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Sammanfattning 

Inkludering av elever med funktionshinder kan ses som ett samspel mellan den inkluderade, 

pedagogen och klasskamraterna. Klasskamraternas upplevelser av inkluderingen kan menas ha 

getts en underordnad betydelse i den tidigare forskningen. I denna uppsats läggs fokus på 

klasskamraternas syn på hur inkluderingen påverkat såväl deras egen som den inkluderades 

skolgång. De förmedlar sin bild av inkluderingen kan förbättras och även hur denna förmedlar 

förståelse för varandras individuella förutsättningar och begränsningar i vardagen. 
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Förord 

 
Denna termin har varit en otroligt stimulerande sådan. Kanske en av de roligaste under hela min 

studietid.  

Jag har många att tacka för att de på olika vis bidragit till att jag fått chansen att skriva denna 

uppsats: 

 

Min handledare Maria Arvidsson för entusiasm och pedagogiskt lugn när jag som mest har varit i 

behov av det. Din förmåga att se vad som varit dolt bland mina ord och att se bakom mina gula 

och röda partier i texten har varit otroligt mycket värd. 

 

Mina informanter för att jag fick ta del av era berättelser och upplevelser. 

 

Elever och lärare i de klasser där jag observerat för att jag fick vara med på er vardag i skolans 

värld. 

 

Mina kompanjoner i tidvis magisteruppsatsångest, Lina & Malin, för fika, diskussioner och skratt 

 

Mathias Martinsson för att du tog sig tid att leta handledare när jag egentligen alldeles försent 

bestämde mig för att skriva magisteruppsats.  

 

Sist men inte minst min familj som accepterat att jag varit i min studiebubbla och kanske inte helt 

närvarande vid alla tillfällen...  

 

Stort tack till er alla!! 
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Inledning 

 

Tanken kring en skola för alla är att samtliga elever skall få förutsättningar att utveckla sitt 

lärande och bemötas med de individuella förutsättningar som var enskild elev är innehavare av. 

Denna tanke innebär att var elev skall få den hjälp denna kan tänkas behöva för att tillgodogöra 

sig den undervisning som erbjuds parallellt med att eleven även acklimatiserar sig till det sociala 

spelet som dagligen äger rum i skolan.1  Terje Ogden, forskare i beteendevetenskap, skriver i sin 

bok Social kompetens och problembeteende i skolan att kamratgruppens betydelse som referensram och 

arena för lärande ökar med barnens ålder. Ogden menar att klassen och de däri förekommande 

grupperingarna kan skapa normer för hur individer skall agera eller tänka för att passa in. Den 

primära målsättningen kan menas vara att vinna såväl acceptans som respekt från vänner och 

skolkamrater. Parallellt med detta är det av största vikt för ungdomar att bibehålla sin självkänsla 

genom stora ansträngningar för att undvika att visa sina ”bristfälliga kunskaper eller att göra sig 

till åtlöje inför klassen”.
2
 Samhörigheten och acceptansen från klasskamrater kan ses påverka 

huruvida en inkludering kan tolkas vara lyckad. Ogden belyser hur viktiga dessa båda faktorer är 

för samtliga elever.  

Jane Brodin, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och Peg Lindstrand, docent i barn- och 

ungdomsvetenskap menar i Perspektiv på en skola för alla att en skola för alla även innebär att alla 

elever ska erbjudas möjlighet att undervisas i en gemensam skola.3 Förutsättningarna för att 

eleven ska kunna tillgodogöra sig den erbjudna undervisningen kan ses vara beroende av såväl 

elevens egna förutsättningar som den lärandemiljö som erbjuds. Elevens individuella 

förutsättningar kan till exempel ses som avhängiga eventuella funktionshinder såväl som den 

mognadsnivå som eleven befinner sig på. Lärandemiljön å andra sidan kan vara beroende av ett 

flertal aspekter. Dessa kan vara kopplade till det rent rumsliga såväl som till de övriga elevernas 

agerande och beteende i klassrummet. En utåtagerande elev kan således påverka övriga elevers 

lärandemiljö genom att dennes sätt att agera stör det lugn som andra elever kan behöva för att 

tillgodogöra sig den undervisning som erbjuds. Målet kan hävdas vara att samtliga elever ska vara 

delaktiga och inkluderas i det dagliga arbetet i skolan. Inkludering av elever med skilda 

funktionshinder i skolan kan ske på olika vis samt även hanteras och underlättas av pedagogerna.  

Efter arbete såväl med C-uppsats som med B-uppsats menar jag att benämningen inkludering 

innebär att elever med funktionshinder placeras i skolklasser med speciella resurser. Dessa 

resurser kan omfatta såväl anpassad skolgång i form av vissa exkluderade lektioner såväl som 

stödpersoner i klassrummet. De osynliga diagnoserna det vill säga diagnoser vilka märks 

                                                 
1 Ingegerd Tallberg Broman, Lena Reich Rubinstein, & Jeanette Hägerström, Likvärdighet i en skola för alla: historisk 

bakgrund och kritisk granskning, (Statens skolverk, Stockholm, 2002) s.47 

2 Terje Ogden Social kompetens och problembeteende i skolan, (Stockholm, 2003) s.22 

3 Jane Brodin &Peg Lindstrand Perspektiv på en skola för alla,(Lund,2010) s.147 
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exempelvis genom beteenden och följaktligen inte är synliga på utsidan av en individ såsom 

exempelvis ADHD, Aspergers och autism vilka samtliga tillhör de neuropsykiatriska 

funktionshindren leder till att elevens problematik inte är synliga på ytan och därigenom kan 

elevens agerande leda till att de övriga eleverna tolkar det som enbart ouppfostrat eller besvärligt. 

Detta kan leda till att eleven genom sitt omedvetna agerande exkluderas från det sociala samspelet 

i klassen4. Individens självbild påverkas och formas genom interaktion med andra individer. Eva 

Hjörne,lektor, och Peter Säljö, professor i pedagogik, menar i boken Att platsa i en skola för alla att 

skolan ses som en socialiserande institution5där elever inte enbart skall ta tillvara rent kunskap 

utan även lära sig de sociala koder som existerar inom skolans värld.  

Samtliga elever har att anpassa sig till en skolmiljö där alla elever inte kan ses som likartade eller 

givna likvärdiga förutsättningar. Inkludering av elever med skilda funktionshinder kan tolkas ske 

på andras villkor såväl för den inkluderade eleven som för de övriga eleverna i klassen. Denna 

kan även menas bygga på acceptans och förståelse från samtliga individer. Skapandet av de 

normer och det som ses som normalitet inom klassrummet sker i samspel mellan elever och de 

pedagoger som arbetar i klassen.  

Den tidigare forskningen kring inkludering fokuserar framför allt på pedagogernas uppfattning 

om och betydelse för inkluderingen men även den inkluderade elevens situation. Hur elever 

upplever inkluderingen och vilken syn på den inkluderade individens förutsättningar och 

tillkortakommanden som kan utvecklas såväl i klassrummet som på skolgården förefaller dock 

inte ha rönt något större intresse. Dock kan dessa elever menas ha en stor del i hur inkluderingen 

fungerar. De kan besvara frågor kring hur inkluderingen fungerar sett ur deras perspektiv samt 

hur den eventuellt skulle gå att förbättra eller förenkla. Forskaren i specialpedagogik Peder Haug 

menar i Skolverkets rapport Pedagogiskt dilemma - specialundervisning att metoden inkluderande 

integrering har som mål att tillgodose såväl barnets som i samhällets gemensamma intresse det 

vill säga att alla får delta i samhällsgemenskapen och erbjudas gemensam undervisning från unga 

år.6 Detta mål innebär att den inkluderade eleven ska delta på samma villkor och ses som en 

fullvärdig deltagare i klassen. Skapandet av en gemenskap sker i ett samspel mellan samtliga elever 

i en klass. Med anledning av detta väljer jag att i denna undersökning låta fokus ligga på hur 

klasskamraterna till den inkluderade eleven upplever inkluderingen. 

 

                                                 
4 Eva Hjörne & Roger Säljö, Att platsa i en skola för alla, (Stockholm, 2009) s.42 

5 Ibid s.13 

6 Peder Haug, Pedagogiskt dilemma ,(Stockholm,1998) http ://www.skolverket.se/publikationer?id=471 s.23 
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Syfte och frågeställning 

Skolinkludering av elever med funktionshinder är en komplex process vilken kan påverkas av ett 

flertal faktorer. Syftet med denna uppsats är att belysa de inkluderade elevernas klasskamraters 

erfarenheter av och föreställningar om skolans inkludering av elever med neuropsykiatriska 

funktionshinder. Till syftet hör även att analysera vilken människosyn som tar sig uttryck i 

elevernas berättelser.  

Frågeställningarna blir med anledning av detta:  

 

Vilka begränsningar respektive möjligheter upplever informanterna att inkluderingen haft på den 

egna skolgången?  

Vilka begränsningar respektive möjligheter upplever informanten att inkluderingen haft för den 

inkluderade elevens skolgång? 

 

Avgränsningar 

Informanterna i denna studie har samtliga under grundskolan gått i klasser med inkluderade 

klasskamrater. Jag valde att avgränsa mig till elever vilka lämnat grundskolan bakom sig samt även 

att ej inte intervjua elever vilka går i de klasser där jag genomförde mina observationer. Denna 

avgränsning gjordes då jag ej vill riskera att genom mina frågeställningar utmärka enskilda elever 

såsom annorlunda. 

 

Metod och material 

Jag valde att genomföra en kvalitativ studie vilken kom att innefatta observationer i skolmiljö 

intervjuer med elever. Detta motiveras med att jag menar att området innehar en komplexitet 

som kommer till rätta genom dessa båda metoderna.  Rossman och Rallis menar i Learning in the 

field att en kvalitativ studie äger rum på det fält som forskaren väljer att undersöka. Studien 

grundas i flera metoder för att samla in data samt förutsätter att forskaren är pragmatisk, flexibel 

såväl som innehar självinsikt kring eventuell förförståelse.7 För min studie innebar detta att empiri 

kom att samlas in genom semistrukturerade intervjuer samt fältobservationer inom skolmiljö.  

                                                 
7 Gretchen B. Rossman & Sharon F. Rallis,Learning in the field, (Sage,2003) s.12-13 
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Observationer 

Jag valde att använda mig av observationer för att skapa relevanta frågeställningar till de 

intervjuer jag senare skulle komma att genomföra. De frågor och tankar som väcktes under dessa 

observationer tog jag sedan vidare till mina informanter. 

Observationerna genomfördes på en relativt stor skola utanför en större svensk kommun. På 

denna skola finns klasser från årskurs ett till nio. Skolan kan beskrivas som placerad i ett lugnt 

villaområde med närhet till skog och stora ytor för eleverna att röra sig på. Under högstadiet 

placeras elever från ytterligare tre skolor på denna skola. Detta leder till att eleverna blandas och 

nya formationer skapas såväl i grupper som i klasser. 

Alan Bryman benämner i boken Samhällsvetenskapliga metoder observationer som deltagande 

respektive icke-deltagande observationer. Skillnaden mellan dessa båda är att under en icke-

deltagande observation deltar inte observatören i det vardagliga arbetet utan istället endast iakttar 

eleverna samt pedagogernas interaktion. 8 I sin bok När kvalitativa studier blir text menar Anna-

Liisa Närvänen att det under en fältstudie ses som viktigt att såväl kunna se det som sker som ”se 

det som sker i det som synes ske”.9  En tolkning av detta kan vara att även de saker som sker i 

vardagen kan tolkas ur ett antal olika perspektiv. Detta leder till att jag som observatör ser andra 

saker i det vardagliga som sker i klassrummet än de som vistas där dagligen. Observationerna 

genomfördes i två klasser, en tillhörande skolans lägre årskurser medan den andra tillhörde 

skolans högre årskurser. Tanken var att få en större insikt i hur förhållningssättet till varandra 

som individer eventuellt förändras med åldern samt även för att iaktta hur eleverna interagerar 

och agerar med varandra. 

Min roll som observatör varierade från deltagande till endast iakttagande från lektion till lektion 

beroende dels på lektionens innehåll dels på lärarens respektive elevernas önskemål. Eleverna i 

den lägre årskursen var mer benägna att bjuda in och ta kontakt även med frågor kring 

skolarbete. Min rosa anteckningsbok blev snabbt döpt till spionboken. Nyfikenheten ledde till en 

början frågade eleverna vad jag skrev och om jag skrev namn då jag antecknade något. När 

eleverna upptäckt att jag inte var bra på att komma ihåg namn lugnade de sig. Eleverna i den 

högre årskursen valde till en början att ha distans, dock ändrades detta efter ett par dagar och 

även de kom med frågor kring anteckningar. Vid ett tillfälle kom även ett par flickor med 

kommentar kring vad de ansåg som värt att uppmärksamma. Eleverna i den högre årskursen 

intog ett annat förhållningssätt mot mig som deltagande i klassrummet. Jag upplevde att de såg 

mig som en observatör medan eleverna i den lägre årskursen såg mig som en form av resurs 

vilken de kunde fråga kring skolarbetet.  

Observationerna skapade en grund för de frågeställningar vilka jag senare ställde mina 

informanter. Dessa frågeställningar kretsade kring skolgång, kamratskap, gemenskap och 

                                                 
8 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö,2002), s.176 

9 Anna-Liisa Närvinen,  När kvalitativa studier blir text,(Lund,1999) s.26 
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sammanhållning men även kring lärarens roll för att gemenskap och acceptans skall bildas i 

klassrummet. Vidare gav observationerna mig en ökad insikt hur skolan som institution skapar 

normer för oss som individer. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Metodvalet för intervju kom att falla på semistrukturerade sådana. Detta motiverar jag genom att 

denna metod ger mig som intervjuare mer utrymme att föra intervjun vidare genom att ställa 

följdfrågor då informanten tar upp intressanta ämnen som är möjliga att utveckla kommer fram 

under intervjun.10  Jag valde att använda mig av ett frågeschema11 där jag antecknade vilka 

områden som kommer avhandlas liksom även underområden till dessa.)Intervjuer kan definieras 

som ” en kommunikationsform där någon berättar och besvarar frågor som ställs av en annan 

person och där det sagda registreras i någon form”12  

Intervjuerna genomfördes såväl i grupp om tre som enskilda. Informanterna vid gruppintervjun 

har samtliga varit klasskamrater i projektklass där elever med neuropsykiatriska funktionshinder 

inkluderades i skolklass med mer pedagogiska resurser. Valet gruppintervju motiverar jag med att 

dessa informanter under intervjun ansågs kunna samtala naturligt men även förstärka och 

diskutera de upplevelser informanterna haft under skolgången. Gruppintervjun utvecklades till ett 

samtal i vilket jag hade egenskap som samtalsledare och därigenom styrde samtalet med mina 

frågeställningar och följdfrågor om så behövdes. För att förtydliga intervjuades sedan en av 

informanterna vid gruppintervjun även individuellt. Detta då jag upplevde att denna informant 

inte fått komma till tals under gruppintervjutillfället.  

De intervjuer jag utförde kom att spelas in via diktafon, och fördes sedan över till dator och 

transkriberades. Transkribering kan utifrån Eva Fägerborgs definition i boken Etnologiskt fältarbete 

ses som en process vilken innebär att det talade språk översätts och tolkas till skriftlig form som, i 

möjligaste mån, ger det talade språkets alla skepnader rättvisa13. Det insamlade materialet, såväl 

intervjuer som observationer, kom sedan att bearbetas enligt grundad teori. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Bryman, s.127 

11 Se bilaga 2 

12 Eva Fägerborg, Intervjuer i Etnologiskt fältarbete ,Kaijser Lars & Öhlander, Magnus (red), (Lund,1999) 

13Ibid s.69 
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Grundad teori 

 

 Grundad teori är en teorigenererande metod som har sin hemvist inom den symboliska 

interaktionismen.14 Denna metod kan ses som:[…]en väg till en ny teori som består av välgrundade 

antaganden om hur saker hänger samman och interagerar utifrån ett aktörsperspektiv[…]15 

I boken Constructing grounded theory- a practical guide through qualitative analysis hävdar Kathy Charmaz 

att Grundad teori kan komplettera andra kvalitativa metoder istället för att ses som stående i 

direkt opposition mot dem.16 Hon menar att grundade teori metoder tvingar mig som forskare att 

försöka se det insamlade materialet med nya ögon och att utvärdera mina tankar genom analytiskt 

skrivande. Enligt Charmaz kan man genom anammandet av grundade teori metoder rikta, 

övervaka och styra vår datainsamling för att sedan konstruera en teori.17 Vidare definierar 

Charmaz grundade teori metoder som bestående av systematiska dock flexibla riktlinjer för 

insamlande och analyserande av data för att sedan konstruera en teori av den insamlade empirin. 

Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, båda psykologer, menar i sin bok Grundad teori – ett 

teorigenererande forskningsperspektiv att det ska kunna krävas av forskaren att denna redovisar sina 

ställningstaganden genom en beskrivning av vilken verklighet som forskaren anser sig kunna 

studera och vilken kunskap som kan ses som möjlig att erhålla inom detta fält.18  

 Min förförståelse kan härledas såväl från arbetet med b-uppsats, kandidatuppsats men även det 

faktum att mitt ena barn varit placerad i en projektklass vilken omfattade en avvägd blandning av 

elever med neuropsykiatriska funktionshinder såväl som elever vilka ansågs vara självständiga 

samt inneha förmåga att strukturera upp sitt skolarbete. Denna förförståelse ser jag såväl som en 

tillgång men även som något som jag kom att behöva förhålla mig till under arbetets gång. Denna 

förförståelse leder således till att jag inte gick in i detta arbete som helt ovetande om vilka normer 

och tankar kring inkludering och exkludering som kan förekomma i skolans värld. 

