kurator införs för 
att öka elevhälsans kompetens

c) Krav på att elevhälsan ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande införs
d) Fler åtgärder för att ta itu med kränkande behandling, trakasserier och diskriminering införs
e) Tydligare lagfäst värdegrund, baserad på de mänskliga rättigheterna, för alla skolformer

4. Bristande likvärdighet   
    och rättssäkerhet 
    i skolan 

/   Behov av tydligare   
    styrning och kontroll

a) Krav på gemensam reglering för kommunala och fristående skolor samt mellan skolformer i 
så stor utsträckning som det är möjligt

b) Förstärkta regler för och krav på inflytande och systematiskt kvalitetsarbete
c) Kravet på statlig kvalitetsgranskning samt nationell uppföljning förstärks genom att 

Skolinspektionen får tydligt lagstöd för sin verksamhet samt nya sanktionsmöjligheter,  
i syfte att kunna bedriva en tydlig och effektiv tillsyn

d) Förstärkning och förtydligande av rektors ansvar, samt av ansvarsfördelningen mellan stat 
och huvudman

e) Beslut om att timplaner och kursplaner ska gälla i både offentliga och fristående skolor
f) Nya möjligheter att överklaga myndigheters och skolors beslut för privatpersoner och företag
g) Hårdare krav på noggrann utredning inför placering i särskola
h) Friskolor får rätt att lägga delar av utbildningen på entreprenad

5. Skollagen är  
    omodern och dåligt  
    uppdaterad

a) Lagstiftningens struktur ska ges en mer logisk uppbyggnad, förenklas och förtydligas samt 
bättre anpassas till ett målstyrd skolväsende

b) Betoning av behovet av entreprenörskap och skolans samverkan med arbetslivet framhålls 
och regler för detta förtydligas och sammanförs
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kunskap, lärande, utveckling, utbildningens mål/kunskapsmålen, samt elevernas utveckling 

mot utbildningens mål. Ett tydligt fokus på kunskapsuppdraget uttrycks även explicit i flera av 

dokumenten, bland annat i propositionen bakom skollagen: 

Lagen är anpassad till och moderniserad för att passa i ett mål- och resultatstyrt skolväsende där 
kunskapsuppdraget står i fokus. 

Regeringen anser att utbildningens övergripande syfte och grundläggande värderingar ska fastställas i 
skollagen. Skolans kunskapsuppdrag är visserligen det viktigaste bland de övergripande målen och en 
självklar utgångspunkt för hela detta lagförslag […].  83

Kunskapsuppdraget prioriteras med andra ord före exempelvis skolans hälsoarbete. Fokus 

ligger således främst på att eleverna ska prestera goda resultat (minst i linje med de kunskaps-

krav som minst ska uppnås), snarare än på hur de mår. Denna tolkning stärks ytterligare av 

direktiven för elevhälsans arbete. I dessa framgår det nämligen att även elevhälsans arbete 

främst ska inriktas på att stödja elevernas utveckling mot målen, samt att de elever som anses 

berättigade att få särskilt stöd är de elever som riskerar att inte uppnå målen.  Särskilt stöd 84

kopplas därmed direkt till att eleverna ska klara skolans kunskapsmål. 

Det förekommer självfallet flera olika kategoriseringar av grupper i de studerade dokumenten. 

Två tydliga kategoriseringar som kan anses vara av särskild vikt för denna studie är: 1) elever 

som befaras inte nå de kunskapsmål som minst ska nås respektive elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, samt 2) hög-, medel- respektive lågpresterande elever. 

Dessa kategoriseringar hör nära samman med och blir särskilt intressanta då de studeras 

utifrån den andra identifierade problemrepresentationen som presenteras nedan.  

Den första kategoriseringen förekommer i alla de studerade dokumenten. Det är tydligt att 

fokus ligger på de elever som riskerar att inte uppnå målen, vilket stärker indikationerna på att 

skolans kunskapsuppdrag samt uppfattningen att svenska elevers negativa resultatutveckling 

stod i förgrunden när dessa dokument tillkom. Den andra kategoriseringen (hög-/medel-/

lågpresterande) uttrycks tydligast i Skolverkets rapport från 2012 om högpresterande elever, i 

vilken svenska elevers resultat i internationella mätningar jämförs gentemot liknande 

elevgrupper i andra OECD-länder. Man poängterar att även de högpresterande elevernas 

resultat pekar nedåt. Det handlar följaktligen även här om att svenska elever presterar för 

 Prop. 2009/2010:165, s. 203 respektive 220.83

 Skollagen, 2 kap., 25 §, 3 kap., 3 §, 8 §; Skolverket & Socialstyrelsen 2014, s. 9.84
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dåligt. En återkommande formulering i rapporten är just ”svensk skolas oförmåga att främja 

prestationer på hög nivå”. De synonymer som används i rapporten för att benämna de 

högpresterande är de högst presterande, bäst presterande samt de bästa eleverna.  Att dessa 85

synonymer används indikerar en högre värdering av denna elevkategori jämfört med de andra. 

I dokumenten finns indikationer på ytterligare en problemrepresentation: presterar man bra i 

skolan så mår man bra. Att nå skolans kunskapsmål betraktas som en skyddsfaktor mot 

ohälsa. Själva frånvaron av uppmärksamhet kring duktighetsproblematik skulle i sig kunna 

ses som indikator på denna problemrepresentation. Det är främst i Skolverkets & 

Socialstyrelsens vägledning som hälsoperspektivet tas upp, även om det berörs i begränsade 

avsnitt även i övriga studerade dokument. I Tabell 6 nedan redovisas en sammanställning av 

’problem’ och ’lösningar’ gällande elevers hälsa som presenteras i vägledningen.   86

Tabell 6: Uppmärksammade ’problem’ i Skolverkets & Socialstyrelsens vägledning

’Problem’ ’Lösningar’ Förklaringsmodell: 
Problemet placeras

1. Barn som riskerar att fara illa
Exempel: fysiskt/psykiskt våld, vanvård, 
kränkningar, hemmiljö där våld/hot om våld 
förekommer, övergrepp, utnyttjande, kriminalitet

a) Anmälnings- och uppgiftsskyldighet
b) Uppmärksamma varningssignaler
c) Handlingsplaner och rutiner
d) Extern samverkan, t.ex. med Socialtjänst

utanför skolmiljön, 
främst i hemmet

2. Skadlig arbetsmiljö
Exempel: kränkningar, diskriminering, olycksfall

a) Systematiskt arbetsmiljöarbete
b) Minimera skaderisker, inkl. riskbedömningar
c) Arbeta utifrån normkritiskt perspektiv

i skolmiljön

3. Skadliga levnadsvanor
Exempel: sex & samlevnad, alkohol, narkotika, 
tobak, osunda mat- & sömnvanor, passivitet

a) Information
b) Samtal
c) Fysisk aktivitet

utanför skolmiljön,  
i hemmet/socialt

4. Psykisk ohälsa
Exempel: självmordsförsök, nedstämdhet, oro, 
självskadebeteende, ätstörningar, elever med 
”extra sårbarhet”, neuropsykiatriska diagnoser, 
funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar

a) Undanröja hinder för lärande, utveckling och 
hälsa

b) Uppmärksamma och utreda tecken på och 
orsaker till ohälsa och inlärningsproblem

c) Nära samarbete: elevhälsa och pedagoger

utanför skolmiljön, 
på individnivå

5. Skolfrånvaro
Exempel: upprepad/lång frånvaro, hemmasittare

a) Främja skolnärvaro genom att stimulera och 
stötta eleven

främst i skolmiljön

6. Elever i behov av särskilt stöd
Exempel: elever som inte uppnår målen, 
funktionsnedsättningar, psykosociala besvär, 
svårigheter i det sociala samspelet

a) Bedömningar och utredningar
b) Stöd och anpassningar
c) Samverkan mellan elevhälsans instanser och 

övrig skolpersonal

i men framför allt 
utanför skolmiljön, 
på individnivå

7. Elever med autismspektrumtillstånd  
    eller adhd

a) Särskilt stöd och anpassningar av elevens 
skolsituation

utanför skolmiljön, 
på individnivå

7. Behov av vaccinationer a) Samtycke av vårdnadshavare
b) Rapportering och journalföring
c) Kompetenskrav på utförare

utanför skolmiljön

 Se exempelvis Skolverket 2012, s. 24.85

 Skolverket & Socialstyrelsen 2014, s. 91-170.86

!32



Några exempel på nyckelbegrepp i vägledningen är hälsofrämjande, förebyggande och 

dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande, vilka alla anges som centrala utgångspunkter 

för elevhälsan. I samband med begreppen framgår återigen antagandet ”om man presterar bra 

så mår man bra”. Nedan följer två citat ur vägledningen i syfte att synliggöra detta: 

[…] utbildning är en viktig faktor för ungdomars framtida möjligheter: ju tidigare en elev avslutar sina 

studier, desto sämre är framtidsutsikterna, och elevgrupper med låga eller ofullständiga betyg från 
grundskolan har kraftigt förhöjda risker för framtida psykosociala problem.  87

Forskningen visar entydigt att barn som har svårt att hänga med i skolarbetet löper högre risk att få ett 
lågt självförtroende och må psykiskt sämre än andra barn. Omvänt ökar också ett lågt självförtroende 

eller en dålig psykisk hälsa risken för att barnet ska prestera sämre än sina klasskamrater i skolan.  88

Observera att man här gör en koppling mellan sämre/bristande skolprestationer och psykisk 

ohälsa på så sätt att man menar att det förra kan leda till det senare. Att en elev kan lida av 

psykisk ohälsa på grund av prestationskrav uppmärksammas inte i resonemanget.  

I vägledningen finns dikotomier som återkommer även i de andra dokumenten, exempelvis: 

hälsa/ohälsa, i/utanför skolan, skolan/hemmet, samt skydds-/riskfaktorer. Den sista definieras 

på följande sätt: ”Riskfaktorer är förhållanden som ökar sannolikheten för att ett barn ska 

utveckla problem. […] Skyddsfaktorer är motsatsen. Det är förhållanden som ökar personens 

motståndskraft mot belastningar eller dämpar effekten av riskfaktorer.”  Tre exempel på 89

viktiga skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa som lyfts fram i vägledningen är sociala 

egenskaper, impulskontroll och trygga hemförhållanden: 

Goda fysiska, kognitiva och sociala egenskaper såsom kreativitet och förmåga till impulskontroll är 

skyddsfaktorer för ett växande barn, liksom att vara populär bland kamrater och att ha utvecklat en 
trygg känslomässig anknytning till sina föräldrar […].  90

I Tabell 6 synliggörs en annan av dikotomierna, nämligen i/utanför skolan. Som vi kan se 

förläggs merparten av de hälsoproblem som behandlas i vägledningen utanför skolmiljön, 

vilket indikerar att man betraktar hälsa/ohälsa som något som grundläggs framför allt i andra 

miljöer än skolan. Självfallet påverkar många olika sociala situationer en persons hälso-

tillstånd, men just när det gäller elever är det enligt författaren inte orimligt att tänka sig att 

 Skolverket & Socialstyrelsen 2014, s. 15.87

 Ibid., s. 18. (Detta avsnitt är i vägledningen är dock citerat från ett verk av Gustafsson et. al. 2010.)88

 Ibid., s. 26.89

 Ibid.90
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just skolan är en central miljö eftersom de unga spenderar en stor del av sin tid just där. När 

det gäller specifikt psykisk ohälsa framhåller man i vägledningen intressant nog främst hur 

man i skolan ska upptäcka och hantera psykisk ohälsa, snarare än hur man ska arbeta för att 

främja psykisk hälsa. Detta kan tyckas paradoxalt då man samtidigt betonar att elevhälsan ska 

arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande. Individuella förklaringsmodeller dominerar, 

men även hemförhållanden lyfts (t.ex. att missbruk i hemmet kan leda till psykisk ohälsa).  91

Om man utgår från att elevers psykiska ohälsa främst beror på faktorer utanför skolan 

(undantaget då skolan inte ger eleven rätt förutsättningar för att lära sig och utvecklas), så är 

det inte underligt att ’duktighet’ (eller liknande) inte uppmärksammas som ett problem av de  

instanser som styr skolan. För om man förstår skolprestationer som en skyddsfaktor mot 

ohälsa och skolan som en organisation vars främsta uppdrag är att förmedla och stimulera till 

ständig kunskapsutveckling, så bör tecken på ’duktighet’ (t.ex. höga ambitioner, stort 

ansvarstagande, perfektionism) snarare förstås som skyddande och positiva egenskaper.  

