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Sammanfattning 

Denna litteraturstudies syfte är att belysa hur inkluderingsarbetet av elever med 

funktionsnedsättning uppfattas av och påverkar elever utan funktionsnedsättning. För att skapa 

en bild av detta undersöks attityder och sociala relationer hos elever utan funktionsnedsättnings 

samt vad som avgör vilka attityder och relationer som uppstår i samband med inkludering. 

Uppsatsen använder sig av en kvalitativ innehållsanalys där en induktiv ansats antagits. Till 

detta har de sociologiska teorierna om stämpling, stigma och social identitetsteori använts för 

att fördjupa analysen. De vetenskapliga artiklar som valts beskriver studier som genomförts i 

ett flertal olika länder och haft fokus på inkludering och elever utan funktionsnedsättning.  

Studien visar att attityder hos elever utan funktionsnedsättning gentemot elever med 

funktionsnedsättning är övervägande negativa och att dessa göds av olika former av oförståelse 

och fördomar. Mindre förekommande är positiva attityder präglade av förståelse och acceptens, 

men de påträffas trots allt i vissa studier. Vidare visar resultatet att sociala relationer är 

avgörande sitt sammanhang. Elever utan funktionsnedsättning vill hellre umgås med elever 

med funktionsnedsättning på fritiden än i klassrummet där akademiskt samarbete krävs. Den 

vanligaste relationen är dock att inte ha någon relation alls. Vad som avgör vilka attityder och 

relationer som uppstår skiftar men viktiga faktorer är eleverna själva, lärarnas attityder och 

förmåga att arbeta inkluderande samt samhällsrelaterade faktorer som ekonomi, resurser och 

politik.  

Resultatet indikerar att det finns olika framgångsrika sätt att arbeta inkluderande i klassrummet 

och att vissa aspekter med fördel bör tas i beaktning för att uppnå ett så lyckat resultat som 

möjligt.  

Nyckelord: inkludering, elever med funktionsnedsättning, elever utan funktionsnedsättning, avvikande 

egenskaper, attityder, sociala relationer.  
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Abstract 
The purpose of this literature study is to illustrate how inclusion of students with disabilities 

is perceived by and affect students without disabilities. To illustrate this, attitudes and social 

relations with students without disabilities and what determines which attitudes and relations 

that arises in conjunction with inclusion is examined. The essay uses a qualitative content 

analysis and an inductive approach has been made. The sociological theories of labeling 

theory, stigma and social identity theory has been used to deepen the analysis. The scientific 

articles that has been chosen for this essay has been carried through in several countries and 

they all focus on inclusion and students without disabilities.  

The study shows that attitudes with students without disabilities against students with 

disabilities is predominantly negative and that these attitudes appears as a result of prejudice 

and misunderstanding. Less frequent are positive attitudes characterized by understanding 

and acceptance, but they occur in some articles. The results also show that social relations are 

crucial to its context. Students without disabilities rather socialize with students with 

disabilities on their spare time than in class where academic achievement is required. The 

most common relationship however is to have no relation at all. What determines what 

attitudes and relations arise varies but important factors are the students themselves, the 

teacher’s attitudes and ability to work with inclusion and community-related factors such as 

economy, resources and politics.   

The results indicate that there are different successful ways to approach and work with 

inclusion in the classroom and that some aspects should be accounted for to achieve the most 

successful result possible.  

Keywords: inclusion, students with disabilities, students without disabilities, different characteristics, 

attitudes, social relations.  
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1. Inledning 
Under läsåret 2018/19 hade 5,3 procent av eleverna i den svenska grundskolan ett 

åtgärdsprogram och var därmed berättigade särskilt stöd. Detta motsvarar cirka 55 800 elever.1 

Många gånger har de elever som är i behov av särskilt stöd någon form av funktionsnedsättning. 

Det kan röra sig om sådant som neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar, såsom ADHD eller 

autismsspektrum, och motoriska eller fysiska nedsättningar. Skollagens tredje kapitel § 2 och 

§ 8 säger att dessa elever har rätt till särskilt stöd som syftar till att motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Eleverna ska dessutom, så långt det är möjligt, 

undervisas i ordinarie undervisningsgrupp. Lagen säger också att de elever som med lätthet 

klarar kunskapskraven ska ges ledning och stimulans för att kunna fördjupa sin 

kunskapsutveckling.2 Att elever med svårigheter och elever som har lätt för sig undervisas i 

samma klass är viktigt ur många synpunkter, inte minst etiskt, men det för också med sig en 

hel del utmaningar. 

Ett begrepp som beskriver att elever i behov av särskilt stöd får undervisning i den ordinarie 

klassen är inkludering. Tanken om inkludering är central både i Sverige och internationellt och 

både den undervisningsmässiga och sociala sidan av inkluderingsprocessen beskrivs som 

viktigt. Forskningen om ämnet är omfattande och ett område som ofta behandlas är attityder 

kring inkludering. Tsang påpekar att det i sådan forskning många gånger är lärare och föräldrar 

som står i fokus3, mer sällan undersöks elevers attityder till inkluderande undervisning. 

Samtidigt menar Brydne m.fl. att inkludering per se inte medför förbättrade sociala 

förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd.4 Andra faktorer, inte minst klasskamraternas 

inställning och attityder, spelar stor roll i hur framgångsrik inkluderingen blir.5 Att titta på 

forskning som behandlar just attityder hos elever utan funktionsnedsättnings (förkortat EUF i 

uppsatsen) till inkludering av elever med funktionsnedsättning blir därför en relevant 

 
1 Skolverket (2019) PM: Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2018/19. Dnr: 2018:1562. 
2 Skollag 2010:800. Stockholm, Utbildningsdepartementet. 3 kap 2§ & 8§. 
3 Tsang, Kwan Lan Vicky. Secondary Pupils’ Perceptions and Experiences Towards Studying in an Inclusive 

Classroom. International Journal of Whole Schooling. Vol. 9, No. 2, 2013. 
4 Brydne M. Edwards, Debra Cameron, Gillian King & Amy C. McPherson (2019) How Students without 

Special Needs Perceive Social Inclusion of Children with Physical Impairments in Mainstream Schools: A 

Scoping Review, International Journal of Disability, Development and Education, 66:3, 298-324, DOI: 

10.1080/1034912X.2019.1585523 
5 Siperstein G.N., Parker R.C., Norins J. & Widaman K.F. A national study of Chinese youths’ attitudes towards 

students with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Reseach. Vol. 55, Part. 4, 2011 pp.370-

384. doi: 10.1111/j.1365-2788.2011.01382.x 
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utgångspunkt för denna uppsats. Förhoppningsvis kan då en större förståelse skapas för hur 

EUFs attityder påverkar inkluderingsarbetet i skolan.   

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur elever utan funktionsnedsättning uppfattar 

och påverkas socialt av elever med funktionsnedsättning som en del av inkluderingsarbetet. De 

sociala delar som avses är attityder och sociala relationer. 

 

1.2 Frågeställningar 
Utifrån ovanstående syfte kommer följande frågeställningar att undersökas: 

• Hur ser attityder hos elever utan funktionsnedsättning gentemot elever med 

funktionsnedsättning ut?  

• Hur ser elever utan funktionsnedsättning på sociala relationer till elever med 

funktionsnedsättning?  

• Vad avgör vilka attityder och sociala relationer som uppstår? 

 

1.3 Avgränsningar 
Attityder och sociala relationer är element som rör sig mellan EUF och elever med 

funktionsnedsättning. De är inte fenomen som isolerat går att studera i ena gruppen utan att ta 

hänsyn till den andra. Relationerna mellan grupperna är alltså viktiga för att förstå helheten och 

därav skulle det vara fördelaktigt att studera båda grupperna samtidigt. På grund av uppsatsens 

begränsade utrymme har dock en avgränsning gjorts där bara den ena gruppen valts att studeras. 

Förhoppningen är att kunna ge en mer djupgående bild av ena gruppen, i detta fall elever utan 

funktionsnedsättning, och på så sätt nå en djupare förståelse för denna grupps reaktioner i och 

med inkluderingsarbetet. Fokus i denna uppsats ligger därmed på attityder och sociala 

relationer hos elever utan funktionsnedsättning.  

Attityder grundar sig många gånger i de normer och värden som florerar i en grupp. Uppsatsen 

kommer dock att fokusera på just attityder då det i större utsträckning är direkt kopplat till 

elevers beteende. Viktiga att ha i åtanke är trots det att normer och värden ofta ligger till grund 
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för attityder och därmed människors beteende. 6 Att frikoppla dessa från varandra vore därför 

ofördelaktigt. Fokus kommer alltså ligga på EUFs attityder men även de underliggande normer 

som förekommer bland eleverna kommer i viss mån att uppmärksammas.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsens inledningskapitel innefattar inledning och syfte, följt av frågeställningar, 

avgränsningar, disposition och definitioner. I det andra kapitlet presenteras sedan bakgrunden 

med syfte att sätta uppsatsen i sitt sammanhang och i det tredje beskrivs och motiveras de valda 

teorierna. Fjärde kapitlet är ett metodkapitel där tillvägagångssättet beskrivs genom 

underrubrikerna litteratursökning, urvalskriterier, analysmetod, valda artiklar, metodkritik och 

litteraturstudiens begränsningar. Resultatdelen presenteras sedan i kapitel fem och är upplagd 

utefter de tre frågeställningarna. I det sjätte kapitlet följs sedan en diskussion om resultatet 

kopplat till de olika teorierna. I samma kapitel redogörs även för slutsatser och vidare 

forskning. Uppsatsen avslutas med en referenslista.  

 

1.5 Definitioner 

Begreppet inkludering (engelska; inclusion) är mångfacetterat och har olika innebörd beroende 

på ingång. Inkludering har utvecklats som ett svar på det tidigare begreppet integrering, vilket 

ofta beskrivs som snävare. Medan integrering fokuserar på att elever med funktionsnedsättning 

placeras i en miljö som dock inte anpassas efter deras behov är inkluderingstanken djupare.7 

En definition är att det krävs både rumslig, social och didaktisk inkludering för att totalt 

inkludera en elev. Det räcker inte att bara fysiskt placera någon i ett sammanhang. Vidare kan 

inkludering ses ur ett rättighetsperspektiv där inkludering står för att anpassa utbildningen efter 

elevers varierande behov. Det finns också långsiktiga syften såsom att skapa ett inkluderande 

samhälle där elever får möjlighet att möta olika människor och där demokratiska normer 

förespråkats.8 I vilken utsträckning skolor lyckas med inkluderingsarbetet ser olika ut och 

vilken vikt som läggs i begreppet skiljer sig. Många gånger definieras det inte alls. I denna 

uppsats ses både fysisk och social inkludering som centralt. Att elever med 

 
6 Thornberg, Robert, Det sociala livet i skolan: socialpsykologi för lärare, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2013. s.24 

& 27. 
7 Nilholm, Claes, Perspektiv på specialpedagogik, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007. s.89f. 
8 Persson, Bengt & Persson, Elisabeth, Inkludering och måluppfyllelse: att nå framgång med alla elever, 1. 

uppl., Liber, Stockholm, 2012. s. 19–24. 
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funktionsnedsättning fysiskt placeras i den ordinarie klassen men också hur detta arbete sker 

på ett socialt plan beaktas. Hur detta sedan påverkar EUFs attityder och sociala relationer 

undersöks.  