 Grundad teori består, enligt Corbin och Strauss, av fyra grundstenar. Dessa är teoretiskt urval, 

kodning, komparation och konceptualisering .Dessa koder indelades därefter i kategorier vilka sedan 

legat till grund för den analys som presenteras i denna uppsats. Corbin och Strauss menar vidare 

att det insamlade materialet kan ha olika betydelser för de personer som studerar materialet. Det 

är således forskaren som tar ut det som denne anser vara av vikt för studien. Detta innebär vidare 

att hur forskaren väljer att titta på materialet kan vara beroende av vilka teorier forskaren valt att 

arbeta med i studien.19 Jag har valt att läsa avhandlingar parallellt med transkriberande av 

intervjuerna. Detta ledde till att jag under transkriberingen fann såväl likheter som skillnader 

                                                 
14 Gunilla Guvå, & Inger Hylander, Grundad teori, (Stockholm,2003) s.24 

15 Ibid. S.87 

16 Kathy Charmaz,Constructing grounded theory, (London,2010) s.9 

17 Ibid. S.2 

18 Guvå&Hylander. S.88 

19 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Bascis of qualitative research 3e ed, (Sage,2008) s.160 
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mellan avhandlingarna och det informanterna förmedlade i sina respektive intervjuer. Kodningen 

kräver att jag som forskare lär mig att tänka i abstrakta former och således kan låta empirin styra 

mitt arbete.20 Empirin i form av transkriberade intervjuer och anteckningar från observationer 

kodas och kategoriseras tills materialet nått empirisk mättnad. Denna empiriska mättnad 

bedömde jag vara uppnådd då det inte längre fanns koder att hämta från materialet det vill säga 

då materialet kan menas vara färdiganalyserat. 

Nästa steg av analysen är komparation. I detta steg skall koderna gås igenom för att påvisa 

sammanhang mellan koder samt orsaker till att dessa specifika koder hänger samman skall 

påvisas. De kodade indikatorerna förs ihop till kategorier. Dessa kategorier ges sedan ett 

överskådligt namn, en gemensam nämnare för vad dessa koder speglar.21 Här jämförs de olika 

koderna för att se hur och om dessa passade eller inte passade samman. Kodningen kan ses som 

ett pussel där var bit kan tänkas höra samman med någon annan bit. Grundad teori menas vara 

en teorigenererande forskningsstrategi genom detta kan det ses som viktigt att hela tiden vara 

nytänkande. Guvå och Hylander menar att syftet inte är att göra en beskrivning av 

forskningsområdet utan att försöka hitta nya grepp som kan leda till en ny förståelse.22  Sista 

byggstenen i grundad teori är konceptualisering. Konceptualiseringen ligger till grund för den 

analys som kommer presenteras i den färdiga uppsatsen. Pusslandet av mina koder ledde till 

kategorier vilka presenteras i denna uppsats analysdel. 

 Avsikten med mitt val att inspireras av grundad teori blir att låta empirin tala med målsättning att 

därigenom påvisa hur eleverna upplever inkluderingen inom skolan. Dock är jag medveten om att 

jag inte varit förmögen att gå in i detta projekt helt förbehållslöst utan har min förförståelse för 

såväl skolan som institution som inkluderingens komplexitet. Intervjuer och observationerna 

skapar tillsammans det material varifrån jag kan hämta den kunskap som krävs för att besvara 

mina frågeställningar. 

 

Teori 

Samhället kan ses som uppbyggt av institutioner vilka förmedlar de normer och värdering som 

samhället önskar bygga på. Dock menar Berger och Luckmann i boken Kunskapssociologi att ett 

barn inte föds som en färdig samhällsmedlem. Under det som Berger och Luckmann benämner 

som den primära socialisationen präglas barnet av de närmast omgivande vuxna. Under den 

primära socialisationen förekommer inlärningssekvenser vilka definieras av de sociala normer 

som förekommer i individens närmaste omgivning23. Barnet får måhända lära sig att vänta på sin 

tur då vuxna talar eller att tacka för gåvor. De krav som den institutionella ordningen som helhet 

                                                 
20 ibids.160 

21 Guvå & Hylander s. 40. 

22 Ibid, s. 41. 

23 Peter Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi(Stockholm,1998) s.160 
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kräver påverkar den primära socialisationen ytterligare. Olika färdigheter fordras vid olika åldrar i 

ett specifikt samhälle jämförelsevis med ett annat eller även i varierande sektorer inom samma 

samhälle.24Den primära socialisationen upphör då det som Berger & Luckmann benämner som 

den generaliserande andre etableras i barnets medvetande.25 I och med detta inleds den sekundära 

socialisationen. Här får andra individer allt större inflytande i barnens värld. Dessa som benämns 

som de generaliserande andra är utbytbara och kan vara exempelvis lärare och klasskompisar 

inom skolans värld. Den sekundära socialisationen ses som internaliseringen av institutionella 

normer och strukturer i barnets värld26. Skolan kan ses som bärare och förmedlare av normer och 

värderingar inom vilka eleverna förväntas anpassa sig. Denna anpassning till vad som ses som 

normalt sker således genom yttre påverkan och de normer individen har att förhålla sig till är 

anpassade till den kontext där den befinner sig. 

För att närmare kunna granska de mekanismer vilka kan leda till stämplingar av normalitet och 

avvikande har jag valt att använda mig av sociologen Erving Goffmans teorier kring stämpling 

och det dramaturgiska spelet.För att belysa människovärdet väljer jag att använda mig av Sven 

Erik Liedmans bok Se sig själv i andra. 

 

 

 

Stämplingsteori 

 

Jag har valt att använda mig av sociologen Erving Goffmans stämplingsteori då jag menar att 

denna kan ses som relevant för uppsatsens ämne. Detta sedan denna teori kan tolkas förklara de 

mekanismer som leder till synen på oss själva och andra såsom avvikande eller som hävdade 

normala. 

Stigma kan tolkas som den stämpel som de normalfungerande applicerar på personer som de 

uppfattar vara avvikande eller på något vis udda. 27Goffman menar att då vi möter en främling 

tillskriver vi denna främling egenskaper. Det första ögonkasten blir en bedömning av främlingens 

utseende. Vi skapar en imaginär social identitet till denna individ baserat på dess yttre attribut. Då 

vi senare lär känna denna främling kan vi upptäcka att denna innehar någon egenskap som gör 

honom olik oss andra. Genom detta reduceras främlingen från en fullvärdig individ till en utstött 

stigmatiserad individ. Denna stämpling innebär ett stigma då individen ses som mindre värd 

genom vanhedrande omdömen såsom oförmögen, oduglighet eller exempelvis handikappad.28 De 

attityder vi väljer att inta mot en person med stigma samt de åtgärder vi vidtar mot denna som 

                                                 
24 Berger & Luckmann s.161 

25 Ibid s.161 

26 Ibid. s.162 

27 Erving Goffman, Stigma, (Stockholm,2007) s.11 

28 Ibid. S.12 
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exempelvis inkludering är, enligt Goffman, välbekanta då det är sådana reaktioner som 

välmenande sociala insatser är avsedda att lindra eller att vända till godo. Goffman fortsätter: 

 

Definitionsmässigt anser vi att en person som innehar stigmat inte är fullt mänsklig. Utifrån 
detta vidtar vi diskriminerande åtgärder av olika varianter där vi på ett effektivt men oavsiktligt 
reducerar den andres livsmöjligheter.29 

 

Goffman menar att vi använder oss av konstruerandet av en stigmateori för att förklara den 

andra individens underlägsenhet.30 Genom användandet av denna teori kan vi rättfärdiga de 

aktioner som vidtas för att definiera stigmat och återanpassa den stigmamärkta till det vi ser som 

normalitet. Normalitet och avvikande kan till en del anses som kontextbundna, vilket leder till att 

det en individ tolkar som normalt, ses som avvikande av nästa individ. Den syn på individer som 

informanterna förmedlar i sina respektive berättelser är baserad på deras upplevelser i 

klassrumskontexten, där synen på hur individer uppträder må skilja från den synen som finns i 

hemmet såväl som på fritiden.  

Goffman presenterar i boken Jaget och maskerna ett dramaturgiskt perspektiv på individen. Han 

hävdar att vi antar roller anpassade efter de situationer eller kontexter vi befinner oss i . Goffman 

menar vidare att då en individ spelar en roll förutsätter han att hans observatörer –publik- ska ta 

hans roll och framträdande på allvar. De förväntas tro att den person som framträder inför dem 

verkligen har de egenskaper som han önskar förmedla att han besitter.31 Goffman beskriver: 

 

När individen framträder kommer följaktligen hans framträdanden att tendera att införliva och 
exemplifiera samhällets officiellt sanktionerade värden och det i högre grad än hans beteende i 
sin helhet.32 

 

Individens rolltagande kan ses beroende på sin publik såväl som den grupp närmast honom. 

Grupperingen närmast benämner Goffman som teamet vilket presterar ett nära samarbete för att 

kunna presentera sina respektive roller. De är beroende av varandra för att uppvisa […]”en given 

projicerad definition av situationen.33 Gruppen kan tolkas skapa trygghet för individen då dennes 

förutsättningar att agera blir fördefinierade. 

 

 

                                                 
29 Ibid s.12 

30 Ibid s.14 

31 Erving Goffman, Jaget och maskerna ,(Stockholm,2006) s. 25 

32 Ibid. S.39 

33 Ibid.s.95 
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Människosyn 

 

I avsikt att söka definiera människosyn har jag valt att använda Sven-Eric Liedmans bok Att se sig 

själv i andra- om solidaritet. Liedman utgår från sociologen Howard Becker34 som definierar 

solidaritet som en handling i ömsesidighet och samhörighet. Alla individer kan ses som 

förbundna med alla och i allt.35 Individernas identitet skapas genom förståelsen av andras 

reaktioner på individen. Detta leder till att individen söker tillhörighet bland dem hon uppfattar 

acceptera henne. I denna grupp och inför dessa blickar kan individen tolkas känna såväl trygghet 

som tillhörighet36 Erkännandet av en människa som människa sker ,enligt Liedman, inte genom 

dess mänskliga egenskaper utan i kontakten med andra människor. Först i erkännandet som fås 

av andra blir hon helt en människa.37 Solidaritet kan definieras såväl som ett verkligt och ett 

ömsesidigt beroende men även som en känsla av samhörighet38. Denna känsla av samhörighet 

kan sedan tolkas leda till en acceptans av varandra som individer med de olika förutsättningar och 

egenskaper som var individ innehar.  

Dock kan förutsättningarna för såväl människovärde som inkludering bygga på en grund av 

moralfilosofi. Denna filosofi kan menas definiera handlingar ur ett moraliskt perspektiv. Axel 

Honneth,professor i filosofi, menar att det finns tre moraliska perspektiv vilka styr synen på den 

andre. Steg ett innebär att individen erkänns som en individ. Denna tillskrivs här behov och 

önskningar precis som alla andra. Denna form av erkännande benämner Honneth som ”ett 

känslomässigt understöd”. Det andra steget omfattar att den enskilde tillskrivs samma ”moraliska 

tillräknelighet som alla andra människor. Detta steg benämns som ”moralisk respekt” och menas 

vidare innehålla plikten att erkänna samtliga individers tillräknelighet. Det avslutande tredje steget 

innebär att den enskilde individen erkänns som en person vilken kan menas ha förmågor vilka 

har betydelse för en grupp.39 Dessa steg kan liknas vid upptagandet av den inkluderade eleven i 

gemenskapen.  Den sociala formen av inkludering ses som relationsbunden. Eleverna interagerar 

och skapar därigenom sociala band där eleverna bortser från eventuella funktionshinder. Den 

samhälleliga inkluderingen ses som den totala gemenskapen. Denna innehåller en fullständig 

inkludering där individerna samverkar och accepterar varandra på likvärdiga villkor inom 

samhället. Som en total gemenskap ses den samhälleliga integreringen. Den innebär en fullständig 

integrering där individerna samverkar och accepteras inom samhället på likvärdiga villkor. 40  

Jag är intresserad av på vilket/vilka sätt eleverna beskriver de inkluderade i klassen ,dvs på 

vilket/vilka sätt de upplever att det fanns en solidaritetstanke och vilket/vilka villkor den var 

                                                 
34 http://sobek.colorado.edu/SOC/SI/si-becker.htm 2011-05-22 

35 Sven-Eric Liedman,Att se sig själv i andra- om solidaritet, (Stockholm, 2000) s. 20 

36 Ibid s.65-66 

37 Ibid.s.73 

38 Ibid s.85 

39 Axel Honneth,Erkännande, (Göteborg,2003) s.106 
40 Brodin&Lindstrand s.86 

http://sobek.colorado.edu/SOC/SI/si-becker.htm
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avhängig. Den syn på andra individer som förmedlas genom informanternas berättelser har jag 

som mål att använda för att se vilken människosyn som går att utläsa av informanternas 

berättelser om skolgång samt om det framkommer hierarkier mellan eleverna och om så är fallet 

–vad som kan tolkas forma dessa. 

 

Tidigare forskning 

 

Som tidigare nämnts har fokus hos den tidigare forskningen legat mot den inkluderades situation 

samt pedagogernas upplevelser och erfarenheter av inkludering. Med anledning av detta har jag ej 

hittat avhandlingar som direkt kan appliceras på mitt ämnesval. Jag har därför valt att använda 

mig av avhandlingar som primärt handlar om de sociala relationer som förekommer i 

klassrummet såväl mellan enskilda elever som mellan elever och lärare i kombination med 

avhandlingar som behandlar lärare och elever vilka flyttats från klass till speciell 

undervisningsgrupp för elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Detta för att påvisa 

komplexiteten kring inkluderingen av elever med funktionshinder samt de mekanismer som ligger 

bakom bildandet av samhörighet och tillhörighet. 

Professor i pedagogik ,Anders Garpelins41 avhandling från 1997 Lektionen och livet- ett möte mellan 

elever som sedan bildar en klass lägger fokus på hur ungdomarna agerar som elever och hur de 

påverkar såväl som påverkar livet i klassrummet. Vidare analyserar han de sociala strukturerna 

som förekommer i klassrummet samt hur eleverna kan upplevas se på varandra med olika grader 

av gillande, likgiltighet eller aversion. Fokus har i detta avseende legat på social distans och om 

hur individen i rollen som elev skall agera samt de grupperingar som förekommer i klassrummet. 

Under studien följde Garpelin en klass under dess högstadieår-han var således med under det 

komplexa bildandet av klass där elever från olika skolor skulle hitta sin plats och samhörighet 

med de nya klasskamraterna. Garpelin påvisar genom sin studie hur individen kan försöka att 

anpassa sig till de normer och de olika grupperingar som gällde i klassen42 eller välja något av de 

handlingsalternativ vilka fanns om individen inte kunde eller ville anpassa sig till dessa normer: 

Han menar att de eleverna hade som val att : 

 

[…]antingen ge upp en del av sitt motstånd i relation till de övriga i klassen och åtminstone 
delvis anpassa sig till en mer skolorienterad attityd, eller att fortsätta sitt avståndstagande i 
förhållande till den övriga klassen med risken att kunna bli utdefinierad.43 

 

                                                 
41 http://www.mdh.se/ukk/personal/sqa/agn02 2011-05-22 

42 Anders Garpelin,Lektionen och livet,(Uppsala,1997) s.89 

43 Ibid s.93 

http://www.mdh.se/ukk/personal/sqa/agn02
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Även Helene Elvstrand, forskare i pedagogik, påvisar i sin avhandling Delaktighet i skolans 

vardagsarbete hur eleverna skapar sociala normer inom skolans värld och även på vems villkor 

social gemenskap skapas. Elvstrand har- precis som Garpelin- följt en klass under tre år och i 

kombination med intervjuer påvisar hon bland annat hur socialt deltagande sker på de deltagande 

elevernas villkor. Pedagogerna lägger vikt vid att bygga gemenskap mellan eleverna. Detta –som 

Elvstrand benämner som - gemenskaphetsbyggande syftar till att innefatta både individens 

strävan att för egen del deltaga och även att inkludera andra i denna gemenskap. Elvstrand 

belyser även pedagogernas önskan att visa att var individ är viktig i kontexten. Detta påvisas 

genom att en inkluderande tanke förmedlas. Samtliga elever skall vara med och vara delaktiga, 

dock kan detta innebära att andra elever får stå ut med mycket. Elvstrand förmedlar en pedagogs 

känsla av maktlöshet då denna inte kan tillgodose alla elevers behov.44 Kännetecknande för 

inkluderingstanken tycks vara att den individuella behandlingen och ambitionen att inte märka ut 

någon enskild elev som avvikande leder till en känsla av orättvisa hos de övriga eleverna. Denna 

känsla grundar sig på att de inte kan ha förståelse för en annan elevs behov då de ej fått kunskap 

om vilka behov den enskilda eleven har.45 Tanken kring att bygga gemenskap mellan eleverna i 

klassen har som mål att få samtliga elever att vara med och vara delaktiga i en gemenskap. 

