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Förord 

 

Som blivande lärare med inriktning mot grundskolans senare del och gymnasiet har vi, då vi 

varit ute och jobbat och praktiserat, märkt att man som lärare behöver ha bättre kunskap om 

elever i behov av särskilt stöd och vilka upplevelser av inkludering dessa har när de befinner 

sig i helklass. Detta för att lärare oavsett ämneskombinationer ska, med kunskap om elevernas 

upplevelser, kunna föra en dialog om exempelvis arbetssätt så att varje elev får de bästa 

möjliga förutsättningarna för att uppleva sig inkluderad. Vi såg därför examensarbetet som en 

möjlighet att bredda oss utanför våra ämnen. Att man på lärarprogrammet dessutom får den 

här möjligheten att skriva uppsats ihop med en klasskamrat ser vi vidare som en viktig 

erfarenhet inför vårt framtida yrkesliv, då vi ser förmågan att samarbeta som essentiell för 

läraryrket, dels för egen del då man får möjlighet att utvecklas genom att utväxla idéer med 

andra, dels för att vi också tror att elever som går på skolor där samarbetet mellan lärare är 

något som är mer än vackra ord på ett papper, faktiskt också får en rikare utbildning.    

   För att effektivisera skrivandet då vi haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under en del 

av tiden som vi skulle skriva uppsatsen, har vårt arbetssätt genomgripande varit sådant att vi 

inför varje moment träffats och diskuterat tillsammans vad vi tror att vi behöver ha med 

utifrån en gemensam granskning av forskningsområdet, varefter en av oss tagit huvudansvaret 

för en del. Sedan har vi återigen träffats och diskuterat om något behöver läggas till eller dras 

ifrån. Efter att vi gjort intervjuerna som vi också delat upp lika mellan oss, har arbetssättet 

dock varit något tätare då vi suttit hemma hos varandra och skrivit både resultatredovisningen, 

analysen och diskussionen tillsammans. Under jullovet har vi dock övergått till att var och en 

fått varsitt ansvarsområde att kontrollera så att inget missats innan inlämning inför sista 

handledningen. Därefter har vi återigen träffats för att göra de sista ändringarna tillsammans. 

   Vi vill tacka alla elever som deltog i studien samt våra familjer och vänner för bland annat 

bidrag med god matlagning och kloka och uppmuntrande ord under vår intensiva skrivperiod.  

 

 

 

Nerma Grozdanic och Barbarella Bravomalo Svensson den 7 januari 2009, Halmstad  

 

 
 
 



  

Abstract 
 
Syfte 
Syftet med vår studie var att undersöka vilka upplevelser av inkludering elever i behov av 

särskilt stöd i ämnena svenska, engelska eller matematik som får sin undervisning delvis 

förlagd i liten grupp men till största delen i helklass, hade då de befann sig i helklass. Med 

inkludering avseddes i den här studien olika dimensioner av delaktighet, nämligen 

uppgiftsorienterad delaktighet, social delaktighet samt upplevd tillhörighet (se avsnitt 3). 

Något som vi ytterligare ville ta reda på var till vilken dimension av delaktighet elevernas 

upplevelser av inkludering lättast och svårast kunde hänföras. 

 
Metod 
Den metod som användes i studien var en kvalitativ forskningsintervju. För att besvara våra 

frågeställningar valde vi att intervjua sex elever i årskurs nio. Som analysmetod använde vi 

oss av en hermeneutisk ansats. 

 
Resultat 
Upplevelserna av inkludering i helklassen avseende uppgiftsorienterad delaktighet visade sig 

vara svår att uppnå. Detta syntes ha sin grund i dels svårigheten med att förstå det innehåll 

som behandlades på grund av uppgifternas svårighetsgrad, dels hjälpen från läraren som 

upplevdes som bristfällig samt hur felsägningar mottogs av klasskamraterna. Beträffande 

resultaten som hade med social delaktighet att göra, visade sig elevernas delaktighet och 

därmed upplevelserna av inkludering vara hög då elevernas umgänge varken under skoltid 

eller på fritiden var begränsat till enbart en grupp av individer, utan eleverna umgicks med 

både kamrater från den lilla gruppen, helklassen samt med elever från andra klasser och 

skolor. Inom delaktighetsdimensionen upplevd tillhörighet, där fokus läggs på självbilden, 

visade några av elevernas upplevelser, utifrån deras egen uppfattning om sig själva, på att 

eleverna upplevde sig tryggare och mer självsäkra i helklass efter att ha börjat i liten grupp. 

Placeringen i liten grupp visade sig även, utifrån elevernas upplevelse av andra elevers 

föreställningar om dem, hota självbilden av att vara en vanlig elev och därmed tillhörigheten 

till helklassen. För att hantera detta vanliggjorde några av eleverna sin placering i den lilla 

gruppen och därigenom sig själva. Utifrån dessa resultat kunde elevernas upplevelser av 

inkludering lättast placeras inom social delaktighet och svårast inom uppgiftsorienterad 

delaktighet. 

 
Nyckelord: delaktighet, elever i behov av särskilt stöd, exkludering, helklass, inkludering, 
liten grupp 
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1. Inledning 
 

Under vår utbildning vid Högskolan i Halmstad har vi läst åtskilliga kurser som påverkat oss. 