Avvikande egenskaper: Ett sätt att definiera avvikande egenskaper är genom att beakta 

personliga attribut och uppträdanden som inte rättar sig efter de gemensamma normer och 

värden som florerar i en grupp. Avvikelse i den bemärkelsen är alltså avgörande de normer 

som fastställts i gruppen. Viss form av avvikelse accepteras och behöver inte äventyra ens 

position i gruppen medan andra former innebär direkt uteslutning.9 I skolans värld är olika 

normer rådande och en generell bild är svårt att ge. Trots det måste en definition göras och i 

denna uppsats kopplas därför avvikelse till funktionsnedsättning. Avvikande egenskaper kan 

då innebära personliga attribut såsom fysisk- och intellektuell nedsättning eller 

kommunikationssvårigheter. Även avvikelse i form av uppträdande, såsom 

beteendesvårigheter, kan ses som en avvikande egenskap. Dessa former av avvikelser behöver 

i viss mån dessutom kopplas till skolsituationen och generera ett behov av särskilt stöd så att 

samband kan dras mellan elever med funktionsnedsättning, avvikande egenskaper och 

inkludering i klassrummet.  

Funktionsnedsättning som begrepp är omdiskuterat och många variationer förekommer både 

nationellt och internationellt. I skolans styrdokument används i dagsläget begreppet 

funktionsnedsättning och därför kommer den versionen även vara gällande i denna uppsats. En 

förkortning har också valts för att beskriva elever utan funktionsnedsättning (EUF), detta för 

att göra läsningen smidig och undvika att läsaren blandar ihop de båda parterna.   

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Goffman, Erving, Stigma: den avvikandes roll och identitet, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. S.152f. 
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2. Bakgrund 
Alla människor har rätt till utbildning. Detta fastslås i FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter.10 Vidare proklamerar konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning att utbildning för dessa ska ske på lika villkor och att de inte ska 

utestängas från det allmänna utbildningssystemet, utan istället få tillgång till en inkluderande 

utbildning.11 I FN:s standardregler proklameras att alla stater bör se till att utbildning för 

personer med funktionsnedsättning är integrerad i den ordinarie undervisningen. Detta 

tankesätt fastslås sedan i Salamancadeklarationen från 1994 där stor vikt läggs på att 

undervisning av elever med särskilda behov sker inom det ordinarie utbildningsväsendet. 

Tillgång till ordinarie skolor där integration tillämpas ses som ett effektivt sätt att både skapa 

skolundervisning för alla och dessutom alstra ett integrerat samhälle som bekämpar 

diskriminerande attityder.12 

I det svenska skolsystemet har tankarna om inkludering tagits fasta på. Utöver skollagens 

riktlinjer om att särskilt stöd ska ges i ordinarie undervisningsgrupp finns även riktlinjer i 

läroplanerna. Både grundskolans och gymnasiets läroplan fastslår att undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov för att uppnå en likvärdig utbildning.13 Det 

handlar alltså inte bara om att fysiskt placera en elev i klassrummet utan att dessutom anpassa 

undervisningen efter elevens behov. Inkludering som princip är med andra ord förankrad i de 

svenska styrdokumenten men som Persson och Persson påpekar förekommer trots det inte 

begreppet inkludering i varken skollag, skolförordning eller läroplaner.14 En förklaring till 

detta är att begreppet har flera olika definitioner och ofta beskrivs på det felaktiga sättet att alla 

elever alltid ska befinna sig i samma miljö. Begreppet verkar alltså vara så laddat att det inte 

tagits med i de svenska styrdokumenten.15  

Inte bara begreppet inkludering är problematisk utan även dess införlivande i skolan. Persson 

och Persson visar på olika framgångar i att inkludera elever med funktionsnedsättning i 

 
10 Svenska FN-förbundet, 2008. Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 26. 
11 Regeringskansliet (2008) Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativ 

protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I: Sveriges internationella 

överenskommelser SÖ 2008:26. Artikel 24. 
12 Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10, Stockholm: Svenska 

Unescorådet. S.10f. 
13 Gy 11 (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: 

Skolverket.; Lgr 11 (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Skolverket.  
14 Persson, & Persson, 2012. s.29-31.  
15 Ibid. S.26f. 
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ordinarie undervisning. Dels ifrågasätts inkludering ur ett kostnadsperspektiv då stora resurser 

krävs vilket ger skolor olika möjlighet till att införliva arbetssättet. Dessutom pekar författarna 

på forskning som menar att inkludering inte fungerar. Den ideala tanken har gått för långt och 

saker som politisk inblandning och brist i lärares kompetens om arbetssättet försvårar arbetet. 

I en allt mer konkurrens- och prestationsinriktad skola är det ofta svårt att hävda vinningen i 

att implementera inkludering i skola.16 Men det redogörs också för exempel på skolor som 

lyckats med inkludering där framgång nåtts i både skolresultat och sociala aspekter.17 Med 

dessa skilda bilder av inkluderingsarbetet är det relevant att fortsätta undersöka vad 

forskningen säger om ämnet och inte minst titta på vad som verkar vara avgörande för att 

inkludering ska leda till positiva effekter.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Persson, & Persson, 2012. s.27f. 
17 Ibid. S.31-38. 
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3. Teori 
För att fördjupa undersökningen av inkluderingens påverkan på elever har två sociologiska 

teorier valts ut. Dessa kommer att användas för att analysera resultatet och för att ge 

förklaringar till eventuella mönster som påträffas.  

 

3.1 Stämplingsteori och stigma 

Ett sätt att förklara avvikande beteende är genom att titta på det sociala samspelets betydelse 

och hur det tar form i olika processer. En sådan process är stämpling vilket uppstår som ett 

resultat av omgivningens reaktioner på avvikande beteende. Avvikelse i denna bemärkelse 

definieras som att inte leva upp till de regler som finns i gruppen. Som en konsekvens av detta 

regelbrott kan en stämpling av individen och dennes handlingar utföras. Individen stämplas 

som avvikande.18 Det går förutom att se detta som en social process också att betrakta stämpling 

som en maktprocess. Den som stämplar en annan individ har nämligen ett moraliskt övertag 

och den stämplade utsätts för moralisk degradering. Genom att nedgradera andra höjs ens egen 

status och ger större social makt.19  

Att stämplas som avvikande innebär ett form av stigma, alltså att bli misskrediterad som 

oduglig. Detta får ofta följden att individen blir utstött och oönskad. Goffman framhåller dock 

att det inte bara handlar om egenskaper som inte är önskvärda utan att det är relationer som 

avgör huruvida egenskapen blir ett stigma eller inte. Tre olika typer av stigma betonas. Det 

första rör kroppsliga missbildningar, det andra avvikelse i den personliga karaktären och det 

tredje saker som nation, religion, etnicitet osv. Goffman menar att normala och stigmatiserade 

som hamnar i sociala situationer tillsammans helt plötsligt behöver “ta hänsyn till stigmats 

orsaker och verkningar”.20 Risken finns då att den normale börjar bete sig annorlunda mot den 

stigmatiserade, även om så inte var avsikten. Stigmat blir obehagligt och som en följd av detta 

används ytterligare kategorisering, som många gånger inte stämmer.21  

 

3.2 Social identitetsteori 
Enligt den sociala identitetsteorin är en persons identitet avgörande för olika sociala grupper 

samt kategorisering av dess medlemmar. En individs roll i sin grupp och gruppens påverkan på 

 
18 Hilte, Mats, Avvikande beteende: en sociologisk introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1996. s.117. 
19 Ibid. s.125. 
20 Goffman, 2014. s.9–12 & 21. 
21 Goffman, 2014. s.27. 
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individen är alltså viktiga sociala aspekter för den sociala identiteten. Att ta sig an Tajfels 

definition av social identitet fördjupar denna betydelse. Social identitet förklaras av författaren 

som en del av individens självbild och att denna självbild grundar sig i individens kunskap om 

sitt medlemskap i gruppen. Det värde och den känslomässiga betydelse medlemskapet har för 

individen spelar roll i personens sociala identitet.22 Social identitet går alltså att beskriv som en 

individs identitet eller självbild i egenskap av gruppmedlem. Den eller de grupper som en 

individ identifierar sig med kallas ingrupper medan de grupper som individen inte är medlem 

i eller identifierar sig med kallas utgrupper.23 För att upprätthålla både sin egen och gruppens 

sociala identitet görs jämförelser med andra grupper och ett behov uppstår att framställa sin 

egen grupp i god dager. Utgruppen kategoriseras därför ofta i form av falska, negativa 

stereotyper och värderingar. Individen arbetar aktivt för att stärka sin grupps, och därmed sin 

egen, identitet.24  

Ett resultat av att individens identitet är kopplad till gruppens är att individen också favoriserar 

ingruppens normer och värden. Utgruppens normer degraderas istället. Dessutom uppstår ett 

socialt tryck att som medlem anpassa sig till den egna gruppens normer. Misslyckande i detta 

eller upptagande av normer som tillhör en annan grupp riskerar inte bara social utestängning 

utan dessutom mobbning.25 Teorin om social identitet kopplar alltså samman individ och grupp 

och menar att grupprelationer är mycket centralt för att förstå en individs beteende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Tajfel, Henri. Social categorization, social identity and social comparison. I Tajfel, Henri (red.), 

Differentiation between social groups: studies in the social psychology of intergroup relations, Acad. P. in 

coop. with European assoc. of experimental social psychology, London, 1978. S.61–64. 
23 Thornberg, 2013. s.152. 
24 Pennington, Donald C., Gillen, Kate & Hill, Pam, Social psychology, 2. ed., Arnold, London, 1999. s.331. 
25 Thornberg, 2013. s.156–159. 
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4. Metod  
Denna uppsats är en litteraturstudie och inspiration har tagits från Eriksson Barajas m.fl. 

beskrivning av en systematisk litteraturstudie vad gäller både sökningsprocess och analys. 

Enligt författarna innebär en litteraturstudie att systematiskt söka litteratur som kritiskt 

granskas innan den sammanställs. Tanken är att genom den aktuella forskningen skapa en 

syntes av det valda ämnet. Eriksson Barajas radar upp ett antal steg som ska genomföras och 

inringar betydelsen av att skapa en problemformulering med tillhörande frågor, sökord och 

sökstrategier. Materialet ska sedan granskas kritiskt och till sist analyseras, diskuteras och 

sammanställas för att dra slutsatser.26 Detta arbetssätt ligger som grund för denna uppsats även 

om den skiljer sig från en systematisk litteraturstudie då endast ett begränsat antal artiklar 

använts.   