Processerna innefattar både individens strävan att för egen del uppnå detta och att även inkludera 

andra elever i denna gemenskap. Från de deltagande elevernas perspektiv är social delaktighet 

något centralt. De elever som bär erfarenheter av att inte få vara med kan bära sår och detta 

exkluderande från gemenskapen är något de minns. Såväl inkludering som exkludering i 

gemenskapen pågår ständigt i interaktioner mellan eleverna.46 

Avhandlingen Att inte vilja vara problem47 av Yvonne Karlsson, forskare i pedagogik, tar upp elevers 

upplevelser av vägen till placering i det som benämns som speciell undervisningsgrupp (SUG) för 

exempelvis elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Denna undervisningsgrupp kan tolkas 

som en exkluderande form av undervisning där eleverna lämnar sin ursprungsklass för att 

undervisas i denna form av grupp. Denna avhandling menar jag vara relevant i min studie då den 

tar upp de omplacerade elevernas bild av det de kallar den perfekta eleven och hur denna agerar i 

klassrummet. Normerna i klassrummet i kombination med elevernas skolsvårigheter och det sätt 

som den skola eleven ursprungligen gått på hanterat detta förmedlas genom intervjuer såväl med 

eleverna själva som pedagoger och föräldrar. Karlsson menar att eleverna förmedlar en befintlig 

norm inom skolan där eleverna skall koncentrera sig och jobba snabbt. Eleverna i denna studie 

tillskriver sig själva egenskaper som hjälpbehövande och menar att de även överskridit gränsen 

för hjälpbehov i klassen.48 De beskrivs även som bärare av problem av ursprungslärare vilken 

menar att eleven kan vara kontaktsökande med en önskan om att bli sedd. Detta i kombination 

                                                 
44 Elvstrand, Helene, Delaktighet i skolans vardagsarbete ,(Linköping,2009)s.89 

45 Ibid.s.90 

46 Ibid s.103 

47 Karlsson,Yvonne,Att inte vilja vara problem, (Linköping,2007) 

48 Ibid s.83 
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med koncentrationssvårigheter gör eleven till en elev som ej följer skolans norm.49Eleverna 

menar vidare att de känner till skolans logik och vad som förväntas av en elev inom skolan. 

Denna beskrivning gör att eleverna kan tolkas som bärare av en oförmåga att leva upp till skolans 

förväntningar och följaktligen blir innehavare av brister och överskrider de normer som existerar 

i skolan.50 

Lärarnas bild av inkludering behandlas i universitetsadjunkt Jari Linikkos doktorsavhandling från 

2009 Det handlar om att hitta nyckeln- lärarens syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i 

behov av särskilt stöd i specialskolan. Linikko har tittat närmare på de dilemman som kan uppstå då 

elever med funktionshinder inkluderas med de andra i klassen såväl som den övriga 

verksamheten. Linikko menar att det föreligger ett behov av större variation och en flexibilitet i 

lärometoderna för samtliga elever i avsikt att göra det lättare för elever med behov av extra 

stöttning att bli bättre inkluderade. Det behövs ,enligt Linikko, mer interaktion mellan dessa 

elever och personal för att minska exkluderingen för elever med funktionshinder.51  Linikko 

pekar på det dilemmat att inkludering och den inkluderade elevens skolprestationer inte enbart 

påverkas av elevens individuella förutsättningar utan snarare kan ses som ett resultat av ett 

samspel där flera faktorer inverkar. Linikko nämner omgivningsfaktor som en av dessa 

inverkande faktorer.52 Acceptansen av den inkluderade elevens svårigheter liksom den omslutning 

denne möter i klassen, är enligt Linikko beroende av omgivningen.  

 

Etik 

 

Då mitt ämnesval kan tolkas som ett känsligt sådant med anledning av mitt val att fokusera på 

den grupp som per definition kan ses som den starkare och även den normgivande inom skolan. 

Jag valde därför att sträva efter att inte förstärka synen som måhända existerar kring den 

inkluderande eleven som avvikande. Med detta i åtanke gjorde jag därför ett medvetet val att 

skilja på skolor där jag utförde observationer samt de ungdomar vilka jag kom intervjua. Jag kom 

följaktligen ej att intervjua elever i de klasser där jag genomför mina observationer.  

Jag sökte och beviljades tillstånd för observationer i två klasser från rektor samt respektive 

klasslärare. Ett informationsbrev53, vilket innehöll avsikten med observationerna, de etiska 

förhållningsreglerna samt mina kontaktuppgifter skickades till målsmännen för eleverna i dessa 

båda klasser Detta informationsbrev innehöll även en talong där målsman kan samtycka såväl 

som neka till att deras barn medverkar i studien. Den tilltänkta intervjugruppen var dock elever 

                                                 
49 Ibid s.97 

50 Ibid.s.90 
51

 Jari Linikko, "Det gäller att hitta nyckeln-": lärares syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt 

stöd i specialskolan, (Stockholm, 2009) s.5 
52 Ibid  s.16 

53 Se bilaga 1 
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som lämnat grundskolan vilket innebär att de i dagsläget är över 15 år och därigenom krävs ej 

målsmans tillstånd för att intervjua dessa. Informanterna har samtliga lämnat grundskolan och 

studerar nu vidare på gymnasium. Tre av dem har under högstadiet gått i en projektklass där 

elever med neuropsykiatriska funktionshinder inkluderades i skolan. Denna klass hade hög 

personaltäthet såväl som utvald kompetent personal för att kunna möta samtliga elevers behov. 

De övriga informanterna har samtliga gått i klasser där elever med varierande funktionshinder 

varit inkluderade Även dessa informanter fick ettt informationsbrev vilket innehöll avsikten med 

intervjun, de etiska förhållningsreglerna såväl som mina kontaktuppgifter. 

En forskare bör ha stor inblick i vilka konsekvenserna av en identifiering av en individ och den 

möjliga skada publiceringen av en studie kan medföra. Därför, menar Närvänen i sin bok När 

kvalitativa studier blir text att det alltid kan ses som forskarens skyldighet att ta ställning till etiska 

frågor.54 Offentliga rapporter och dokument ska undvika att ange uppgifter utifrån vilka en 

specifik social miljö eller enskilda individer kan identifieras.55Detta är något som jag valt att ha 

med i tankarna under arbetet med min uppsats. Jag har följt vetenskapsrådets etiska krav vilka 

presenteras nedan. 

Individsskyddskravet säger att individer ska skyddas från otillbörlig insyn samt inte utsättas för 

fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Individsskyddskravet kan vidare delas in 

i fyra konkreta delar: 

Konfidentialitetskravet syftar till att identifieringen av de intervjuade skall försvåras genom att 

informanterna avidentifieras. Jag har avidentifierat såväl skolan som mina informanter för att 

möta detta krav.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen måste samtycka till deltagande.  Detta 

krav möttes genom informationsbrev där målsmännen uttryckte samtycke eller nekade att deras 

barns medverkan i studien. Samtliga föräldrar som besvarade brevet tillät sina barn delta i studien. 

Eleverna tillfrågades även av ansvariga lärare kring sin medverkan.  

Informationskravet menar att forskare ska informera uppgiftslämnare såväl som deltagare om 

uppgiften i projektet och vilka villkor som gäller för deltagandet. Det ska även framgå att 

deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att när som helst under arbetets gång avbryta sin 

medverkan.56
 Även detta krav valde jag att tillmötesgå genom informationsbrev och möjlighet för 

informanterna att nå mig via mina kontaktuppgifter om informanten av någon anledning ångrat 

sig . 

Nyttjandekravet syftar till att materialet som samlats in endast kommer att användas i den 

utsträckning som informant och forskare enats kring. Empirin som samlats in kom endast att 

                                                 
54 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text, (Lund,1999) s.67 

55   Ibid s.68 

56 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.7 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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behandlas av mig såväl under transkribering som under kodning. Det färdiga resultatet kommer 

senare att presenteras i analysdelen av denna magisteruppsats. 

Oscar Pripp skriver i Reflektion och etik om den tredje närvarande som en osynlig frågeställare. Han 

syftar här till den omslutande uppfattning som kan drabba en specifik kategori människor som 

tillskrivs ett samhälleligt intresse.  Detta intresse får till följd att dessa individer bedöms som ett 

kollektiv och tillskrivs en mängd egenskaper, vilka kan vara svåra att välja bort i mötet med andra. 

Följaktligen omsluts individen av andras uppfattningar om de karakteristiska egenskaper gruppen 

innehar.57 Eva Fägerborg utvecklar detta genom att mena att en intervjuad som är medveten om 

denna omslutande uppfattning kan göra val för att förmedla en tillrättalagd syn på gruppen 

genom att exempelvis framhäva eller nedtona frågeställningar som kan leda till att meningarna 

kring gruppen förstärks.58 De förutfattade meningarna som samhället har kring exempelvis barn 

med neuropsykiatriska funktionshinder kan skapa en bild av vad dessa barn förväntas agera i 

skolmiljö eller vad de förväntas kunna uppnå genom social träning eller anpassning. Dessa 

förutfattade bilder kan förhindra att barnet bemöts som individ och istället som tillhörande ett 

kollektiv som omsluter alla individer med detta specifika funktionshinder. Detta kan användas 

som ett ytterligare skäl till att ej intervjua elever i den klass där jag gör mina observationer. 

Eleverna kan, då de ej vill peka ut någon specifik klasskamrat som avvikande från klassens 

normer, välja att inte svara uppriktigt på de frågor jag ställer dem.  

Jag har även valt att inte presentera mina informanter närmare för att dessa ej skall kunna 

identifieras och därigenom peka ut de klasskamrater vilka nämns i citat från informanterna. 

Informanterna har även fått namn vilka inte överensstämmer med deras kön för att ytterligare 

säkerställa att dessa inte kan identifieras. 

 

Bakgrund 

Exkluderingen av elever vilka sågs som avvikande kan relateras till folkskolans skapelse. Under 

1906 sågs denna segregering som något vilket gynnade samtliga elever. Detta sedan de elever 

vilka menades ha intellektuella brister hävdade skapa en läromiljö vilken hämmade alla elever i 

klassrummet59 Den särskiljande tanken ändrades till en inkluderade sådan 1967 då det beslutades 

att grundskolan skulle ta emot såväl som integrera barn med funktionshinder. Grundskolan 

organiserade då vad som kallas för en samordnad specialundervisning där en speciallärare 

samverkade med klassläraren och assisterade den inkluderade eleven i klassrummet.60  Denna 

tanke kan menas leva kvar i dagens inkludering då eleven kan tilldelas en resursperson för 

stöttning i skoldagen. Tanken om en skola för alla skapades med läroplan 80. Här kompletteras 

                                                 
57 Oscar Pripp, Reflektion och etik i Etnologiskt fältarbete, Lars Kaijser & Magnus Öhlander  (Lund, 1999) s.43 

58 Eva Fägerborg, Intervjuer i Etnologiskt fältarbete ,Kaijser Lars & Öhlander, Magnus (red), (Lund,1999) s.58 

59 Hjörne&Säljö s. 31 

60 Brodin&Lindstrand.s.44 
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läroplanen med tanken om avskiljd undervisning för elever vilka menades inte kunna tillgodogöra 

sig den undervisning som förekom i klassrummet. Läroplanen kan tolkas mena att om eleven 

hade stora intellektuella eller fysiska svårigheter rekommenderades kompensatoriska strategier61  

Särskiljandet av elever med neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, Autism och 

Aspergers kan även ses ur en tidsmässig diskurs. Under 1800-talets moraliska och religiösa 

diskurs benämndes dessa barn som utan erforderlig fattningsförmåga, fåne, idiot, sinneslö, lat, 

fattig, stygg såväl som vanartig.  Dessa begrepp har under tidens gång omvandlats för att under 

1990-talet handla mer om en biomedicinsk diskurs som beskriver eleverna med ord som psykiskt 

utvecklingsstörd, begåvningshandikappad, ADHD, Aspergers, autism och Tourettes.62  

Exempelvis ADHD kan inte ses som ett entydigt avgränsbart tillstånd. Dessa diagnoser är 

exempel på vad som kallas symptomdiagnoser. Funktionshindren betraktas som osynliga sådana 

vilket ytterligare påvisar problematiken med att fastställa dess karaktär.63  

Elevernas svårigheter syns inte på ytan och detta faktum kan menas försvåra en inkludering då de 

övriga eleverna kan uppfatta agerandet som bråkigt eller som enbart besvärligt.  

 

Begrepp 

Under analysen kommer begrepp såsom inkludering och exkludering samt likvärdighetsprincip 

och behovsprincip att användas. För att förtydliga dessa begrepp väljer jag att i detta stycke 

beskriva dessa närmare. 

Inkludering av elever med funktionshinder innebär rent formellt att eleven placeras i en klass där 

de övriga eleverna ej har funktionshinder. Dock leder denna placering enligt Brodin och 

Lindstrand ej per automatik till att eleven blir integrerad med den övriga klassen. Inkluderingen 

kan menas vara total då eleven betraktas som en naturlig del av klassen och därigenom upplever 

sig ingå i klassens gemenskap.64 Pedagogen Mårten Söder menar att den typ av inkludering kan 

menas vara relationsbunden. Eleverna interagerar och därigenom skapas sociala relationer 

oberoende på eventuella funktionshinder. Den samhälleliga inkluderingen ses som en total 

gemenskap. Här åsyftas en inkludering där samtliga individer samverkar och accepteras på 

likvärdiga villkor.65 

Pedagogisk personal kan i samarbeta med sakkunniga välja att placera den enskilda eleven i en 

avskild lugnare miljö. Dock leder denna placering även till att eleven exkluderas från 

klasskontexten. Peder Haug väljer att benämna detta som en exkluderande form av inkludering.66 

                                                 
61 Ibid.s.47 

62iHjörne&Säljö.s.55 

63 Ibid s.52-53 

64 Brodin&Lindstrand s. 70 

65 ibid s.86 

66 Haug s.23 
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Exkluderingen av elever med funktionshinder sker måhända såväl för den enskilda elevens bästa 

som för att underlätta för pedagogen att möta samtliga elevers behov i klassrummet. 

Skollagen menar att :  

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. 
67 

Likvärdighetsprincipen kan tolkas mena att samtliga elever skall behandlas på likvärdigt sätt i 

klassrummet oavsett elevens individuella förutsättningar. Denna princip hänvisas till i Elvstrands 

avhandling där denna benämns som likhetsprincip. Detta är även den benämning vilken jag valt 

att använda under analysen. Likhetsprincipen kan ibland tolkas kollidera mot behovsprincipen. 

Skollagen kan tolkas mena att undervisningen skall ses vara likvärdig för elever såväl i 

särskoleverksamhet som i annan skolverksamhet. Detta kan tolkas som att elevernas individuella 

behov skall tillgodoses likväl som de skall behandlas på likvärdigt sätt som de övriga eleverna i 

klassen.  

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 

fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.68 

Även denna princip används av pedagoger i Elvstrands avhandling. Denna innebär att den eleven 

som ses vara i störst behov av hjälp också skall få den hjälp eleven behöver.69  Behovsprincipen 

kan- som senare kommer återkopplas till- leda till att elever upplever sig åsidosatta i klassrummet. 

 

Analys 

Informanterna har samtliga sina versioner av hur skolgången med inkluderade elever varit och 

hur denna inkludering påverkat deras egen såväl som den inkluderades skolgång. Intervjuerna har 

analyserats och under detta analysarbete framkom tre huvudkategorier Förhållningssätt, Undervisning 

och En av oss .Dessa kategorier kan uttolkas från informanternas berättelser vara av vikt för 

inkluderingen. Under respektive huvudkategori kommer underkategorier till dessa att presenteras. 

 

Förhållningssätt 

 

Under mina observationer på skolan kom insikt om att solidaritet och gemenskap kan tolkas vara 

kontextbundna. De normer som existerar i klassrummet och på skolgården måhända inte är lika 

förekommande exempelvis på fritiden. Exempel där solidariteten tycks förekomma genom 

klasstillhörigheten genom att exempelvis det kan ses som acceptabelt att de inom klassen har en 

                                                 
67  http://www.skolverket.se/sb/d/4520/a/24815 2011-06-10 

 

69 Elvstrand s.242 

http://www.skolverket.se/sb/d/4520/a/24815
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jargong som kan tolkas tuff medan om en utomstående anammar samma ordval mot en 

klasskamrat sluter klasskamraterna upp bakom för att markera att ingen går på en klasskamrat. 

Solidariteten kan även ses då en klasskamrat väljer att följa med den kamrat som går från leken 

sedan äldre barn tillsluter på skolgården.  

 

Skillnader i synen på den andre 

 

Under intervjuerna ges de inkluderade eleverna benämningar såsom exempelvis :Problembarn, 

attitydiga, specialbråkstakebarn, specialfall och irriterande. Exemplen nedan kommer från två 

separata intervjuer med Albin och Jacob. 

 

Albin:Sedan fanns ju specialfall också 

Jag:Specialfall? 

Albin:Ja,som inte kunde sköta sig i klassrummet 

 

Jacob:Personen i fråga som hade resursen var irriterande 

 

Jacob:En av de som styrde var ju ett av problembarnen 

 

Informanterna tycks här tilldela de inkluderade eleverna definitioner utifrån beteenden som av allt 

att döma avvikit från övrigas. De som inte kunde anpassa sig till normerna i klassrummet det vill 

säga inte sköta sig beskrivs som specialfall och problembarn. Deras beteenden har uppfattats som 

irriterande av klasskamraterna, dock upplevs det av informanten ej skapat känsla av 

underlägsenhet hos den inkluderade eleven.. Detta då det nämns att en av de inkluderade var 

långt upp i klassens hierarki. Jacob förefaller definiera klasskamrater efter sin känsla av att eleven 

är irriterande samt problembarn. Genom benämnandet av de inkluderade eleverna särskiljer 

informanterna de inkluderade från de övriga i klassen. Särskiljandet mellan oss och de andra sker 

genom användandet av olika definitioner på de av informanterna vilka varit elever i projektklass 

och de övriga informanterna. Informanterna från projektklassen använder ofta benämningen de 

andra alternativt den inkluderade elevens namn. De övriga informanterna använder definitioner 

såsom de ovan beskrivna.  

Informanterna från projektklassen förefaller i sina berättelser ha en större acceptans mot de 

elever med mindre dolda funktionshinder som funnits -även om det kan förekommit viss 
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irritation mot störande ljud såväl som utbrott i klassrummet. Denna acceptans kan komma från 

den information som eleverna i projektklassen varit medvetna om de inkluderade elevernas 

situation. 