Men en specifik kurs som lämnade en del obesvarade funderingar hos oss båda var kursen 

”Inkluderande syn – och arbetssätt”. Då kursens centrala begrepp var inkludering i 

skolsammanhang, väcktes vårt intresse för begreppet utifrån ett individperspektiv, med 

särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd i ämnena svenska, engelska eller matematik 

och deras upplevelse av inkludering i helklass, då det nästintill inte behandlades i den 

litteratur vi fick läsa. Då nästan ingen forskning har gjorts utifrån ett individperspektiv 

avseende elever som är i behov av särskilt stöd i just dessa ämnen, och således får 

stödundervisning, och deras upplevelse av inkludering när de åter igen befinner sig i helklass, 

ämnar vi att genomföra detta i vår studie. Vårt intresse för studiens genomförande ligger, 

förutom den knappa forskningen i ämnet, även i en subjektiv erfarenhet av undervisning 

utanför klassrummet. Denna förförståelse av att lämna klassrummet för att undervisas i en 

mindre grupp, väckte vår nyfikenhet kring hur elever som ibland undervisas i liten grupp, men 

till största del i helklass, upplever sin inkludering i helklass. Vidare hoppas vi att den kunskap 

som utvinns genom vår studie kan bidra till att ge blivande lärare som oss själva men även 

verksamma lärare, en inblick i vilka upplevelser av inkludering eleverna har – detta för att 

kunna skapa en dialog kring arbetssätt i en helklassituation och hur man skulle kunna skapa 

bättre villkor för varje enskild elev så att denne får möjlighet att uppleva inkludering efter sina 

egna förutsättningar.  

 

1.1 Avgränsning 

 

Begreppet inkludering innebär, enligt Nilholm (2007), ”allas rätt till närvaro och delaktighet i 

klassrummet” (Nilholm, 2007:93). Samtidigt handlar inkludering inte enbart om en fysisk 

placering av barn. Med andra ord behöver det, enligt Nilholm (2006), inte betyda att man 

faktiskt upplever sig vara inkluderad bara för att man rent fysiskt befinner sig i en gemensam 

skolmiljö såsom en klass. En annan aspekt som Nilholm (2006) poängterar att man måste ta i 

beaktande när man talar om inkludering är social delaktighet (Nilholm, 2006:31). Inkludering 

är vidare ett mångdimensionellt begrepp vilket innebär att det även kan omfatta arenor utanför 

skolväsendet, så som yrkesliv, boende, etnicitet eller politik. Då Nilholm (2006) fokuserar på 

inkludering och inkluderingsbegreppet i relation till barn i behov av särskilt stöd och 

dessutom ger delaktighet en betydande roll i det sammanhanget, ansluter vi oss till denna 
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utgångspunkt, det vill säga inkludering sett ur ett delaktighetsperspektiv när vi använder 

begreppet. Nilholm (2006) definierar inte begreppet social delaktighet i någon vidare 

bemärkelse vilket har lett till att vi, för att belysa delaktighetsaspekten som Nilholm lyfter 

fram och därmed få en bredare bild av de upplevelser av inkludering eleverna i vår studie har, 

valt att använda oss av Szönyis (2005,2007) tre olika delaktighetsdimensioner och de 

definitioner hon gör, nämligen uppgiftsorienterad delaktighet, social delaktighet samt upplevd 

tillhörighet (se avsnitt 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3.) Upplevelserna av inkludering kommer alltså att 

belysas utifrån dessa tre olika dimensioner. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Vårt syfte är att lyfta fram ett individperspektiv på upplevelsen av begreppet inkludering. 

Detta kommer vi att göra genom att fokusera på elever som går i årskurs nio och som ibland 

får stödundervisning i mindre grupp vad gäller ämnena svenska, engelska eller matematik, 

men som fortfarande får största delen av sin undervisning i helklass (se vidare under avsnitt 

5). Syftet är, med utgångspunkt i det som sägs under avsnitt 1 och 1.1 ovan, att undersöka 

elevernas upplevelse av inkludering, det vill säga på vilket sätt eleverna upplever sin 

inkludering i helklass då deras undervisning skiftar mellan helklassundervisning och 

undervisning i så kallad ”liten grupp” (stödgrupp). Utöver detta är vi, med utgångspunkt i 

elevernas utsagor, intresserade av att se om det är lättare eller svårare att uppnå upplevelsen 

av inkludering i någon specifik delaktighetsdimension (se vidare under avsnitt 3.3) De 

frågeställningar som vi tänker utgå från är följande: 

 

1. Vilka upplevelser av inkludering har eleverna då de befinner sig i helklass? 

 

2. Till vilken eller vilka dimensioner av delaktighet, det vill säga uppgiftsorienterad 
delaktighet, social delaktighet eller upplevd tillhörighet, kan elevernas upplevelser 
av inkludering hänföras? 
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2. Bakgrund 
 
 

Bakom tanken om en skola för alla finns ett förhållningssätt där alla barn, oavsett 

förutsättningar och behov, anses ha rätt till att vara delaktiga och inkluderade i skolans 

gemensamma miljö såsom en klass (Lpo 94).  Men detta synsätt har inte alltid varit gällande 

inom den pedagogiska verksamheten. För att få en bättre insikt i olika skeenden som har 

bidragit till att utforma den skolpolitik som avser den syn på specialpedagogik vi har idag, 

följer nedan en redogörelse av Nilholms (2007) tre olika sätt på hur en skola kan bemöta 

elever i behov av stöd. Dessa perspektiv benämns som det kompensatoriska perspektivet, det 

kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet.  

 

 

 2.1 Det kompensatoriska perspektivet 

 

Inom ramen för det kompensatoriska perspektivet är diagnosticering, central och man lägger 

också enligt Nilholm (2007) stor vikt vid att lokalisera vilka egenskaper eller förmågor som är 

problematiska för individen samt hur man kan kompensera honom eller henne för denna så 

kallade ”brist”. Problemet tillskrivs med andra ord till individen och individen betraktas på så 

sätt som bäraren av svårigheterna (Nilholm, 2007: 20f). I praktiken innebär detta 

förhållningssätt, menar Haug (1998), att man anser att den bästa lösningen för alla inblandade 

är att avlägsna eleven från klassrummet så att den får adekvat stöd i en mindre grupp 

tillsammans med andra elever som också är i behov av stöd, detta för att eleven ska kunna nå 

den nivå som eleverna i klassen befinner sig på inom ett specifikt område och därigenom 