 

4.1 Litteratursökning 

Vid sökning av litteratur valdes databasen ERIC (Educational Resourses Information Center) 

då den innefattar artiklar, rapporter och avhandlingar inom pedagogik och psykologi. I och med 

att uppsatsen behandlar det pedagogiska arbetsformen inkludering blev ERIC ett naturligt val 

av databas. Övervägande om att söka litteratur i fler databaser gjordes men då sökningen i 

ERIC gav stora mängder resultat och ett gediget urval kunde göras togs beslut om att endast 

använda en databas. Två olika sökningar genomfördes, en internationell och en med svensk 

inriktning. Vid sökningar valdes endast resultat som var peer-reviewed, visades i fulltext och 

som presenterades på engelska.  

Vid den första sökningen användes sökorden Inclusion in the classroom, Students’ perception 

or attitudes or opinions or perspectives och special education. Sökningen gav efter 

ovanstående avgränsningar 384 resultat. Samtliga titlar lästes och en utsållning gjordes till 25 

artiklar som efter abstraktläsning reducerades till 17. De 17 artiklar lästes sedan i sin helhet för 

att nå det slutgiltiga urvalet som bestod av 7 tidskriftsartiklar. Motivering till varför just dessa 

artiklar valts ut går att finna under rubrik 4.2-Urvalskriterier.  

Den andra sökningen hade svensk inriktning och en förändring av sökord gjordes därför. 

Följande sökord användes: Inclusion, Students' perceptions or attitudes or opinions och 

perspecitves, special education och sweden. Anledningen till att sökordet inclusion användes 

 
26 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne, Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar, 1. utg., Natur & Kultur, 

Stockholm, 2013. S.31f. 
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istället för inclusion in the classroom var för att få en bredare sökning då forskningen på 

nationell nivå är betydligt smalare än den internationella. Sökningen gav 22 träffar varav två 

artiklar valdes efter titelgranskning. Efter abstraktläsning sorterades dock en artikel bort och 

det slutgiltiga urvalet i den andra sökningen bestod av en artikel.  

Även en manuell sökning genomfördes där referenslistorna av valda artiklar granskades. Ett 

stort antal referenser behandlade inkludering som ämne men valdes bort då de inte hade 

ingångar som var relevanta för denna uppsats. Ett fåtal artiklar korrelerade med denna uppsats 

syfte men då innehållet inte bidrog med något nytt i relation till redan valda källor valdes även 

dessa bort. Efter de olika sökprocesserna resulterade det slutgiltiga urvalet i 8 vetenskapliga 

tidskriftsartiklar. En summering av dessa finns under rubrik 4.4-valda artiklar.  

 

4.2 Urvalskriterier 

Vid arbetet med att systematiskt välja litteratur krävs vissa ställningstaganden som kan 

motivera till varför vald litteratur antagits. Ett tillvägagångssätt är att använda sig av 

urvalskriterier.27 Urvalskriterier för denna uppsats redovisas i tabell 1. 

Tabell 1: Urvalskriterier 

Element Urvalskriterier 
Publikation Peer-reiviewed, tillgängliga full-texter samt engelskspråkiga. 

  

Deltagare Elever i grundskolan och gymnasiet eller motsvarande internationella 

skolformer. 

Val av grupp Elevperspektiv. Elever utan funktionsnedsättning (EUF). 

Ämnesingång 1 Inkludering eller inkluderande undervisning med fokus på 

funktionsnedsättning. 

Ämnesingång 2 Sociala processer; attityder och relationer. 

 

 

Ett viktigt kriterium i urvalsprocessen var att litteraturen behövde vara peer-reviewed, detta 

som en del i arbetet att säkerställa att materialet verkligen är vetenskapligt. För att ytterligare 

säkerställa vetenskapligheten jämfördes tidskrifterna som artiklarna publicerats i mot Norska 

listan28, ett verktyg där tidskrifter rankas efter ett antal kriterier. De artiklar som valts kommer 

endast från tidskrifter med de godkända nivåerna 1 eller 2. Vid utebliven ranking har artikeln 

valts bort i urvalsprocessen. Att texterna även var tillgängliga i full-texter och engelskspråkiga 

 
27 Eriksson Barajas, m.fl., 2013. s.81–83. 
28 Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) Register over vetenskaplige publiceringskanaler. 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside. 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside
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sågs som avgörande av praktiska skäl. Någon årtalsbegränsning har inte gjorts. Detta till följd 

av att majoriteten av forskning gällande inkludering bedrivits från 1990-talet och framåt. Med 

hänsyn till det korta tidsspannet har det därför setts som mer relevant att beakta innehållet 

snarare än att fokusera på årtalet för publicering. Valda artiklar i denna uppsats sträcker sig 

mellan 1999–2019. 

Andra avgörande urvalskriterier var att artiklarna skulle ta utgångspunkt från EUF. Andra 

perspektiv, såsom elever med funktionsnedsättning, lärares, föräldrars och rektorers valdes 

därför bort. Även en avgränsning i elevernas skolform gjordes och endast artiklar som 

behandlar elever i grundskolan eller gymnasiet valdes. Förskola och vuxenutbildning har 

avvisats på grund av platsbrist samt att de ålderskategorierna riskerar att ge missvisande resultat 

då både små barn och vuxna ofta handlar annorlunda än barn och ungdomar. Vidare har fokus 

legat på inkludering av elever med funktionsnedsättning. Artiklar som behandlat inkludering 

av exempelvis personer som invandrat har därför valts bort då det inte faller inom ramen för 

syftet. Fokus har även lagts på den sociala delen av inkludering. Andra ingångar, såsom effekt 

på skolresultat, har helt valts bort då utrymme till detta inte finns.  

 

4.3 Analysmetod 
Vid analys av det valda materialet har en kvalitativ innehållsanalys gjorts och återigen har 

inspiration tagits av Eriksson Barajas m.fl. Författarna menar att texten som ska analyseras 

läses igenom för att sedan ges koder beroende på dess innehåll. Koderna kan sedan 

kategoriseras och sammanfattas i olika teman. Det processen går ut på är alltså att utröna 

mönster i forskningen. Slutligen ska tolkning och diskussion av dessa mönster ske.29 Valet av 

analysmetod har gjorts med hänsyn dels till uppsatsens syfte och frågeställningar, dels till att 

materialet består av både kvantitativ och kvalitativ forskning. Att använda just en kvalitativ 

innehållsanalys anses därför vara ett bra analysverktyg.30 I likhet med författarnas förslag har 

teman med underliggande kategorier framtagits för att på ett systematiskt sätt analysera 

litteraturen. Kategorier och teman går att utläsas av tabell 2. Vissa av kategorierna innehåller 

värdeladdade ord som positiv och negativ. Vad som läses in i dessa begrepp kan se olika ut 

beroende på läsare. I denna uppsats står begreppen positivt och negativt i relation till själva 

inkluderingsarbetet. Attityder och sociala relationer kan alltså te sig positiva och negativa 

 
29 Eriksson Barajas, m.fl., 2013. s.164.  
30 Ibid. s.49f. 
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utifrån inkluderingsarbetet, vilket i förlängningen innebär att det berör även EUF och elever 

med funktionsnedsättning.  

  

Tabell 2: Innehållsanalys-Teman, kategorier & koder 

Tema Kategori Exempel på kod 
Attityder 

 

Positiv till avvikelse 

 

Alla har vi svårigheter. Det är bara naturligt att 

alla undervisas i samma klassrum.  

Negativ till avvikelse 

 

Elever i behov av särskilt stöd är signifikant 

mindre accepterade.  

Sociala relationer 

 

Kompisrelation 

 

Fokus i skolan ligger på att bygga relationer och 

gilla de med olikheter.  

 

Elever med funktionsnedsättning blir sällan valda.  

Arbetsrelation 

 

Vi uppmuntras till att hjälpa varandra.  

 

Rädsla över att betyg ska påverkas. Vill ej 

samarbeta. 

Ingen relation 

 

EUF vill hellre umgås med varandra än med 

elever med funktionsnedsättning.  

Faktorer till positiv 

förändring 

 Elever 

 

 

Möjlighet att få se den faktiska kompetensen hos 

elever med funktionsnedsättning.  

 

Erfarenhet och kunskap om funktionsnedsättning.  

Lärare 

 

 

 

Ge mer individuellt stöd.  

 

Undervisning om avvikelse, normer och attityder. 

Öppna upp för diskussion. Positiv social press. 

Övrigt. 

Ex. Kultur, politik, hobby, 

m.m. 

Stöd till lärare. - kompetens, resurser. 

Skolledning. Skapa möjligheter.  

Kulturella påtryckningar (konfucianism).  

Faktorer till negativ 

förändring 

Elever 

 

 

Kunskapsbrist. Fördomar om elever med 

funktionsnedsättnings kapacitet.  

 

Rädsla för att ens egna skolresultat ska påverkas 

negativt. 

Lärare Lärares attityder och kompetens för att arbeta 

inkludering.  

Övrigt 

Ex. Kultur, politik, hobby,  

m.m. 

Attityder hos vuxna.  

Kulturella påtryckningar (att lyckas akademiskt). 

Politik, ekonomi, resursbrist.  

 

 
Den vanligaste formen av ansats att använda sig av vid kvalitativ analysmetod är induktiv, så 

har även gjorts i denna uppsats. Detta innebär att insamling av material skett först och att teorier 

sprungit ur den information som hittats. De mönster som påträffats i artiklarna sammanförs 

alltså i en diskussion tillsammans med teorierna.31 Teorierna för denna uppsats har därmed 

 
31 Eriksson Barajas, m.fl., 2013. s.47. 
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valts i efterhand då de framstod som relevanta för att analysera materialet. Detsamma gäller de 

teman och kategorier som förekommer i tabell 2. 

 

4.4 Valda artiklar 
Nedan följer en översikt av det slutgiltiga urvalet av litteratur. Författare, årtal, använd metod 

samt målgrupp och geografisk lokalisering presenteras. 

Tabell 3: Valda artiklar 

Författare Titel Årtal Metod 

 

Målgrupp & 

geografisk 

lokalisering 
G.N. Siperstein,  

R.C Parker,  

J. Norins &  

K.F. Widaman  

A national study of 

Chinese youths’ attitudes 

towards students with 

intellectual disabilities 

2011 Kvantitativ- 

Frågeformulär 

med skala.  

4059 elever  

Mellanstadiet 

Kina 

Marla S, Litvack, Krista 

C. Ritchie & Bruce M. 

Shore  

High- and Average-

Achieving Students’ 

Perceptions of Disabilities 

and of Students With 

Disabilities in Inclusive 

Classrooms 

2011 Kvantitativ- 

Frågeformulär 

med skala. 

 

Kvalitativ-

semistrukturera

de intervjuer.  