Informanterna förmedlar även en skillnad i acceptans mot enskilda elever beroende på hur deras 

funktionshinder yttrat sig. De elever vilka beskrivs som tysta och tillbakadragna förefaller ha varit 

mer accepterade än de elever vilka uppvisat ett mer utåtagerande sätt. Oacceptansen förefaller 

med andra ord tillta med det utrymme den inkluderade eleven tagit sig. Dock kan följande citat 

påvisa hur informanterna reagerar även på den klasskamrat vilken är tillbakadragen och tyst. 

Eleven i fråga menas ha varit frånvarande i sin närvaro och på så vis inte stört de andra i arbetet i 

klassrummet, trots detta har informanterna reagerat på hennes tystnad. Detta kan tolkas som att 

eleven ifråga bryter de normer vilka de övriga klasskamraterna ser som självklara. Informanterna 

förmedlar här att det anses vara skillnad mellan de som agerar störande i klassrummet och de 

som är tysta. Detta gör att det måhända kan utläsas en större acceptans gällande de elever vilkas 

funktionshinder ej yttrar sig genom ett utåtagerande sätt.   

 

Emelie: Jo, h*n har alltid varit i sin egen lilla värld sådär  

Elin:h*n störde ju inte alls på samma sätt som de andra störde Det är skillnad på det liksom 

 

Detsamma kan utläsas av intervjun med Albin. Han tar under sin intervju upp skillnaden mellan 

två klasskamrater vilka båda är innehavare av funktionshinder men agerar på olika vis: 

 

Albin:Ja, *namn* var störig. Man visste var h*n var. H*n syntes hördes och hoppade kring. 
Men h*n var inte på alla våra lektioner antingen så hade h*n stöd eller så kom h*n helt enkelt 
inte. Den andra var tyst och tillbakadragen så man märkte inte *klasskamratens namn* Det var 
två vitt skilda personligheter så 

 

Här kan Albin hävdas påvisa hur elever som anpassar sig till de normer som existerar i 

klassrummet på ytan kan menas vara mer accepterade än de elever som utmanar normen genom 

att vara utåtagerande och högljudd. Genom att påvisa elevens frånvaro kan Albin tolkas kritisera 

elevens agerande då denna ej följer skolans regler genom att ibland helt enkelt inte komma på 

lektionerna. Att ta lagom med plats i klassen förefaller vara avvikandets gräns. Att kunna ta denna 

plats, varken mer eller mindre, är enligt mina informanter inte självklart för alla. Jacob spekulerar 

kring hur känslan av otillräcklighet skapar en otrygghet vilket leder till att elever med 

funktionshinder måhända gömmer sig bakom en roll vilken flyttar fokus från elevens 

problematik.  

 

Jacob: jag må vara speciell men jag kan fortfarande ta min plats- ja jag vet ju inte men jag tror 
att det kan vara en bidragande orsak till att på grund utav det så måste de ta ännu mer 

utrymme. 



 20 

 

Identitetens betydelse för samtliga elever kan menas vara stor och rädslan för att bli märkt som 

avvikande kan i tonåren vara stor. Informanterna kan tyckas särskilja de inkluderade såväl genom 

språkbruk som att de inkluderade indelas i mer eller mindre accepterade beroende på hur deras 

respektive funktionshinder gestaltar sig. Dock påvisar citatet där Emelie och Elin diskuterar deras 

tysta klasskamrat hur acceptansen har gränser såväl mot de tysta som mot de mer utåtagerande. 

Medvetenhet 

 

Under gruppintervjun framkommer en avsaknad av information kring de inkluderade elevernas 

problematik. Inför projektklassen beskrivs de ansvariga ha valt att inte informera eleverna kring 

de inkluderade elevernas funktionshinder. Detta ledde enligt informanternas berättelser till att 

eleverna inte kände sig nog rustade för de uttryck respektive inkluderade elevs funktionshinder 

kunde ta sig. De uttrycker att de skulle önskat bli mer varskodda om vad som kunde hända så att 

de sluppit bli överraskade av olika situationer 

 

Elin: det känns inte som man blev så asså förvarnad. 

Emelie: det blev man INTE. Det var bara så här liksom OJ.Alltså man fick överraskningar 
hela tiden 

 

Mina informanter förmedlar en tanke kring hur mer information om respektive funktionshinder 

och de problem vilka funktionshindren kan föra med sig skulle förenklat deras förhållningssätt till 

den inkluderade eleven. Informanterna fick nu istället själva upptäcka vilken problematik som 

inkluderingen kunde medföra samt hur de skulle hantera de inkluderade elevernas svårigheter. 

 

Veronica: man skulle haft lite mer information  

Elin: ja, Pratat med oss och sagt hur det ligger till liksom att: 

Veronica: ja liksom förklarat att varför de gjorde som de gjorde.. för tanken är ju jättegod med 
det 

Emelie: som *elevens* mamma kom dit. Men det kunde hon ju ha gjort redan i början för nu 
gjorde hon det rätt sent i 8an 

Elin:för det kommer jag ihåg då förstod man lite mer hur h*n fungerar och så hur man skulle 
tackla och hur man skulle vara. 

 

Som ovan visats efterlyser mina informanter en dialog kring svårigheter såväl som lättheter och 

hur de hade kunnat förhålla sig till de inkluderade. Informanten tycks även förmedla hur såväl 

förståelsen för klasskamratens problematik ökat men att hon även fick en insikt i hur hon skulle 
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hantera och förhålla sig till klasskamraten i och med att mamman valde att informera kring 

dennes problematik. Veronica tycks mena att hon inser de saker som är bra med 

inkluderingstanken men parallellt med detta kan hon leverera kritik mot det som hon upplever 

som bristande information. Den information som förmedlats av elevens mamma kan ses som 

viktig ur informanternas perspektiv då denna gav dem redskap för hur eleven behövde bemötas 

och vilken problematik som eleven led av.  

Information kan utifrån detta citat tyckas öka acceptansen för elevernas individuella behov och 

förutsättningar. Måhända kan en rädsla finnas att den inkluderade eleven skall stigmatiseras då de 

övriga eleverna informeras kring problematiken.  Bland mina informanter finns det även de som 

fått instruktioner av sina lärare om hur de ska förhålla sig till de inkluderade eleverna. Detta har 

då främst handlar om ett icke agerande  

 

Jacob:  Det var ju som vår klassmentor på högstadiet  han kom in och sa – ni måste ignorera 
honom när han gör så här.  

 

Frånvaron av information skapade enligt informanterna dock en medvetenhet ändå, en 

medvetenhet vilken formades av åtgärder de inkluderade eleverna fick.  

 

Veronica: Vi visste ju liksom.Det känns ju .. från **** skolan har vi ju alltid vetat om liksom 
att de som går i *studiegård* har problem liksom och de behöver extra hjälp .   

 

Varken pedagoger eller information omnämns i dessa båda citat, vilket öppnar för en tolkning där 

eleverna själva skapar bilder av varandra genom social interaktion. Dessa bilder kan menas ligga 

till grund för det sätt på vilket eleverna agerar mot varandra.  

 

Jag;  Var det någon ni hade haft i klassen tidigare eller kom de in i sjuan? 

Albin: De hade gått i parallellklass tidigare. SÅ vi visste ju vem de var sedan innan. 

 

Synen på de inkluderade eleverna som annorlunda kan ses förmedlas i ovan angivna citat. Genom 

att eleverna exkluderas på studiegården skapas en medvetenhet kring deras hjälpbehov och 

måhända även en syn på dem såsom annorlunda. De sociala interaktionerna mellan eleverna 

förefaller förmedla synen vidare även till de övriga skolkamraterna. Informanternas syn kan 

ställas mot Linikko som menar att det även finns risk elever med diagnos av skilda slag kan 

komma att ses som sin funktionsnedsättning och därigenom kan elevens individuella behov 
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komma att ”generaliseras och förenklas”.70 Han fortsätter: ”Detta kan leda till en förenklad tanke 

om att det endast finns en specifik undervisning för en specifik grupp”.71 Linikko påvisar att det 

behövs en fördjupad analys där elevens starka såväl som svaga sidor och en sammanfattning av 

vilka hinder det må förekomma för inlärningen påvisas och att denna analys sedan kan ligga till 

grund för det kommande arbetet med eleven.  

Informanterna upplevs skapa syn på de inkluderade utifrån de omslutande åtgärder dessa elever 

möts av. Pedagoger och övrig personal kan, i samråd med föräldrar, välja att inte informera elever 

kring de inkluderades problematik. Måhända för att inte öka stigmat kring funktionshindret. 

Elvstrand menar dock att pedagogernas strävan att inte peka ut enskilda elever kan även få en 

motsatt effekt då eleverna inte förstår varför vissa elever kan få ,vad de ser som, fördelar. 72 Dessa 

fördelar kan ,ur pedagogens perspektiv , ses som hjälpmedel för att den inkluderade eleven skall 

klara skoldagen, men ur de övriga elevernas perspektiv kan dessa tolkas som orättvisa och 

därigenom exkludera den inkluderade från gemenskapen. 

 

Kompensationsstrategi 

 

Under gruppintervjun framkommer hur en inkluderad elev själv kritiserade andra inkluderade 

elever för deras tillkortakommanden. Veronica berättar om en klasskamrat som uppges ha gett 

andra öknamn trots att denna elev själv innehar funktionshinder. Det fanns av allt att döma en 

osynlig överenskommelse kring om eller hur man i klassen fick kommentera eller benämna 

funktionshindret Medvetenheten kan tolkas framkomma i följande citat: 

 

Veronica:*namn* har diagnos men h*n har ju skämts ända sedan början  

 

Måhända kan här en hierarki utläsas bland klasskamraterna. De inkluderade eleverna indelas i 

skikt där den elev vars funktionshinder ej uttalas står över de övriga inkluderade och därigenom 

kan tolkas ge sig själv rätten att kritisera andras inkluderades tillkortakommanden. Parallellt med 

detta omsluts eleven själv av de övriga klasskamraternas acceptans och blir därigenom ej retad 

eller utsatt. Honneth beskriver detta som den lägsta formen av moralisk kränkning. Han beskriver 

detta som att individer […]”genom förödmjukning eller brist på respekt görs varse att deras 

                                                 
70 Linikko s. 9 

71 Ibid s.9 

72 Ibid.s.244 
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förmågor inte åtnjuter något erkännande.”73 Här kan individens känsla av att vara socialt 

accepterad i en specifik kontext –detta fall i skolan- förminskas.74Klasskamraten kan tolkas stå 

över de vars funktionshinder ses som mer uttalade och därigenom ta sig rätten att förminska 

dem. Detta parallellt med att de övriga klasskamraternas empati med elevens skam förhindrar 

dem att agera på ett likartat sätt mot denna.   

Rädslan att bli stämplad som avvikande eller uddavarande kan leda till att eleven istället för att 

acceptera sitt funktionshinder väljer att anta en roll som motsäger dennes funktionshinder. Enligt 

Goffmans dramaturgiska teori kan tolkningen göras att rollen som clown eller som en av de coola 

innemänniskorna kan underlätta att flytta fokus från elevens egna tillkortakommanden för att 

istället påvisa och förstärka de andra egenskaper som eleven innehar. Goffman menar i boken 

Jaget och maskerna att för att ett rolltagande skall fungera fullt ut krävs ett team vilket ,enligt 

Goffman, kan ”[…] definieras som en samling individer som måste prestera ett intimt samarbete 

för att kunna bevara en given projicerad definition av situationen.”75 Eleverna vilka väljer att 

aktivt kompensera sitt funktionshinder genom att anta roller, förefaller även de behöva en grupp 

vilken på olika vis stödjer den bild som rolltagaren vill förmedla. Jacob säger ”Han visste ju att 

vad jag än gör så har jag en liten grupp som kommer stödja mig.” Detta kan tolkas som att den 

inkluderade känner en trygghet av att ha sin grupp kring sig och därigenom vet att de kommer 

stödja honom oavsett om han väljer att utmana normer i klassrummet eller provocera andra. 

Kanske handlar det om att den inkluderade elev som gav sig på andra, gjorde det för att tona ned 

sina egna tillkortakommanden. Detta beskrivs även i Karlssons avhandling där elever påpekar 

andras tillkortakommanden för att påvisa att eleverna själva inte passar in i normen som 

funktionshindrad.76 Ytterligare strategier kan vara att eleven väljer att gömma sina 

tillkortakommanden bakom en fasad vilken är anpassad till de normer som förekommer i 

klassrummet eller vilken passar den roll eleven har valt att anta. Veronica förmedlar en känsla av 

att vara medveten om klasskamratens funktionshinder men tycks välja att tona ned detta då hon 

anser sig veta att klasskamraten upplever funktionshindret som något skamligt eller 

stigmatiserande. Acceptansen från eleven kring problematiken vilken funktionshindret kan 

medföra tycks vara minimal. Rädslan att stigmatiseras och bedömas utifrån funktionshindrets 

begränsningar medför ett behov att gömma sig bakom en fasad av normalitet. Elvstrand menar i 

sin avhandling att en strategi för att göra sig populär bland klasskamraterna kan vara en 

anpassning till gruppens agerande.77 

                                                 
73 Honneth s.102 

74 Ibid s.102 

75 Goffman s.95 

76 Karlsson s.86 

77 Elvstrand s.196 
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Ytterligare sätt att kompensera funktionshinder som jag kunnat urskilja i mitt material är att inta 

rollen som clown och därigenom måhända utmana den norm som säger att läraren skall styra 

undervisningen. Jacob säger: 

 

[…]en av de som styrde var ett av problembarnen. H*n markerade ju revir att h*n kunde 
komma sent genom att exempelvis komma in på lektionen och spela elgitarr och störa läraren 
som hade kommit igång med undervisningen. Så försökte h*n markera- jag är över läraren jag 
kan komma in och göra som jag vill.  

 

Den inkluderade eleven kan ses som utmana såväl den norm som säger att eleven skall komma i 

tid till lektionen som den norm som menar att elever skall lyssna på lärare som föreläser. Genom 

att Jacob tillskriver klasskamraten namn som problembarn, kan han tolkas ha definierat 

klasskamraten som besvärlig och jobbig genom detta avvikande från normerna. 

Garpelin menar att ungdomarna antar elevroller bakom vilka de försöker […] framställa sig så 

som de vill uppfattas av läraren, klassen i stort, speciella grupperingar och/eller det egna teamet.78 

Den roll som eleven väljer eller tilldelas av omgivningen har betydelse för hur eleven uppfattas. 

Eleven i Jacobs citat kan måhända menas förmedla en önskan om att bli sedd såsom clown för 

att dölja funktionshindret. 

 

Marginalisering 

 

Acceptans och respekt för varandras individuella egenskaper kan ses relevant för att skapa 

gemenskap. Dock kan individuella egenskaper leda till att elever marginaliseras i gemenskapen. 

Det behöver inte handla om en marginalisering på grund av att en elev tagit mycket plats, snarare 

att inte ha tagit någon. Under gruppintervjun kan informanterna menas ge exempel på vad de 

uppfattar såsom en klasskamrat som aldrig ville vara i vägen eller förmedla sin åsikt. Han/hon 

beskrivs av mina informanter mer eller mindre marginaliserat sig själv genom sitt icke agerande. 

De säger: 

 

Veronica:*namn* sa alltid ”det spelar ingen roll” Vad man än frågade så sa h*n så 

Jag:Varför tror ni h*n gjorde så? 

Emelie:h*n ville inte vara till besvär.. eller vara i vägen 

 

Här kan informanterna tolkas tillskriva klasskamraten egenskaper utifrån klasskamratens 

beteende. Klasskamraten tillskrivs egenskaper såsom att hon inte vill vara i vägen och därför inte 

                                                 
78 Garpelin s.170 
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förmedlar sin åsikt i frågor som rör även henne. Detta beteende riskerar dock att leda till den 

marginalisering vilken Elvstrand påvisar i sin avhandling. Vissa elever tar sig en större delaktighet 

i grupprocesser. Detta, menar Elvstrand, kan leda till att elever marginaliseras i demokratiska 

processer.79 Då eleven inte vågar eller kan påvisa sin egen önskan utan accepterar andras förslag 

riskerar eleven att försvinna i den stora massan.  

Marginaliseringen kan även innebära att de inkluderade eleverna inte ses som en klasskamrat utan 

en av de andra som exkluderas från undervisningen genom studiegården eller användandet av ett 

särskilt schema vilket innebär att eleven inte deltar på likvärdiga villkor som de övriga eleverna. 

Dock kan upplevelsen kring marginalisering även ses från de övriga eleverna. Informanterna kan 

genom citat nedan tolkas påvisa en känsla av hur lärarna valde att prioritera de inkluderade 

eleverna och därigenom marginalisera de övriga eleverna. 

 

 

Veronica:det kändes ibland som man blev åsidosatt för att man var den normala. 

Man fick ju inte liksom om man behövde hjälp det var ju de som behövde 

Emelie: ja, det var ju de som behövde den inte vi 

Veronica: lärarna : vi kommer sen 

Elin: ja så 

Veronica: det var väldigt så  

Elin: vi fick klara oss själva. 

Veronica: vi kom i andra hand och så sa de..men ta hjälp av varandra och visst 

 

Informanterna kan här tolkas såsom att de upplevde sig åsidosatta för att de ej hade problem med 

skolarbetet. Detta var något som enligt dem uttrycktes implicit av lärarna genom deras agerande 

Eleverna förväntades av allt att döma ta hjälp av varandra vid behov. Förhållningssättet av lärarna 

kan upplevas som marginaliserande mot de övriga eleverna. Denna uppfattning förefaller delas 

även av Jacob som förklarar att lärarna hade sina favoriter. Lärarna prioriterade de elever som 

hade svårigheter och därefter menar Jacob att de populära eleverna kom. Han förmedlar en 

känsla av att acceptera att eleverna med svårigheter kommer först, men uttrycker en irritation 

över att de populära kom därefter.  