återgå till den vanliga klassen (Haug, 1998: 17). Kompensationens arbete handlar därmed om 

att eleven ska få mer av samma sort, vilket innebär att han eller hon får upprepa och träna på 

de moment som fordras för att nå samma kunskapsnivå och lära sig samma saker som de 

övriga eleverna (Ahlberg, 2001: 10). Denna syn på elever i behov av stöd har bidragit till att 

det kompensatoriska perspektivet har utsatts för mycket kritik då det anses särbehandla elever 

eftersom man, genom kompensationen lägger fokus på underprestationer och eftersträvbara 

kunskapsnivåer istället för att lägga fokus på lika värde inom utbildningen. Detta leder, menar 

Haug (1998), till att skolsystemet förlorar sin grundläggande poäng med att allas lika värde 

borde vara överordnat alla andra aspekter i skolan (Haug, 1998: 28f). 
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2.2 Det kritiska perspektivet 

 
Till skillnad från det kompensatoriska perspektivet, läggs fokus inom det kritiska perspektivet 

enligt Nilholm (2007), inte på brister hos individen och hur man kan åtgärda dessa genom 

specialundervisning, utan istället på hur man kan anpassa miljön efter individens behov så att 

denne inte skall behöva lyftas ut ur klassrummet. Man anser med andra ord att:   

 
”[…] orsaken till skolmisslyckanden […] bör sökas utanför eleven. Skolans uppgift är att, utifrån 
demokratiska värderingar, vara en god miljö för den mångfald som den representerar. Sålunda kan man 
inte lokalisera problem till eleven utan elevers olikheter bör snarare ses som resurser för skolans arbete” 
(Nilholm, 2007:39).  
 

Istället för att tala om integrering som står för att så kallade ”avvikande” barn ska inlemmas i 

en befintlig skolmiljö så talar man istället om inkludering som innebär att man måste förändra 

hela skolmiljön ”för att anpassa denna till mångfalden av elevers olikheter” (Nilholm, 

2007:50) (för utförligare begreppsgenomgång se avsnitt 3.1 samt 3.2). Synsättet inom det 

kritiska perspektivet är också att så mycket som möjligt bör lösas genom ändrade 

undervisningsstrategier (Nilholm 2007:50ff). Större krav ställs då med andra ord på att lärarna 

ska kunna undervisa på ett sätt som passar många så att ingen känner sig särskilt utpekad om 

han eller hon inte följer med i undervisningstakten (Arevik & Hartzell, 2007:173).   

    

2.3 Dilemmaperspektivet 

 
Vilken lösning man väljer att tillämpa när det kommer till elever i behov av särskilt stöd är 

ingen lätt uppgift. Avsikten med dilemmaperspektivet är också att belysa de motsättningar 

som inte riktigt går att lösa inom specialpedagogiken inom de båda ovanstående perspektiven. 

Problematiken ligger här i att man dels ska se till att eleverna får ut något av utbildningen som 

en gemenskap, dels ska beakta de individuella aspekterna, det vill säga möta alla elevers 

olikheter (Nilholm 2006:29).  

   Utifrån denna grundläggande problematik redogör Nilholm (2007) för tre olika aspekter av 

dilemmat. Det första dilemmat kritiserar det kompensatoriska perspektivets synsätt att man 

bör kategorisera individer för att kunna tillmötesgå deras så kallade brist. Istället är avsikten 

att belysa det problematiska i att ett stort antal elever definieras som avvikande (Nilholm, 

2007:68f). Det handlar med andra ord om huruvida de vederbörande eleverna ska tilldelas en 

specifik benämning som i ”barn i behov av särskilt stöd” eller om varje elev istället ska mötas 

i egenskap av en individ (Nilholm, 2006:29). 
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    För det andra kritiserar dilemmaperspektivet det kompensatoriska perspektivets 

användande av termen bristfällig avseende elever i behov av stöd och menar, liksom inom det 

kritiska perspektivet, att olikheter är viktiga och att de ska ses som resurser. Om bristen 

lokaliseras till individen, så är det också ”mot individen” som åtgärder ska sättas in, menar 

Nilholm 2007:72) som vidare påpekar att det föreligger en uppenbar skillnad mellan ett 

synsätt som utgår från att individens brister ska kompenseras och ett synsätt som betonar alla 

barns rätt till deltagande. Detta är alltså det tredje dilemmat: kompensation kontra deltagande. 

Om problemet läggs till individen och all kraft riktas mot hur man kan kompensera dennes 

brist, betraktas skolan som oföränderlig och individen måste lyftas ut. Skolans demokratiska 

uppgift lämnas då åt sidan, då alla inte blir lika delaktiga (Ibid.).  

 

 2.4 Inkluderas alla elever i ’en skola för alla’?  

 

De styrdokument som kommer att gås igenom i följande avsnitt har betydelse för utvecklandet 

av en skola för alla och därmed synen på elever i behov av särskilt stöd. De kommer inte att 

gås igenom i sin helhet utan endast i den mån de har relevans för vår studie.  

   Utbildning för alla var det centrala målet för Salamancadeklarationen utifrån begreppen 

integrering och delaktighet. Viktigt att påpeka i relation till Salamancadeklarationens bruk av 

begreppet integrering är att det enligt Nilholm (2006) egentligen avser inkludering efter 

engelskans ord inclusion och indikerar en felaktig översättning av det engelska originalet 

(Nilholm, 2006:16).  