234 elever 

Mellanstadiet 

 

Kanada 

Janet M. Ferguson  High School Students' 

Attitudes toward Inclusion 

of Handicapped Students 

in the Regular Education 

Classroom 

1999 Kvantitativ- 

Frågeformulär 

med skala. 

 

 

196 elever 

Högstadiet & 

gymnasiet 

 

Kanada 

Brydne M. Edwards, 

Debra Cameron, Gillian 

King &  

Amy C. McPherson 

How Students without 

Special Needs Perceive 

Social Inclusion of 

Children with Physical 

Impairments in 

Mainstream Schools: A 

Scoping Review 

2019  

Kvalitativ- 

granskning av 

annan 

forskning. 

Granskning av 10 

andra 

forskningsartiklar 

 

Kanada 

Kwan Lan Vicky Tsang  Secondary Pupils’ 

Perceptions and 

Experiences Towards 

Studying in an Inclusive 

Classroom 

2013 Kvantitativ- 

Frågeformulär 

med skala. 

 

Kvalitativ- 

öppna frågor. 

216 elever 

Högstadiet & 

gymnasiet 

 

Hong Kong 

L. D. Nepi,  

J. Fioravanti,  

P. Nannini &  

A. Peru 

Social acceptance and the 

choosing of favourite 

classmates: a comparison 

between students with 

special educational needs 

and typically developing 

students in a context of 

full inclusion 

2015 Kvantitativ- 

Frågeformulär 

med skala. 

 

 

Kvalitativ- 

öppna frågor. 

486 elever 

Låg-, mellan- & 

högstadiet. 

 

Italien 

Julie Allan & Elisabeth 

Persson 

Students’ perspectives on 

raising achievement 

through inclusion in 

Essunga, Sweden 

2016 Kvantitativ- 

statistik. 

 

Kvalitativ- 

intervjuer. 

Statistik på 81 elever. 

Intervjuer med 10.  

Högstadiet & 

gymnasiet. Sverige 
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Karrie A. Shogren, Judith 

M. S. Gross, Anjali J. 

Forber-Pratt, Grace L. 

Francis, Allyson L. Satter, 

Martha Blue-Banning, &  

Cokethea Hill 

The Perspectives of 

Students With and Without 

Disabilities on Inclusive 

Schools 

2015 Kvantitativ- 

dataanalys.  

 

Kvalitativ- 

intervjuer. 

86 elever 

Låg-, mellan- & 

högstadiet. 

 

USA 

 
 

4.5 Metodkritik av artiklarna 
De valda artiklarnas tillförlitlighet bestäms av validiteten och reliabiliteten. Validitet innebär 

mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses. Det kan exempelvis innebära att alla delar 

av ett ämne täcks av relevanta och logiska frågor.32 I fem av de sju artiklar där frågor används, 

antingen i form av enkätundersökningar eller intervjufrågor, redogörs inte för urvalet av frågor. 

Som läsare blir det därför svårt att avgöra huruvida frågorna är valida och överensstämmer med 

det som faktiskt undersöks. Vissa komponenter kanske inte alls täcks in i de valda frågorna, 

men som läsare går detta inte att avgöra då frågorna inte presenteras. Att använda sig av en 

intervjuguide eller exempelfrågor i texten eller bilagorna är enkelt genomfört och ger en större 

chans att avgöra studiernas tillförlitlighet.  

Även reliabiliteten går i vissa artiklar att ifrågasätta. Reliabilitet innebär pålitlighet vad gäller 

överensstämmelse mellan olika mätningar av samma objekt med samma mätinstrument. Det 

handlar alltså om att kunna göra om forskningen och få samma resultat. Saker som kan leda till 

låg reliabilitet är oklarhet i frågeformuleringar eller bristande instruktioner medan olika former 

av för- och eftertest eller pilotstudier ökar reliabiliteten.33 Även här är alltså bristen på 

redovisade frågor ett problem då det är svårt att avgöra kvalitén på frågorna. Av de artiklar som 

inte redovisat sina frågor är det dock bara en som inte redogör för något form av test eller 

pilotstudie i arbetet med att stärka reliabiliteten. Reliabiliteten i artiklarna anses därför trots allt 

vara godtagbar.  

Ytterligare en brist i tre av artiklarna är att de inte beskriver vilken form av 

funktionsnedsättning som avses att undersökas. Generaliserande ord såsom “students with 

disabilities” används istället, vilket kan innebära en mängd olika saker. Då denna uppsats inte 

valt att rikta in sig på någon specifik funktionsnedsättning eller diagnos utgör detta inte något 

större problem, men ses trots allt som en brist. Genom att inte tydliggöra vilka elever som 

 
32 Eriksson Barajas, m.fl., 2013. s.105. 
33 Ibid. s.103f. 
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undersöks kan vissa mönster råka förbises och intressanta slutsatser som annars kunnat dras 

missas.  

 

4.6 Litteraturstudiens begränsningar 

Denna studie, precis som alla andra, medför en del begränsningar och metodkritik behöver 

därför presenteras. Inledningsvis går det att ställa sig kritisk till sökningsprocessen då endast 

en databas använts. Motivering till detta har gjorts men likväl går det inte att bortse från att det 

valet har begränsat insamlingen av material. Det går också att ifrågasätta valda sökord och 

huruvida andra sökord resulterat i annorlunda material. Validiteten går alltså att diskutera både 

vad gäller sökord och det material som valts ut. Andra sökord och forskningsstudier hade 

kanske på ett bättre sätt kunnat mäta det syftet avser att besvara. Valda sökord anses dock vara 

relevanta till uppsatsens syfte och har dessutom resulterat i en gedigen mängd material. 

Dessutom har arbetet med urvalskriterier varit en del i att stärka uppsatsens validitet. I en 

uppsats av denna storlek kan all relevant forskning omöjligt täckas in, därför bör också 

medvetenhet finnas om att viktiga aspekter av ämnet kanske inte berörs.  

Kritik går även att rikta mot vald analysmetod. I och med att metoden är av kvalitativ form och 

en induktiv ansats använts har teorier, teman och kategorier kommit som ett resultat av arbetet 

med materialet. I en kvalitativ metod är författaren ett subjekt som påverkar datainsamlingen, 

till skillnad från vid kvantitativ analys där ett objektivt och utifrånperspektiv används.34 Det 

finns därmed en risk att författarens historiska, sociala och kulturella bakgrund påverkar 

resultatet när det kommer till vilka delar som anses viktiga och hur dessa analyseras. Andra 

författare skulle kanske finna andra mönster och teman och på så sätt även få ett annat resultat. 

Å andra sidan är kvalitativ analys den rimligaste analysmetoden för valt syfte. Som författare 

är det dock viktigt att beakta de negativa aspekterna av metoden och försöka agera utifrån det. 

Det går även att ställa sig kritisk till att det valda materialet till en majoritet består av 

internationell forskning. Då många länders skolsystem ser olika ut finns risk att resultaten som 

uppdagas inte överensstämmer med det svenska läget. Å andra sidan är elevers attityder och 

sociala relationer till viss del frikopplade från själva skolsystemen och är mer en form av 

individ-och gruppfenomen. I brist på svensk forskning samt möjligheten att trots allt diskutera 

de resultat som uppdagas anses den internationella forskningen vara relevant för uppsatsens 

syfte.  

 
34 Eriksson Barajas, m.fl., 2013. s.55f.  
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5. Resultat 

Resultatdelen presenteras i tre underrubriker. Den första innefattar attityder och behandlar både 

positiva och negativa sådana i relation till inkluderingsarbetet. Den andra gör detsamma men 

med fokus på sociala relationer. Tredje avsnittet berör sedan faktorer som påverkar elevers 

attityder och sociala relationer. Trots att innehållsanalysen i tabell 2 delar upp dessa faktorer i 

en positiv och negativ del kommer de här att redovisas under samma rubrik. Detta då de många 

gånger hänger ihop såsom två sidor av samma mynt. En sammanslagen analys har därför valts.  

 

5.1 Attityder 
När det kommer till attityder om funktionsnedsättning och avvikelse förekommer en del 

skiftande mönster i de olika forskningsartiklarna. Medan tre artiklar redogör för elever som har 

både positiva och negativa attityder i relation till inkluderingsarbetet förekommer det både två 

artiklar med endast negativa attityder och två med endast positiva. Olika skolor och länder 

verkar alltså ha lyckats olika bra med inkluderingsarbetet i och med att effekten är så varierande 

i de olika studierna. En mer djupgående redogörelse av artiklarna är därför på sin plats.  

Vissa mönster går att se mellan de olika artiklarna när det kommer till både positiva och 

negativa attityder. Många gånger skiljer sig åsikterna åt beroende på om det är situationer i 

eller utanför klassrummet som behandlas. Sipersteins m.fl. studie som utförts i Kina är ett 

tydligt sådant exempel.35 För medan EUF i Kina anser det okej att vara annorlunda och att bli 

mer omhändertagen syns samtidigt tydliga fördomar i vad de tror att elever med 

funktionsnedsättning klarar av. Hälften av EUF tror att eleverna med funktionsnedsättning är 

mer nedsatta än de faktiskt är. När EUF tillfrågas vad de tror att eleverna med 

funktionsnedsättning klarar av tror de flesta att enklare uppgifter såsom att bestämma vad man 

ska ha på sig inte är några problem, men att mer avancerade saker som att hantera pengar och 

teknik är något de inte klarar av. Misstron till färdigheter avspeglas i att en majoritet av EUF 

kan tänka sig att ha med funktionsnedsatta på lektioner som musik och idrott men att de inte 

vill ha med dem på akademiska lektioner som språk och matte. Den allmänna synen på 

inkludering enligt eleverna är att den har negativa effekter, speciellt i skolan då det gör det 

svårare att koncentrera sig. Detta tankesätt avspeglas dessutom i de sociala relationer som 

uppstår, vilket diskuteras vidare under rubrik 5.2.36  

 
35 Siperstein, m.fl. 2011. 
36 Ibid. 
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I Litvacks m.fl. undersökning från Kanada syns ett liknande mönster.37 Visserligen anser 78 

procent av EUF att de lär sig mycket om funktionsnedsättning och att de ser på dessa elever 

som lika sig själva när det kommer till exempelvis intressen. Därav finns också en positiv 

attityd till att umgås socialt såsom att leka eller spela fotboll på rasten. Å andra sidan är inte 

attityderna lika positiva i klassrummet där åtminstone en tredjedel tycker att de lär sig mindre 

när de har funktionsnedsatta inkluderade i klassrummet, och över hälften tycker att det inte gör 

någon skillnad. Endast några få procent tycker att de lär sig mer av att ha funktionsnedsatta 

elever inkluderade i klassrummet.38 På liknande sätt svarar elever i en annan kanadensisk 

undersökning av Janet Ferguson där endast en tredjedel tycker sig dra nytta av akademisk 

inkludering, alltså inkludering i klassrumsundervisningen. Å andra sidan tycker över hälften 

att det finns sociala fördelar med arbetssättet och att de får nog med uppmärksamhet av läraren 

på lektionerna. I Fergusons forskningsartikel framhävs också den stora kontrasten i EUFs 

attityder beroende på om de jobbar som handledare (peer tutor) för andra elever på skolan eller 

inte. De EUF som utöver sina egna studier jobbar som handledare har betydligt mer positiv syn 

på funktionsnedsättning. Författaren förklarar denna skillnad med att handledarna genomgått 

en fyra veckor lång utbildning i bland annat hur man bemöter elever med 

funktionsnedsättning.39 

I kontrast till den kinesiska och de två kanadensiska artiklarna där attityderna både är positiva 

och negativa menar Brydne m.fl. som reviewat tio andra artiklar att det finns ett generellt 

mönster av att attityder till elever med funktionsnedsättning är mer negativa än till EUF.40 