5.1.3. Hur ska de duktiga bli ännu duktigare? - En frånvaro av hantering 
Eftersom det inte förekommer någon vidare diskussion kring ’duktighet’ (eller liknande) i de 

studerade dokumenten, finns heller inga direktiv om hur detta ska hanteras. Slutsatsen blir 

snarare att hanteringen av ’duktighet’ (eller snarare icke-hanteringen) handlar om hur de 

högpresterande eleverna ska kunna prestera än bättre resultat. Det finns dock direktiv om hur 

skolan ska hantera hälsoproblem i allmänhet: elevhälsoarbetet ska präglas av hälsofrämjande 

och förebyggande insatser. Åtgärdande insatser ska användas i begränsad utsträckning.   92

I Skolverkets & Socialstyrelsens vägledning definieras de olika insatstyperna på följande sätt. 

Hälsofrämjande insatser syftar till att upprätthålla eller stärka en människas fysiska, psykiska 

och sociala välbefinnande, medan förebyggande insatser syftar till att förebygga ohälsa 

genom att förhindra och/eller minska riskfaktorers inflytande och stärka skyddsfaktorer. 

Åtgärdande insatser handlar däremot om att hantera redan existerande problem och 

situationer, exempelvis genom att upprätta åtgärdsprogram eller sätta in särskilt stöd för en 

elev. Alla tre typerna av insatser kan vara individ-, grupp- eller organisationsinriktade.  93

 Skolverket & Socialstyrelsen 2014, s. 116-127.91

 Prop. 2009/10:165, s. 656-657; Skollagen, 2 kap., 25 §.92

 Skolverket & Socialstyrelsen 2014, s. 28-29.93
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5.2. Resultat av intervjustudien 
I Tabell 7 presenteras intervjustudiens respondenter, vilka fortsättningsvis omnämns med 

fingerade namn. Inledningsvis bör det poängteras att majoriteten av respondenterna från 

grundskolan arbetade på samma skola. Det innebär att resultaten av studien snarare ger en 

mer djuplodande bild av diskursen på enskilda skolor, än i Umeå kommun som helhet.  

Tabell 7: Intervjustudiens respondenter 

5.2.1. Oja, det här känner jag igen! – ’Duktighet’ som ett växande och vanligt problem 
Gällande uppsatsens första frågeställning, På vilka sätt, om några, diskuteras och beskrivs 

’duktighet’ i skolpraktiken?, kan man generellt sett säga att även om ’duktighet’ lyser med sin 

frånvaro i dokumenten, så diskuterades det enligt respondenterna i skolpraktiken. Initialt 

frågades respondenterna vad de tänkte på när de hörde ordet duktighet och vad de uppfattade 

att det betyder i skolan.  Några, främst från elevhälsan, associerade det som något negativt. 94

Rektorer och lärare associerade det snarare till prestation, kapacitet och goda studieresultat. 

Det första som far ur huvudet så har det faktiskt negativ klang, för jag tänker att duktighet förknippas 
inte alltid med att man har de bästa förutsättningarna eller förmågorna, utan att man sliter ganska hårt, 
alltid försöker göra mer än sitt bästa, alltid försöker. Det är ingenting som bara är, utan det är något 

man gör också. Jag tror att när man tänker duktighet i skolan så är det ju ofta duktiga tjejer. Tjejer som 
tar uppgiften på allvar, som hela tiden försöker ligga ett steg före, som presterar. (specialpedagogen) 

En duktig elev är ju en högpresterande elev. En som som visar goda kunskaper, som presterar bra, som 
gör det den ska. Men sen behöver det ju inte betyda att man har högsta betyg i alla ämnen, men man 

gör det som förväntas av en och så gott man kan. Då är man en duktig elev. (grundskolelärare 1)  

”Namn” på respondent Yrkestitel Skolform som respondenten arbetade på vid intervjutillfället

R1: grundskolekuratorn Skolkurator Grundskola: årskurs 3-9

R2: gymnasiekuratorn Skolkurator Gymnasieskola: studie- och yrkesförberedande program

R3: grundskolelärare 1 Lärare i teoretiska ämnen Grundskola: årskurs 6-9

R4: gymnasierektorn Rektor Gymnasieskola: studieförberedande program

R5: grundskolelärare 2 Lärare i teoretiska ämnen Grundskola: årskurs 7-9

R6: grundskolerektorn Rektor Grundskola: årskurs 7-9

R7: gymnasielärare 1 Lärare i teoretiska ämnen Gymnasieskola: studieförberedande program

R8: gymnasielärare 2 Lärare i teoretiska ämnen Gymnasieskola: studieförberedande program

R9: specialpedagogen Specialpedagog Grundskola: årskurs 7-9

 Alternativ för ’duktighet’ uttrycktes bl.a. ’negativ duktighet’, ’högpresterande med dåligt mående’, ’prestationsstress’.94
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Alla respondenter upplevde dock att duktighetsproblematik var ganska vanlig i skolan idag, 

att det finns minst några ’duktiga’ elever i varje klass och att det nästan uteslutande handlar 

om tjejer, med någon kille som undantag (det andra citatet nedan visar på detta). Majoriteten 

av respondenterna uttryckte att de dessutom tycker att denna typ av problematik blir allt 

vanligare i skolan. 

Jag skulle säga att det är ganska vanligt och jag skulle säga att majoriteten av de elever jag träffar 

träffar jag utifrån någon form av duktighetsproblematik - i alla fall på högstadiet. Den absolut största 
majoriteten är de som är stressade, orkar inte mer, vill inte leva. Det går ju liksom till det i slutändan. 
De är helt körda i väggen, skulle jag säga. (grundskolekuratorn). 

Jag skulle nog säga att det finns säkert ett flertal fall i varje klass. Utifrån det jag har varit med om är 
det faktiskt överrepresenterat tjejer. Det är väl en förlängning av de tysta duktiga flickorna och de 
stökiga pojkarna som får uppmärksamhet i klassrummet. […] Tjejer tar på sig mycket mer ansvar 

själva än vad killar gör i den här åldern. Och det projektet påverkar dem också så att de får mer 
prestationsångest. Sen finns det ju killar som liksom är undantag. (gymnasielärare 2) 

Trots att duktighetsproblematik verkar vara relativt vanligt i skolan upplever respondenterna 

inte att man talar om ’duktiga’ elever som en särskild grupp eller att det finns något begrepp 

tillgängligt för att tala om dem. Flera uttryckte ett behov av att definiera och medvetandegöra 

denna typ av problematik i högre grad i skolan, men gymnasielärare 1 och gymnasierektorn 

såg inte riktigt behovet av att urskilja problematiken från övrigt stressbeteende. Generellt kan 

man säga att det uttrycktes större behov av diskussion från de i elevhälsan samt av de lärare 

och den rektor som arbetade i grundskolan. Några av respondenterna, bland annat grundskole-

rektorn och grundskolelärare 2, trodde att man nog inte pratar så mycket om ’duktighet’ (eller 

liknande) eftersom man upplever ett tydligt fokus på de elever som inte når målen i skolan.  

Antalet lågpresterande elever har ju ökat. […] Det är ju frågan om att rädda en generation, känns det 

som ibland, som inte kan läsa eller räkna. Så då blir det liksom att de här som klarar sig de får klara sig 
själva för de klarar sig ändå, särskilt de högpresterande. De glöms nog och de uppfattar det nog många 
gånger som att de glöms bort av lärare. De får ingen särskild uppmärksamhet alls. (grundskolerektorn) 

Jag tror inte vi diskuterar det tillräckligt ofta. Man lägger ju väldigt stor tid på att diskutera de elever 

som har det svårt. De här eleverna har det ju också svårt, fast på ett annat sätt. (grundskolelärare 2) 

På frågan huruvida ’duktighet’ (eller liknande) betraktas som ett problem i skolan, svarade 

respondenterna lite olika. Utifrån utsagorna verkar det betraktas som ett större problem inom 

elevhälsan än bland pedagogerna eller skolorganisationen i stort. Alla respondenter som 

arbetade i elevhälsan (inklusive gymnasielärare 2 som hade delar av sin tjänst där) trodde att 
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det berodde på att man har skilda fokus i de olika ”lägren”: att elevhälsan fokuserar mer på 

mående och lärare och rektorer mer på kunskapsuppdraget. Intressant nog uttryckte lärare och 

rektorer, undantaget grundskollärare 2, mer samsyn på sina skolor kring vad ’duktighet’ (eller 

liknande) är, medan de som arbetade i elevhälsan alltså såg det på ett annorlunda sätt. 

Jag tänker att inom elevhälsan och elevhälsoteamen där pratar vi om duktighet med det här negativa. 

[…] I skolorganisationen med lärare och rektorer där tycker jag att det är väldigt olika. Där tänker jag 
att med de här duktiga flyter det bara på. De är smidiga elever att ha för de är ju ganska självgående, 
drivande i grupparbeten, liksom ganska bekväma elever att ha. Så jag tycker inte så ofta att jag hör att 
lärarna lyfter det som ett problem, inte förrän eleverna börjar må dåligt. (grundskolekuratorn) 

Jag har nog trott förut att vi har tänkt ganska lika om mycket, men jag tycker att det blir allt tydligare 
att det gör vi inte. Hälsofrämjande och förebyggande…vi använder oss av och definierar ord, men vi 
tänker inte samma. Det blir jättetydligt i diskussioner. ”Jaha, du tänkte så, men det gjorde inte jag.” 

”Men du sa ju så.” ”Nä, det gjorde jag inte”. Därför tror jag inte att vi tänker lika, för jag tror att vi har 
olika infallsvinklar. Vi ser den här eleven från olika håll. (gymnasiekuratorn) 

De respondenter som arbetade i grundskolan sa att ’duktighet’ (eller liknande) diskuterades på 

deras arbetsplats. Bland de som arbetade på gymnasiet upplevdes det att man istället pratar 

mer allmänt om stress. Samtliga uttryckte dock ett behov av mer diskussion kring ’duktighet’: 

vad det beror på och hur man ska hantera det. Flera respondenter uttryckte även att när man 

väl talar om ’duktighet’ (eller liknande) så lyfter man det sällan till grupp- eller organisations-

nivå, samt att det ofta diskuteras för sent, när eleven redan mår väldigt dåligt. Det sades att 

eftersom det rör sig om elever som presterar bra, kan det ibland ses som ett ”lyxproblem”.  

Jamen, det diskuteras ju att det finns de här eleverna, men sen tycker jag inte att vi riktigt tar vidare 
diskussionen till nästa nivå på så sätt att vi liksom, till exempel får fortbildning kring hur vi ska hantera 
det här och så. Men det uppmärksammas och man ja…säger att det finns. (grundskolelärare 1)  

Jag är inte så säker att vi har jättemycket diskussion kring det här med duktighetsfenomenet egentligen, 
om jag ska vara ärlig. […] Vi behöver nog jobba med det mer på skolan tror jag. Lyfta det och vad det 
innebär, liksom vilken del i stressen är duktighetssymptom? […] Många gånger tror jag inte att man 

ser det som ett bekymmer. Det är ett lyxproblem. Lite som ”Herregud, vad bra! Det är ju bara någon 
som kan jättemycket, som behöver kunna lite mindre. Hur svårt kan det va?” (gymnasiekuratorn) 

Specialpedagogen upplevde att hens elevhälsoteam befann sig i en övergångsfas från att 

betrakta ’duktighet’ nästan som en skyddsfaktor, till att alltmer se det som en riskfaktor. 

Denna förändring hade vuxit fram successivt i elevhälsan, i takt med att man började se 

mönster bland de elever som sökte sig till elevhälsan på grund av dåligt mående. 
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5.2.2. Många bilder av duktigheten, åtminstone i verkligheten 
Som vi sett betraktades duktighetsproblematik som relativt vanlig i skolpraktiken. Nedan 

presenteras resultatet av frågeställningen: Vilka, om några, konkurrerande problem-

representationer finns kring ’duktighet’ i skolpraktiken?. Här koncentrerar vi oss således på 

vad man menade låg bakom duktighetsproblematik. Det övergripande resultatet är att man 

inte riktigt tycks diskutera vad ’duktighet’ (eller liknande) beror på, utan man fokuserar mer 

på att hantera akuta situationer. Såhär uttryckte gymnasielärare 2 situationen: ”Det finns ju…

åtgärder, men jag tror inte att vi egentligen vet vad som är uppkomsten till problemet”. 