    Rätten att vara en del av samhället är väsentlig för människans värdighet och hennes rätt att 

utöva de mänskliga rättigheterna. Därför bör också undervisningen präglas av utformandet av 

strategier för lika förutsättningar för alla. Enligt Svenska Unescorådet är en integrerad 

skolgång det bästa alternativet för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd då de i dessa 

sammanhang uppnår de bästa inlärningsresultaten och delaktighet i samhället. För att uppnå 

detta föreslås i Salamancadeklarationen en samordnad insats från alla inblandade som 

exempelvis skolkamrater, lärare, familj och frivilliga (Svenska Unescorådet, 2006:18): 

 

Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är möjligt, skall 
undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. De integrerade 
skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och ha utrymme för både olika inlärnings 
metoder och inlärningstempon och därvid ge alla en kvalitativt bra undervisning genom lämpliga 
kursplaner, organisatoriska ramar, pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete med 
lokalsamhället. Stöd och tjänster skall tillhandahållas kontinuerligt och svara mot uppkomsten av 
särskilda behov i varje enskild skola (Svenska Unescorådet, 2006:18). 
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För att idén om en skola för alla ska kunna införlivas är förslaget i Salamancadeklarationen att 

barn med behov av särskilt stöd inte bör omfattas av en annorlunda kursplan utan bör erhålla 

detta inom ramen för den ordinarie kursplanen. Alla barn bör få samma undervisning 

samtidigt som de barn som är i behov av särskilt stöd också bör ges denna möjlighet (Svenska 

Unescorådet, 2006:24). 

   I Skollagen (1985:1100) poängteras också att hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt 

stöd. I ett utdrag ur kapitel 4 fastställs också bland annat att den utbildning som eleverna får i 

grundskolan ska ge dem de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet. 

Utbildningen ska också ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan och till de 

elever som har svårigheter ska också särskilt stöd ges (Skollagen, kap 4). 

   Bengt Persson (2001) påpekar angående ovanstående sammanfattning ur Skollagen 

(1985:1100) att det inte görs någon åtskillnad mellan olika slag av svårigheter: ”Inte heller 

nämns funktionshinder eller handikapp i lagtexten. Samtidigt är kravet på skolan ovillkorligt i 

de fall en elev har svårigheter. Då skall [sic!] särskilt stöd ges” påpekar Persson (2001:18). I 

Grundskoleförordningen 5 kap. 4§ och 5§ (2008:408) står desto mer utförligt att:  

4§ En elev ska ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som minst 
ska ha uppnåtts i slutet av det tredje, det femte och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl 
behöver särskilt stöd. Stödundervisning kan anordnas antingen i stället för utbildning enligt timplanen 
eller som ett komplement till sådan utbildning  

5§ Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första 
hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i 
stället ges i en särskild undervisningsgrupp. Styrelsen skall efter samråd med eleven och elevens 
vårdnadshavare besluta i fråga om elevens placering i en särskild undervisningsgrupp 
(Grundskoleförordningen, 2008:408)  

 

I Lpo 94 eller 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet står vidare om en likvärdig skola för alla att undervisningen ska anpassas efter 

varje elevs behov och förutsättningar. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling genom att ta utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper (Lpo 94). Vidare hänvisar Lpo 94 till Skollagen (SFS 1985:1100) som 

föreskriver att utbildningen ska vara likvärdig för alla oavsett var i landet den finns att tillgå. 

Viktigt är också att de nationella målen utgår från normerna för likvärdighet. En annan sak 

som poängteras är också att likvärdig utbildning inte med nödvändighet bör innebära att 

undervisningen skall utformas lika överallt utan hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov.  
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   Eftersom skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lpo 94, 1 kap). 

Detta är även något som Matson (2007) poängterar i ”En skola för eller med alla – En 

kommuns arbete för att nå sina mål” där hon menar att trots att vi har ” ’en skola för alla’ och 

en läroplan som gäller för de allra flesta barn […] kan undervisning inte läggas upp lika för 

alla barn, eftersom de är olika och har förkunskaper samt förförståelse som är specifika för 

varje barn” (Matson, 2007:41). Vidare undrar Matson (2007) om en skola för alla verkligen 

kan bli verklighet om vi inte slutar tala om ”elever med funktionshinder och/eller svårigheter 

att tillgodogöra sig undervisning i skolan som integrerade eller inkluderade” (Matson, 

2007:42). 

    Vad den ovannämnda presentationen av riktlinjerna visar är att, skolan och därigenom dess 

pedagoger kan, istället för att försöka lösa situationen med elever i behov av särskilt stöd 

inom klassrummets ramar, välja den enkla vägen och besluta att eleven behöver sättas i en 

stödgrupp. Enligt styrdokumenten ovan är de fullt berättigade till att göra det, dock på 

bekostnad av tanken om en skola för alla. Styrdokumenten är på så sätt, som vi ser det, inte 

vattentäta vad gäller det inkluderande synsätt som de bör präglas av. Om en lärare hävdar att 

det finns belägg för att en elev ska tas ur klassmiljön och sättas in i en mindre grupp och detta 

genomförs med uppbackning av skolledningen, faller också hela bilden av inkluderingstanken 

om att alla barn ska vara delaktiga och inkluderade i skolans gemensamma miljö. Detta är 

dock ingen nyhet, framhåller Persson (2001), för så länge ”specialpedagogiken finns att tillgå, 

kan pedagogen snäva in gränserna för ’det normala’ och avhända sig ansvaret för det som 

ligger i normalitetens utkant” (Persson 2001:34).  
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  3. Teoretisk genomgång 
 
 

I rapporten Därför inkludering (Andersson & Thorsson, 2007) menar författarna att när man 

talar om en vision som den där alla elever oavsett behov ska ges plats i en sammanhållen 

skola är det omöjligt att undgå den diskussion som förs gällande begreppen integrering och 

inkludering. Båda begreppen har lämnat tydliga och ibland snarlika spår i det svenska 

utbildningsväsendet, men enligt Andersson & Thorsson (2007) står de för helt olika processer 

i praktiska verksamheter såsom utbildning (Andersson & Thorsson, 2007:7). För att nå en 

större förståelse kring begreppens innebörd och användningsområden, följer en historisk 

redogörelse för begreppens uppkomst, detta i anslutning till andra viktiga begrepp för studien 

och den föreliggande diskussionen nämligen begreppen delaktighet, differentiering samt 

exkludering. 