Liknande resultat går att finna i den italienska artikeln av Nepi m.fl. där elever med 

funktionsnedsättning är signifikant mindre accepterade. Intressant i den forskningsartikeln är 

dock att attityderna skiljer sig åt beroende på vilken form av funktionsnedsättning som avses 

och att vissa former är mer accepterade än andra. Exempelvis verkar elever med lärande- 

och/eller beteendeproblem bli mer accepterade och valda i kompisrelationer än de med 

kognitiva eller motoriska nedsättningar.41 Detta står helt i kontrast mot undersökningen av 

 
37 Litvack, Marla S., Ritchie, Krista C. & Shore, Bruce M. High- and Average-Achieving Students’Perceptions 

of Disabilities and of Students With Disabilities in Inclusive Classrooms. Exceptional Children. Vol. 77, No. 4, 

pp. 474-487. 2011. 
38 Ibid. 
39 Ferguson, Janet M. (1999) High School Students' Attitudes toward Inclusionof Handicapped Students in the 

Regular Education Classroom, The Educational Forum, 63:2,173-179, DOI: 10.1080/00131729908984409. 
40 Brydne, m.fl. 2019. 
41 Nepi, L.D., Fioravanti, J., Nannini, P. & Peru, A. Social acceptance and the choosing of favourite 

classmates:a comparison between students with special educational needs and typically developing students in a 

context of full inclusion. British Jurnal of Special Education. Vol. 42, No. 3, 2015. pp. 319-337.  
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Tsang som gjorts i Hong Kong där de elever som är absolut minst omtyckta är de med 

aggressions- och beteendeproblem medan elever med fysiska nedsättningar är betydligt mer 

accepterade. Den allmänna attityden i Hong Kong verkar dessutom vara relativt positiv, men 

eleverna uttrycker svårigheter i hur man ska relatera till de som är annorlunda. Denna 

problematik verkar dock försvinna vid gemensamma sociala aktiviteter och tävlingar och 

författarna drar slutsatsen att den generella trenden att undvika interaktion med elever med 

funktionsnedsättning beror på brist på förståelse.42 

I Allan och Perssons svenska studie framhålls den svenska kommunen Essunga som en plats 

där ett framgångsrikt arbete med att främja förståelse och tolerans skett. Kommunens 

högstadieskola är något av en framgångssaga då den 2007 låg i botten på rankingen av Sveriges 

kommuners skolor. Tre år senare hade den klättrat nästan till toppen och en del av denna 

framgång tillskrivs arbetet med inkludering i klassrummet. I Essunga har olika metoder använts 

för att främja inkludering. Två av dessa är bonding som syftar till att skapa sammanhållning 

och kamratanda mellan individer med liknande egenskaper och värderingar, samt bridging som 

syftar till att samla människor från olika grupper och förena dessa. Enligt eleverna i Essunga 

har dessa två metoder främjat inkluderingsarbetet vilket sedan avspeglats i elevernas normer 

och attityder. Att alla ska undervisas i samma klassrum ses av dessa elever som helt naturligt 

och att alla har svårigheter är självklart. Arbetet med bridging-aktiviteter har dessutom varit 

mycket framgångsrikt vad gäller att skapa medvetenhet om olikheter och att uppskatta andras 

värde. Eleverna ser också fördel i att ha fått ta del av denna medvetenhet till senare delar av 

livet.43 Liknande positiva attityder går att finna i en amerikansk studie av Shogren m.fl. där 

EUF generellt är positiva till avvikelse och ingen blir retad eller dömd för den de är. Dessa 

elever ser positivt på inkludering då det ger en personliga erfarenheter av att umgås med elever 

med funktionsnedsättning och att de dessutom har möjlighet att lära av varandra och hjälpa 

varandra.44 

Attityder till avvikelse och funktionsnedsättning ser alltså mycket olika ut beroende på studie. 

Vad orsaker till dessa positiva och negativa inställningar kan bero på återkommer under rubrik 

 
42 Tsang 2013. 
43 Allan, Julia & Persson Elisabeth. Students’ perspectives on raising achievement through inclusion in Essunga, 

Sweden. Educational Review. Vol. 68, No. 1, 2016. Pp.82-95. 
44 Shogren, Karrie A., Gross, Judith M. S., Forber-Pratt, Anjali J., Francis, Grace L., Satter, Allyson L., Blue-

Banning, Martha, & Hill, Cokethea. The Perspecives of Students With and Without Disabilities on Inclusive 

Schools. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities. Vol. 40, No. 4, 2015. Pp. 243–360.  
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5.3 men innan dess görs en redogörelse för vad dessa attityder kan få för effekter på sociala 

relationer.  

 

5.2 Sociala relationer 

Sociala relationer verkar i mångt och mycket avgöras av de attityder som existerar i och utanför 

klassrummet. Ett av de allra tydligaste mönstren som går att utläsa av de för uppsatsen valda 

forskningsartiklarna är att EUF sällan har arbetsrelationer, alltså att de jobbar ihop i skolan, 

med elever med funktionsnedsättning. I Kina är exempelvis eleverna motvilliga till att 

överhuvudtaget samarbeta i akademiska uppgifter45 och detsamma gäller i både Italien och 

Hong Kong där det är tydligt att elever med funktionsnedsättning är mindre accepterade. Som 

ovan nämnt förkommer dessutom mellan de två sistnämna en skillnad i vilken form av 

funktionsnedsättning som accepteras.46 Vad denna skillnad beror på är svårt att svara på men 

det verkar som att olika former av funktionsnedsättning medför olika reaktioner hos EUF. En 

fortsatt diskussion om detta görs under rubrik 6.1. 

I vissa skolor, såsom de undersökningar som tar plats i Sverige och i USA, uppmuntras elever 

till att hjälpa varandra i skolarbetet och eleverna själva verkar dessutom se positivt på denna 

del av inkluderingen.47 På andra platser är istället arbetsrelationen mer ansträngt och består 

många gånger av att EUF hjälper den funktionsnedsatta, exempelvis i form av handledning. 

Konsekvensen av att EUF fått eller tagit på sig det uppdraget bli ofta att en 

envägskommunikation uppstår. Relationen handlar då om att hjälpa den funktionsnedsatta 

vilket verkar hindra djupare relationer från att utvecklas.48 Motviljan till att samarbeta 

akademiskt med elever med funktionsnedsättning tillskrivs dessutom ofta EUFs rädsla att deras 

egna betyg och resultat ska påverkas negativt.49 

Det verkar vara något enklare att skapa kompisrelationer än arbetsrelationer. I Kina där EUF 

inte alls vill samarbeta i skolan med funktionsnedsatta kan exempelvis 50 procent däremot 

tänka sig att bjuda hem eller umgås utanför skolan med samma elever. Kontrasten är påtaglig 

och förklaringen till detta tillskrivs kulturen. Siperstein m.fl. menar att den stora pressen att 

lyckas akademiskt kan ha något att göra med EUFs ovillighet att samarbeta i akademiska 

 
45 Siperstein, m.fl. 2011.  
46 Nepi, m.fl. 2015.; Tsang 2013. 
47 Allan & Persson 2016.; Shogren, m.fl. 2015. 
48 Litvack, m.fl. 2011.; Ferguson, 1999. 
49 Brydne, m.fl. 2019. 
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uppgifter. Samtidigt gör sig också religionen och filosofin konfucianism påmind genom sitt 

historiska sätt att förespråka sympatiska attityder mot de med funktionsnedsättning, vilket 

skulle kunna förklara EUFs villighet att ändå umgås på fritiden. Viktigt att poängtera är att det 

ändå bara är 50 procent som kan tänka sig att ha kompisrelationer med elever med 

funktionsnedsättning, den andra hälften kan inte alls tänka sig det.50 Liknande mönster 

förekommer i alla de andra artiklarna där elever med funktionsnedsättning generellt sett är 

mindre accepterade. Återkommande är att EUF tycker att det är lättare att bli vänner med de 

som inte är alltför annorlunda och att likhet leder till mer positiv interaktion. Där kan saker 

som liknande hobbys och möjlighet till kommunikation spela en avgörande roll.51  

Som konstaterats ovan spelar alltså attityder en viktig roll för de sociala relationerna, men Nepi 

m.fl. problematiserar detta och menar på att detta inte styr allt. Bara för att attityder är 

accepterande till avvikande egenskaper såsom funktionsnedsättning betyder inte det att EUF 

kommer välja eleverna med funktionsnedsättning som sina kompisar. Eller som författarna 

uttrycker sig: “Att bli accepterad är långt ifrån samma sak som att bli vald.”52 Detta påstående 

verkar dessutom gör sig gällande även där inkluderingsarbetet fungerat som bäst. Studien från 

den svenska kommunen Essunga visar att funktionsnedsatta elever visserligen blivit 

involverade och accepterade men att starka vänskapsband däremot inte har knutits.53 

Mycket vikt har ovan lagts på att förklara de invecklade relationer som rör arbete och 

kamratskap mellan EUF och elever med funktionsnedsättning, men dessa två aspekter visar 

långt ifrån hela sanningen. Den relation som är vanligast förekommande är nämligen att inte 

ha någon relation alls.54 När även denna aspekt tas i beaktning formas snabbt en relativt negativ 

bild när det kommer till elever med funktionsnedsättnings möjlighet till att inkluderas i klassen, 

både arbetsmässigt och socialt. En mer positiv relation går dock att belysa och det är att de 

skolor som har mest positiva normer och attityder också verkar vara de som har mest positiva 

sociala relationer.55 Det finns alltså ett förhållande mellan dessa två aspekter vilket gör att ett 

framgångsrikt inkluderingsarbete trots allt spelar roll. Därför blir det också viktigt att förstå 

vilka faktorer som påverkar attityder och sociala relationer.   

 

 
50 Siperstein, m.fl. 2011. 
51 Tsang 2013.; Brydne, m.fl. 2019. 
52 Nepi, m.fl. 2015, s.319. 
53 Allan & Persson 2016. 
54 Siperstein, m.fl. 2011. 
55 Allan & Persson 2016. 
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5.3 Avgörande faktorer för vilka attityder och sociala relationer som uppstår  

En motivering till ingången på denna uppsats är att EUF spelar stor roll för hur väl 

inkluderingsarbetet går. Inte helt oväntat är eleverna även viktiga faktorer till både positiva och 

negativa förändring vad gäller både attityder och sociala relationer. Men även lärare, 

skolledning, rektor och faktorer på samhällsnivå spelar stor roll. 