 

Jacob: Hur de skötte det?? Genom att det var väldigt mycket specialbarn- det är ju inte 
favorisering utan berodde ju på att de behövde mer hjälp men så efter det så följde –även om 
du satt och räckte upp handen så följdes de av även normala –även om det fanns de som räckt 
upp handen kortare så finns det lärare som gick till dem  

                                                 
79 Elvstrand s.236 



 26 

Jag: Du sa mycket behovsbarn. Hur menar du att de fick särbehandling? 

Jacob: De fick särbehandling för att de behövde ju mer hjälp annars satt de och skrek och 
störde resten av klassen eller lekte pajas 

 

Det ovan nämnda kan tolkas som en känsla att bli marginaliserad av lärarens agerande. Läraren 

upplevs här bortse från de normer vilka existerar i klassrummet där samtliga elever efter behov 

skall behandlas lika.  

Eleverna i skolan kan tolkas som innehavare av olika förutsättningar för att tillgodogöra sig och 

målsättningarna för skolgången . Denna kan även påverkas av inställningen till skolan såväl som 

skolarbetet i stort. Albin förefaller mena att de elever som inte deltagit och istället intagit en 

attityd i vilken de inte visar intresse för skolarbetet kan ha gjort ett felaktigt val. Detta val menar 

han kan ha inverkat på klasskamraternas betyg sedan dessa elever valt att fokusera på sina antagna 

roller istället för att lägga fokus på skolan. 

 

Albin: De kan ha förlorat på skolgången-kan de ha gjort- Att de skulle visa att de inte brydde 
sig så de fokuserade på att vara coola istället för att fokusera på skolgången. 

 

De valda eller tilldelade rollerna som cool eller ha en viss attityd kan utifrån Goffmans 

dramaturgiska teori tolkas innebära att eleverna väljer att inte delta på likartade villkor som andra. 

Fokus placeras på de yttre attributen och att förankra sin roll som cool hos teamen och publiken.  

Citatet nedan är ett exempel på ett uttalande av mina informanter om hur inkluderade elever 

intagit vissa roller för att märkas i klassen. Detta är något som av allt att döma inte uppfattas som 

positivt av informanten, snarare respektlöst. Här framförs en åsikt om att visa hänsyn för sina 

klasskamrater är viktigt.   

 

Albin:Asså Det var lite attitydproblem och så tror jag att de ville visa …inte just att de var 
coola utan att de ville vara egna och sticka ut lite. Och visa sig att de inte brydde sig om vad 
lärarna tyckte överhuvudtaget. 

Jag:Vad känner du för det? 

Albin:Ja, de får ju göra vad de vill med sina liv men jag tycker att de borde respektera oss 
andra så att de inte störde så himla dant. 

 

Normer såsom studiero i klassrummet kan ses i citaten från samtliga informanter. Dock förefaller 

denna norm utmanas från klasskamrater oberoende på om dessa innehar funktionshinder eller 

antagit en roll som innehåller en attityd. Citatet ovan kan ses illustrera en uppfattning att 

rolltagandet leder till att elever väljer att fokusera på ,vad som informanten tolkar som, felaktiga 

saker. Måhända kan detta rolltagandet även tolkas som ett medvetet val där den inkluderade 

eleven väljer att avvika från normen och därigenom märkas ännu mer.  
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Även om eleverna utan funktionshinder kan ses som normbärare i klassrummet, visar 

intervjuerna att informanterna känner sig åsidosatta i linje med den behovsprincip som 

presenteras av de pedagoger som förekommer i Elvstrands avhandling. Denna princip syftar till 

att elever med störst behov skall få mest hjälp.80 Dock leder denna princip till den frustration som 

förmedlas i citatet från gruppintervjun. Linikko menar att ett exempel på marginalisering även 

kan vara ett bemötande som exkluderar eleven. Han menar vidare att social exkludering är att inte 

ställa anspråk på individen att betrakta denna som ett intet då det gäller medskapande för att 

upprätta och utveckla det sociala sammanhanget.81 

Marginaliseringen kan tolkas bli uttalad av såväl den elev som inte vågar föra fram sin åsikt och 

därigenom svarar ”det spelar ingen roll” såväl som den elev vilken väljer att anta en roll för att 

kompensera sitt funktionshinder och gömma det bakom en mask. Även Anders Garpelin 

behandlar den förväntade roll som elever och det uppförande ungdomarna förväntas ha. Dock 

bör vi, enligt Garpelin, bära i minnet att eleverna inte endast är elever utan även ungdomar.82 Han 

fortsätter: 

 

De uppvisar både likheter och olikheter något som medför att de har olika förutsättningar att 
möta skolan som i sin tur har olika möjlighet att ta emot dem.83 

 

Elever kan generellt ses som innehavare av lättheter såväl som av svårigheter vilka påverkar 

förmågan att delta i det sociala samspelet i klassrummet såväl som den undervisning som ges 

dem. Detta kan även leda till svårigheter att bygga upp en gemensamhetskänsla inom klassen. 

Elvstrand poängterar att tanken kring att bygga gemenskap mellan eleverna i klassen har som mål 

att få samtliga elever att vara med och känna sig delaktiga i en gemenskap. Processerna innefattar 

både individens strävan att för egen del uppnå detta och att även inkludera andra elever i denna 

gemenskap. Från de deltagande elevernas perspektiv är social delaktighet något centralt. De 

elever som bär erfarenheter av att inte få vara med kan bära sår och detta exkluderande från 

gemenskapen är något de minns. Såväl inkludering som exkludering i gemenskapen pågår ständigt 

i interaktioner mellan eleverna.84 Den sociala delaktigheten kan –utifrån informanternas utsagor- 

tolkas vara avhängig den roll eleven tilldelats  i klassgemenskapen. Den tysta eleven kan menas bli 

marginaliserad från sociala beslutsprocessen genom sin tystnad. Informanterna tycks dock se de 

elever vilka inte är utåtagerande med större acceptans än de elever som är utåtagerande och 

därigenom stör undervisningen. 

 

                                                 
80 Elvstrand s.242 

81 Linikko s. 23 

82 Garpelin s.32 

83 Ibid s.33 

84 Ibid s.103 
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Social delaktighet 

 

Gemenskap och delaktighet kan, utifrån mina informanters berättelse, ses vara avhängig villkor 

som eleverna tycks ha att förhålla sig till. Hur eleven möter dessa villkor, kan få till följd att 

eleven exkluderas socialt från de övriga eleverna i klassen Den sociala exkluderingen kan, som 

tidigare visats, bero på att alla söker sig till individer som de kan känna igen sig i. Detta behov av 

att känna acceptans och delaktighet kan även utläsas i följande citat från gruppintervjun. Här 

tillfrågas informanterna om någon enskild elev kunde tolkas vara exkluderad från gemenskapen i 

den mellanstadieklass där både Emelie och Elin gick.  

 

Elin: jooo 

Emelie. inte utpekat en person Mer kanske att kanske det gänget.. 

Jag: Mer att det var en speciell klick som var för sig?   

Emelie: de hade ju ändå varandra..det var ju inte att en … 

Veronica: men så blir det ju 

Elin: det var ju inte bara en..så var det inte 

 

Citatet ovan speglar en uppfattning om att elever som avviker från normen söker trygghet i 

varandra, det vill säga andra avvikare, och därigenom blir gruppen som sådan stigmatiserad. 

Informanterna kan ses föra fram en syn där de som benämns som de andra är exkluderade från de 

övriga. Likväl kan informanterna tolkas framhålla att de elever som var annorlunda hade en egen 

grupp utanför gruppen. Veronica uppvisar vad som kan tolkas som ambivalens kring detta 

faktum. Hon framhåller att de inkluderade umgås med varandra och de övriga eleverna ej 

umgicks med dem. Dock poängterar hon att de ibland deltog i leken. De inkluderade elevernas 

situation beskrivs: 

 

Veronica: De umgicks ju med varandra. Vi umgicks ju inte med dem. De umgicks ju med 
varandra. Eller de var ju med ibland. Men på min skola så gick de ju ofta till studiegården på 
rasterna. De hade ju liksom annorlunda schema så de hade ju inte raster när vi hade rast. 

 

Även Albin reflekterar över grupperingar. Dock förmedlar han en känsla av att vara utanför då 

han delar in grupperna i de coola och vi andra.  Det kan tolkas som att avvikandet inte behöver 

uppfattas som något nedsättande.  

I intervjuerna beskrivs de inkluderade eleverna som socialt exkluderade från de övriga eleverna. 

Dock kan en osäkerhet måhända uttolkas kring det faktum huruvida de inkluderade eleverna 

valde att umgås i den grupp där de kände tillhörighet eller om det kan tolkas såsom att den 
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exkludering som upplevs funnits lett till att denna gruppering skapats. Ett exkluderande förklaras 

också med att eleverna tilldelats sitt eget schema vilket innebar att de ej var deltagande på 

rasterna. De inkluderade eleverna särskils och indelas i en egen avskild grupp. 

Gemenskap kan byggas på olikartade grunder. Julia gick från fjärde klass i en specialklass för 

hennes intresseområde. Hon förmedlar en bild av: 

 

Julia:[…]vi var väldigt sammansvetsade så alla som ville vara med i det vi gjorde fick det. 
Dock ville ju inte alla vara med på allt men det accepterades ju också då. 

 

Julia förmedlar en bild av en klassgemenskap där samtliga klasskamrater fick delta. Dock kan det 

tolkas tudelat då informanten framhåller att alla inte ville delta. Julia tycks inte reflektera närmare 

över detta faktum utan ger intryck av att den exkluderingen var självvald och accepterades av de 

övriga. I Julias berättelser framträder en norm där samtliga elever tillåts vara lika delaktiga och 

välkomna i gemenskapen.   

Majoriteten i klassen sätter de normer som styr i klassrummet enligt Garpelin. Han behandlar 

detta i sin avhandling kring klassbildningsprocess. Han påvisar hur den klass varifrån majoriteten 

av elever kommer även applicerar sina normer som studiefokuserade i denna nya klass. De övriga 

eleverna menar Garpelin, pressades till att […] ”antingen anpassa sig eller att reagera”85 Detta kan 

kopplas till hur informanten Malin beskriver sin första tid på högstadiet. Hon förmedlar en bild 

av sig själv som självvalt exkluderad från klassgemenskapen. Detta sedan informanten kan tolkas 

ogilla de normer vilka killarna i hennes klass skapade genom att vara tajta både i och utanför 

skolan, bland annat genom att de var just killar men även genom de ägnade sig åt samma sport.   

 

Malin: Alltså det var ju en killklass eller vad man ska säga och alla killarna var i samma 
fotbollslag på fritiden  så det var ju bara det som gällde och de var jättedumma mot tjejerna 
och så eller inte mig jag vet inte varför men jag hade typ de hade respekt för mig eller ngt för 
jag kunde säga ifrån för mig sa de inget till jag umgicks med dem och så men jag tyckte inte om 
dem för att de var dumma mot de andra. Det var de som regerade i klassrummet och styrde så 
och lyssnade inte på lärarna  

 

Killarnas gemenskap kan menas sätta gränser för de övriga elevernas deltagande i klassrummet. 

Idrott som normskapare framträder även i Albins berättelse om sin mellanstadietid. Enligt hans 

uppfattning definierade idrottskillarna sig själva som coola. I sammanhanget används återigen 

benämningen de coola och vi andra för att förstärka hur grupperingarna sett ut.  

 

Albin :Näe men det var de som var mer sportigare som höll i en grupp och så vi andra. Vi som 
inte höll på med sport. Fotboll tror jag det var mest även om det fanns annan sport också 
.Ja,de coola och sedan vi andra 

                                                 
85 Garpelin s.89 
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Julia har gått i en intresseinriktad specialklass. Hon förefaller beskriva hur detta gemensamma 

intresse påverkat klassen. Dock tycks det i hennes fall vara något positivt då hon menar:[…]”trots 

grupperingar var vi väldigt sammansvetsade, alla hade ju ett gemensamt intresse”. 

Såväl projektklassen som specialklassen binds i mina informanters berättelser samman av en 

gemenskap. Specialklassen kan ses som innehavare av ett gemensamt intresse där eleverna kan 

mötas och projektklassen arbetade för att hitta balans och acceptans för varandras olikheter . 

Måhända kan den även ha tolkats svetsas samman av omgivningens stigmatisering av klassen i 

form av öknamn såsom dampklass. Den acceptans vilken uppnåddes inom projektklassen kan 

tolkas utifrån följande citat: 

  

Veronica: det kändes liksom att man behövde inte skämmas för att man sa fel för snart 
kommer någon annan att göra något dumt man vågade räcka upp handen. Det var mer 
avslappnat 

Elin: Där var det mer accepterat och man kunde verkligen säga fel  

Veronica: och garva bort det 

Emelie: eller dumma saker utan att skämmas liksom  

 

Informanterna förmedlar en känsla av att de normer som existerat i klassrummet sett det som 

accepterat att säga fel och att göra bort sig på olika vis. Garpelin menar att de normer som styr 

klassrummet bildas av grupperna själva. Dock berättar informanterna hur normer förändras då de 

kommer till högstadiet. Albin berättar om hur de ocoola fick majoritet och därigenom ändrade 

klassens fokus till studieinriktat parallellt med att Malin förmedlar sin berättelse om hur de 

sportiga killarna sätter normer för hur man agerar i klassen. Då hon protesterar mot dessa, 

exkluderar hon sig själv från klassen genom användandet av mp3 för att stänga ute omvärlden. 

Ansvaret för normsättningen kan ses dels ur elevens perspektiv, men även tycks det ligga ett 

intresse hos lärare och pedagoger att normen blir en som är anpassad för skolan som fostrande 

institution. Garpelin menar att de övriga eleverna i klassen har att välja mellan en anpassning eller 

reaktion på de gränser vilka de normgivande inom klassen sätter. Malin tolkas reagera genom att 

hon valt att exkludera sig från gruppen då deras agerande inte var något hon önskade anpassa sig 

till. Även Karlsson påvisar i sin avhandling hur eleverna hänvisar till den befintlig norm inom 

skolan. Enligt denna norm skall den ideala eleven stå ut med att vänta i lugn på sin tur, vara 

stillasittande och jobba mycket.86 För att möta dessa normer kan eleverna antingen välja att 

anpassa sig eller att exkludera sig från sin klass och även söka sig utanför den för att hitta 

likatänkande 

                                                 
86 Karlsson s.83 
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Social delaktighet kan synas ur olika perspektiv. Eleverna kan framstå som inkluderade ur ett rent 

skolperspektiv, dock förmedlas en syn på eleverna som exkluderade från såväl beslutsprocesser 

som sociala företeelser inom klassen.87 Informanterna förmedlar även en önskan om 

exkluderande för att uppnå lugn i klassrummet. Denna önskan kan även ses utförd av lärare och 

skolledning i form av exkluderande studiegårdar dit de inkluderade eleverna kan gå för att få 

stödundervisning såväl som grupprum dit samtliga elever kan söka sig för lugn och fokus.  

 

Undervisning 

 

Av informanternas utsagor kan uttolkas att skolundervisningens anpassning sker för såväl de 

inkluderade eleverna som de övriga eleverna. Informanterna förmedlar en upplevelse där såväl 

deras egen som de inkluderade elevernas skolgång påverkats av inkluderingen. I detta kapitel 

kommer jag att fokusera på elevernas upplevelser av detta. De inkluderade eleverna har även haft 

tillgång till exkluderad studiegång vid avskilda studiegårdar samt även anpassade scheman.  

Veronica berättar hur inkluderade elever ibland fick lämna klassrummet.  

 

Veronica: japp..asså de var ju med på de flesta lektionerna men så fort det hände ngt nytt så 
fick de gå  

Jag: Varför fick de gå då? 

Veronica: för att de har problem att ta in nya saker 

Jag: Om de inte fick gå , vad hände då? 

Veronica: vansinnesutbrott 

 

I citatet ovan framträder en självklarhet kring de inkluderade elevernas exkludering från 

genomgångarna. Förhållningssättet tycks vara att det är för de inkluderade elevernas bästa att de 

lämnar klassrummet då något nytt skall introduceras. Genom exkluderingen kan de inkluderade 

eleverna få en egen genomgång, måhända i ett annat tempo eller på ett enklare vis än de skulle 

fått i klassrummet. Dock kan detta arbetssätt ses som öppet för tolkningar. Pedagogerna har i 

ovanstående exempel uppenbarligen valt att exkludera de inkluderade eleverna för att underlätta 

genomgångarna för de övriga eleverna. Kanske handlade det även om att förenkla 

undervisningen utifrån ett pedagogperspektiv. Detta arbetssätt kan tolkas som socialt 

exkluderande enligt Linikko . Han menar att de inkluderade eleverna inte möter samma krav eller 

omsluts av exkluderande åtgärder och därigenom förstärks exkluderingen kring de inkluderade. 

Informanternas syn på vem /vilka som bär ansvaret för att skolgången blir den ultimata sett 

utifrån elevens behov kommer att analysera under denna del av analysen. 

                                                 
87 Elvstrand s.236 



 32 

Eleven 

Synen på elevens ansvar och vilken anpassning som krävs från eleven för att tillgodogöra sig den 

undervisning som läraren förmedlar skiljer sig åt bland informanterna. Det finns en uppfattning 

om att de inkluderade eleverna prioriterades av lärarna för de var mer hjälpbehövande men också 

för att om de inte fick hjälp direkt valde att på olika sätt störa den undervisning som pågick i 

klassrummet. Denna prioritering återfinns i Elvstrands avhandling där pedagogerna menar att 

den elev vilken innehar störst hjälpbehov också skall få detta behov tillfredsställt. Jag finner dock 

att mina informanter inte enbart såg lärarens agerande som mötande ett behov av hjälp utan även 

som en dämpande effekt för att elever inte skulle störa undervisningen.  