 

 
3.1 Integrering 

 
I en rapport som genomförts som ett led i Skolverkets specialpedagogiska utredningar, riktar 

Nilholm (2006) rapportens fokus mot begreppet inkludering som idé och praktik samtidigt 

som han kopplar det till dess föregångare: begreppet integrering. Inkludering bör nämligen 

enligt Nilholm (2006) förstås i relation till integreringsbegreppet eftersom det anses vara ett 

svar på de brister som integreringsbegreppet kommit att uppvisa. Själva begreppet integrering 

har sitt ursprung i 1800-talets framväxt av diverse institutioner för så kallade avvikande 

grupper, en institutionalisering som varade ända fram till 1960 då begreppet integration gjorde 

entré som ett kritiskt inslag riktat mot samhällets institutionalisering av svaga individer 

(Nilholm, 2006:13).  Dess ideologiska målsättning var, menar Emanuelsson (2004), 

ursprungligen en tanke om ”en sammanhållen gemenskap av sinsemellan olika individer utan 

att våld görs på deras individuella karaktäristiska och förutsättningar” (Emanuelsson, 

2004:103) på ett samhälleligt plan, men kom även att bana vägen för en gemensam och 

sammanhållen skola för alla barn. Men självklarheten om vad som menas med uttrycket ”alla” 

i en sådan skola och hur realiseringen av det målet skulle gå till väga var, fortsätter 

Emanuelsson (2004), långt ifrån givet, något som bidrog till inslag av differentiering (se under 

3.4) i undervisningen och uppdelning av elever efter specifika mått som en följd av elevers 

svårigheter att följa undervisningstakten och lärares svårigheter att undervisa olika elever 

(Emanuelsson, 2004:102ff). 
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   Att den praktiska tillämpningen av begreppen integrerad och integrering började förknippas 

med särskiljning och specialundervisning har, fortsätter Emanuelsson (2004), inneburit en 

negativ konsekvens dels för de berörda individerna, dels för utvecklingen av en sammanhållen 

skola som präglats av en inkluderande undervisning. Från att ha varit ett begrepp som 

kännetecknats av målsättningen med en skola för alla som fungerat som en väl integrerad 

sammanhållning och därigenom  

 
”en utmaning gentemot segregerande tendenser i samhället och de ’normala’ grupperna, har begreppet 
blivit en beteckning för olika organisatoriska åtgärder och placeringar av individer. Integrering har då 
blivit en benämning på försök att ’flytta in’ enskilda […] eller på något annat sätt ’avvikande’ elever eller 
grupper av elever i den ’vanliga klassen’ ” (Emanuelsson 2004: 106).  

 

Denna felaktiga användning av begreppet har därmed bidragit till att integrering har fått 

benämna åtgärder såsom omplacering, vilket i sin tur har bidragit till att göra begreppet 

alltmer oanvändbart menar Emanuelsson (2007) som vidare påpekar att diskussionen på 

senare tid också har skiftat fokus till att handla om inkludering och inkluderande undervisning 

istället (Emanuelsson, 2007:15).   

 

 
3.2 Inkludering 

 
Till följd av det ovan nämnda är inkludering, enligt Nilholm (2006), således främst ett 

begrepp som har börjat användas i diskussionen kring den utbildning som ges till barn i behov 

av särskilt stöd och har därigenom växt fram mot ”bakgrund av att skolan i sin hantering av 

barns olikheter har skapat en rad […] särlösningar, t.ex. olika former av specialklasser” 

(Nilholm, 2006:7). Inkluderingsbegreppet bör, menar Nilholm (2006), ses i ljuset av en 

önskan att tillföra något nytt i form av en systemförändring, det vill säga förändring av skolan 

som system, till skillnad från integrering där man istället ville anpassa individer som 

upplevdes som avvikande till oföränderliga system, något som även går i linje med det 

kritiska perspektivet som presenterats tidigare. Att begreppet har fått en framväxt inom 

skoldebatten har, fortsätter Nilholm (2006), sin grund i officiella dokument såsom 

Salamancadeklarationen. Sådana dokument liksom de kritiska röster som började höjas 

gentemot marginaliseringen av exempelvis personer med funktionshinder och de krav på att 

specialpedagogiska lösningar skulle skapas för dessa personer i skolor, har bidragit till att 

inkludering betraktas som en kritik mot traditionell specialpedagogik (Nilholm, 2006: 15ff). 

Detta faktum gäller dock inte enbart personer med funktionshinder utan kan likväl tillämpas 

på elever som är en del av den specialpedagogiska verksamheten i skolan, ”då dessa elever i 
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olika avseenden också kan betraktas som marginaliserade och nedvärderade” (Nilholm, 

2006:19). Inkludering förespråkar alltså ett synsätt där alla barn, oberoende av deras psykiska 

eller fysiska förutsättningar skall vara delaktiga och undervisas tillsammans ”i en gemenskap 

där olikheter ses som en tillgång” (Göransson, 2007:67), vilket gör att det således är skolan 

som bör stå under förändring och anpassa miljön efter alla elever. Uppmärksamheten riktas 

därmed bort från eleven till skolans verksamhet istället (Ibid).  

 Nilholm (2007) problematiserar dock begreppet inkludering i anslutning till 

dilemmaperspektivet och det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007:94), (se avsnitt 2.2. och 

2.3).  Inom det kritiska perspektivet blir begreppet enligt Nilholm (2007) ett teoretiskt verktyg 

som blir ganska normativt då forskaren förväntas ta ställning i frågan om huruvida intentionen 

bakom inkluderingsbegreppet införlivas i realiteten eller inte. Inom dilemmaperspektivet 

däremot blir begreppet ett aktörsbegrepp, vilket innebär att man istället för att förhålla sig 

normativt till begreppet försöker inta ett mer distanserat förhållningssätt (Nilholm, 2007:94). 