Trots det framkom i intervjustudien tre typer av problemrepresentationer utifrån var man 

förlade orsaken till ’duktighet’ (eller liknande): individen, skolan eller samhället i sig. Det rör 

sig inte om ”fasta” förklaringar på så sätt att man kommit överens om en ”sanning” (vilket 

blir tydligt när utsagor från de som arbetade på samma skola jämförs),  utan det rör sig snarare 

om mer eller mindre vanliga antaganden. De tre olika typerna av problemrepresentationer 

uttrycktes med vissa variationer, men har samlats i ”typer” då de många gånger överlappade 

varandra och därför snarare ska ses som variationer. I anslutning till varje variation anges 

inom parentes frekvensen i vilken den togs upp bland respondenterna. Den vanligaste typen 

av problemrepresentation var att ’duktighet’ har att göra med individens egenskaper/

karaktäristika. Följande variationer förekom: 1) individen har höga inre krav (9/9), 2) det 

råder en obalans mellan individens ambitioner och förmåga/resurser (5/9), 3) individen har 

en prestationsbaserad självkänsla (4/9), samt 4) individen har ett tydligt framtidsfokus och 

vill gardera sig (4/9). De flesta respondenterna började ofta i mer strukturella förklaringar, 

men när de i slutänden skulle förklara varför vissa elever utvecklar duktighetsproblematik föll 

de tillbaka på individnivå. Följande citat uttrycker de olika variationerna: 

Ofta är det just att eleven själv har för höga krav, på sig själv. Det är ju den förklaringen som är den 
vanligaste, att det liksom är någonting…hos eleven som gör att det är såhär. (grundskolelärare 1) 

På natur har vi ju många som drömmer om läkare. De skulle säkert många kunna bli duktiga läkare, 

men de kanske inte riktigt kan prestera det, har förmågan enligt de krav som ställs. (gymnasierektorn ) 95

De tycker inte att de duger som personer heller och då blir det ofta…att vara bra i skolan, det är det jag 
har varit bra på och är jag då inte bäst av alla, då duger det inte. […] De har som snärjt in sig i den här 
tvångströjan av…duktighet som de liksom känner att de behöver bemästra. De ser inte att de kan vara 

bra nog om de inte lyckas maximalt i skolan. […] De är sin prestation. (grundskolerektorn) 

 Denna respondent urskiljde sig från de övriga pga. att hen fokuserade just på att individen saknar förmågan att prestera 95

toppbetyg, medan övriga snarare menade att det handlar om ohälsa pga. orimliga kravnivåer och svårigheter att sätta gränser.
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De har framtidsfokus. Det märks även när de pratar om fritid. De ska vara duktiga på sina idrotter - 

”för tänk om jag skulle kunna bli proffs”. De ska vara duktiga på alla områden - ”tänk om jag behöver 
det”. […] Man hör ju redan nu vad det är för yrken de pratar om, satsar ofta på statusyrken […]. Bara 
det säger någonting om vad man är för person, om hur de identifierar sig själva. (grundskolekuratorn) 

Även om de flesta respondenter i slutänden landade i problemrepresentationer kopplade till 

individen, var det vanligt att de även uttryckte den andra typen av problemrepresentation, det 

vill säga att ’duktighet’ är ett uttryck för olika normer som finns i samhället. Det förekom 

två övergripande variationer på detta tema. Den första av dessa var att man betraktade 

’duktighet’ som ett uttryck för den rådande genusordningen (4/9). De som gav uttryck för 

denna idé menade att det i samhället råder olika föreställningar om hur man ska vara som tjej 

och som kille, och att egenskapen ”duktig i skolan” främst kopplas till tjejer. 

Jag tänker att det här är till viss del kopplat till kön och jämställdhet. Jag upplever ju att det är mest 
tjejer som hamnar i det här och jag tänker att tjejer är någonstans uppfostrade i att de ska vara duktiga 

och skötsamma, lite smidiga på något sätt, följsamma. Pojkarna har lite bredare utrymme att…lattja på 
litegrann, vilket jag också tänker påverkar deras skolprestationer. Jag tänker att många tjejer snappar 
upp hela den här mediabilden någonstans av att man ska vara duktig som tjej. (grundskolekuratorn) 

Den andra variationen kan formuleras enligt följande: samhället präglas av en prestations-

kultur som skapar en norm om ’duktighet’ (6/9). Respondenterna uttryckte det som att hela 

samhället präglas av att man ska vara lyckad och prestera, på många olika områden i livet. 

Vissa respondenter menade att ungdomar främst möter ”bilden av det perfekta livet” genom  

sociala medier. Prestationskulturen ansågs ge upphov till mycket stress bland vuxna, bland 

annat lärare och föräldrar, vilken man trodde ”smittade av sig” på eleverna/barnen. 

Det finns ett oerhört starkt duktighetsbegrepp [i samhället], som är nära förknippat med att vara 
lyckad som person. […] Kombinerat med alla andra krav som finns i samhället, att man ska se ut på 

ett visst sätt, vara på ett visst sätt, ha de och de produkterna. De andra kraven tror jag har ökat så att 
totalen blir för mycket. I skolan tror jag egentligen inte att vi ställer för höga krav. Det är inte omöjligt 
att ha bra betyg, om man fick satsa bara på skolan. Därför tänker jag att duktighetsproblematiken, det 
är ett samhällsproblem. Skolan är bara en spegel av samhället i stort. (grundskolerektorn) 

Om man tänker på hur Facebook och Instagram fungerar så väljer man ju oftast att presentera det som 
är jättebra, fantastiskt, hur bra man lyckas med allting. Jag tror att det på något sätt bidrar i skolan. Att 
”alla andra lyckas, så himla bra och det verkar så lätt”. […] Samhället är väldigt fokuserat på att 

lyckas. Det är nästan lite pinsamt att misslyckas. (gymnasielärare 2) 

Fyra respondenter uttryckte att de upplevde att deras skolor/gymnasieprogram i sig präglades 

av en duktighetskultur, att prestation var statusbringande både bland personalen och eleverna, 
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och att misslyckanden därför sällan uttalades. Gymnasiekuratorn och specialpedagogen 

upplevde att skolans personal präglas av ”duktiga kvinnor/män” och att det i sig kan bidra till 

att man normaliserar ’duktighet’ (eller liknande) och inte riktigt ser det som ett problem. 

Hela skol…kulturen genomsyras ju av att man ska prestera. Det är ju positivt, men jag tror att det 
även har bidragit till att vi just nu har ett sådant stort gäng som kanske klappar ihop, just för att det är 

en sådan kultur. Vissa kan bära den och vissa kan inte. Men som sagt, de [högpresterande] har en 
ledande roll. Det har de. De respekteras och ses upp till. (grundskolelärare 2) 

Jag tror att skolans personal vimlar av duktiga flickor och pojkar, många som har varit duktiga själva. 
Så att det är återigen normen på något vis. […] Jag tror inte att man alltid ser det som ett allmänt 

problem när någon i klassen signalerar hög stress. Tänker man då särskilt på det här med duktighet 
så… För varje lärare är det ju jättetrevligt att ha duktiga elever. Det är ju en bekräftelse på att min 
undervisning fungerar och det finns ju inget roligare än att man kan lämna fram ett smörgåsbord och de 

bara tar för sig och utvecklas. Det är ju skitroligt! (specialpedagogen) 

Den tredje typen av problemrepresentation som framkom i studien var att ’duktighet’ är ett 

skolrelaterat problem. Denna uttrycktes i ett flertal variationer som kan delas in i två huvud-

grupper. Den första kan uttryckas som att skolan grundar sig på prestation/betyg, vilket 

stimulerar ’duktighet’ (7/9). Man menade att skolsystemets uppbyggnad avkräver eleverna 

ständiga prestationer då deras möjligheter påverkas av betyg i övergången mellan olika 

stadier. Fem respondenter trodde att det nya betygssystemet i sig stimulerade ’duktighet’ (eller 

liknande). Bland lärarna i studien yttrades det även att det råder en viss oklarhet kring hur 

man faktiskt ska tolka de nya riktlinjerna om kraven för olika betygsnivåer (se grundskol-

lärare 2:s citat nedan). Brist på tydlighet gentemot eleverna angående bedömning sågs som en 

potentiell stressfaktor för dem. Bland annat Gymnasielärare 1 ansåg därför att lärare måste 

vara tydligare mot eleverna, men även mot varandra i kollegiet kring hur man ser på detta. 

Jag tror inte att det nya betygssystemet alls är till någon hjälp för de här eleverna. Det har blivit som 
att de tror att de måste få A på precis allt hela tiden, eller B eller C, för att få det betyget, att de aldrig 
får ha en svacka. […] Sen har vi diskuterat på skolan, är det verkligen så? Säg att man har en elev som 
har mest A, men får ett E. Hur ska vi se på det? Det har varit livliga diskussioner. (grundskolelärare 2) 

Hela det här systemet vi har i Sverige, med betyg i grundskolan, i gymnasiet för att kunna komma in 
på vidare studier på högskola…skapar en stress. […] Som systemet ser ut så är det ju så. Det spelar ju 
egentligen ingen roll hur vi gör. […] Det är klart att bedömningen skapar ju stress, för då måste de ju 

visa sin duktighet. De måste ju prestera vid de tillfällena maximalt av sin förmåga. (gymnasierektorn) 

Den andra av de mer övergripande variationerna kan formuleras såhär: ’duktighet’ kan vara 

ett resultat av skolans kunskapsfokus och idén om ständig utveckling (7/9). Denna variation 
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uttrycktes på olika sätt. Flera av respondenterna sa uttryckligen att de upplevde att skolan i 

nuläget främst fokuserar på kunskapsuppdraget. Vissa av dem ansåg också att de sätt lärare 

talar om betyg och prestation kan stimulera ett duktighetsbeteende då eleverna, i all 

välmening, stimuleras till ständig utveckling. Detta menade man kunde vara extra 

problematiskt för elever med duktighetsproblematik, eftersom de har svårt att sätta gränser. 

Vi har en skola nu där vi mäter eleverna otroligt mycket och det är ju väldigt mycket kunskapsfokus. 

Det är ju bara att se på hur debatten ser ut överlag med PISA och så. […] Jag tror att pratet om betyg, 
pratet om kunskapskrav och pratet om att nå upp till godkändnivå, stressar dem väldigt tidigt. 
Genom att skolan är så otroligt kunskapsfokuserad nu [… och] det är så prestationsinriktat drar man 

på med jamen den stora massan, och då faller ju de här eleverna lite utanför. (grundskolekuratorn) 

IUP:s anda - där har vi också någonting! […] Att man varenda termin ska ha förbättringsutrymme, 
eller nya mål. […] Så det är ju också en bit i det, att vi alltid ser, i all välmening, att ju bra man än är, 

så kan man alltid bli bättre. […] Att man hela tiden ska ligga utanför bekvämlighetszonen. Men ibland 
kan jag tänka att vissa av de här högpresterande skulle banne mig behöva sätta sig i bekvämlighets-
zonen och känna hur det känns och bara vara lite nöjd. Ta det lite chill ett tag. (specialpedagogen) 

Slutligen framhöll de respondenter som arbetade inom elevhälsan att de fick för lite tid att 

arbeta med eleverna i grupp och att hälsoperspektivet var tydligt underordnat kunskaps-

uppdraget. Gymnasiekuratorn sa att hen upplevde att de nästan utgjorde en slags 

”plusverksamhet”, att de var beroende av enskilda lärares vilja att släppa in dem i 

klassrummet. Gymnasielärare 2, som hade en del av sin tjänst i elevhälsan, uttryckte att hen 

trodde att en större samsyn mellan elevhälsan och pedagogerna var nödvändig om man skulle 

kunna göra någonting för att minska antalet elever med duktighetsproblematik. 