 

5.3.1 Eleverna 

Ett av de mest återkommande mönstren som går att se vid innehållsanalysen av artiklarna är 

att EUFs erfarenhet av avvikelse spelar stor roll för hur deras beteende ter sig. Att få kunskap 

om funktionsnedsättning är en del av att bygga på sin erfarenhet. Tsang menar att EUF gynnas 

av att få förståelse för vilka svårigheter elever med funktionsnedsättning möter och att 

personlig erfarenhet och kontakt mellan grupperna kan få rädsla och oförståelse att försvinna. 

Brist på sådan kunskap leder däremot till det motsatta. Det är också viktigt för 

inkluderingsarbetet att EUF får upptäcka vad de delar med elever med funktionsnedsättning, 

såsom olika sociala aktiviteter.56 Att ha samma hobby verkar vara en riktig ice-breaker både 

när det kommer till att vilja umgås med varandra och för att skapa positiva attityder. Brydne 

m.fl. poängterar vikten av att eleverna får se likheterna som förekommer mellan de olika 

grupperna och fortsätter resonemanget med att EUF behöver få upptäcka att elever med 

funktionsnedsättning faktiskt klarar av skoluppgifter, fysiska aktiviteter och liknande. Den 

erfarenheten ökar ytterligare chansen till socialt umgänge. Vetskapen om att elever med 

funktionsnedsättning inte är hjälplösa är viktig då många EUF uttrycker en rädsla av att behöva 

ta hand om dessa om man blir vänner. Detta förstärker känslan av olikhet vilket speglar sig 

negativt både på elevernas attityder och villighet till social interaktion. Brist på kunskap ökar 

dessutom risken för mobbning.57  

Att EUF behöver se att funktionsnedsatta klarar av olika uppgifter är viktigt för att skapa mer 

positiva attityder, speciellt då många elever uttryckt rädsla för att deras egna betyg påverkas av 

elever med funktionsnedsättnings närvaro i klassrummet. I Kina tror EUF många gånger att de 

funktionsnedsatta har större svårigheter än de faktiskt har. Sådana fördomar går att förebygga 

genom att få erfarenhet av att elever med funktionsnedsättning är framgångsrika i skolarbetet. 

Här spelar, enligt Siperstein m.fl., lärarens kompetens roll för att både kunna hjälpa den 

 
56 Tsang 2013. 
57 Brydne, m.fl. 2019. 
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funktionsnedsatta och skapa en klassrumsmiljö där EUF ser och uppmuntrar varandras 

framgång. Att främja möjligheten till interaktion mellan grupperna, i skolan och på fritiden, är 

viktigt för att ett bättre socialt klimat ska uppstå.58 I Kina syns dessutom ett samband mellan 

EUFs negativa attityder med att föräldrarna uttrycker sig på liknande sätt. Även de underskattar 

många gånger funktionsnedsattas förmågor och vill hellre att dessa segregeras från den 

ordinarie klassen. Att EUFs erfarenheter hemifrån påverkar deras attityder och att detta sedan 

avspeglas i ett beteende är alltså inte så svårt att förstå.59 Erfarenhetens roll åskådliggörs även 

i Fergusons kanadensiska artikel där de elever som vid sidan av studierna har ett 

handledaruppdrag är betydligt mer positiva till avvikelse än de elever som inte är handledare. 

Handledareleverna har fått både utbildning och erfarenhet i samband med sitt uppdrag vilket 

skulle kunna ha bidragit till att deras bild av elever med funktionsnedsättning är betydligt mer 

positiv än klasskamraternas. Å andra sidan skulle denna positiva attityd också kunna grunda 

sig i att eleverna som frivilligt valt att bli handledare redan haft en relativt positiv bild av 

funktionsnedsättning.60 Andra elevers attityder verkar dessutom spela stor roll för hur man själv 

agerar. Brydne m.fl. beskriver social press som en stor faktor för EUFs villighet att interagera 

med elever med funktionssättning. Den sociala pressen kommer från andra EUF och fungerar 

många gånger som en negativ förstärkning. Det kan handla om saker som att risken att bli retad 

ökar markant om man visar sig villig att umgås med elever med funktionsnedsättning. På grund 

av detta väljer man hellre att säkra sin sociala position genom att utesluta den funktionsnedsatta 

istället för att riskera att själv bli utsatt för uteslutning.61  

 

5.3.2 Lärarna 

Ju mer EUFs roll i positiv och negativ förändring benas ut desto tydligare blir det också att 

detta hänger ihop med lärarens arbete i klassrummet. Det är först och främst läraren som har 

möjlighet att undervisa eleverna om avvikelse och promota normer såsom samarbete och 

kamratskap. Att skapa utrymme för diskussioner och samtidigt agera stöd för alla elever är 

viktigt och hur klassrummet och undervisningen organiseras är en nyckelfaktor i lärarens arbete 

med inkludering.62 Detta är något som de skolor den amerikanska studien undersökt har lyckats 

med vilket också verkar ha resulterat i positiva attityder gentemot varandra.63 Positivt har även 

 
58 Siperstein, m.fl. 2011. 
59 Siperstein, m.fl. 2011. 
60 Ferguson, 1999. 
61 Brydne, m.fl. 2019. 
62 Shogren, m.fl. 2015. 
63 Ibid. 
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resultatet blivit i Sverige där lärare arbetat mycket med att alla elever ska lyckas akademiskt i 

skolan. Lärare och rektor har uppmuntrat eleverna till att hjälpa varandra, poängterat att alla 

har det svårt ibland och att det aldrig ska kännas fel att be om hjälp. Fokus har lagts på varje 

enskild individ så att eventuell tävling mellan eleverna försvunnit. Att alla kan lyckas med sina 

studier har normaliserats.64 Ytterligare en faktor som poängteras både i Brydnes och Shogrens 

artiklar är att positiv förstärkning införs av läraren vid samarbete mellan EUF och elever med 

funktionsnedsättning. Elever ska våga jobba ihop och umgås utan risk för negativa 

konsekvenser såsom sämre inlärningsmöjligheter och prestation. Istället ska samarbetet leda 

till något positivt.65 Med det sagt bör lärare trots allt vara försiktiga med att ge EUF uppdrag 

att vara ”hjälpare” till elever med funktionsnedsättning. Detta då det ibland verkar leda till 

negativa effekter såsom ytterligare fördomar om funktionsnedsattas förmågor och en ovilja att 

bli kompisar.66 Samarbete och att hjälpa varandra bör alltså vara en norm som förespråkas 

mellan alla elever, inte som något som är utpekande mot just elever med funktionsnedsättning. 

En positiv klassrumsmiljö skapas om eleverna lär sig att bemöta alla på ett bra sätt.67 

Något annat som många elever uttryckt frustration över är deras oförmåga att hantera 

situationer som mobbning och säkerhetsaspekter. Många känner sig osäkra på hur de ska agera 

om elev med funktionsnedsättning skadar sig eller hur de kan hjälpa någon som blir utsatt för 

kränkningar. Risken för att få egna negativa konsekvenser är som ovan nämnt stor vilket ofta 

hindrar elever från att hjälpa till trots att de vill. Här har läraren ett viktigt uppdrag att jobba på 

tillsammans med alla elever. Att lära dem att agera vid krissituationer och undervisa dem i 

färdigheter i antimobbning och kamratskap är en viktig del för att skapa positiva attityder och 

sociala relationer mellan eleverna.68  

 

5.3.3 Skolledning & rektor 

Även skolledningen och rektorn spelar roll för hur väl inkluderingsarbetet fungerar. Dessa är 

exempelvis ansvariga för distribution av resurser vilket kan vara en framgångsfaktor i 

inkluderingsarbetet. Visserligen bestäms budgeten uppifrån men skolledningen har ändå en 

viss maktställning här. Dessutom är det också de som avgör om lärarna på skolan får den 

 
64 Allan & Persson 2016. 
65 Brydne, m.fl. 2019.; Shogren, m.fl. 2015. 
66 Brydne, m.fl. 2019. 
67 Brydne, m.fl. 2019.; Shogren, m.fl. 2015. 
68 Brydne, m.fl. 2019.; Tsang 2013. 
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fortbildning och det stöd som krävs för att utföra ett lyckat inkluderingsarbete.69 Lärares 

attityder och kompetenser är avgörande för om förändringarna i skolan blir positiva eller 

negativa och därför är det viktigt att lärarna får de resurser som krävs för att lyckas.70 Stor vikt 

har redan lagts på att sociala aktiviteter, där elever samarbetar och lyckas ihop, spelar en 

avgörande roll för hur de ser på varandra. Här poängteras även skolans roll för att skapa dessa 

förutsättningar. I Hong Kong noteras exempelvis en markant förbättring i attityder gentemot 

elever med funktionsnedsättning när de fått samarbeta i olika skoltävlingar såsom matklass, 

sportgalor eller talangjakter. Funktionsnedsatta elevers möjlighet till socialt deltagande är 

aktivitetsberoende enligt forskarna och det är skolledningen som skapar möjlighet för att 

anordna sådana aktiviteter.71 Att ha en positiv skolkultur där både höga förväntningar och stöd 

för att möta dessa förväntningar finns är viktigt för ett positivt klimat. Eleverna kan inte 

förväntas göra detta själva utan behöver vid sidan av sitt eget ansvarstagande stöd från både 

lärare och skolan som helhet.72 

 

5.3.4 Faktorer på samhällsnivå 

Utöver skolans, lärarnas och elevernas roll i att generera positiv och negativa förändring finns 

andra faktorer som påverkar inkluderingsarbetet. Några, såsom kultur, fritidsaktiviteter och 

skolornas budget har redan nämnts. Andra faktorer är lagar och förordningar, skoldokument 

och den gällande politiken.73 Dessa ligger på en mer samhällelig nivå och behandlas bara i 

förbifarten i forskningsartiklarna då de kräver en helt annan ingång i ämnet. Av den 

anledningen kommer ingen djupgående diskussion av dessa faktorer att göras, men det är 

viktigt att vara medveten om att dessa faktorer naturligtvis också spelar stor roll i hur 

inkluderingen i skolan fungerar.   

 

 

 

 

 
69 Litvack, m.fl. 2011.; Ferguson, 1999.; Tsang 2013.; Allan & Persson 2016.; Shogren, m.fl. 2015. 
70 Ferguson, 1999. 
71 Tsang 2013. 
72 Shogren, m.fl. 2015. 
73 Siperstein, m.fl. 2011.; Tsang 2013.; Allan & Persson 2016. 
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6. Diskussion  

Den mångfacetterade bild av inkluderingssituationen i skolan som framkommer ur de olika 

artiklarna kommer här att diskuteras utifrån uppsatsens frågeställningar. Dessutom kommer en 

analys utifrån de valda teorierna fortlöpande genomföras i diskussionsavsnittet. 