Nilholm (2007:93) ser vidare en risk för att begreppet inkludering kommer att möta samma 

öde som föregångaren integration: ”Istället för att bli en utmaning mot skolans grundläggande 

sätt att fungera blir inkludering också en fråga om att anpassa barn med funktionshinder och 

elever i behov av särskilt stöd till en miljö som inte är utformad efter deras intressen” 

(Nilholm, 2007:93). 

 

3.3 Delaktighet  

I diskussionen kring inkludering är begreppet delaktighet som nämnt ovan ett ofrånkomligt 

inslag. Gustavsson (2004) redogör för två olika sätt att se på delaktighet, nämligen formell 

respektive informell delaktighet. Till den formella delaktigheten hör den tillhörighet som 

åsyftar tillträdet till en klass rent juridiskt sett (Gustavsson, 2004: 69).  Men delaktighet 

förutsätter även en subjektiv dimension menar Gustavsson (2004), det vill säga en informell 

delaktighet och tillhörighet. I detta fall handlar det om en subjektiv upplevelse av att tillhöra 

något och en känsla av att vara accepterad (Gustavsson, 2004: 69f). För att bättre förstå 

delaktighet följer Szönyis (2005, 2007) redogörelse för de tre olika dimensionerna av 

delaktighet, nämligen uppgiftsorienterad delaktighet, social delaktighet samt upplevd 

tillhörighet.  Begreppsgenomgången kommer att ske främst med hjälp av Szöyis studie från 

2005 och 2007 då begreppen omnämns i båda studierna. Viktigt att påpeka är att begreppet 

upplevd tillhörighet som används i studien från 2007, hänvisas i studien från 2005 som 

känslan av tillhörighet. Begreppsinnebörden är dock densamma i båda fallen. Vi väljer här att 
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använda oss utav den senare benämningen, det vill säga upplevd tillhörighet. Vidare, dessa tre 

dimensioner kommer även att fungera som de främsta analysverktygen i vår analys. 

 

3.3.1 Uppgiftsorienterad delaktighet  

 

Uppgiftsorienterad delaktighet fokuserar, enligt Szönyi (2005) på skolkontexten och 

upplevelsen av att vara delaktig i undervisningssituationen. Det handlar alltså om att kunna 

vara engagerad, involverad och ha möjlighet att delta i de gemensamma uppgifterna som 

undervisningen i klassen är uppbyggd på. Här kan följaktligen delaktigheten yttra sig genom 

att man aktivt tar del av en gemensam skoluppgift. Den är dock beroende av den egna 

förmågan att lösa uppgiften i fråga och/eller det stöd som man erhåller från läraren (Szönyi, 

2005:87ff). Förutom det redan nämnda menar Szönyi (2007) att delaktigheten inom denna 

dimension är även beroende av huruvida stödet är anpassat eller inte (Szönyi, 2007:19). En 

bristande delaktighet, det vill säga utanförskap, kan yttra sig fortsätter Szönyi (2005), genom 

att man inte alls är med i sammanhanget eller att man enbart deltar passivt i en skoluppgift, 

som i det här fallet beskrivs vara framkallad av en bristande egen förmåga att klara av 

uppgiften eller bristfälligt stöd från lärare (Szönyi, 2005: 87ff).  

   Då Szönyis (2005) begrepp uppgiftsorienterad delaktighet uppehåller sig vid skoluppgifter i 

form av gemensamma uppgifter bland annat, är det även intressant att nämna den diskussion 

om gemensamma uppgifter som Gustavsson (2004) för här. Gustavsson (2004) ställer sig 

emot synen om gemensamma uppgifter och hävdar att undervisningsformer som innebär att 

undervisningen är densamma för alla, det vill säga där ett specifikt antal uppgifter skall lösas 

under ett bestämt antal lektioner och där kontrolleringen av elevers kunskaper sker genom 

samma förfarande för alla elever, innebär en förväntning på eleverna att de ska lära sig samma 

kunskaper och kunna redogöra för dessa på samma vis. Detta förhållningssätt, menar 

Gustavsson, tar inte hänsyn till barns olikheter och de antas således inte ha någon betydelse 

för lärandet. Konsekvensen av detta blir att barn som inte förmår att lära sig, blir besedda som 

speciella, något som i sin tur leder till att de segregeras genom att de placeras i särskilda 

grupper. Undervisningen förmår på så vis inte tala ett delaktighetens språk, menar Gustavsson 

(2004: 217). 
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3.3.2 Social delaktighet 

 

Social delaktighet inbegriper, enligt Szönyi (2005) kamratrelationer så som de upplevs av 

eleverna, vilket innebär att eleverna kan ingå i en social gemenskap såsom den klassen utgör 

och därigenom uppleva sig vara delaktiga eller bli uteslutna från densamma och då uppleva 

utanförskap istället. Den sociala delaktigheten kan därmed bestå av att man antingen har 

många kamrater eller att ens relationer med andra är bristfälliga (Szönyi, 2005:85f). Szönyi 

(2005) vidgar här sin definition av begreppet genom att hänvisa till Bliding (2004) som i sin 

bok ”Inneslutning och uteslutning – barns relationsskapande i skolan” ger exempel på 

situationer där denna växelverkan mellan delaktighet och utanförskap kan yttra sig. I sin 

studie, som fokuserar på elevers relationsarbete i skolan på en mellanstadieskola, kommer 

Bliding (2004) fram till att elever, i sitt relationsskapande, använder uteslutande handlingar 

som ett verktyg för att skapa gemenskap och samhörighet med andra. Denna process innebar 

samtidigt, menar Bliding (2004), att elevernas uteslutande av någon på samma gång kunde 

vara ett inneslutande av någon annan. Inneslutning och uteslutning ansågs därmed utgöra 

delar i en och samma process bland eleverna, vars mål var etablering av relationer med andra 

elever. Situationer där det förekom inneslutning respektive uteslutning var exempelvis raster 

där vissa elever åsidosattes genom att inte bli valda i aktiviteter på rasterna eller att ingen lade 

vikt vid att fråga eleverna om de vill vara med när de andra barnen umgicks tillsammans på 

rasterna (Bliding, 2004: 138ff). En bakomliggande orsak till detta var, enligt Bliding (2004), 

rastaktiviteternas organisering: 

 

Oftast var det något eller några barn som kom med ett förslag till en lek och som sedan bjöd in vissa barn 
att delta. Efterhand fick andra barn söka tillträde, vilket då gav möjligheten för dem som redan deltog att 
tillåta eller neka andra att få vara med (Bliding, 2004:141).  