Skolan ska undervisa. Det är utbildning till 97 %. Det är lite såhär vid sidan av som elevhälsan 
kommer in, hälsar på och knackar på lite emellanåt. Men hälsa är ju 100 % av undervisning. Det vet vi 

ju någonstans, men vi har jättemycket att jobba med här tycker jag. […] Vad tycker lärare, föräldrar, 
skolan, samhället, jag och mina kollegor? Vi tycker inte lika. Lagen säger något, men den är väldigt 
tolkningsbar. Det känns som att vi fortfarande måste knacka på, presentera oss, förklara oss och så 

kanske vi får kliva in…eller så ”nä, jag är inte intresserad” och då är vi inte välkomna in. Och det är 
där frustrationen sitter. Det blir som en stängd dörr. Vi är inte så självklara. (gymnasiekuratorn) 

Jag tror att elevhälsoteam och lärare mer måste se att det är ju två sidor av samma elev. Att man på 
något sätt kan se att ja, det är jättebra att eleven lämnar in 20-sidiga rapporter som kanske hade räckt 

på 5 sidor och det är A överallt, men hur mår eleven. […] Jag tror att som lärare är duktighet nästan 
enbart positivt… men man måste se att duktighet kan leda till bekymmer, men det kan vara svårt när 
man fokuserar på prestation. […] Jag tror att man uppmärksammar det för sent. Tecknen finns tydliga 

hela tiden, men först när det har gått riktigt dåligt lägger man fokus på det. (gymnasielärare 2) 
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5.2.3. Att hantera eller icke-hantera ’duktighet’ – Vänta, vad var frågan? 
Nedan presenteras resultatet av den tredje frågeställningen: Vilka strategier, om några, 

föreslås och används för att hantera ’duktighet’ – med avseende på såväl hälsofrämjande och 

förebyggande, som åtgärdande strategier?. Resultatet indikerar att ’duktighet’ hanteras så gott 

det går i skolpraktiken, men att det egentligen inte finns någon ”best practice”. ’Duktighet’, 

eller snarare duktighetsproblematik, hanteras nästan alltid åtgärdande på individnivå, även om 

man såg behov av mer hälsofrämjande och förebyggande insatser. Då resultatet målar upp en 

relativt enhetlig bild kommer författaren att vara mer restriktiv med citat i detta avsnitt. 

Ingen av respondenterna upplevde att det fanns några föreskrivna riktlinjer, varken på 

nationell eller kommunal nivå, för hur man ska hantera elever med den här typen av 

problematik. Grundskolelärare 2 upplevde därför att man mestadels utgått från magkänsla: 

Det känns som att vi har utgått från noll (skratt) och bara gått på känsla litegrann, för ingen har kunnat 
peka på något och sagt att här har vi lite råd eller någon klausul, utan som jag har upplevt det så har det 
ju varit ”hjälp, hur ska vi göra?”. […] Man slår sina kloka huvuden ihop, och gör sitt bästa. 

De strategier som förekom var, som sagt, nästan uteslutande åtgärdande och på individnivå. 

Gymnasierektorn och gymnasielärare 1, vilka arbetade på olika skolor, framhöll dock att i 

början av gymnasietiden arbetar man med ett studietekniktema. Man arbetade även med prov-

kalendrar för att undvika alltför många examinationer samtidigt (detta uttrycktes även av 

grundskolerektorn och grundskolelärare 1). Dessa insatser menade man kunde ses som före-

byggande, även om syftet inte var att förebygga ’duktighet’ (eller liknande) utan stress i 

allmänhet samt risken att inte uppnå målen. De respondenter som arbetade på samma grund-

skola framhöll att man där hade utvecklat en muntlig och kollegialt överenskommen strategi 

genom samtal om högpresterande elever med dåligt mående. Strategin var inte nedskriven och 

definierad, men utgjorde en slags ”standardlösning” för hur man hanterade de här eleverna. 

Bland de åtgärder som framkom i intervjuerna hade just olika typer av samtal genomgående 

en framträdande roll. Det rörde sig om kollegiala samtal, sonderande och uppföljande samtal 

mellan elev och mentor  (såväl utvecklingssamtal som spontana samtal), utredande och 96

stödjande samtal mellan elev och skolsköterska eller kurator, men även mellan elev och 

personal på externa instanser (företrädesvis BUP eller den allmänna sjukvården). Det verkade 

 Alternativa begrepp för mentor, exempelvis elevhandledare, förekom i intervjuerna men för att underlätta framställningen 96

använder sig författaren här genomgående av begreppet mentor.
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vara ett standardförfarande att hålla ett elevhälsokonferens-liknande möte vid vilket man 

försökte komma överens om en strategi för hur man kunde hjälpa eleven att klara/orka att gå i 

skolan. Man framhöll att vid den sistnämnda typen av samtal deltog alltid elev, mentor och 

någon ur elevhälsan (oftast kurator eller skolsköterska). Det var även vanligt att en förälder 

deltog. Huruvida rektor deltog varierade beroende av vilken typ av åtgärder skolan föreslog. 

Om det rörde anpassad studiegång eller om eleven riskerade att inte uppnå målen, menade 

man att rektor alltid deltog. Specialpedagoger deltog, enligt utsagorna, sällan vid dessa möten. 

Generellt uttryckte respondenterna att dessa ärenden vanligtvis börjar med att mentor, eller 

annan lärare i kollegiet, uppmärksammar vid ett arbetslagsmöte att en elev inte verkar må bra. 

Ibland kan läraren redan innan ha kontaktat elevhälsan eller eleven. Därefter verkar eleven bli 

ett ärende för elevhälsan, och i många fall därefter för externa insatser. Specialpedagogen 

uttryckte det som att: ”på något sätt så förskjuts det till att eleven behöver hjälp på BUP. Det 

räcker inte ens med kurator eller skolsköterska. Vi förlägger det utanför skolan…faktiskt.” 

Grundskolelärare 2 sa att detta ibland kunde göra det svårt som lärare då man på grund av 

sekretessen får gissa sig till vad problemen beror på och hur man kan tänkas hantera dem på 

bästa sätt. Det övergripande intrycket är att det är mentor som är ”spindeln i nätet” och som 

förmedlar mellan de aktörer som är inblandade i ärendet. I de fall externa instanser kopplas in, 

sköter dock vanligtvis kurator kontakten med dessa. Men mentorn är den som ”håller i 

trådarna” och ”äger” ärendet från början till slut. Detta gör eleven beroende av om mentor ser 

behoven eller inte, vilket uttrycktes som problematiskt av bland annat Gymnasielärare 1: 

Det är både styrkan och svagheten med systemet med elevhandledare. Har man en elevhandledare 
som…ser de här sakerna och känner att man ja…bryr sig om eleverna, då tar man ju tag i de här 

sakerna. Är man en som inte riktigt ser de här sakerna, eller inte riktigt tycker att det är viktigt eller 
allvarligt då kanske det inte blir den här uppföljningen. […] Det blir ju personberoende. 

Under intervjuerna presenterades ett case (se Bilaga 1: Intervjuguide), vilket alla sa att de 

kände igen från sin skolvardag.  Därefter fick de berätta hur skolan skulle ha agerat i fallet. 97

Syftet var att komma åt de mer konkreta åtgärder skolan använde sig av för att hantera 

’duktighet’. Det vanligaste var att eleven fick gå på samtal med kurator, vilket i sin tur kunde 

leda till vidare samtal på exempelvis BUP. En annan relativt vanlig åtgärd var anpassning av 

elevens studiegång på kort, och i undantagsfall lång, sikt. Ibland gavs eleven en ”paus” från 

 Vissa av respondenterna betonade dock att det inte alltid är så att eleven själv har kommit så långt i sin insikt om att den 97

har ett problem och behöver hjälp. I de fallen är det snarare så att det är vuxna i skolan (vanligtvis mentor) som tar tag i det.
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skolan, en slags hel- eller deltidssjukskrivning. Det var dock vanligare att man reducerade 

antalet ämnen eller examinationer för att minska kraven/stressen på eleven. Specialpedagogen 

var kritisk till detta, då hen menade att det kan bidra till att man skuldbelägger eleven: 

Många gånger tror jag att man hjälper dem bäst genom att ge dem verktyg att faktiskt hantera sin 
situation […]. På något vis är det ju skolan man går i och då kan man behöva få hjälp att känna att man 

klarar det man förväntas klara och att man får känna sig duktig, för det är viktigt för de här eleverna att 
få lyckas. […] Det är nästan som jag känner att en del ungdomar kan känna att de blir lite 
skuldbelagda, att det är de som inte lyckas hantera sin situation. Och det är det ju på ett sätt, men det 
är ju vi som inte har dukat tillräckligt bra för dem. 

En ytterligare åtgärd som presenterades var studietekniskt stöd på såväl gruppnivå (i form av 

frivillig läxhjälp till alla elever) som individnivå med en specialpedagog. Främst formen på 

individnivå ska betraktas som en åtgärd mot ’duktighet’, då detta ofta sattes in som en del i ett 

större åtgärdspaket för just ’duktiga’ elever i syfte att hjälpa dem att planera sitt pluggande 

och sätta gränser för hur mycket tid (och energi) det är rimligt att lägga ner på skolarbete. 

Gymnasierektorn berättade att på deras skola hade kuratorerna stresshantering i grupp för 

elever som skolan ansåg vara i behov av detta (mestadels ’duktiga’ tjejer), där man arbetade 

med värderingsövningar och avslappning. Detta var det enda exemplet på gruppinsatser för att 

hantera ’duktighet’ som framkom i studien. Gymnasielärare 1 uttryckte att det funnits något 

liknande på hens skola (dock som elevens val-kurs), men fanns inte vid tiden för intervjun. 

De insatser som gjordes utvärderades på individbasis under elevärendets gång i syfte att göra 

eventuella justeringar. Någon utvärdering som syftade till att åstadkomma förebyggande eller 

hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå uttrycktes inte i studien. Således 

verkar hanteringen av ’duktighet’ börja, kretsa kring och sluta med individen. Dessutom 

hanteras det, enligt respondenterna, först när det väl har utvecklats till en akut situation och 

därför vanligtvis alldeles för sent. Flera framhöll ett behov av mer förebyggande insatser och 

trodde att för att man ska komma dit, behövs ’duktighet’ uppmärksammas och problem-

atiseras mer i skolan. Gymnasielärare 2 summerade detta på ett sätt som uttrycker en ganska 

typisk inställning bland de intervjuade, och visar på den frånvaro av en gemensam förståelse 

som framkom i föregående avsnitt: ”Vi försöker lägga plåster på ett sår vi egentligen inte 

riktigt vet varför det blöder.” Några respondenter betonade behov av kompetensutveckling, 

medan andra var inne på att ’duktighet’ behöver tas upp på nationell och kommunalpolitisk 

nivå, så att aktörerna får styrning kring hur det ska hanteras i skolan. 

!44



6. ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel analyseras och diskuteras undersökningens resultat. Avslutningsvis diskuteras  

vilken eventuell påverkan forskaren/författaren i sig kan ha haft på resultaten utifrån Bacchis 

riktlinje om att applicera de analytiska WPR-frågorna på den egna forskningen.  

6.1. Hur förstås ’duktighet’ inom skolan som institution? 
Dokumentstudien visade att det inte förkommer någon problematisering av ’duktighet’ (eller 

liknande) i de studerade policydokumenten. I två dokument noteras stress och prestationskrav 

som potentiella riskfaktorer för ohälsa, men detta problematiseras inte. Huruvida ’duktighet’ 

betraktas som ett ’problem’ i skolpraktiken är en lite krångligare fråga. Närbyråkraterna i 

intervjustudien uttryckte att det uppfattas som ett ’problem’ på så sätt att man ser att många 

elever (främst tonårstjejer) har problem med att de vill vara så duktiga att det leder till att de 

mår dåligt. Samtidigt ansåg man att det inte alltid diskuteras som ett ’problem’, eller att det 

ses som ett slags ”lyxproblem” som inte prioriteras. Generellt sett verkar det uppfattas som en 

individuell duktighetsproblematik snarare än ett mer abstrakt duktighetsfenomen. Det verkar 

ses mer som ett ’problem’ i elevhälsan än bland pedagogerna och skolorganisationen i stort, 

vilket enligt vissa respondenter berodde på att elevhälsan och pedagogerna har olika fokus: att 

elevhälsan prioriterar hälsa/mående, medan pedagogerna fokuserar på kunskapsuppdraget. 