 

6.1 Hur ser attityder hos elever utan funktionsnedsättning gentemot elever med 

funktionsnedsättning ut? 

Utifrån resultatet går det att utläsa att de vanligast förekommande attityderna är negativa av sitt 

slag, både för inkluderingsarbetet och för eleverna med funktionsnedsättning. Dessutom göds 

de negativa attityderna av fördomar. Det kan handla om saker som förminskning av elever med 

funktionsnedsättnings kapacitet att klara av vissa saker och en misstro om att de fungerar som 

en själv. Dessa fördomar och attityder går att koppla till stämplingsteorin, alltså att personer 

stämplas som avvikande till följd av att de inte följder gruppens regler och normer.74 I detta 

fall är EUFs reaktioner på det avvikande beteende som elever med funktionsnedsättning 

uppvisar negativa. Att en elev med funktionsnedsättning exempelvis inte klarar en skoluppgift 

som EUF anser vara lätt blir ett form av avvikande beteende. Den vedertagna normen är att 

man bör klara av skolan och om någon behöver extra stöd och hjälp avviker personen från den 

normen. En negativ attityd uppstår och eleverna som behöver extra stöd, i detta fall elever med 

funktionsnedsättning, stämplas som avvikande.75 Som Goffman påpekar kan stämpling i 

förlängningen leda till stigmatisering vilket ofta resulterar att personen blir utstött. Risken vid 

stigmatisering är att personerna runtom dessutom har svårt att hantera den stigmatiserade och 

ytterligare fördomsfull kategorisering sker därför ofta.76 Om de attityder och normer som 

observerats i flera av studierna håller i sig finns alltså en risk att stigmatisering sker av elever 

med funktionshinder, vilket i förlängningen leder till utstötning. Att stigmat dessutom leder till 

ytterligare kategorisering skulle kunna förklara varför EUF tror att elever med 

funktionsnedsättning inte klarar av saker som de faktiskt gör. Att inkludering av dessa elever, 

som många tror inte klarar av vissa saker, då lätt leder till negativitet i klassrummet är inte 

särskilt svårt att förstå. Flera studier pekar på att EUF är ängsliga för att deras egna skolresultat 

ska påverkas och många menar dessutom att de lär sig mindre. De vill inte umgås och 

 
74 Hilte 1996, s.117. 
75 Siperstein, m.fl. 2011. 
76 Goffman 2014, s.9–12 & 27. 
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samarbeta med eleverna med funktionsnedsättning.77 I dessa fall verkar alltså stämplingen och 

stigmat lett till en gruppuppdelning där EUF är ingruppen och eleverna med 

funktionsnedsättning är utgruppen.78  

Stämplingen av elever med funktionsnedsättning verkar dock se olika ut beroende på form av 

nedsättning eller diagnos. En förklaring till detta skulle kunna gå att hitta i det faktum att olika 

diagnoser för med sig olika svårigheter och olika uttryck. Det skulle alltså kunna vara så att 

vissa former av avvikelse, och därmed vissa diagnoser, är mer accepterade medan andra 

innebär direkt uteslutning ur gruppen. Vad som avgör vilka avvikelser som är accepterade 

skulle enligt en analys av artiklarna kunna gå att härleda till de lokala gruppnormer som 

florerar, vilket också förklarar varför exempelvis EUF i Hong Kong och Italien har så skilda 

åsikter om vilka elever med funktionsnedsättning det är accepterat att umgås med.79 Kanske 

gör den akademiska pressen i Hong Kong, precis som i Kina, att eleverna vill prestera högt och 

vara duktiga? Att ha beteendeproblem skulle i så fall kunna vara en alltför stor utsvävning från 

acceptabelt beteende och riskera att påverka ens akademiska resultat. I Italien kanske inte 

samma akademiska press finns vilket gör att beteendeutsvävningar är mer accepterade medan 

motoriska nedsättningar som är mer synliga för ögat känns mer främmande för eleverna? Det 

verkar i alla fall som att olika värden läggs i vad som betraktas som avvikande beteende vilket 

i förlängningen leder till att olika typer av funktionsnedsättning betraktas olika beroende på 

den kultur och de normer som är aktuella. Tydligt är i alla fall att det i båda länderna 

förekommer tendenser till avståndstagande från det som är alltför olikt en själv. 

Alla attityder är dock inte negativa. I den svenska och den nea studien är attityderna hos EUF 

accepterande och elever med funktionsnedsättning varken stämplas eller stigmatiseras. Istället 

accepteras de och är på ett naturligt sätt medlemmar i ingruppen.80 Dessa skillnader i hur 

attityder ser ut på olika platser beror naturligtvis på en mängd olika faktorer men går åtminstone 

till viss del att härleda till inkluderingsarbetet. Hur inkluderingen genomförs och i vilket mått 

den är framgångsrik har påverkan på hur stor acceptansen är gentemot elever med 

funktionsnedsättning. 

Betydelsen av EUFs attityder för klassrumsklimatet belyses i flertalet av artiklarna och 

författarna menar att detta många gånger hänger ihop med på vilket sätt inkluderingen av elever 

 
77 Siperstein, m.fl. 2011.; Brydne, m.fl. 2019. 
78 Thornberg 2013, s.157f. 
79 Tsang 2013.; Nepi, m.fl. 2015. 
80 Allan & Persson 2016.; Shogren, m.fl. 2015. 
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med funktionsnedsättning genomförts och hur arbetet fortgår. För trots att attityderna skiftar 

mellan de olika artiklarna finns tydliga mönster på att vissa arbetssätt leder till förändrade 

attityder, både till det bättre och till det sämre. Brist på förståelse för olika människor verkar 

exempelvis bidra till att negativa attityder uppstår.81 Att skapa möjlighet till förståelse skulle 

därför kunna vara en del av ett framgångsrikt inkluderingsarbete för att minska fördomarna och 

kategoriseringarna. I förlängningen skulle då även stämpling av elever med 

funktionsnedsättning minska och en normalisering av de onormala skulle uppstå, vilket 

naturligtvis även får effekter på relationsplanet. Om förutsättning för kunskap, förståelse och 

erfarenhet främjas och eleverna känner att deras egna skolresultat inte påverkas negativ verkar 

det som att en förändring mot det positiva kan skapas genom inkludering. Om inkludering 

däremot sker ogenomtänkt, utan hänsyn till alla elevers behov och med attityden att 

inkluderingen är genomförd bara genom att placera vissa elever i samma klassrum är däremot 

risken stor att attityderna går mot det negativa.  

 

6.2 Hur ser elever utan funktionsnedsättning på sociala relationer till elever med 

funktionsnedsättning? 
Sociala relationer avgörs till mångt och mycket av de attityder som finns i en grupp. Genom 

att ändra attityderna ändras också relationerna. Att vara accepterad enligt normerna som styr 

attityderna kan därför skapa en väg in i ingruppen. Thornberg förklarar det sociala samspelet 

om ingrupper och utgrupper som processer där individers identitet kopplas till grupperna.82 

Ingruppen, i detta fall EUF, jämför sig med utgruppen och kategoriserar denna med falska och 

stereotypa värderingar. Dessutom favoriserar EUF de normer och värden som florerar i 

ingruppen och börjar dessutom utföra ett socialt grupptryck på den egna gruppens medlemmar 

att följa dessa. Individens sociala identitet är djupt förankrad i de grupper den tillhör och avgör 

exempelvis personens självbild. Medlemskapet har både ett starkt värde och känslomässig 

betydelse vilket också förklarar varför individen är så mån om att följa gruppens regler och 

behålla sitt medlemskap.83  

Att förändra normer och attityder kan vara ett sätt att öppna upp gränserna mellan dessa två 

grupper är dessutom en viktig del av att skapa framgångsrik inkludering och att främja positiva 

relationer mellan eleverna. Ingruppens konstellation verkar dock vara komplex och bero på 

 
81 Tsang 2013. 
82 Thornberg 2013, s.152 & 156–159 
83 Thornberg 2013, s.152 & 156–159; Pennington, m.fl. 1999, s.331; Tajfel 1978, s.61–64.  
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bland annat vilka situationer eleverna befinner sig i. Vid arbetsrelationer verkar exempelvis 

vägen in i ingruppen vara mer skyddad än vid andra sociala relationer. Då är många gånger 

normen att prestera akademiskt och inte misslyckas med sina studier. Detta leder till att EUF 

inte vill arbeta med någon de inte tror klarar uppgiften och riskerar att dra ner resultatet. 

Normen blir då, i enlighet med Goffmans tanke om misskreditering84, att nedgradera vissa 

elevers förmågor och att stämpla dem som odugliga. Detta kan leda till ett stigma och de 

eleverna som är stigmatiserade vill EUF därför inte ha en social relation med. Risken är 

dessutom att eleverna med funktionsnedsättning, som en effekt av den maktprocess 

stämplingen och stigmatiseringen är, börjar utveckla en negativ självbild. Deras egen sociala 

identitet påverkas och blir mer negativ. Detta skulle rimligtvis kunna späda på den onda cirkeln 

av avvikande beteende och dess konsekvenser då eleven med funktionsnedsättning börjar 

nedgradera sitt eget värde och agera därefter.   

Å andra sidan finns det tydliga exempel på när andra normer uppmuntrats och börjat göra sig 

gällande hos EUF. Lärares uppmuntran till att hjälpa varandra, samarbeta och att se på varandra 

positivt samt att vi alla behöver hjälp ibland verkar ha antagits av eleverna och förändrat både 

deras attityder och sociala relationer. Dessutom har fokus i undervisningen lagts vid varje 

enskild individ så att konkurrens och tävling blivit inaktuellt. En normalisering av att lyckas 

med sina studier har uppstått.85 Kanske har framgång i både befästningen av normer och 

attityder samt undervisningssituationer lyckats avlägsna rädslan hos EUF att deras betyg ska 

påverkas av samarbete med elever med funktionsnedsättning? Enligt eleverna själva har i alla 

fall uppmuntran till att hjälpa varandra gjort att de ser på olikhet som något positivt som 

ytterligare kan utveckla dem själv.86 

Det finns också tydliga tendenser på att det är lättare att få vara med i ingruppen vid 

kompisrelationer än vid arbetsrelationer. Kan det vara så att andra normer och attityder är 

gällande vid sociala relationer som inte rör exempelvis skolarbete och prestation? Det verkar 

onekligen så då saker som intressen, hobbys och anordnade sociala aktiviteter i större 

utsträckning verkar få EUF att bjuda in elever med funktionsnedsättning att delta.87 Kontrasten 

mellan in och utgruppen verkar bli mindre vid till exempel fotbollen på rasten än vid samarbete 

i klassrummet. Men även om denna kontrast finns är det fortfarande nedslående tydligt att 

 
84 Goffman 2014, s.152f. 
85 Allan & Persson 2016.; Shogren, m.fl. 2015. 
86 Allan & Persson 2016. 
87 Brydne, m.fl. 2019.; Litvack, m.fl. 2011. 
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varken kompisrelationer eller arbetsrelationer hör till majoriteten. Stora delar av EUF vill 

fortfarande inte ha kontakt, eller åtminstone inte en djupare relation, med elever med 

funktionsnedsättning, inte ens när det är positiva attityder som florerar. Skulle detta kunna bero 

på att stigmat, som så många gånger finns hos personer med funktionsnedsättning, är så stort 

att det är svårt att tvätta bort? Ses dessa människor som så pass avvikande att de tilldelats en 

permanent plats i utgruppen?  