 

 

3.3.3 Upplevd tillhörighet 

 

I sin diskussion om tillhörighet skiljer Szönyi (2005) mellan administrativ tillhörighet, som 

betecknas som en kategorisering gjord av andra och som till sin funktion är organisatorisk, 

och upplevd tillhörighet där fokus ligger på identitet och hur självbilden konstrueras hos 

elever då de värderar sin självbild i relation till olika grupper och hur känslan av tillhörighet 

till någon grupp påverkar detta (Szönyi, 2005:122; 2007:19f). Denna dimension av 

delaktighet definierar Szönyi (2005) vidare som en dubbelhet som innebär, med utgångspunkt 
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i resultaten som framkommer i hennes studie, att elever inskrivna i särskolan inte vill släppa 

den relation de har till den ordinarie grundskolan. Detta förklarar Szönyi (2005) genom att 

påvisa att bevarandet av relationen till den ordinarie grundskolan är ett sätt för eleverna att 

känna ”tillhörighet till den vanliga skolans elever och till den självbild som denna tillhörighet 

förknippas med, nämligen en vanlig elev” (Szönyi, 2005: 122). Detta innebar bland eleverna 

ett så kallat vanliggörande, så som Szönyi (2005) uttrycker det, av antingen 

särskoleplaceringen eller sig själva, dels för att undvika en självbild som särskolelev, dels som 

ett försvar mot andras föreställningar om deras administrativa tillhörighet till särskolan som 

kunde vara att eleverna betraktas som ovanliga eller avvikande (Szönyi, 2005:122ff). 

Vanliggörandet kom till uttryck bland eleverna, enligt Szönyi (2005), genom att eleverna 

underströk att de var normala och vanliga ungdomar och att de därmed inte skiljde sig mycket 

åt från andra elever (Szönyi, 2005:162ff), (se vidare under avsnitt 4).  Vidare, att en elev kan 

uppleva den ovan nämnda dubbelhet kan, fortsätter Szönyi (2005), betraktas som ett uttryck 

för att eleven känner sig kluven mellan att vilja respektive inte vilja förknippas med 

särskoleklassen då denna, samtidigt som den utgör en social gemenskap som vanliga elever 

har, kan hota upprätthållandet av självbilden av en vanlig elev (Szönyi, 2005:122ff).  För att 

belysa hur begreppet upplevd tillhörighet kan användas hänvisar Szönyi (2005) till Cooleys 

(1902) teori spegeljaget som redogörs för i Asplund (1970). Utifrån denna teori får människor 

en bild av sig själva genom att bli varse och tolka andras bild av dem själva som i en spegel. 

Denna process som sker hos individen består i sin tur av tre element skriver Szönyi (2005) 

utifrån Asplunds (1970) sammanfattning av Cooley (1902). För det första föreställningen om 

hur vi framstår inför den andre, för det andra föreställningen om den andres bedömning av hur 

vi framstår inför honom och för det tredje en självkänsla såsom förödmjukelse eller stolthet 

baserad på hur den andre ser oss (Cooley [1902] i Asplund, 1970 i Szönyi, 2005:161). Detta 

resonemang tillämpar Szönyi (2005) i sin studie genom att skriva att det första steget kunde 

yttra sig genom att eleverna i hennes studie speglade sig i andra elevers bild och uppfattning 

av hur en särskoleelev var. I det andra steget hade eleverna fått ta del av förringande 

bedömningar av deras särskoletillhörighet och i steg tre kunde denna erfarenhet leda till en 

känsla av skam eller hot mot elevernas självvärdering (Szönyi, 2005:162). Vi kommer dock i 

vår analys enbart att använda oss utav Szönyis (2005, 2007) begrepp upplevd tillhörighet där 

den administrativa tillhörigheten och andras föreställningar är viktig för självbilden. Cooleys 

(1902) teori om spegeljaget kommer därmed inte att behandlas ytterligare eller användas 

självständigt i analysen, utan teorin används enbart här för att förtydliga Szönyis (2005, 2007) 

begrepp upplevd tillhörighet så som hon använder det.  
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  Viktigt att lyfta fram i detta sammanhang är även den uppdelning som vi gör i vår 

resultatredovisning och analys mellan elevernas egna uppfattningar om dem själva som 

personer och de upplevelser de har av hur andra elever i deras omgivning ser på dem, något 

som visade sig vara en intressant aspekt i några av elevernas utsagor.  Då Szönyis (2005, 

2007) begrepp upplevd tillhörighet lägger fokus på hur andras föreställningar kan påverka 

självbilden och inte fokuserar på elevernas egna uppfattningar av sig själva, kan det även här 

vara intressant att nämna Andrews (1966) definition av självbilden så som den citeras av 

Stangvik (Stangvik, 1979:18). I sin definition av självbilden lägger Andrews (1966) fokus på 

dels den egna uppfattningen en individ har av sig själv, dels en uppfattning som utgörs av 

utomstående i individens omgivning: 

 
It is the ’picture’ an individual has of himself from his interaction and experiences with his environment. 
This picture is initially based on his early perceptions of himself as a set of physical and mental 
characteristics. To a large extent experiences of success and failure, by which the individual evaluates his 
worth and adequacy within the world around him, define the way he perceives himself. Of importance too 
is his judgement of the ways others perceive him (Andrews, 1966:47 efter Stangvik 1979: 18). 