Denna bild av skilda fokus skulle mycket väl kunna stämma, då Höögs och Törnséns mer 

omfattande intervjustudie av svensk elevhälsa visade på ett överensstämmande resultat.    98

Man kan alltså säga att ’duktighet’ är en oproblematiserad fråga (ett icke-problem) i skolans 

policydokument, men att det till viss del diskuteras som ett ’problem’ i skolpraktiken. Hur ska 

vi då förstå detta? ”Tystnaden” i policydokumenten skulle kunna ses som en effekt av att 

skollagen präglas av två dominerande problemrepresentationer som begränsar möjligheterna 

att förstå ’duktighet’ som ett ’problem’: skolans primära uppdrag är kunskapsuppdraget, 

samt presterar man bra i skolan så mår man bra. Indikationer på dessa problem-

representationer presenterades i resultatkapitlet. Dessutom framhåller även Jarl & Rönnberg 

att tyngden inom skolpolitiken har legat på kunskapsuppdraget (med en tydlig koppling 

mellan kunskaper och just ämneskunskaper) sedan en bit in på 2000-talet, vilket då inte gör 

det särskilt underligt att detta även slår igenom i de skolpolitiska policydokumenten.  99

 Höög 2014, s. 14-15.98

 Jarl & Rönnberg 2010, s. 106-107.99
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I en skolpolitisk diskurs där man anser att skolan ska fokusera på kunskapsuppdraget (särskilt 

på de som riskerar att inte uppnå målen, vilket nyckelbegreppen kunskap och särskilt stöd i 

skollagen indikerar) och som präglas av ett antagande om att skolprestationer utgör en 

skyddsfaktor mot ohälsa är det inte underligt att ’duktighet’ inte problematiseras. Denna 

begreppsmässiga logik gör det nämligen svårt att betrakta viljan att prestera höga skolresultat 

som något potentiellt negativt eller skadligt för eleverna i skolan. Det är kanske även mot 

bakgrund av denna logik som vi ska förstå att ’duktighet’ inte definierats och medvetande-

gjorts som ett ’problem’ i skolpraktiken? Utgår vi från Gills resonemang om policyaktörer 

som ”located subjects”, skulle detta mycket väl kunna förklara hur närbyråkraterna kan 

uttrycka att duktighetsproblematik förekommer i relativt hög grad, samtidigt som de inte 

upplever att det ses som ett ’problem’/fenomen i skolan. Enligt Gill påverkas nämligen 

policyaktörers subjektspositioner (hur de tänker, förstår och agerar) av de dominerande 

problemrepresentationerna i de policyer som de är ålagda att implementera.  100

Även om ’duktighet’ (eller liknande) inte problematiseras i de studerade policydokumenten, 

tas flera av de problem som i tidigare forskning har relaterats till ’duktighet’ upp i Skolverket 

& Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsa: depression, oro, ångest, nedstämdhet, trötthet,  

ätstörningar och koncentrations- och sömnsvårigheter.  Denna typ av problem togs även upp 101

i intervjustudien när närbyråkraterna definierade vilka det är man talar om när man talar om 

’duktighet’ (eller liknande). Detta skulle kunna ses som ett tecken på att det inte är så att man 

inte ser att det finns problem, utan snarare att man inte ser dessa som sammankopplade. 

Hur förstås då ’duktighet’ i skolan? Som sagt tas inte ’duktighet’ (eller liknande) upp i 

dokumenten. De elevhälsoproblem som tas upp i vägledningen (bl.a. psykisk ohälsa) tenderar 

dock att förläggas utanför skolan. De förstås istället på individnivå (medicinskt/psykologiskt) 

eller utifrån elevens sociala miljö (brist på grupptillhörighet, ofördelaktiga hemförhållanden). 

Bland närbyråkraterna i intervjustudien förekom mer strukturella förklaringar, men man 

landade nästan alltid i förklaringar på individnivå.  Även Höögs och Törnséns mer omfattande 

studie visar att man tenderar att individualisera hälsoproblem i skolan.  102

 Gill i Bletsas & Beasley 2012, s. 80-83.100

 Se exempelvis Renstig & Sandmark 2005, s. 31-35, 40-41, 146-147; Rose & Perski 2009, s. 9, 67-69, 107-108, 120-122.101

 Törnsén 2014, s. 5.102
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I intervjuerna ombads respondenterna beskriva vilka elever de såg framför sig när de tänkte 

på ’duktighet’ (eller liknande). De framhöll att det handlar om tonårstjejer (och enstaka killar) 

med stort bekräftelsebehov som arbetar väldigt hårt, tar stort ansvar för sig själva och sitt 

skolarbete och som inte vill göra någon besviken. De beskrivs som studiemotiverade och hög-

presterande elever, som har höga krav på sig själva, tänker mycket på framtiden och satsar på 

statusutbildningar/-jobb. Respondenterna uppfattade det som att dessa elever ofta har ett starkt 

självförtroende, men en svag och prestationsbaserad självkänsla och att de därför försöker 

vara duktigare än de egentligen orkar. Dessa elever upplevs som väldigt ängsliga, stressade 

och pressade, vilket leder till att vissa av dem ”kraschar”. När de inte riktigt orkar prestera 

längre upplevs detta leda till ångest, oro, olustkänslor inför skolan, trötthet, hopplöshet, 

frustration och i vissa fall till att eleverna uttrycker att de inte orkar leva längre. 

Respondenterna tenderade således att förklara ’duktighet’ (eller liknande) som ett individuellt 

problem, men detta kopplades även som sagt till strukturella förklaringar relaterade till såväl 

samhället som skolan mer specifikt. Det uttrycktes exempelvis att ’duktighet’ (eller liknande) 

skulle kunna vara ett uttryck för den rådande genusordningen genom att man kopplade det till 

olika förväntningar på tjejer och killar, vilket även framhållits i tidigare forskning.  103

Landstedt skriver i sin avhandling att mycket av genuskonstruktionen sker i just skolan, där 

tjejer förväntas prestera och ta ansvar för sina studier medan killar ges mer utrymme att ”play 

around”.  Skilda förväntningar på könen utrycktes även av de intervjuade själva. ’Duktighet’ 104

skulle mot bakgrund av detta möjligtvis kunna förstås som en feminin genusposition som i 

skolan konstrueras mot en dikotom maskulin genusposition präglad av en ”antipluggkultur”. 

Den framgångsfokuserade femininiteten har skolan inget ansvar för, för det handlar om 

individens, eller möjligtvis det omgivande samhällets, krav. Antipluggkulturen betraktas dock 

som skolans ansvar då den leder till låga skolresultat/betyg, vilket ses som ett ’problem’. 

Respondenterna uttryckte även att ’duktighet’ (eller liknande) skulle kunna förstås som en 

effekt av att samhället präglas av en prestationskultur. Man menade att ungdomarna i skolan, 

många gånger genom sociala medier, möter en bild av det perfekta livet som ett 

eftersträvansvärt ideal inom vilket misslyckanden osynliggörs. ’Duktighet’ (eller liknande) 

 Exempelvis Wiklund har framhållit att olika förväntningar på tjejer och killar i exempelvis skolan skulle kunna förklara 103

varför fler tjejer än killar känner sig stressade av/i skolan och varför tonårstjejer har en mer negativ hälsoutveckling än killar. 
Wiklund 2010, s. 50, 59-63.

 Landstedt 2010, s. 11-13, 34-35, 40-46.104
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uttrycktes, många gånger mot bakgrund av detta, även som ett skolrelaterat problem. 

Argument som lyftes fram för detta var exempelvis att skolsystemet grundar sig på ständiga 

prestationer för avancemang till högre nivåer i systemet, samt att skolan präglas av ett 

kunskapsfokus vilket sågs mot bakgrund av en uppfattad vidare diskurs om svenska elevers 

negativa resultatutveckling i internationella mätningar som exempelvis PISA. Även dessa 

resultat kan ges en vidare förståelse genom att relatera dem till tidigare forskning. 

Även om Wiklund i sin avhandling inte talar om ’duktighet’ explicit, framhåller hon att tjejer 

som på grund av hög stress lever ”close to the edge” ofta känner att de inte duger och arbetar 

hårt fram till de upplever att de kraschar. Enligt Wiklund kan tonårstjejers stress relateras till 

moderniteten: strävan efter effektivisering och rationalisering; krav på prestation och 

perfektion; kampen för social status; samt möjligheter att välja och förändra.  Utifrån de 105

problemrepresentationer som framkom i intervjuerna, hur respondenterna beskrev de 

’duktiga’ eleverna och utifrån Wiklunds resonemang skulle ’duktighet’ kunna förstås som ett 

stress- och prestationsproblem relaterat till det moderna samhället och dess maktförhållanden. 

Med utgångspunkt i Wiklunds resonemang skulle konstruktionen av ”duktiga tjejer” i skolan 

kunna ses utifrån den kontext där detta sker, nämligen i ett samhälle som präglas av 

strukturella hinder (bl.a. beroende på ålder och genus) och en nyliberal diskurs inom vilken 

individuella prestationer och individuellt ansvar ges en stor betydelse.   106

Kanske är det ur detta perspektiv vi ska förstå att höga prestationer premieras samtidigt som 

’duktighet’ betraktas som ett individuellt (icke-)problem i skolan? I en skola som fokuserar på 

kunskapsuppdraget och inom vilken prestationer ses som en skyddsfaktor mot ohälsa, är det 

inte så underligt att högpresterande elevers skolsituation inte betraktas som potentiellt 

problematisk. Man skulle istället kunna tänka sig att tecken på ’duktighet’ (t.ex. höga krav 

och ambitioner, perfektionism, stort ansvarstagande) betraktas som positiva och uppmuntras i 

skolan, snarare än att man ser dem som riskfaktorer och problematiserar detta. 

6.2. Vilka effekter kan förståelsen av ’duktighet’ tänkas leda till? 
Resultatet visar, föga förvånande utifrån analysen ovan, att det i policydokumenten saknas 

direktiv kring hur ’duktighet’ (eller liknande) ska hanteras, vilket innebär en slags icke-

 Wiklund 2010, s. 48, 51-52.105

 Ibid., s. 68-70.106
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hantering. Det enda direktiv som finns är att elevhälsan ska fokusera på hälsofrämjande och 

förebyggande arbete, samt att elevhälsans arbete ska syfta till att stödja elevernas utveckling 

mot målen. I Skolverket & Socialstyrelsens vägledning tar man upp prestationskrav och stress 

som eventuella riskfaktorer för psykisk ohälsa. De insatser som föreslås är kartläggning av 

riskfaktorer (förebyggande) samt information till och diskussion med elever om reaktioner på 

och hantering av stress och prestationskrav (hälsofrämjande). Intressant nog talar man om 

psykisk ohälsa, trots att man framhåller behovet av hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Intervjustudien visade att det i skolpraktiken saknades en gemensam förståelse av vad 

’duktighet’ (eller liknande) egentligen beror på och hur det därav ska hanteras, vilket delvis 

kan bero på att kopplingen mellan ’duktighet’ och duktighetsproblematik inte görs. Det verkar 

som att närbyråkraterna gör så gott de kan för att hjälpa ’duktiga’ elever, men det saknas en  

”best practice”. Även om man uttryckte behov av mer hälsofrämjande och förebyggande 

insatser, hanterades ’duktighet’ nästan uteslutande med åtgärdande insatser på individnivå 

utan uppföljning/utvärdering på högre nivå. Hanteringen började, kretsade kring och slutade 

med individen: man verkade således snarare hantera elever med duktighetsproblematik än 

’duktighet’ som fenomen i skolan. Närbyråkraterna uttryckte att dessa ärenden ofta hanterades 

först när en akut situation uppstått för eleven och därför vanligtvis för sent. Bland de åtgärder 

som förekom dominerade olika typer av samtal, såväl med mentor som med elevhälsa (oftast 

kurator) och många gånger även med externa insatser (t.ex. BUP). En annan vanlig åtgärd var 

att man anpassade elevens studiegång, på kort eller lång sikt, genom att reducera antalet 

ämnen eller examinationer för eleven.  Mentor var vanligtvis den som ”ägde” ärendet och 

agerade ”spindeln i nätet” mellan olika aktörer inblandade i ärendet. Eleven verkar därför 

många gånger beroende av om mentorn uppfattar ’duktighet’ som ett problem. 

Utifrån de studier som har gjorts inom ramen för detta arbete ska författaren nu övergå till att 

resonera om vilka diskursiva, subjektifierande och levda effekter förståelsen av ’duktighet’ 

kan tänkas få i skolan. Mycket av det som framfördes under föregående avsnitt skulle kunna 

sägas handla om diskursiva effekter. Att skollagen verkar domineras av problem-

representationerna skolans primära uppdrag är kunskapsuppdraget samt presterar man bra i 

skolan så mår man bra, skapar begränsningar för vad som kan tänkas och sägas i skolan. Som 

författaren skrev under föregående rubrik skulle ”tystnaden” i dokumenten (’duktighet’ som 

ett icke-problem) kunna bidra till att förklara varför inte högpresterande elever i allmänhet, 
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och ’duktighet’ i synnerhet, ses som något man behöver problematisera i skolan. Det skulle 

också kunna förklara varför ’duktighet’ (eller liknande) - när det väl uppmärksammas - många 

gånger kan betraktas som ett slags ”lyxproblem”.  