Då informanterna förmedlar sin uppfattning om de inkluderade elevernas skolgång visar sig en 

skillnad i tankegångarna. En informant förmedlar åsikten om att de inkluderade elevernas framtid 

inte var på likartade villkor som de övriga elevernas. Denna tolkning kan göras då informanten 

förmedlar en bild av att det ej sågs som en självklarhet för samtliga elever att få slutbetyg. Det 

förefaller även finnas en kritik mot lärare som inte såg till elevernas framtida möjligheter, utan 

snarare valde att beakta att dessa elever skulle klara av allt i grundskolan. 

  

 

Jacob: Deras skolgång.. Jag känner ju ingen av dem som kom in på ngn höjdarlinje. De fick 
plugga vidare sedan på gymnasiet en extra anhalt innan..så det känns ju ändå som studiegården 
finns för att de skulle få sina studiebetyg vilket majoriteten av dem inte fick sina grundbetyg . 
Vissa av dem gjorde ju det ..de började plugga på fordon men vissa av dem.. det fokuserades 
inte på att de skulle klara svenska engelska matte utan det lades mer vikt på ”oj, du håller på att 
få ig i samhällskunskap men då istället för att köra på grundämnena så riktades det in på alla 
ämnena och  men då känner jag alltså om du går sista året på nian och det kanske hade varit 
bättre för dem att de hade riktat in sig på kärnämnena så de hade fått i alla fall en 
gymnasiekompetens.  

 

En motsatt uppfattning finns dock också i mitt material. Denna uppfattning handlar om att 

istället lägga ansvaret på eleverna själva genom att påvisa de hjälpmöjligheter som skolan 

erbjuder. De inkluderade eleverna tillskrivs måhända genom detta ansvar för sina 

tillkortakommanden. Det erbjöds möjligheter av skolan, t ex i form av extratid i skolan, men 

detta beaktades ej av alla. Huruvida det var skolans ansvar att en elev skulle klara av sin skolgång 

och betyg eller om det var upp till eleven själv, förefaller enligt några av mina informanter handla 

om hjälp erbjudits eller ej av skolan och om denna hjälp tagits emot eller ej av eleven.  

 

Albin: Eleverna skulle jag nog säga. Jag kände det som att lärarna gjorde vad de kunde kanske 
inte för att motivera eleverna men det var ju ändå det här med föräldrasamtal där vi gick 
igenom att du ligger så här  eller vi sätter in extraresurser så du blir godkänd. Det fanns ju 
extradagar då du kunde stanna efter skolan för att få hjälp. Men de som inte klarade sig var de 
som inte brydde sig liksom eller Ja,jag skiter i det här. Det fanns ju undantag där svårigheterna 
är för stora. Även om vår kompis inte tyckte det var kul alltid så försökte han ju och ja,det var 
ju bara synd att han inte klarade sig.   
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Under gruppintervjun förmedlar informanterna sina bilder av den undervisning som klassen som 

helhet fått. Här framträder uppfattningen att varken de eller de inkluderade eleverna lärt sig något 

under sin skoltid. Orsaken till detta tillskrivs klassen som sådan, att den om inte varit avvikande 

hade utgången varit annorlunda. Det förefaller framför allt handla om att vissa elever uppfattades 

avbryta och ta tid från lektionen så att vare sig de eller övriga kunde eller tillslut orkade ta till sig 

kunskap.  

 

Veronica: fast jag VET INTE om de lärde sig så mycket. 

Jag: Lärde ni er så mycket? 

Emelie: Nej verkligen inte 

Elin: det känns att man inte fick ut så mycket av alla lektioner. 

Emelie. jag kommer inte ihåg något . Det är nästan så att man kunde lärt sig lite mer 

Veronica: jag tror att om vi hade gått i en normal klass så hade vi nog haft bättre betyg 

Elin: jag tror att vi hade lärt oss eller kunnat mer 

Veronica: asså när vi var med dem.. en del lektioner kunde bli bara 10 min långa för sedan 
hände det något och då var vi tvungna att vänta på att ..och sedan var det bara så vi orkar inte 

Emelie: man märkte ju det när man pratade med de andra klasserna liksom. 

Elin: ja de låg långt före  

Veronica: det kändes som vi hade en annan nivå för att de skulle kunna vara med på våra 
lektioner. 

 

Begränsningarna upplevs ha skett såväl genom att undervisningen störts som att informanterna 

upplever att de fått undervisning på en annan måhända lugnare nivå. Föreställningen om de 

andra, vad som benämns som normala klasserna, är att de varit långt före projektklassen. Här 

förekommer spekulationer kring vilka förutsättningar en normal klass skulle ha givit dem. En 

”normal” klass uppfattas av dem kunna ge bättre studiero och därigenom bättre betyg. 

Undervisningen beskrivs i stora drag som avhängig de inkluderade elevernas dagsform och deras 

individuella behov. De informanter vilka gått i projektklass lägger ansvaret på lärare som antingen 

valt att anpassa undervisningen efter de inkluderade eleverna eller lärare vilka inte haft kompetens 

nog att bemöta de inkluderade elevernas behov. De uppfattas med andra ord inte förmått väga 

upp den, som av allt att döma tolkas som, ”onormala” klassens behov. Gemensamt för 

informanterna är att samtliga mer eller mindre lyfter fram anpassning som en förutsättning för att 

undervisningen skall fungera för samtliga elever i klassen. De förefaller också vara eniga kring det 

faktum att ansvarsfrågan är relevant för skolgången oavsett om de ser de inkluderade eleverna 

eller pedagogerna som bärare av detta ansvar.   
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Skolan kan, enligt Brodin och Lindstrand, även ses som innehavare av ansvar för att samtliga 

elever skall tillgodogöra sig den undervisning som ges dem.88 Veronica har sedan förskoleklass 

haft elever med neuropsykiatriska funktionshinder i sin klass. Den skola hon då gick på valde att 

anpassa klassens storlek för att bättre möta dessa elevers behov och således blev en mindre sådan 

med högre personaltäthet. Dock kan detta tolkas förändras inför högstadiet. Då samtliga elever 

vilka skulle börja högstadiet i området blandas till nya klasser på den större skolan. Eleverna 

delades in i klasserna av pedagoger från ursprungsskolan. Denna klassindelning är något eleverna 

från projektklassen förmedlar sina tankar kring. Känslorna som förmedlas kring indelningen kan 

tolkas som en besvikelse över att placeras med inkluderade elever. Elin och Veronica kan menas 

se placeringen tillsammans med enskilda elever såsom en känsla av att förhoppningen om en 

tänkt normalitet såväl med klasskamrater som med klassen i stort brustit. Det kan tolkas som 

informanterna förmedlar en tanke som hur den ideala klassen skulle skapa bättre förutsättningar 

för elevernas lärande. Informanterna förefaller se klassens sammansättning såsom avgörande för 

huruvida detta ideal är möjligt att realisera.  

 

Elin: ja det var ju lite sådär att det var jobbigt med *namn*. Och att de hängde på oss och nu 
ska vi slippa 

Veronica: ja det tänkte jag också 

Elin:. och så hamnade vi med just dem liksom 

Veronica: jag tänkte att nu ska jag komma till en normal klass och verkligen se hur en normal 
klass fungerar och det var ju inte precis det vi gjorde. 

Emelie: nääe, det blev än värre 

 

Normaliteten i klassen kan tolkas föras fram under gruppintervjun. Informanten Veronica 

förefaller förmedla hur hon sett framemot att gå i ,vad informanten benämner som, en normal 

klass. Då jag ber henne förtydliga vad en normal klass skulle innebära, förklarar informanten att 

det för henne innebar en klass där elever inte får utbrott och sätter sig under bänkar då de 

upplever något som skrämmande.. Likväl Emelie kan menas förmedla en känsla av besvikelse 

genom att mena att klassen, till en början, ses som värre än mellanstadieklassen. Även Albin tar 

upp klassbildningen inför högstadiet. Dock menar han att det för honom blev något positivt då 

klassen blev lugnare och de tidigare normbärande sportkillarna kom i en annan klass, vilket ledde 

till att den nya normen i klassen var att studier prioriterades. Även i Albins nya klass inkluderades 

elever vilka hade olika funktionshinder. Dock förefaller Albin förmedla en insikt om vilka behov 

dessa elever innehaft då de tidigare gått i parallellklass. Han kan även tolkas påvisa att det för 

honom fungerade tämligen bra då de inkluderade eleverna tilldelats extra resurser samt även 

tidvis exkluderades från klassen. 

 

                                                 
88 Brodin&Lindstrand s.147 
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Albin: De hade gått i parallellklass tidigare. Så vi visste ju vem de var sedan innan. Men det 
funkade ganska bra. De fick ganska mycket specialhjälp och de var inte med oss hela tiden 
heller. 

 

Insikten och medvetenheten kring de inkluderade elevernas problematik kan uttolkas i samtliga 

informanters berättelser. Dock tycks denna medvetenhet främst komma från det faktum att de 

inkluderade eleverna varit omslutna av åtgärder som förefaller exkluderat dessa från den sociala 

gemenskapen.  

Pedagogernas roll  

Lärarens ansvar och roll är något som informanterna – om än från skilda perspektiv- återkommer 

till under intervjuerna. Jag har redan pekat på några aspekter av detta i tidigare avsnitt. Angående 

lärarens roll förfaller en tydlig ledare vara något som informanternas saknat. Albin säger att elever 

vilka försökte vara tuffa hade behövt lärare som var tuffare eller […]”lärare som får säga ifrån 

överhuvudtaget.” Även Jacob påpekar att det är lärarens ansvar att markera sin plats som ledare i 

klassrummet. Förväntningarna på läraren kan ses vara att denna förväntas kliva fram och anta 

rollen som ledare samt den även definierar normer för vad som tolkas som gångbart i 

klassrummet. Rollen som ledare menas –förutom önskan om ordning och normgivare- även  

innehålla även förmåga att lyssna och att agera för att hitta lösningar på den problematik vilken 

kan uppstå i samband med inkludering. Dock kan en skillnad i förhållningssätt till denna 

problematik uttolkas ur informanterna för gruppintervjun. Pedagogerna i deras klass upplevs 

bemött elevernas önskemål på olika vis. Det förefaller finnas en större känsla av tillfredsställelse 

med de lärare vilka lyssnat och försökt lösa de problem som uppstått än den lärare vilken menat 

att en anpassning till situationen varit nödvändig. 

 

 

Veronica: *lärare1* lyssnade och *pedagog* var bäst på att lyssna  

Elin: och de var inte rädda att göra något heller-  

Veronica: och få oss att känna oss som en normal klass. *lärare1* då försöker vi lösa 

Elin:*lärare2* var mer ja men nu är det som det är *lärare1* var bra för att han ville hitta 
lösningar på problemen istället för att låta det vara som det var 

Jag: Var *pedagog* också så? 

Veronica: *pedagog* är bäst 

 

En av de lärare som nämns i citatet upplevs av informanten ha förmedlat en önskan om 

acceptans för situationen från eleverna. Den andra läraren och pedagogen förefaller vara villiga 

att lyssna på informanternas önskemål och agerar för lösa de problem som informanterna 

upplever. Här upplever informanterna att de blir lyssnade på och därigenom respekteras deras 
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åsikter och behov likväl som de inkluderade elevernas behov. Lärarnas förmåga att hitta lösningar 

vilka är anpassade för samtliga elever i klassen kan leda till att elevernas acceptans och förståelse 

för de inkluderade eleverna ökar. Den känsla informanterna har för pedagogen förmedlas tydligt i 

svaret att *pedagog* är bäst. Pedagogen upplevs ha sett alla elever och även behandlat alla på 

likvärdigt sätt för att hitta strategier för att lyfta det positiva hos eleverna. Måhända kan denna 

pedagog menas ha funnit den nyckel till acceptans och insikt för att inkluderingen skulle fungera. 

Detta sedan pedagogen omtalas som bäst i en måhända rörig situation vilken krävde stor 

anpassning från samtliga parter. De normer vilka kan uttolkas förmedlas av läraren och övrig 

pedagogisk personal kan förefalla vara att samtliga elever bör bli sedda som de individer med 

lättheter respektive svårigheter som alla kan menas vara innehavare av. 

De elever som varit inkluderade har enligt informanternas berättelser mötts av olika hjälpmedel 

för att möta inkluderingen på det sätt som respektive eleverna behövt. Resurserna kan ha varit 

såväl pedagoger som följer eleven under lektioner och kan hjälpa att bryta negativa cirklar. Med 

andra ord en resursperson vilken skall stötta eleven antingen direkt eller vara en allmän resurs i 

klassen. Under en intervju framkommer det hur två elever i högstadieklassen haft resurser vilka 

sedan försvunnit från eleven. I informantens berättelse framträder uppfattningen att den ena 

resursen haft en dämpande effekt på den inkluderade eleven medan den andre eleven behövt sin 

resursperson för att få stöttning. Dock framkommer det även att dessa resurser ,av oklara skäl för 

informanten, lämnat de inkluderade eleverna och följaktligen inte varit kvar under senare delen av 

högstadiet.  

 

Albin: De hade problem från tidigare så de behövde resursen, Jag tyckte det var bra de fick 
mer kontroll på eleven så eleven kom framåt. Det var synd att de försvann på slutet de var inte 
kvar i 9an. Vi hade två stycken för eleverna men de försvann. Jag vet inte varför egentligen 
men jag tror att eleven hade haft nytta av det. 

 

Albin kan här även tolkas påvisa hur resursen hjälpte eleven vidare i skolarbetet och förefaller 

uttrycka en medvetenhet kring att eleven såväl som den övriga klassen varit hjälpt av denna 

insats. Resurspersoner förekom även i Veronicas klass under låg- och mellanstadiet. Veronica 

förefaller beskriva dessa personer såsom bestämda och tydliga mot eleverna. Veronica nämner att 

resurspersoner vid behov lyft ut elever ur klassrummet för att bryta utbrott.  

Dock förefaller informanterna från gruppintervjun uppleva hur projektklassen haft flertalet 

resurser vilka inte haft samma tydlighet och därigenom inte fungerat tillfredsställande. I detta citat 

beskriver informanterna en sekvens där en situation mellan elev och resurs upplevs ha spårat ur. 

Resurspersonen beskrivs ha förlorat kontrollen och därigenom skadat en elev genom att klämma 

elevens öra i dörren. De förefaller uppvisa en insikt i hur personkemin mellan de inkluderade 

eleverna och resurspersonen ej fungerat vilket måhända lett fram till den situationen som 

uppstod. 
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Veronica:  Jag glömmer aldrig när *namn* klämde *eleven*i dörren när h’n fick utbrott . H*n 
klämden så örat . H*n visste verkligen inte. 

Elin: h*n var en katastrof. 

Emelie. H*n skrek jättemycket på eleven och liksom bara körde in eleven i ett rum och 
stängde dörren . Ibland ignorerade h*n eleven. *indignerade* Det är också fel 

Veronica: de tyckte ju inte om *namn då började ju de trigga upp *namn* och då gick det ju 
inte heller bra . H*n var inte bra. 

 

Informanterna lägger av allt att döma det fulla ansvaret för det inträffade på resurspersonen. De t 

kan måhända uttolkas en mening om att denne inte haft kompetens nog att behandla de 

inkluderade eleverna . Emelie beskriver hur resursen skrek åt eleverna och placerade dem i rum 

för att sedan ignorera dessa. Denna indignation kan tolkas som en empati för den elev vilken 

resursen inte förstått att hantera. Resursen beskrivs även varit inkonsekvent i sitt agerande mot 

eleverna. Han/hon uppfattas inte ha klarat av att hantera de situationer vilka denne ställdes inför. 

Motsatsen till detta agerande kan ses förmedlat i beskrivningen av hur nästa resurs behandlade 

eleverna. 

 

Veronica: ja,h*n var ju liksom så att så fort någon störde så ut från klassrummet. 

Emelie: Hon var inte tydlig. 

 Veronica: och h*n var inte sån att h*n lämnade dem därute utan h*n satt sig med 
dem för de andra när de äntligen fick ut dem efter en timme var liksom bara kasta ut 
dem. 

 

I citatet ovan betonas såväl tydlighet som empati mot de inkluderade eleverna vara fördelaktigt 

för en resurs. Att exkludering från klassen skedde genom dennes agerande är inget som 

kommenteras som negativt då resursen inte avvek från den exkluderade elevens sida.  Det är 

snarare resursens sätt som värdesätts. Resurserna kan tolkas ha olika roller beroende på den 

inkluderade elevens behov. Dock tycks informanterna förmedla en uppskattning inför 

resursernas förmåga att dämpa de inkluderade och därigenom skapa lugn. Detta kan tyckas 

överensstämma med Linikko som hävdar att resursens uppgift är att ge stöd utifrån elevens reella 

behov och skapa utvecklingsmöjligheter. Han menar även att en assistent kan förhindra att en 

elev utvecklas genom att anta en attityd vilken inte möter elevens behov.89  

Elevernas individuella förutsättningar och målsättning gällande undervisning och betygsmål förs 

även fram av Julia. Informanten kan tolkas påvisa en medvetenhet om de olika förutsättningar 

eleverna i klassen hade och hur dessa i kombination med inställningen till skolarbetet påverkar 

                                                 
89 Linikko 
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skolarbetet. Dessa förutsättningar behöver som påvisats ej vara avhängiga funktionshinder utan 

även bero på elevens val och synsätt på skolan.  