Det finns alltså en koppling mellan normer, attityder och sociala relationer men det vore 

problematiskt att trots allt lägga alltför starkt värde i detta. Det förekommer flera exempel på 

att EUFs positiva attityder gentemot elever med funktionsnedsättning inte automatiskt innebär 

att de vill umgås med dessa. Att bli accepterad är långt ifrån samma sak som att bli vald. Men 

det finns också ett tydligt samband mellan att de mest positiva relationerna förekommer där 

också positiva normer och attityder gör sig gällande.88 Att arbeta med normer och attityder hos 

elever är alltså ett av verktygen som kan användas för att främja inkludering och ett bra 

klassrumsklimat. I och med att inkludering är förankrat i så pass många styrdokument, både 

nationellt och internationellt, är det rimligt att tro att detta arbetssätt kommer göra sig gällande 

även i framtiden. Det är därför ytterst viktigt att inkluderingen fungerar på bästa möjliga sätt, 

både för de vanliga och de funktionsnedsatta elevernas skull.  

 

6.3 Vad avgör vilka attityder och sociala relationer som uppstår? 

Det finns många faktorer som gör både att positiva och negativa attityder om 

funktionsnedsättning befästs. Det finns med andra ord många faktorer som avgör hur de sociala 

relationerna utvecklas och i förlängningen också hur lyckad inkluderingen i klassrummet blir. 

Ett tydligt mönster som varit genomgående i denna litteraturstudie är att EUF är en mycket 

avgörande faktor. Detta är inte särskilt svårt att förstå då EUF oftast är flest till antal i 

klassrummet och dessutom spenderar hela skoldagen tillsammans med elever med 

funktionsnedsättning, både i klassrummet och på rasten. Men EUFs attityder och sociala 

relationer är i mångt och mycket beroende av andra saker. Kunskap och erfarenhet av 

funktionsnedsättning, möjlighet till diskussion om olikhet och människors behov av hjälp, 

färdigheter i att hantera olika situationer, social press från lärare när det kommer till vilka 

normer som befästs och möjlighet till samarbete i olika sociala aktiviteter är bara några faktorer 

som verkar positivt på EUFs normer och attityder.89 Alla dessa har dessutom något gemensamt. 

 
88 Allan & Persson 2016.; Nepi, m.fl. 2015. 
89 Brydne, m.fl. 2019.; Allan & Persson 2016.; Shogren, m.fl. 2015.; Tsang 2013. 
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De kan hjälpa till att bryta stämplingen och stigmatiseringen av funktionsnedsatta genom att 

normalisera dessa. Detta skulle också till viss del kunna sudda ut gränsen mellan in- och 

utgruppen. Samtidigt kräver detta att EUF är villiga att ändra på sig och släppa in andra 

människor i sina ingrupper. Deras identitet är kopplade till dessa grupper vilket gör att de 

kommer att försvara dem. De normer som finns i gruppen kommer att favoriseras och att någon 

försöker ändra gruppernas normer kan lika väl ses som ett hot som att tas emot positivt. EUF 

kommer dessutom att utöva socialt tryck på varandra för att medlemmarna ska anpassa sig till 

ingruppens normer. Så även om vissa elever anser de nya normerna vara bra kanske de inte 

vågar ta sig an dessa i rädsla för att både kompromissa sin identitet och sitt medlemskap i 

gruppen. Att förändra normer och attityder hos elever är alltså lättare sagt än gjort.  

Utöver de komplexa samband som redan beskrivits krävs dessutom en politik, ekonomi, kultur, 

resurser och fortbildning som strävar åt samma håll.90 Olika faktorer kan alltså få stora 

konsekvenser för inkluderingsarbetet. De kan långt draget avgöra om inkluderingen faktiskt 

får ett positivt eller negativt utfall. I och med att det dessutom finns en uppsjö olika faktorer 

som spelar roll är det också svårt att avgöra vilka som faktiskt är viktigast och leder till mest 

positiva konsekvenser. För att besvara det behövs ytterligare forskning. Däremot finns det vissa 

faktorer som läraren, som ju faktiskt är den yttersta ansvariga för inkluderingsarbetet i 

klassrummet, aktivt kan jobba med. Vissa saker kan läraren styra och bestämma, som vad som 

diskuteras i klassen och hur man närmar sig känsliga ämnen såsom avvikelse. Läraren har 

möjlighet att promota positiva normer.91 Andra saker har läraren mindre kontroll över. Läraren 

är i viss mån beroende av tillgång till resurser, samarbetet med resten av skolan och inte minst 

fortbildning.92 Beroende på vilka tillgångar som finns går det också att anta att det leder till 

antingen positiva eller negativa konsekvenser. Med det sagt går det trots allt att försöka och, 

som visats i några av denna uppsats artiklar, det går också att lyckas.  

Att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och att de så långt det är möjligt ska 

undervisas i samma undervisningsgrupp fastställs genom svensk skollag. Att arbeta med 

inkludering i klassrummet är därför inte bara något som förespråkas utan dessutom krävs för 

att följa de bestämmelser som styr det svenska skolsystemet. Elever med funktionsnedsättning 

skyddas dessutom av både FN:s mänskliga rättigheter och Salamancadeklarationen. Både 

nationellt och internationellt är inkluderingstanken alltså djupt förankrad. Att fördjupa 

 
 
90 Siperstein, m.fl. 2011.; Tsang 2013. 
91 Brydne, m.fl. 2019.; Allan & Persson 2016.; Shogren, m.fl. 2015. 
92 Litvack, m.fl. 2011.; Ferguson, 1999.; Tsang 2013. 
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kunskapen om varför inkluderingen i många fall inte fungerar är viktigt, inte bara ur 

elevsynpunkt utan också för att arbetet i enlighet med ovanstående bestämmelser ska bli 

framgångsrikt. Kunskap och rätt åtgärder är avgörande för ett lyckat inkluderingsarbete och för 

att alla elever, oavsett egenskaper, ska få en likvärdig utbildning och en bra skolgång.  

 

6.4 Slutsatser 

Sett utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar anses vald litteratur, trots att den gett en 

mycket skiftande bild, kunnat bidra till att besvara dessa. Några slutsatser går att dra utifrån 

ställt syfte och frågeställningar. EUFs attityder gentemot elever med funktionsnedsättning ser 

olika ut men är övervägande negativa. Dessa negativa attityder uppstår ofta till följd av 

oförståelse och fördomar. Negativiteten är dock inte generell mot alla elever med 

funktionsnedsättning utan beror på saker som vilka svårigheter eleven har och om EUF anser 

sig ha något gemensamt med eleven med funktionsnedsättning. Även positiva attityder 

förekommer där acceptans och kamratskap blivit en norm. Dessa är dock inte de mest 

förekommande attityderna utan tillhör snarare minoriteten.  

 

Ett tydligt samband förekommer mellan attityderna och de sociala relationer som uppstår. De 

negativa attityderna avspeglas i detta och syns extra tydligt i arbetsrelationer som är mycket 

ovanliga. Mer förekommande är kompisrelationer där eleverna umgås utanför klassrummet. På 

det hela taget är dock trenden att ingen relation alls förekommer mellan EUF och elever med 

funktionsnedsättning, vilket också korrelerar med att de negativa attityderna är de vanligast 

förekommande. 

 

Ett flertal saker avgör vilka attityder och sociala relationer som uppstår. EUF har en väsentlig 

roll. Deras attityder, och i förlängningen också normer, är kritiska för huruvida positiva eller 

negativa effekter uppstår, både för elever med funktionsnedsättning och inkluderingsarbetet 

som helhet. Även lärarens roll är avgörande. Dennes möjlighet att styra undervisningen i en 

riktning som främjar positiva normer och attityder är stor. Men också mer övergripande saker 

såsom resurser, politik och fortbildning avgör hur väl arbetet med inkludering går att 

genomföra och därmed hur attityder och sociala relationer mellan EUF och elever med 

funktionsnedsättning tar sin form.93  

 

 
93 Siperstein, m.fl. 2011.; Litvack, m.fl. 2011.; Ferguson, 1999.; Tsang 2013. 
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6.5 Vidare forskning 

Vid undersökning av inkludering i klassrummet framgår det att stor potential finns för fortsatt 

forskning. Denna uppsats har avgränsats genom att endast undersöka EUFs attityder och 

sociala relationer. Detta är problematiskt då dessa faktorer inte är isolerade kring EUF utan står 

i relation till elever med funktionsnedsättning. En naturlig väg för vidare forskning blir därför 

att göra en liknande undersökning där även elever med funktionsnedsättning innefattas. Vidare 

skulle det vara gynnsamt att undersöka olika former av funktionsnedsättning och hur detta 

betraktas ur ett socialt perspektiv. Resultaten indikerar nämligen på att EUFs attityder beror 

form av funktionsnedsättning. Detta verkar dessutom skifta mellan olika platser och bero på 

exempelvis kultur och lokala sociala normer. Genom att undersöka vilka 

funktionsnedsättningar och diagnoser som bemöts på vilket sätt skulle kanske också en 

fördjupad bild kunna ges angående vilka åtgärder som är effektiva mot vilka elever för att 

motverka olika negativa sociala aspekter.  

Vidare går det dessutom att utöka inkluderingsaspekten. Som nämnt i inledningen består 

inkludering i skolan av många olika delar, inte minst den fysiska, sociala och didaktiska. 

Genom att ta sig an inkluderingens effekter på skolresultat och relatera det till den sociala sidan 

skulle nya upptäckter kunna göras. För även om just den didaktiska delen av inkludering inte 

undersökts i denna uppsats har tecken trots allt påträffats gällande att själva undervisningen 

hänger ihop med den sociala sidan. Elevers vilja att samarbeta och känslan av att deras egna 

resultat inte drabbas avgör i vilken grad den sociala interaktionen genomförs. Att lyckas med 

den didaktiska biten är alltså ytterligare en del i detta komplexa pussel. För att uppnå bästa 

möjliga resultat är det därför viktigt att arbeta med alla bitar och föra samman dem till en 

helhetsbild. På så sätt kan aktiva åtgärder sättas in vilket förhoppningsvis leder till betydligt 

mer positiva attityder och relationer mellan EUF och elever med funktionsnedsättning.  
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