Men det behöver inte vara så. Törnsén och Höögs mer omfattande studie av svensk elevhälsa 

visar nämligen på stora likheter med mina resultat kring hur man hanterar just ’duktighet’.  107

Även diskrepansen mellan elevhälsans retorik och praktik, vilken Guvå skriver om, visar sig i 

min undersökning genom att man säger att man är medvetna om att man bör, och skulle vilja, 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men i praktiken ändå landar i åtgärder mot ohälsa 

när det gäller ’duktighet’.  Att detta arbetes resultat överensstämmer så väl med tidigare, och 108

mer omfattande, forskning kring elevhälsa skulle sålunda kunna ses som ett tecken på att 

hanteringen av ’duktighet’ i skolan inte främst är en effekt av tystnaden kring ’duktighet’ i 

policydokumenten, utan att det kanske snarare måste ha andra förklaringar.  

Författaren skulle kunna tänka sig en alternativ förklaring utifrån de resonemang som förs 

fram i Jarl & Rönnbergs verk Skolpolitik. Jarl & Rönnberg menar att det ofta råder en stor 

diskrepans mellan policy och praktik i skolan, vilket de till viss del förklarar med att skolan 

befolkas av professionella närbyråkrater som har ett betydande handlingsutrymme när det 

kommer till hur policyer ska genomföras i praktiken. Detta friutrymme anses möjliggöra för 

närbyråkraterna att välja att beakta andra faktorer än de som faktiskt uttrycks i policyerna. Det 

faktum att närbyråkraterna ofta har brist på resurser, i förhållande till de uppgifter de är ålagda  

att göra, menar Jarl & Rönnberg innebär att implementeringen av policyer i slutänden till stor 

del är beroende av närbyråkraternas val. Dessa är i sin tur är beroende av deras prioriteringar, 

hur de tolkar regelverket samt av vad de upplever att de har resurser att hantera.   109

Mot bakgrund av detta ska frånvaron av hantering av ’duktighet’ i skolan kanske inte bara 

förstås som en diskursiv effekt av ”tystnaden” i policydokumenten. ”Tystnaden” kan tänkas 

ha diskursiva effekter på hur närbyråkraterna uppfattar regelverket, men man kan även tänka 

sig att frånvaron av hantering av ’duktighet’ kan vara en effekt av närbyråkraternas egna val 

och prioriteringar. Frånvaron av förebyggande och hälsofrämjande insatser är möjligtvis inte 

 Jonas Höög. Elevhälsan i skolan - teman med variationer. Stockholm 2014, s. 8, 11-20, 22-23. Hämtad 2015-03-10 från: 107

www.skolverket.se; Törnsén 2014, s. 5-6, 11-20.

 Guvå 2014, s. 9-12.108

 Jarl & Rönnberg 2010, s. 14-18.109
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bara en effekt av en uppfattad frånvaro av styrning på området. Det kanske även ska ses som 

ett resultat av hur närbyråkraterna tänker/känner att de bör prioritera utifrån deras position 

som ”located subjects” i en skola präglad av en skolpolitisk diskurs som prioriterar kunskaps-

uppdraget. För i praktiken gör de ändå, enligt Jarl & Rönnbergs resonemang, val. De väljer att 

exempelvis prioritera kunskapsuppdraget före elevhälsoarbete och de väljer åtgärdande 

insatser före hälsofrämjande och förebyggande sådana. Detta kan mycket väl vara en effekt av 

att de upplever att de inte har tid med annat eftersom de upplever att de ska prioritera annat. 

Man skulle utifrån Gills begrepp ”located subjects” tänka sig att de därmed gör situerade val. 

Det finns stöd för denna analys i intervjustudien, där problemrepresentationer som skulle 

kunna kopplas till detta framfördes. Några av respondenterna sa till exempel att de trodde att 

’duktighet’ kan vara ett resultat av skolans kunskapsfokus och idén om ständig utveckling, 

eftersom detta påverkar hur lärare, skolpersonal i övrigt och elever pratar, tänker om och 

förstår vad som är eftersträvansvärt i skolan. Upplevelsen av att elevhälsan utgör en slags 

”plusverksamhet” i skolan samt upplevelsen av att elevhälsan sällan ges tid och möjlighet att 

arbeta med elever på gruppnivå (vilket uttrycktes av de som arbetade i elevhälsan), kopplades 

även till denna problemrepresentation. Att vissa respondenter upplevde att elevhälsan och den 

pedagogiska personalen har olika fokus, hälsa/mående respektive kunskapsuppdraget, skulle 

även kunna förstås utifrån resonemanget ovan. Även om 2010 års skollag innebar att 

elevhälsan tydligare knöts till skolans kunskapsuppdrag, är detta en relativt ny företeelse och 

undantaget specialpedagogerna har elevhälsans professioner (skolläkare, skolsköterskor, 

psykologer och kuratorer) en annan bakgrund än den pedagogiska personalen i skolan. Den 

pedagogiska personalen är möjligtvis, utifrån resonemanget ovan, mer ”located subjects” än 

övriga professioner som kanske snarare är situerade i en mer vårdpräglad diskurs. 

I skollagen tydliggörs det att särskilt stöd är förbehållet de elever som riskerar att inte uppnå 

målen, samtidigt som man betonar att även de elever som lätt når målen ska stimuleras till 

ytterligare utveckling.  Resultatet av dokumentstudien visade att den problematisering som 110

görs kring de elever som ”lätt når målen” ligger i linje med det i skollagen implicita mottot 

om ”ständig utveckling”, eftersom man främst diskuterar varför de högpresterande och 

särskilt begåvade inte presterar bättre än de gör. Dessa två elevgrupper var i fokus för de två 

 Skollagen, 3. kap., 3-8 §.110
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rapporter från Skolverket som inkluderades i studien.  Resultatet visade dock att de 111

särbegåvades skolsituation problematiseras (skolan lyckas inte ta tillvara deras förmågor och 

tillgodose deras behov), men det gör inte de högpresterandes (mer än att deras resultat, likt 

övriga elevgruppers, har sjunkit i internationella mätningar).  

Särskilt begåvade elever och högpresterande elever är inte samma sak: att vara särskilt 

begåvad handlar om att ha medfödda förmågor, medan att vara högpresterande handlar om att 

uppvisa höga resultat.  Mot bakgrund av de i policydokumenten identifierade problem-112

representationerna skolans primära uppdrag är kunskapsuppdraget och presterar man bra i 

skolan så mår man bra kan man förstå hur det att skolan inte anses tillgodose de särskilt 

begåvades behov och att de därför inte presterar så bra och/eller mår så bra, ses som ett 

’problem’. Utifrån samma logik kan man förstå varför högpresterandes situation inte betraktas 

som problematisk. De uppvisar höga prestationer och borde därför må bra, dessutom uppfyller 

de skolans målsättningar i hög grad. Inom den rådande diskursen är det helt enkelt möjligt att 

tänka de särbegåvades situation som problematisk men inte de högpresterandes. De 

särbegåvades ’problem’ förläggs i skolan som organisation (den lyckas inte tillgodose de 

behov de har pga. medfödda faktorer), medan om de högpresterande inte mår bra så måste det 

utifrån den begreppsmässiga logiken ha att göra med dem själva. Det senare indikeras även av 

intervjustudiens resultat där ’duktighet’ tenderar att individualiseras och förläggas hos eleven. 

Detta skulle kunna förstås mot bakgrund av Inger Tinglevs artikel om specialpedagogik. 

Enligt Tinglev präglas tankarna om särskilt stöd sedan 1990-talet av en biomedicinsk diskurs, 

inom vilken man tenderar att se behov av särskilt stöd delvis utifrån huruvida eleven befinner 

sig i ett diagnostiskt tillstånd (t.ex. ADHD, Asbergers syndrom eller dyslexi) eller inte.  113

Särskild begåvning handlar om någonting medfött, en slags ”diagnos” eller fast tillstånd som 

innebär vissa förutsättningar. Mot bakgrund av den biomedicinska diskursen kring särskilt 

stöd, är det därför tänkbart att det i skolan inte känns främmande att betrakta särskild 

begåvning som något skolan har i uppdrag att beakta. Det handlar ju om ett medfött tillstånd 

(likt t.ex. ADHD) som skolan måste anpassa undervisningen utifrån. Att vara högpresterande 

förstås, utifrån den underliggande begreppsmässiga logiken, däremot inte som någonting 

 Skolverket 2012; Skolverket 2015.111

 Mattsson & Pettersson, s. 10 i: Skolverket 2015.112

 Tinglev 2014, s. 19.113
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potentiellt skadligt utan snarare som något som borde få eleven att må bra. ’Duktiga’ elever 

kan således inte få tillgång till särskilt stöd, i alla fall inte så länge de fortfarande klarar av att 

hantera skolsituationen så pass att de kan prestera kraven för E. 

Högpresterande elever visar samtidigt på något sätt att skolan har lyckats med sitt primära 

uppdrag, att förmedla kunskaper. De utgör ett slags framgångsrika exempel på att ”du kan 

bara du vill”. Det blir också en bekräftelse på att den enskilde lärarens undervisning fungerar. 

Den framgångsrike läraren blir i sin tur ett exempel på att den enskilda skolan och/eller dess 

ledning gör ett bra jobb. Många sådana framgångsrika skolor kan vidare bli en bekräftelse på 

att det svenska skolsystemet i sig fungerar. Det är möjligtvis även utifrån detta resonemang vi 

ska förstå varför ’duktighet’ inte ses som ett ’problem’ inom skolan som institution.  

Enligt resultaten av intervjustudien är de ’duktiga’ eleverna ofta hårt arbetande tjejer som 

presterar högt. Man kan tänka sig att dessa ’duktiga’ elever många gånger premieras och lyfts 

fram som framgångsrika exempel på att ”du kan bara du vill”. Detta särskilt i en skola i vilken 

kunskapsuppdraget prioriteras. Sohls och Landstedts begrepp ”skolsanktionerad femininitet” 

respektive ”achievement-focused femininity”, liknar det fenomen som i detta arbete kallas 

’duktighet’. Dessa begrepp presenteras som feminina strategier för att överkomma strukturella 

hinder i ett samhälle präglat av en nyliberal diskurs inom vilken individuella prestationer och 

individuellt ansvar används för att förklara såväl framgångar som misslyckanden.  114

Mot bakgrund av detta vill författaren hävda att ’duktighet’ skulle kunna förstås som något 

främst tjejer uppmuntras till i bland annat skolan, men även mer allmänt i ett samhälle präglat 

av mer osäkerhet än tidigare på grund av exempelvis hög arbetslöshet, ökad konkurrens och 

högre krav på högskoleutbildning. En prestationsinriktad femininitet kan i ett sådant samhälle 

fungera som en mer eller mindre medveten strategi för att överkomma strukturella hinder i 

samhället. ’Duktighet’ skulle mot bakgrund av detta arbetes resultat och tidigare forskning 

således kunna förstås som en effekt av en nyliberal samhällsdiskurs inom vilka framgångsrika 

flickor görs till framgångsrika exempel. I ett sådant samhälle kan man nämligen tänka sig att 

det är individens egen vilja och förmåga att arbeta hårt och ta ansvar för sig själv, sina 

prestationer och sin framtid som avgör: ”du kan bara du vill”. 

 Landstedt 2010, s. 40-46, 61; Sohl 2014, s. 253-304.114
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Dominerar sådana föreställningar är det inte underligt att problemet ’duktighet’ förstås som ett 

individuellt ’problem’. I ett samhälle och en skola som uppmuntrar till ständig utveckling och 

där det finns en idé om att framgång handlar främst om vilja, kan det vara svårt att be om 

hjälp utan att det upplevs som ett misslyckande. Detta skulle kunna bidra till att förklara 

varför elever med duktighetsproblematik många gånger hanteras alldeles för sent. Enligt Rose 

& Perski gör skolan också i allmänhet väldigt lite för att hjälpa ’duktiga’ individer, vilka har 

svårt att be om hjälp och är duktigare än de egentligen orkar.   115

Intervjustudien visar att ’duktighet’ nästan uteslutande hanteras åtgärdande på individnivå, 

antingen genom samtal eller med att man reducerar antalet ämnen/examinationer för eleven. 