 

Julia: Vi hade alla olika förutsättningar och prioriteringar. En del brydde sig bara om vissa 
ämnen medans andra ville ha topp betyg i alla ämnen 

 

Hur undervisningen i klassrummet fungerade beror som jag påvisat på flera aspekter och ansvaret 

för detta läggs på såväl pedagoger som enskilda elever.  Informanterna förmedlar hur lärares val 

påverkar såväl normerna i klassrummet som hur undervisningen fungerar för klassen. Garpelin 

menar att […]inte alltid är lärarnas lektionsprojekt som utgör huvudsaken på lektionerna.90 Han 

fortsätter med att det pågår tre parallella processer i klassrummen. Dessa menar han vara: 

 

Ungdomarna satsar en stor del av sin tid på skolan, lärarna viger sitt liv åt sin pedagogroll och 
samhället satsar stora summor på att bygga upp och underhålla ett system av institutioner för 
att utbilda och fostra kommande generationer.91 

 

Likt Garpelin menar jag att informanterna har att förhålla sig såväl till de normer som bildas i 

klassrummet som till de klasskamrater vilka de tilldelats vid klassbildningen. Den pedagogiska 

personalens ansvar för hur undervisningen bedrivs är ytterligare en faktor vilken kan tolkas 

inverka på informanternas upplevelser av skolan.  

 

Exkluderingstanke i inkluderingen 

Jag anser mig kunna urskilja en hel del tankar om exkludering i mina informanters berättelser om 

sin skoltid. Den exkludering som kan uttolkas skulle kunna innebära att de inkluderade eleverna 

under vissa lektioner exkluderas från klassen för att istället undervisas i enskilda grupper under 

andra former Albin kan tolkas förmedla en syn på hur elever med, som han benämner det, 

attitydproblem skulle förhindras att påverka samtliga elevers skolgång. Han säger 

 

Albin: För att hjälpa oss andra så skulle de egentligen ha satt alla såna med attitydproblem i en 
klass ,men så kan man inte göra riktigt heller. 

 

Utifrån ett moralfilosofiskt perspektiv kan informanten, genom att tala om att särskiljande av 

elever vore bra för några, men att det inte är någon rätt lösning, antas ge uttryck för tanken att 

alla individer skall behandlas lika. Honneth menar att grundprincipen i tanken kring 

                                                 
90 Garpelin s.32 

91 Ibid s.32 
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likabehandling bygger på en moral vilken kräver få men ytterst bestämda egenskaper i vår 

personlighet. Dessa egenskaper är sådana som vi skall sträva efter att förverkliga i oss själva.92 

Tolkningen av de egenskaper på vilka likabehandlingen inom skolan är baserade kan vara 

anpassning till de normer vilka är önskvärda i klassrummet för att samtliga elever skall få studiero. 

Teorin kring exkludering förmedlas även under intervjun med Jacob. Han kan tolkas mena att de 

elever vilka upplevs störa undervisningen skulle plockas ur klassrummet, Dock förefaller han 

även förmedla kritik mot denna exkludering då Jacob menar att lärarna valt att placera de elever 

som störde ensamma i grupprum istället för att utnyttja de specialundervisningslokaler som 

skolan benämnde som studiegården.  

 

Jacob: Det jag känner är att istället för att ta in dem i ett grupprum så skulle de ha utnyttjat 
studiegården där man vet att de kunde ha. 

 

Det förefaller legitimt att exkludera elever vilka menas störa undervisningen från lektionerna. Här 

kan Jacob tolkas se det som något negativt att denna exkludering inte följs upp med undervisning 

i studiegården utan snarare placering i grupprum utan övervakning. Exkluderingen av elever i 

grupprum kan även tolkas positivt som från Malins sida. Hon kan förefalla ha en positiv bild av 

hur de inkluderade eleverna gavs chans att lämna klassrummet. Dock förmedlas även en bild av 

elever som närvarande men ej delaktiga då de inkluderade eleverna benämns som vid sidan av 

även i klassrummet. 

 

Malin: Jag kommer bara ihåg att de var vid sidan av och alltså de var i samma klassrum ibland 
men att de var vid sidan av och att läraren var med dem och så De fick chansen att gå in i ett 
annat rum 

 

Från Veronicas låg och mellanstadieskola förmedlas -som tidigare nämnt- en norm där de 

inkluderade eleverna ges möjlighet att lämna klassrummet vid genomgångar för att ”de har 

svårigheter att ta in nya saker”. Denna norm kan ses som en exkluderande anpassning av 

undervisningen för att samtliga elever skall kunna tillgodogöra sig genomgångarna. 

Informanterna förmedlar en medvetenhet om att skolgången kan behöva anpassning för att 

samtliga elevers behov skall tillgodoses. Dock kan måhända en kritik mot det sätt vilket 

pedagogerna hanterat situationer påvisas. Elvstrand påvisar även pedagogernas önskan att visa att 

var individ är viktig i kontexten. Detta påvisas genom att en inkluderande tanke förmedlas. 

Samtliga elever skall vara med och vara delaktiga, dock kan detta innebära att andra elever får stå 

ut med mycket. Elvstrand förmedlar en pedagogs känsla av maktlöshet då denna inte kan 

tillgodose alla elevers behov.93 Kännetecknande för inkluderingstanken tycks vara att den 

individuella behandlingen och ambitionen att inte märka ut någon enskild elev som avvikande 

                                                 
92 Honneth s.133 

93 Elvstrand s.89 
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leder till en känsla av orättvisa hos de övriga eleverna. Denna känsla grundar sig på att de inte kan 

ha förståelse för en annan elevs behov då de ej fått kunskap om de behov eleven har.94 

Bitvis kan en önskan om exkludering uttolkas ur informanternas berättelse där samtliga 

informanter kan förefalla uttrycka att det blev lättare att hantera de inkluderade eleverna då 

klasser delades upp i grupper. Albin beskriver hur eleverna inför hemkunskapslektionerna delades 

upp efter hur långt eleverna kommit i matematik-boken. Han förmedlar även här att det måhända 

inte är anpassat efter den likabehandling som tidigare nämnts, men kan även tolkas påvisa en 

lättnad då han kom från de elever som sågs som störande.  

 

Albin: Vi hade ju skönt där i hemkunskapen där de delade in klassen efter hur vi låg till i 
matteboken. Inte så superpedagogiskt kanske men då slapp vi alla de jobbiga. Ja, det känns ju 
inte sådär supersmart att göra så men det var skönt för oss som var i den bra gruppen då 

Jag: Blev det lugnare? 

Albin: Ja, och kunde koncentrera oss mer utan störande moment 

 

Den syn som förefaller kunna uttolkas av citatet ovan förmedlar att elever kan ses som störande 

moment och därigenom bärare av problematiken. Denna syn förekommer även i Karlssons 

avhandling där eleverna själva menar att de sprungit och stört sina klasskamrater och således 

brutit de normer som existerar i klassrummet. Den generella norm som finns i skolan är att den 

perfekta eleven skall kunna koncentrera sig och arbeta 95 Denna norm kan menas vara synbar i 

citatet från Albin och från andra av informanterna där de påvisar hur elever utmanat normer i 

form av att inneha attityd och agera på ett sätt vilket stör undervisningen.  

Informanterna förefaller efterlysa lugn för att kunna koncentrera sig på det skolarbete som de 

skall utföra. Dock påvisar samtliga informanter hur andra elever stör det lugn som efterfrågas. I 

gruppintervjun berättade informanterna hur lektionerna stördes av elevers utbrott. På frågan hur 

undervisningen fungerade då elever drabbades av utbrott svarar informanterna att denna 

stannade av och fokus menas ha lagts på att lugna eleven och dämpa effekterna av utbrottet. 

Dock förefaller alternativet att ignorera den inkluderade eleven inte heller vara fungerande. Detta 

då eleven måhända stör genom att göra ljud och därigenom störa de övriga elevernas 

undervisning. 

  

Jag: Hur fungerade undervisningen när det blir såhär? 

Veronica: Inte bra 

Elin: den stannade ju upp  

Veronica: det blev ju fokus på dem och så satt vi där  

                                                 
94 Ibid.s.90 

95 Karlsson.s.83 
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Elin: eller så blev det så att de (lärarna) ignorerade dem och då blev det ju så att man satt med 
något ljud och försökte lyssna liksom 

 

Eleverna kan i detta citat tolkas uppleva hur de inkluderade på olika vis stört undervisningen. 

Lärarna förefaller - enligt informanternas tolkning - vara ambivalenta i sina försök att hantera de 

inkluderade eleverna. Genom att fokusera på de inkluderade kan de övriga eleverna känna sig 

marginaliserade och då de inkluderade eleverna ignoreras kan effekten menas bli att dessa stör 

genom ljud eller utbrott. Måhända kan en viss frustration över situationen i klassrummet uttolkas 

av detta citat Detta sedan det lugn som eftersträvas för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig 

lektionen störs såväl av lärarens val att ignorera som av andra elevers utbrott. Undervisningen 

stannade upp och informanterna förmedlar en känsla av att deras egna behov blir ignorerade.  

 

En av oss 

 

Ur informanternas berättelser kan en känsla av att det som väljs att ses som normalitet måhända 

skapas genom relationer. Inför högstadiet på en större skola där elever från olika skolor 

blandades, kom nya klasser att skapas. Detta ledde även till att nya vänskapsband och relationer 

skapades. En informant kan måhända tolkas beskriva hur dessa nya förutsättningar måhända bröt 

en klasskamrats sociala exkludering. Detta sedan denna klasskamrat kom till en ny kontext där 

dennes funktionshinder till en början ej var känt.  

 

Jacob: Men det var ju ändå. Honom kände man asså han hade inte så uppenbart han var inte 
bråkig han var vi visste inte ens om att han hade en störning. Vi trodde bara att han var 
utesluten att ingen ville umgås med honom vi fick veta efter ett tag att han hade en störning 
felkopplingar i hjärnan  

 

Jacob kan tolkas tillskriva denna elev egenskaper vilka gör att de nya klasskamraterna inte blev 

medvetna om elevens funktionshinder förrän någon valde att informera dem kring detta. Eleven 

kan även hävdas vara innehavare av ett funktionshinder där symptomen ej var utåtagerande och 

därigenom mer accepterade av den nya omgivningen. Elevens tidigare isolering bröts, enligt 

informanten då denna elev var en i gruppen trots sitt funktionshinder och behandlades - enligt 

Jacob- såsom en fullvärdig medlem i gruppen Liedman menar att erkännandet av en människa 

sker i kontakten med andra människor och först i erkännandet individen får av andra blir denna 

en människa96. Genom den nya klasskonstellationen kan det tidigare stigma vilket eleven tidigare 

tillskrivits tolkas bli delvis brutet. Lojaliteten inom den grupp där Jacob ingår innebär att den 

inkluderade eleven tillskrivs del i gruppen och därigenom beskyddas av gruppen som en av dem. 

Bilden av den inkluderade förmedlas ut till de övriga såsom en av de klasskamrater vilka deltar på 

                                                 
96 Liedman s.20 
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likvärdiga villor i gruppen och måhända skapas därigenom en bild av den inkluderade som 

normal. Linikko förmedlar val av vägar till gemenskap och acceptans . Han menar att den 

inkluderade eleven kan hitta vägar till de övriga klasskamraterna genom att exempelvis hitta 

gemensamma intressen såsom exempelvis idrott. Han fortsätter: 

 

[…]elever som inte presterade som de andra förblev den andre, den främmande. Denna bild 
kan ändras om det uppstod möten.[…] det är endast genom en dialog i ett möte som 
människan kan upptäcka den andre.97 

 

Möten och gemensamma intressen kan ses som en väg för den inkluderade att bli accepterad och 

bemött som en av klasskamraterna. Linikko påvisar vidare i sin studie att en aspekt i den sociala 

exkluderingen som påverkar självbilden sker då en individ med funktionsnedsättning möts utifrån 

en individuell normalitetsskala. Denna situation menar Linikko uppstår ofta i skolan och kan leda 

till att stärka en elevs självbild såsom oduglig.98 Då klasslärare från ursprungsklasser i Karlssons 

avhandling får beskriva de elever vilka flyttats till speciell undervisningsgrupp beskriver de utifrån 

en utgångspunkt i ett skolperspektiv. Inom detta perspektiv ställs elevens beteende i kontrast mot 

[…] ”den ideala eleven det vill säga en elev som pratar, samspelar och beter sig på ett förväntat, 

förutsägbart och begripligt sätt för lärarna i skolan”.99 Eleven förväntas passa in i den norm 

vilken läraren förutsätter att eleverna skall befinna sig i. Dock kan de individuella 

förutsättningarna hos individen vilka innebär att eleven inte möter denna norm på ett –för 

skolan- tillfredsställande vis. Detta kan även innebära problem för de övriga eleverna att 

acceptera den andra elevens beteende. Med vilka symptom den inkluderade elevens 

funktionshinder visar sig , kan som tidigare påvisat, påverka hur de övriga eleverna accepterar 

denna elev som en av dem.  

 

Mötande av enskilda behov 

 

Samtliga elever kan menas vara innehavare av enskilda behov oberoende på om dessa behov 

beror på att eleven ifråga har funktionshinder eller ej. Elever med funktionshinder kan omslutas 

av olika former av hjälpmedel- vilket tidigare påvisats i denna analys- såsom resurspersoner eller 

anpassad undervisning. Dock kan informanternas menas ha en ambivalens inför hur de 

inkluderade elevernas skolgång anpassades efter elevernas individuella behov och därigenom blev 

ultimat för den enskilda eleven. I detta citat av Albin kan han tolkas mena att huruvida de 

inkluderade eleverna fått den hjälp de behövt för att klara skolgången bero på vilken problematik 

som ligger bakom deras svårigheter. Informantens upplevelse kan tolkas ha varit att elever med 

                                                 
97 Linikko s.118 

98 Garpelin s.23 

99 Karlsson s. 100 
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svårigheter att fokusera mött större hjälp än de elever vilka hade diagnos såsom dyslexi. Han 

förefaller mena att de sistnämndas behov inte tillgodosetts. 

 

Albin :Ja, en del fick nog det men jag tror att det berodde på vad för problem de hade i 
skolgången också om det var fokuseringssvårigheter så tror jag att de fick det men om det var 
dyslexi och sånt så tror jag inte att de fick det de behövde. Men ja.. 

 

Albin tycks här se en skillnad mellan de elever vilka har diagnoser som dyslexi och de som har -

vad han benämner som - fokuseringssvårigheter. Denna syn förmedlas även av Linikkos 

informanter. Dessa pedagoger menar att det ses vara lättare att inkludera elever med 

funktionsnedsättningar än elever med socioemotionella funktionshinder till dessa hör elever som 

ses som blygare än vanligt såväl som bråkiga barn. samt elever med en utvecklingsstörning.100 

I mina informanters svar kan en uppfattning om att de klasskamrater vilka på olika vis störde 

undervisningen tolkas såsom respektlösa mot såväl lärare som övriga elever i klassen. Dessa 

elever kan menas bryta den norm av studiefokus vilken måhända var den rådande i klassrummet.  

 

Albin:[…]jag har inte förstått mig på dem egentligen men det var ju de som inte gick ut med 
ordentliga betyg. De tog inget seriöst och respekterade inte oss andra och tog dagen lite för 
lätt. Inget kommer ju av sig själv 

 

Klasskamrater som inte klarade skolgången beskrivs ovan såsom oförmögna att tänka framåt och 

levande för dagen. Bristen på långsiktigt tänkande förmedlas även av lärare i Det handlar om att 

hitta nyckeln. Linikko menar här att lärarna beskriver elever i behov av särskilt stöd som personer 

som lever i nuet och att de har behov av omedelbar tillfredsställelse.101 Den omedelbara 

tillfredsställelsen kan tolkas från citat där informanten förefaller påvisa hur de inkluderade 

eleverna prioriterades av lärare för att dessa annars kunde störa den övriga klassen. 

Tillfredsställelse av behov av såväl av hjälp som uppmärksamhet tycks kunna leda till att de 

inkluderade eleverna kan välja att se till att fokus läggs på dem genom exempelvis att anta en roll 

som clown eller inta en attityd vilken märks i klassrummet. Måhända är det så att negativ 

uppmärksamhet är bättre än ingen uppmärksamhet alls. 

 Under intervjun förmedlar informanten hur denna upplevde att lärarna hade speciell tolerans för 

de elever som hade funktionshinder. Utifrån informantens upplevelse förefaller lärarna ha 

accepterat den inkluderade elevens roll och därigenom även elevens beteende då den stör lugnet i 

klassrummet och måhända provocerar ordningen.  

 

Jacob:[…]liksom det är typiskt den tänker väl lärarna och den springer runt och leker pajas 
kastar saker i klassrummet och så. 

                                                 
100 Linikko s. 49 

101 Ibid s. 81 
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Elvstrand menar att Kompisgrupperna sätter normer för det som skall betraktas som normalt 

inom gruppen. Dessa normer kan avvika från de som existerar i klassrummet. Eleverna går 

samman och definierar något som avvikande.102 I detta fall kan elevens utmaning av lugnet ses 

som accepterat då denna elev har sitt gäng vilka accepterar och kanske tom roas av hans 

beteende. Den norm som generellt existerar i klassrummet är, enligt eleverna i Karlssons 

avhandling, att eleven skall sitta stilla och arbeta fokuserat. Hon påvisar hur elever skuldbelägger 

sig själva då de avviker från denna norm. Utmanandet av den norm kan skapa sådana reaktioner 

som den Jacob förmedlar i sittcitat. Den inkluderade eleven tillåts att störa de övriga utan lärarna- 

som Jacob upplever det- säger ifrån. Dock förmedlar Jacob en bild av hur den inkluderade eleven 

agerade på ett sätt vilket kan tolkas tyda på en medvetenhet kring agerandet och att det även 

skapades ett utrymme för eleven där denne fick ta plats och därigenom få uppmärksamhet. 