Den senare typen av åtgärder uttryckte sig Specialpedagogen kritisk till, eftersom hen ansåg 

att man därmed skjuter problemen på framtiden samt att hen upplevde att det kunde bidra till 

att man istället för att hjälpa eleven snarare bidrog till att skuldbelägga den. Författaren är 

villig att hålla med. Om man bara reducerar arbetsbördan och kraven istället för att hjälpa 

eleven att hantera dessa, och till stor del förlägger insatserna utanför själva undervisningen (i 

elevhälsan eller hos externa instanser) och på individnivå, är risken stor att man inte kritiskt 

funderar över vad som i själva undervisningen stimulerar och uppmuntrar till ’duktighet’.  

Om de individuella åtgärder eleven får inte kombineras med en kritisk granskning av vad som 

i skolkulturen bidrar till att stimulera ’duktighet’ hjälper de troligtvis inte heller på längre sikt, 

eftersom risken är stor att eleven faller tillbaka i samma destruktiva mönster när ”pausen” är 

över. Förläggs problemet ’duktighet’ hos individen och hanteras det enbart med individuella 

åtgärder innebär detta inte bara att man målar ut eleven som ’problemet’, utan även att man 

lämnar över mycket av ansvaret för hanteringen på de ’duktiga’ eleverna själva. Det blir 

således eleven i fråga som måste lära sig att hantera sin ’duktighet’ (t.ex. inte ställa för höga 

krav på sig själv eller värdera sig utifrån sina prestationer). Detta kan till och med tänkas 

stärka problematiken då eleven även ska bli duktig på att hantera sin ’duktighet’.  

6.3. Hur kan vi tänka inför framtiden? 
De genomgående ledorden i skollagen skulle kunna summeras i mottot ”ständig utveckling”. 

Att skolan bör sträva efter elevers utveckling är självklart. Men med dess tydliga kunskaps-

fokus och med frånvaron av problematisering kring ’duktighet’, kan detta tänkas vara skadligt 

 Rose & Perski 2009, s. 147-169.115
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för de elever som har eller ligger i riskzonen för att utveckla duktighetsproblematik. Därför 

behöver ’duktighet’ uppmärksammas och problematiseras mer inom skolan som organisation. 

Detta uttrycktes som ett behov även av närbyråkraterna själva i intervjustudien.  

Att man i Skolverket & Socialstyrelsens vägledning tar upp att man måste beakta psykisk 

ohälsa i högre grad i skolan, skulle även kunna ses som ett skäl för att beakta ’duktighet’ inom 

skolan som institution. Detta särskilt då man framhåller vikten av information och diskussion 

om reaktioner på och hantering av stress och prestationskrav tillsammans med eleverna. Man 

lyfter dessutom fram att kartläggningar av frekvens av stress och hur den påverkas av krav i 

skolan, samt påverkar elevernas hälsa, kan vara ett sätt att arbeta förebyggande mot psykisk 

ohälsa. Det betonas även, likt vissa respondenter framhöll i intervjustudien, att det behövs ett 

nära samarbete mellan elevhälsan och skolans pedagogiska personal.  Att uppmärksamma 116

och diskutera ’duktighet’ som ett fenomen i skolan, skulle kunna ses som en del i detta arbete. 

Författaren anser att det är extra viktigt att beakta ’duktighet’ i skolan då tidigare forskning 

visat att skolan är en viktig arena för hälsan och identitetsskapandet.  Om man i skolan 117

uppmuntras att konstruera sig som en ”duktig tjej/kille” och potentiella risker med detta inte 

diskuteras, så kan detta bidra till att stimulera ’duktighet’ - framför allt bland elever med 

prestationsbaserad självkänsla. Författaren tror att det är viktigt att man i skolan särskiljer 

diskussionen om duktighetsproblematik från den allmänna diskussionen om stress, samt att 

man tar fram hälsofrämjande och förebyggande strategier för hur man ska hantera ’duktighet’.  

Behovet av att särskilja olika former av stress har faktiskt lyfts fram i studier av stress bland 

unga. I en svensk studie från 2011 angavs bland annat höga krav och låg global självkänsla 

(de vanligaste problemrepresentationerna för ’duktighet’ i intervjustudien) som riskfaktorer 

för att utveckla stressymptom och man framhåller vikten av att utveckla effektiva strategier, 

bl.a. i skolan, för att hjälpa unga att hantera stress. I studien betonar man även att denna typ av 

stress inte bör ses som en del i en ”normal” stressande tonårstid, utan snarare som ett första 

steg i en process som kan leda till allvarliga hälsoeffekter på sikt.   118

 Skolverket & Socialstyrelsen 2014, s. 100-103, 116-122.116

 Se exempelvis Ambjörnsson 2004; Landstedt 2010; Skeggs 2000.117

 Schraml et. al. 2011, s. 987, 991-996.118
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Att beakta ’duktighet’ i skolan kan även ligga i de mest kunskapsfokuserade skolaktörernas 

intresse. En annan svensk studie har nämligen visat att även elevers skolresultat kan påverkas 

negativt av långvarig stress.   Att i skolan arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att 119

minska förekomsten av duktighetsproblematik kan således även leda till bättre skolresultat. 

Ekonomen Monica Renstig och folkhälsoforskaren Hélène Sandmarks bok Duktighets-

syndromet bygger på en forskningsrapport från 2005 vilken visade att mellan åren 2000-2004 

steg sjukskrivningsfrekvensen bland högre avlönade kvinnliga tjänstemän med över 326 % 

och med 56 % bland de med under 25 000 i månadslön. Enligt Renstig & Sandmark var de 

sjukskrivna kvinnorna i deras studie många gånger ”duktiga flickor” redan i skolan.  Mot 120

bakgrund av detta ska kanske ’duktighet’ som fenomen i skolan ses som en spegling, eller 

kanske till och med som ett förstadie, till situationen att allt fler kvinnor i samhället går in i 

väggen då de vill vara duktiga på alla plan. Om flera av skolans högpresterande elever redan i 

skolan utvecklar en duktighetsproblematik och inte får hjälp att lära sig hantera denna, kan vi 

utifrån detta resonemang tänka oss att det kan leda till höga samhällsekonomiska kostnader i 

framtiden. Detta i form av höga sjukskrivningstal och outnyttjat humankapital. Det är 

ytterligare ett skäl till beakta och ta ’duktighet’ i skolan på allvar. 

Författarens förhoppning är att detta arbete ska bidra till att uppmärksamma ’duktighet’, 

vilket många gånger tar sig uttryck i skolan och därför även måste diskuteras och hanteras där. 

’Duktighet’ har till viss del behandlats i tidigare forskning. Man har resonerat om att det 

skulle kunna vara ett skolrelaterat fenomen men det har inte riktigt undersökts. Föreliggande 

arbete indikerar att det främsta bidraget med denna undersökning har varit att utveckla just 

skolan som en bidragande faktor bakom ’duktighet’. Det finns dock behov av vidare studier. 

Det behövs kvantitativt breddade undersökningar och ett större undersökningsområde än 

Umeå för att testa de indikationer som framkommit här. Det skulle även vara fruktbart att 

komplettera den typ av studier som har gjorts här med studier av riksdags- och mediala 

debatter för att nå en djupare förståelse av den skolpolitiska diskursens betydelse för de 

identifierade problemrepresentationers ursprung, historia och mekanismer (WPR-fråga 3) 

samt hur de producerats, spridits och försvarats (WPR-fråga 6). Det skulle också vara 

intressant att empiriskt studera de levda effekterna av ’duktighet’ ur ett elevperspektiv, 

 Schraml et. al. 2012, s. 69-75.119

 Renstig & Sandmark 2005, s. 17, 25-26, 34.120
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förslagsvis genom intervjuer med ’duktiga’ elever. Det skulle också vara intressant att anlägga 

ett genusperspektiv och studera huruvida ’duktighet’ skulle kunna betraktas som en feminin 

motsvarighet till den ’antiplugg’-kultur som i tidigare forskning har knutits till maskulina 

praktiker i skolan, utifrån tanken om att genus många gånger konstrueras som dikotomier. 

6.4. Avslutande reflexiv metoddiskussion på uppmaning av Bacchi 
Bacchi betonar i sin WPR-approach att forskaren bör avsluta sitt projekt genom att kritiskt 

granska sina egna problemrepresentationer.  Det handlar således om att reflektera över 121

forskarens roll i forskningen. Eftersom forskningen om ’duktighet’ är begränsad, är det svårt 

att ha en tydligt definierad bild av vad det är. Med detta sagt är det självklart att författaren 

tagit med sig en viss förförståelse in i detta arbete. Denna grundade sig främst på resultaten av 

författarens tidigare studie från 2011, i vilken ’duktighet’ framstod som ett framgångsrikt och 

uppmuntrat sätt att konstruera feminint genus i skolan. Behovet av att vara duktig förstår dock 

inte författaren som synonymt med ’duktighet’, utan det rör det sig om först när detta behov 

får negativa effekter för individens hälsa. Hur kan denna förförståelse ha påverkat studien? 

Förförståelsen har troligtvis påverkat såväl själva undersökningen som analyser som gjorts. 

Författaren har försökt att begränsa denna påverkan, eller åtminstone synliggöra den, genom 

en rad åtgärder. För att tydliggöra de avgränsningar som gjorts har den operationalisering som 

genomförts presenterats i flera steg. I själva studierna har författaren försökt att gå in i dessa 

med ett öppet sinne genom att sträva efter öppna undersökningsparametrar och intervjufrågor. 

Huruvida hon lyckats, är upp till läsaren att avgöra. De tolkningar som gjorts har underbyggts 

med målande citat och av sammanfattande referat (se t.ex. Tabell 5-6) i syfte att möjliggöra en 

kritisk läsning.  Men kan inte själva begreppet ’duktighet’ ha påverkat studien? 122

’Duktighet’ är inget etablerat akademiskt begrepp. Det förekommer i tidigare forskning, men 

är inte vedertaget och saknar en etablerad definition. Varför har då författaren valt att använda 

det? Hade det inte varit mer lämpligt att använda Sohls ”skolsanktionerad femininitet” eller 

Landstedts ”achievement-focused femininity” då dessa begrepp åtminstone kan framstå som 

tydligare? Författaren vill hävda att ’duktighet’ är lämpligare i detta arbete. Det beror delvis 

 Bacchi 2009, s. xix, 7, 19-21.121

 I enlighet med god forskningspraxis, och med hjälp av utomstående granskare, har författaren dessutom kontinuerligt 122

diskuterat uppsatsens olika textavsnitt med andra för att på så sätt minimera eventuella forskareffekter.
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på att ’duktighet’ har fördelen av att vara ett ”öppnare” begrepp: det kan omfatta såväl tjejer 

som killar och är inte för ”akademikerklingande”. En annan fördel med ’duktighet’ är att det 

inkluderar aspekten om negativa effekter för hälsan, vilket Landstedts och Sohls begrepp inte 

gör. Detta begränsar dock förståelsen av ’duktighet’. Men om man vill studera ett fenomen 

(dåligt mående pga. stress och prestationskrav) som ännu inte definierats måste man på något 

sätt ha ett begrepp som ringar in det man ämnar att studera. 

De negativa effekterna av att använda ’duktighet’ i arbetet har författaren försökt att begränsa 

på olika sätt under arbetets gång. Författaren har försökt vara öppen med begränsningarna 

genom att synliggöra förförståelsen av begreppet, dels för läsaren i uppsatsens inledning samt 

här i en avslutande metoddiskussion, dels för potentiella respondenter i inledningen av 

intervjustudien genom att synliggöra denna i missivbrevet. Att på så sätt redan till viss del 

begränsa förståelsen i missivbrevet var på ett sätt ett nödvändigt ont; författaren var ju 

tvungen att definiera vad denne ämnade att undersöka för att uppfylla samtyckeskriteriet. 