Bemötandet av enskilda behov och förmågan hos pedagoger att se var individs respektive behov 

ses från informanterna såväl som en fördel men även som tidigare framgått som ett hinder då den 

övriga klassen kan uppleva att den inkluderade eleven stör. Under gruppintervjun förmedlade 

informanterna sin uppfattning om hur en pedagog bemötte alla på samma sätt och därigenom såg 

den tysta marginaliserade eleven i klassrummet. Dock kan även här utläsas synen på de 

inkluderade vilka benämns som ”de”. Pedagogen förmedlas vara omtyckt av samtliga elever i 

klassrummet.  

 

Veronica: Men *pedagogen* gjorde det lätt  

Emelie: de tyckte ju om henne med 

Emelie: Hon var verkligen sådär. Hon var likadan mot alla och hon tog hand om *eleven’ och 
dem sådär 

Veronica: för typ som *eleven* som satt tyst hela tiden Man glömde ju liksom bort henne… 

Elin: Hon (pedagogen) var alltid så positiv och kom och satt sig hos henne 

 

Här lyfter informanterna fram de positiva aspekterna hos den pedagog som varit delaktig i deras 

projektklass. Det som förmedlas som viktigt är att pedagogen behandlade alla på likvärdigt sätt 

och även förmågan att se alla elevers enskilda behov. Informanterna kan även tolkas förmedla en 

medvetenhet om att den tysta eleven marginaliserades genom sin tystnad och uppskattar det 

faktum att pedagogen synliggjorde eleven genom att sitta bredvid denna.  

En informant kan tolkas se att alla elever inte bemöttes på likartat sätt. Dock framstår detta inte 

som något problem, då informanten kan ses mena att alla elever behandlades på det sätt som 

deras individuella personligheter krävde. Hon förefaller tolka lärarnas behandling som positiv.  

 

                                                 
102 Elvstrand. s.195 
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Julia:Nej, men de flesta behandlades på det sätt det behövdes. De högljudda behandlades för 
att vara högljudda och de tystlåtna behandlades på ett annat sätt för att försöka få dem att 
komma fram mer i klassen. De som hade svårt fick mer hjälp medans de som hade det lätt fick 
mindre eftersom de kunde jobba mer självständigt. Jag tycker inte man ska behandlas lika, men 
man ska alltid ha chans att få synas och bli sedd. 

 

 Samma bemötande och behandling förefaller i ovanstående exempel tolkas som något negativt 

då alla är olika och därmed har olika behov. Individuell anpassning av bemötande är snarare 

något som betonas vara viktigt så att alla har chans att ta plats. Detta betonar mina informanter 

genomgående som viktigt.  

 

Inkluderingsvinster 

Samtliga informanter förmedlar sin syn på hur inkludering kan sätta begränsningar för såväl deras 

egen som de inkluderades skolgång. I deras berättelser framträder även positiva aspekter på 

inkluderingen av funktionshindrade elever. Informanterna vilka placerats i projektklass upplevs 

förmedla en besvikelse över denna placering samt en upplevelse av att kollektivt stigmatiseras 

genom att benämningen Dampklass tilldelats klassen som helhet. Denna stigmatisering kan dock 

mena försvinna under högstadiets senare del. Här uttrycks bland annat en känsla av lättnad över 

att stigmat dampklass försvann och den känsla av skam vilket kan tolkas vara förknippat med 

detta lämnade klassen. Även en upplevelse av stolthet över övriga elevers avund för de lärare 

vilka knutits till klassen och den gemenskap som byggts kan skönjas i följande citat. 

 

Elin: men det var väldigt så men mot slutet kändes det så att folk var avundsjuka på oss för att 
vi hade så bra lärare och så och sammanhållning men i början asså då var det katastrof och 
jättejobbigt för att vi verkligen blev dampklassen. 

 

Acceptansen från de övriga eleverna på skolan kan måhända ses som en faktor vilket underlättade 

att gemenskapen i klassen ökade. Här uttrycks också uppfattningen att klasskamraterna inte 

behöver vara innehavare av funktionshinder för att agera störande i klassrummet ”Man behöver 

inte ha diagnos för att vara irriterande” Detta kan tolkas som en insikt om att även de övriga 

klasskamraterna kunde agerade på ett sätt som bröt normer eller på andra sätt agerade på 

irriterande vis. 

Då jag valde att ställa frågan huruvida informanterna upplevde att de lärt sig något av att gå i 

projektklassen förmedlade de hur synen på de andra förändrats . Detta sedan informanterna 

förefaller vunnit insikt om alla individer är innehavare av skilda förutsättningar och även behov. 

Emelie kan tolkas mena att rädslan för de som ses som annorlunda förminskats genom mötet 

och förutsättningarna för att skapa relationer med de inkluderade eleverna. 
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Veronica:. man lärde sig att folk faktiskt är olika. 

Emelie: Förståelse 

Elin: och lite faktiskt så varför de gör och är så 

Emelie: man är inte lika rädd för dem 

 

Här kan en inkluderingsvinst påvisas genom en ökad insikt och förståelse såväl för olikheter och 

hur att förhålla sig till de situationer vilka kan uppstå. 

Dock kan en ambivalens utläsas då frågan om vad informanterna tror om de inkluderade 

elevernas skolgång och vilka minnen de kommer förknippa skolan med. Informanterna kan här 

tolkas förmedla en medvetenhet om att de inkluderade eleverna inte var med på likvärdiga villkor 

då dessa upplevs ha varit socialt exkluderade trots inkluderingen. Trots detta upplevs 

informanterna önska att samtliga elever kände en tillfredsställelse i klassen. 

 

 

Elin: jag vet inte 

Veronica: om man säger..vi umgicks ju alla i klassen men de var på sidan av 

Emelie. men de fick ju ändå … äsch jag vet inte 

Veronica: jag tror ändå att de tyckte det var bra. 

Elin: jag tror att de tyckte om det  

 

Synen på den andre som avvikande och marginaliserad kan måhända fortfarande uttydas av 

informanterna. Dock upplevs en vinst i acceptans och empati såväl som förståelse för andras 

behov kunna uttydas av informanternas utsagor. Reflektioner över hur synen på elever med 

funktionshinders skolgång kan utläsas av följande citat från Veronica. Här kan en acceptans och 

en form av självklarhet att alla ska beredas plats i skolan utläsas. Hon förefaller tolka hennes 

klasskamrater på gymnasiet som oförstående inför de särskoleplacerade elevernas behov och rätt 

att gå i skolan på samma villkor som övriga elever på skolan. 

 

Veronica: det märker man på de i vår klass som pratar skit om de som går särklass på 
gymnasiet. För oss blir det mer normalt det är klart att de ska gå i skolan 

 

Det förefaller som att projektklassen skapat en acceptans för elevernas individuella 

förutsättningar och behov. Denna acceptans kan tolkas leda fram till en bild hos Veronica där 

normalitet är just att se individerna som individer där var individ har lättheter såväl som 

svårigheter. 
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Slutdiskussion  

 

Den tidigare forskningen har, som tidigare nämnts, haft fokus på såväl pedagogernas betydelse 

som på den inkluderade elevens roll. Jag menar att om en inkludering skall ses som en fullständig 

sådan spelar den inkluderades klasskamrater en stor roll. En inkludering kan ses innebära fler 

faktorer än den rent rumsliga placeringen av en elev i ett klassrum. En av dessa viktiga faktorer är 

just de övriga klasskamraternas upplevelser av den inkluderade eleven. Dessa upplevelser kan jag 

tycka bör ses som en del av inkluderingsprocessen. Målet har varit att belysa hur klasskamrater 

upplever inkluderingen och hur denna påverkar såväl informanternas egna som de inkluderade 

elevernas skolgång.  

Samtliga informanter i denna studie har olika erfarenhet av och upplevelser kring inkludering och 

en skillnad i acceptans kan utläsas från de informanter vilka varit placerade i projektklass samt de 

övriga informanterna. Av mina informanter förmedlas en tanke om att alla är olika och använder 

endast benämningen de om de inkluderade eleverna. De väljer att fokusera på pedagogernas 

tillkortakommanden samt är tydliga i sin åsikt kring vad som är underlättande för inkludering. Ett 

par informanter efterlyser tydligare lärare vilka kan sätta gränser för vad elever får och inte får 

göra samt för fram en tanke om hur exkludering i form av användande av studiegård eller 

indelning i grupper om bättre eller sämre elever kan underlätta för de elever vilka inte är 

innehavare av funktionshinder. Lärare och pedagoger använder sig av behovsprincip vilken 

innebär att de elever vilka behöver mest hjälp också skall få det. Parallellt med detta finns även 

likhetsprincipen vilken menar att alla ska behandlas lika och göra samma saker. De lärare och 

pedagoger vilka lyssnar och upplevs ta till sig det eleverna förmedlar samt uppfattas vara 

innehavare av förmågan att behandla samtliga elever på likvärdigt sätt utan att favorisera förs 

fram som bra ledare, medan de pedagoger vilka inte förstår att möta eleverna menas vara 

katastrofer eller för snälla för sitt eget bästa. 

Måhända kan rädsla för att exkludera och stigmatisera den funktionshindrade eleven leda till att 

de övriga eleverna inte informeras kring de olika sätt funktionshindret kan yttra sig på. 

Informanterna från projektklassen menar att efter att en klasskamrats förälder kommit för att 

berätta om funktionshindret förstod de bättre hur att hantera de situationer som uppstod. 

Informanternas berättelser gör att jag vågar hävda att valet att inte informera kring de inkluderade 

elevernas funktionshinder i kombination med att dessa elever tidvis exkluderas från 

undervisningen leder till att de övriga eleverna skapar en egen bild av de inkluderade eleverna. 

Denna föreställningsbild kan leda till en förstoring av problemen och därigenom en ökad 

stigmatisering av den inkluderade eleven. Informanter berättar om att de kände till eleverna som 

inkluderas för att de gått i parallellklass eller för att de inkluderade exkluderades i en speciell 

studiegård. Exkluderingen av de inkluderade och särbehandling sker måhända med de bästa 

intentioner från pedagogernas sida, men dock kan informanternas berättelser tydas påvisa hur 
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bristen på information i kombination med särbehandling leder till att de inkluderade menas vara 

och stämplas som udda eller avvikande. Elever interagerar med varandra på raster och därigenom 

skapas bilder och berättelser om de andra som menas vara avvikande.  

Normerna för inkludering kan menas sättas av de vuxna individer vilka arbetar i skolan. En vuxen 

individ kan se det som självklart att alla individer ska behandlas likvärdigt samt respekteras för de 

individer som vi alla är. De studienormer som förmedlas i skolan kan exempelvis vara att eleverna 

skall vara tysta, sitta stilla i klassrummet samt lyssna på det läraren har att förmedla. Då 

klasskamrater kan tolkas avvika från dessa normer utan tillsägelser från läraren och då elever 

upplever att klasskamrater särbehandlas kan måhända en bild av negativ särbehandling skapas. 

Jag menar att information tycks vara en av nycklarna till en lyckad inkludering. Information kan 

menas leda till acceptans för varandras olikheter såväl som svårigheter. En informant berättar om 

en klasskamrat vilken han umgicks med på högstadiet. Genom detta umgänge avdramatiseras 

funktionshindret och den inkluderade blir en kamrat på samma villkor som alla andra. Likväl 

förekommer det i en annan berättelse där informanten visar empati inför sin kamrat vilken inte 

klarade godkänt - nivå på grundämnen parallellt med att informanten menar att ansvaret för de 

andras misslyckande finns hos eleverna själva. Dock väcker ytterligare en informants berättelse 

om klasskamraten frågan om de valt att umgås med honom och se honom som likvärdig medlem 

i gruppen om informationen kring kamratens funktionshinder nått de övriga eleverna före mötet 

med eleven. Linikko menar att bilden av den andre […]kan ändras om det uppstod möten[…] det 

är endast genom en dialog i ett möte som människan kan upptäcka den andre.103 

Dock tycks det som dessa möten sker på andras villkor såväl som att dessa kräver anpassning 

från samtliga elever parallellt med att de sker på bekostnad av andra. Informanterna uttrycker en 

känsla av att bli åsidosatta för att de kan ses som de normala. Detta åsidosättande kan menas ske 

enligt behovsprincipen men sett ur informanternas perspektiv blir det ett osynliggörande och 

marginalisering av dem som elever och deras behov. Begränsningarna av skolgången syns 

tydligast under gruppintervjun där informanterna berättar om utbrott såväl som irriterande ljud. 

Under två informanters intervjuer påvisas mest en irritation över bristande respekt för andra 

individers önskan att få studiero. Tanken om de inkluderade elevernas skolgång påvisas genom 

citaten om studiegårdens begränsningar såväl som genom svaret ”jag vet inte om de lärde sig så 

mycket” från gruppintervjun. 

Informanterna förmedlar hur inkluderade elever söker gemenskap hos varandra men även söker 

kompensera sina tillkortakommanden genom rolltagande såsom exempelvis clown eller cool. 

Dessa kompensationsstrategier kan flytta fokus från elevens funktionshinder, men kan även 

innebära att eleven –trots rolltagandet - exkluderas från den sociala gemenskapen då den avviker 

från de normer vilka förekommer i klassrummet.  
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Rollens betydelse för eleven kan ses ur flertal perspektiv. Goffman menar att vi antar roller efter 

den kontext vi för tillfället befinner oss i . Dock kan de inkluderade elevernas val att anta roller 

för att passa in tolkas ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där allt sker i samspel med andra 

individer. Meningen med inkludering kan tolkas vara att den inkluderade eleven skall fostras in i 

ett socialt sammanhang där anpassning krävs. Denna anpassning kan ske såväl genom imitation 

av andras agerande som av den tidigare nämnda rollpåtagningen. Problemet med Goffmans teori 

blir här att han ser individen som aktör i det sociala sammanhanget. Det klasskamraterna ser och 

ibland även störs sig på är inte längre individen utan den mask/roll som individen valt att anta 

eller tilldelats. Genom detta kan menas att det är masken som agerar i den sociala kontext vilken 

skolan utgör. Informanter beskriver hur en inkluderad klasskamrat kompenserar sina 

tillkortakommanden genom att spela clown och därigenom störs den studiero som efterfrågas. 

Upplevelsen av den inkluderade eleven kan här tolkas bli en negativ sådan utifrån den roll den 

inkluderade antagit. 

Det kan av allt att döma existera moraliska villkor för att gemenskap skall kunna byggas. Dessa 

villkor kan ses avhängiga den inkluderade elevens förmåga att ta till sig de normer som existerar i 

klassrummet. En informant påvisar en önskan om respekt från de elever vilka agerar störande i 

klassrummet. Denna önskan baseras även den på en likvärdighetstanke där eleven förväntas ge 

respekt för att vinna densamma. Vinsterna med inkludering tycks främst ligga på en moralisk och 

medmänsklig nivå där begrepp som gemenskap och solidaritet menas vara värdefulla egenskaper. 

Informanterna kan ses förmedla en önskan om periodvis exkludering av de inkluderade eleverna 

till grupprum eller studiegårdar. Dock förefaller denna exkludering avhängig vissa villkor där 

eleverna menar att de inkluderade skall få likvärdiga förutsättningar för skolundervisning och inte 

bli lämnade ensamma i grupprum sedan lärare inte förmår möta de inkluderades behov. Den 

inkluderade eleven kan därigenom tolkas möta Honneths andra steg i erkännandet av den andra. 

Det steget innebär att den enskilde individen i detta fall eleven ses som en person med samma 

”moraliska tillräknelighet” som de andra eleverna i klassen.104 Måhända är det att jämställa med en 

lyckad inkluderingsmodell där eleverna ser varandra som individer med olika behov och 

förutsättningar istället för elever som bärare av funktionshinder eller så kallade normala elever. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Stadens namn 2011-02-09 

 

Hej, 

Jag heter Anneli Eriksson och studerar vid Samhälls- och Kulturanalys vid Linköpings universitet. 

Under våren kommer jag skriva en magisteruppsats i vilken jag observerar sociala relationer i 

klassrummet . 

Med anledning av detta kommer jag genomföra observationer i ert barns klass. Observationerna 

kommer ligga till grund för vidare studier och således kommer inte några intervjuer att 

genomföras med elever. 

 Jag har att förhålla mig till de etiska förhållningsreglerna vilka är: 

Informationskravet: information kring studiens syfte  

Samtyckeskravet: Att ni som målsmän samtycker till att ert barn medverkar i studien 

Konfidentialitetskravet: Att skolan såväl som enskilda elever kommer göras anonyma och ej vara 

möjliga att identifiera 

Nyttjandekravet: vilket menar att jag endast kommer använda det insamlade materialet till tidigare 

nämnda uppsats. 

 

 

Vid frågor kan ni kontakta mig på: anner721@student.liu.se 

 

Mvh Anneli Eriksson 

 

 

 

Jag godkänner att mitt barn medverkar i 

studien………………………………………………………………………. 

 

Jag godkänner inte att mitt barn medverkar i 

studien……………………………………………………………….. 

 

 

-------------------------------------------------                                               ----------------------------------

-----------------Förälders namn                                                                                    elevens namn 
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Bilaga 2 

 

Frågeschema 

 

Bakgrund 

-ålder 

-skolgång 

 

Skola: 

Kommunal/fri 

 

Lärare: 

Synen på 

 

Klass: 

Stor/mindre 

Klasskamrater 

Sammanhållning 

Fungerande i klassrum? 

Åtgärder 

Bemötande 

 

Lägre årskurs kontra högre årskurs: 

Skillnader i förhållningssätt 

Synen på varandra som grupp 

Synen på varandra som individer 

 

Behov av stöd 

Kamratinsats 

Normer 

 

 