För att begränsa de diskursiva effekterna av begreppet ’duktighet’ har författaren använt sig 

av alternativa begrepp i undersökningsfasen. I dokumentstudien noterades allt som kunde 

betraktas som relaterat till ’duktighet’ (t.ex. stress, psykisk ohälsa, högpresterande elever). I 

intervjustudien inleddes intervjuerna med en öppen fråga där respondenterna själva fick 

definiera duktighet. Om den intervjuade uttryckte alternativa begrepp (t.ex. prestationsstress, 

högpresterande elever med dåligt mående, negativ duktighet), så använde sig författaren 

framgent av dessa under intervjun. Om respondenten associerade duktighet till något positivt 

ställdes en följdfråga: Under vilka omständigheter, om några, kan duktighet vara negativt? På 

så sätt påverkade författaren självklart, men detta upplevdes som nödvändigt för att komma åt 

det studien ämnade att undersöka. Under arbetets gång, redan i undersökningsfasen och 

främst i analysen, har det mot bakgrund av detta vuxit fram en vidare förståelse av ’duktighet’ 

hos författaren själv. Det är ur detta ljus som de olika former av begreppet ’duktighet’ vilka 

används i arbetet ska förstås. ’Duktighet’ är det analytiska begreppet för problemet/fenomenet 

att vilja vara så duktig att det får negativa hälsoeffekter. ’Duktighet’ (eller liknande) omfattar 

även alternativa ”begrepp” som framkom i undersökningen (t.ex. negativ duktighet, 

högpresterande elever med dåligt mående). Duktighetsproblematik betecknar bekymrande 

förhållanden (att vissa högpresterande elever i skolan uttrycker exempelvis ångest, stress, att 

de känner att de inte duger), vilka existerar objektivt av hur de förstås.  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7. SAMMANFATTNING 
Skolan pekas ofta ut som en betydelsefull arena för ungas hälsa och välmående. Ett flertal 

undersökningar visar dock att unga svenskar, i synnerhet tonårstjejer, har en negativ hälso-

utveckling. Bland de unga som mår dåligt finner vi ’duktiga’ elever som vill vara så duktiga 

att det får negativa hälsoeffekter (t.ex. stress och ångest). Forskningen kring ’duktiga’ elever, 

och skolans roll i deras situation, är begränsad. I detta arbete problematiseras dock ’duktighet’ 

som fenomen i skolan, i syfte att undersöka hur det förstås inom skolan som institution. 

Tidigare forskning från olika fält (främst psykologi samt folkhälso- och genusstudier) kan 

relateras till ’duktighet’. Denna, samt forskning om svensk elevhälsa,  presenteras i kapitel två 

och används i analysen som hjälp för att förstå resultaten. Uppsatsens teoretiska och 

metodologiska ramverk utgörs dock av Carol Bacchis poststrukturalistiska policyanalys: 

”What´s the Problem Represented to be?” (WPR), som använts för att strukturera 

undersökningen och den påföljande analysen. Två olika studier har genomförts: en dokument-

studie av åtta policydokument för skolan samt en mindre, explorativ intervjustudie med nio 

aktörer, från fyra olika yrkesgrupper, vilka arbetar i skolan. Dokumenten studerades med hjälp 

av kvalitativ närläsning och innehållsanalys. De semistrukturerade intervjuerna bearbetades 

med hjälp av meningskodning och -koncentrering samt hermeneutisk meningstolkning.  

Resultatet indikerar att ’duktighet’ inte problematiseras i policydokumenten, vilket kan vara 

en effekt av att skollagen präglas av problemrepresentationer som begränsar möjligheten att 

se ’duktighet’ som ett problem. Detta verkar få effekter i skolpraktiken där respondenterna 

framhåller duktighetsproblematik som relativt vanlig i skolan, samtidigt som ’duktighet’ inte 

alltid ses som ett ’problem’/fenomen - åtminstone har man ingen gemensam förståelse av vad 

det beror på. Strukturella förklaringar förekom i intervjuerna, men ’duktighet’ betraktades 

främst som ett individuellt problem. Respondenterna försöker så gott det går att hantera elever 

med duktighetsproblematik men landar nästan uteslutande i åtgärder på individnivå. Detta 

innebär, dels att man snarare hanterar elever med duktighet än ’duktighet’ som fenomen, dels 

att den ’duktiga’ eleven många gånger blir den som ses som ’problemet’ samt ges ansvar för 

att hantera det. Därav osynliggörs skolans roll. Då ’duktighet’ mot bakgrund av resultatet tar 

sig uttryck i skolan (och även stimuleras där), menar författaren att det måste beaktas i högre 

grad inom skolan som institution (detta behov framhölls även av flertalet respondenter). I 

annat fall kan ’duktighet’ få negativa effekter, både för elever och för samhället i stort. 
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Bilaga 1: Intervjuguide

Intervjuguide 

Inleda intervjun med att ta upp syftet med studien: 
.. att undersöka hur ’duktighet’ betraktas inom skolan som institution. 

Ta upp de forskningsetiska principerna:  
- information (syfte med studien, villkoren för studien, information om slutprodukten),  
- samtycke (ge samtycke till att delta, möjlighet att ”hoppa av” om man ändrar sig),  
- konfidentialitet (hållas anonym - endast att det är i Umeå kommun, om något specifikt från 
intervjun tas upp ges du ett kodnamn), 
- nyttjande (kommer endast att användas för denna studie) 

Informera om intervjuns upplägg och fråga om inspelning: 
- Kommer att ta ca 40 minuter, och är uppbyggd i ett flertal olika frågor, eller teman 
- För att underlätta för efterarbetet med intervjun, och för att få ett mer ”naturligt” samtal, 

undrar jag om det är ok att jag spelar in intervjun? Inspelningen är bara till för att 
underlätta för mig och kommer inte att delges allmänheten —> Sätta på bandspelaren // ta 
fram anteckningsblock. 

- Vill du fråga mig något innan vi börjar? 

————————————————————————————————————— 

Tema 1: Uppstart 
- Berätta lite om dig själv och din roll på skolan (position, ansvarsområde, uppgifter..). 
- Hur länge har du arbetat på på din nuvarande position? 

Tema 2: Hur beskrivs och diskuteras ’duktighet’? 
1. Vad tänker du på om jag säger duktighet? Vad betyder duktighet i skolan? 
2. I vilken utsträckning förekommer duktighetsproblematik i skolan?  
3. I vilken utsträckning upplever du som (yrkestitel) att man diskuterar ’duktighet’ (eller 

liknande) i skolan? När, var och hur diskuteras det? 
4. Betraktas ’duktighet’ (eller liknande) som ett problem i skolan? Varför/Varför inte? Vilken 

typ av problem? 

Tema 3: Hur förstår man ’duktighet’? 
5. Vad är det som orsakar duktighetsproblematik (eller särskilda problem som R tagit upp) 

rent generellt - och i synnerhet i skolans värld? 
6. När man pratar om ’duktighet’ (eller liknande) i skolan, vilka elever upplever du då att det 

är man talar om? 
7. Det arbetar ju flera yrkesgrupper i skolan (lärare, skolledare, specialpedagoger, 

elevhälsopersonal). Upplever du att ni har en gemensam förståelse av vad 
’duktighet’ (eller liknande) är och hur det ska hanteras, eller skiljer det sig åt? Utveckla 
gärna hur du tänker.. (Skiljer sig förståelsen, strategierna och målen åt?) 



Bilaga 1: Intervjuguide

Tema 4: Hur ska ’duktighet’ hanteras, och hur hanteras det?  
8. Finns det några föreskrivna riktlinjer, någon generell strategi, gällande hur ni i skolan ska 

arbeta med ’duktighet’ (eller liknande) - eller är det mer individanpassat?  
 
FÖLJDFRÅGA OM ”JA”:  
Beskriv hur den generella strategin, de föreskrivna riktlinjerna, ser ut.  
Vilken typ av strategier föreskrivs (förebyggande, främjande, åtgärdande)? Ge gärna 
exempel på vad de olika strategierna kan innebära i praktiken.  

9. Nu tänkte jag presentera ett case som vi kan sedan kan diskutera lite utifrån.  

Case:  
Det aktuella fallet rör en elev som har höga ambitioner, satsar på höga betyg i skolan och 
ständigt strävar efter att prestera väldigt bra i skolan. Eleven har hittills under sin skolgång 
uppnått de betyg denne har strävat efter och är allmänt känd som en högpresterande elev. På 
senare tid har eleven dock haft lite svårt att koncentrera sig, upplevts som ovanligt trött och 
indikationer har kommit på att eleven i fråga har varit ”lite låg”. Det har uppmärksammats att 
elevens prestationer inte riktigt håller samma nivå som tidigare, även om de fortfarande 
uppnår godkänd nivå. Eleven känner sig emellertid frustrerad och stressad över att denne inte 
riktigt känner att allt är som det ska, och har uppvisat tecken på att vilja ha hjälp från skolans 
håll. 

a) Beskriv hur er skola skulle hantera denna situation. 
b) Vilka yrkesgrupper i skolan involveras och hur ser ansvarskedjan ut? 
d) Hur utvärderas de insatser som har genomförts? 

10. Hur tror du som (yrkestitel) att vi kan lösa duktighetsproblematiken i skolan? Vad mer 
behöver göras? Vilka förändringar behöver ske? 

11. Vad önskar du (och dina kollegor) för typer av resurser för att hantera ’duktighet’ (eller 
liknande) på bästa sätt i skolan? Vilka behov känner du/ni att ni har i nuläget? 

Avslut 
- Nu har jag inga fler frågor. Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
- Hur upplevde du intervjun? 
- Be om tillstånd att citera från intervjun. Vill du att jag skickar slutprodukten till dig när den 

är färdig? Om du kommer på något du vill tillägga vid senare tillfälle, är det bara att du 
mailar mig. 

- Fråga om respondenten kan tänka sig att tipsa om några andra respondenter (kollegor) som 
skulle kunna tänka sig att ställa upp.. Eventuellt lämna över förfrågningar. 

Tack för att du ställde upp! 

[Kort reflektion kring intervjun på egen hand.]  



Bilaga 2: Missivbrev

Umeå Universitet 

Hej! 

Ett flertal folkhälsoundersökningar har visat att unga människor i Sverige mår allt sämre, 
särskilt avseende psykisk ohälsa. Bland de unga som mår dåligt finner vi bland annat elever 
med så kallad ”duktighetsproblematik”, det vill säga elever som på grund av höga krav och 
ambitioner kan ha svårt att hantera skolan. Trots att duktighetsfenomenet verkar vara ett 
relativt utbrett problem, är forskningen på området begränsad. Det är således av vikt att 
kunskap om detta, samt hur vi kan hjälpa dessa elever, genereras och uppmärksammas. 

Mitt namn är Maria Lindgren och jag skriver mitt examensarbete inom ramen för 
ämneslärarprogrammet på Umeå Universitet. Syftet med mitt examensarbete är att 
undersöka hur skolan som institution diskuterar och hanterar duktighetsproblematik. Å ena 
sidan undersöker jag hur problematiseringen ser ut i olika styrande dokument för skolan 
(skollag, direktiv, rekommendationer, mm.). Å andra sidan ämnar jag genomföra en 
intervjustudie i syfte att ta del av erfarenheter, kunskaper och synpunkter kring 
duktighetsproblematik i skolan. Detta genom att intervjua olika röster i skolans värld (t.ex. 
skolledare, lärare, specialpedagoger, elevhälsopersonal).  

Jag hoppas att du vill bidra till ökad kunskap på området genom att ställa upp på en intervju. 
Intervjun kommer ta cirka 40 minuter och genomföras på tu man hand under vecka 16-19. 
Tid och plats bestämmer du, förutsatt att du är villig att delta. Under intervjun kommer frågor 
av följande slag att diskuteras: på vilket sätt diskuteras duktighet i skolan, hur hanteras 
duktighetsproblematiken, och vilka typer av resurser önskar skolpersonal för att kunna hantera 
duktighetsproblematik. De personer som deltar i studien kommer att hållas anonyma och 
resultatet av studien kommer inte att användas i andra syften än för mitt examensarbete. Du 
kommer självfallet att få ta del av den färdiga produkten av vårt gemensamma arbete. 

Vårterminen är en period fylld av arbete i skolan, men jag skulle verkligen uppskatta om du 
skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju. Elever som lider av konsekvenserna av sin 
duktighet behöver få hjälp och duktighetsfenomenet behöver belysas i större utsträckning än 
det gör idag. Min förhoppning är att med din hjälp göra just detta. Om du är intresserad av 
veta lite mer på området och mitt tidigare arbete kring detta, se: Duktighetsfenomenet: Ambition, 
höga krav och stress bland ”duktiga tjejer” i den svenska gymnasieskolan (http://www.diva-portal.org/
smash/get/diva2:508248/FULLTEXT01.pdf).  

Om du har frågor och/eller är intresserad av att delta når du mig via mina kontaktuppgifter 
nedan (lättast via mail). Om du vill delta, hör av dig så snart som möjligt så bokar vi in en tid 
för intervjun. 

Med vänliga hälsningar,  
Maria Lindgren (mali0076@student.umu.se, 073-8090749) 
Handledare: Malin E. Wimelius, universitetslektor vid Umeå Universitets Statsvetenskapliga institution 
(malin.wimelius@pol.umu.se, 090-786 52 32)
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