 

 I vår studie har Andrews (1966) definition av självbilden relevans i den meningen att han 

anlägger två aspekter av självbilden vilket vi även gör i vår resultatredovisning och analys. Av 

vikt för vår analys är också den inverkan exempelvis framgång kan ha för självbilden.  

  

3.4 Differentiering 

 

Enligt Persson innebär differentiering gruppindelning efter prestation. Skiljelinjen vid 

reformeringen av det svenska skolsystemet som inleddes vid mitten av fyrtiotalet präglades av 

meningsmotsättningar avseende just organisatorisk differentiering, det vill säga: ”uppdelning 

på olika studievägar och hur tidigt detta skall ske” (Persson, 2001:109). Enligt Persson (2001) 

har kravet ökat på lärares förmåga att individualisera undervisningen sedan man började 

betona vikten av att tillgodose den enskilde individens behov. I och med att alla elever skulle 

undervisas tillsammans i klasserna, var den stora utmaningen enligt Persson (2001) för läraren 

att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna för elevernas lärande - elevers olika 

studieförutsättningar, motivation och ambitioner till trots: 

 
För att klara av detta förutsattes att lärarna individualiserade undervisningen. Den organisatoriska 
differentieringen skulle ersättas med pedagogisk differentiering varigenom lärostoff och arbetsformer 
skulle anpassas till vars och ens individualitet” (Persson, 2001:111).  
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En pedagogisk differentiering är däremot svår att uppnå menar Persson (2001) vidare 

eftersom eleverna förväntas uppnå samma mål inom samma tidsrymd då skolans regelverk 

sätter gränser för hur långt individualiseringen förväntas sträcka sig. Lärarna anpassar sitt 

material och sitt arbetssätt på ett sådant sätt att det tillgodoser allas behov men samtidigt 

måste alla hänga med i samma takt eftersom kurs- och timplaner skall vara lika för alla. Enligt 

Persson (2001) har det stora elevantalet i Sverige medfört krav på homogenitet i grupperna 

vilket är en följd av dels resursneddragningar, dels att man inte betraktat utbildningsresultat 

som kopplat till klasstorlek, varför bördan på klasslärarna ökat: ”Ett effektivt sätt att skapa 

mer homogena grupper är att definiera en större andel elever som avvikare – störda eller 

lågbegåvade” skriver Persson vidare (2001:116). 

    

3.5 Exkludering 

 
Exkludering är ett annat ord för uteslutning (www.ne.se). Blir man utesluten från något 

betyder detta att man har något att känna sig utanför ifrån, det finns inget ”utanför” utan ett 

”innanför” menar Mikael Stigendal (2004:45). Stigendal (2004) talar om utanförskap i fyra 

olika nivåer, relaterat till fyra nivåer av social ordning: den lägsta hänför han till den sociala 

relationen: Sociala relationer uppstår och består en stund för att sedan kanske avbrytas eller 

omvandlas till andra sociala relationer. Skall man använda skolan som liknelse för den här 

hierarkiska ordningen kan man säga att denna nivå uppstår på rasterna (Ibid.).  

   Nästa nivå består av sociala relationer som utvecklats till sociala strukturer. Vi kan bli 

delaktiga i dessa genom att anta roller. På skolan är det lektionerna som utgör den här sociala 

strukturen. Lärare och elev utgör roller i strukturen och det är genom att anta en av dessa 

roller som man blir delaktig. Kan man inte vara antingen elev eller lärare får man inte vara 

med. Detta utanförskap beror då på att man inte uppfyller villkoren (Stigendal, 2004:46f). 

Stigendal (2004) skriver vidare att de här rollerna är förknippade med krav. För att kunna 

fungera ihop måste vi för det första kunna lita på varandra, för det andra måste vi kunna förstå 

varandra. Detta ställer krav på kommunikation och förtroende för att klara av innanförskapets 

sociala relationer. Innanförskapets relationer består också av makt. Då den är förknippad med 

den roll man intar kallas den strukturell. I vissa roller kan det ingå ett stort mått 

medbestämmande medan andra roller kan innebära ett mindre mått medbestämmande 

Stigendal, 2004:44f).  

   Stigendal (2004) påpekar vidare också att: ”Kommunikationen, förtroendet och 

medbestämmandet har stor betydelse för känslan av delaktighet” (Stigendal, 2004:45). Även 
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den människosyn som vi ger uttryck för genom vårt beteende spelar roll för känslan av 

delaktighet: ”Det kan visa sig i vad vi skrattar åt eller hur vi förklarar vårt eget ansvar” (Ibid.). 

Något som också är viktigt för vår känsla av delaktighet är enligt Stigendal (2004) beroende 

av den mening eller kanske brist på mening man upplever med innanförskapet. Om man anser 

något vara meningslöst vad finns det då för poäng att delta? Alltså kan utanförskap ”mycket 

väl bero på bristande vilja” skriver Stigendal (2004:45). Av olika anledningar ställer man sig 

utanför därför att man helt enkelt inte vill vara med. Man kanske inte ser poängen med det 

eller också tycker man sig ha för lite att säga till om, eller också kanske man inte förstår 

varandra eller inte litar på varandra. Ett annat skäl till utestängning kan också vara mobbing 

eller att man inte uppfyller de krav som krävs för ett innanförskapet (Ibid).    

   Den högre formen av social ordning utgörs av skolan som institution betraktad. För att ett 

socialt system ska kunna utvecklas positivt krävs en strategi och tydliga mål för 

verksamheten. Då skolan är något som vi vuxna bestämt att barn skall gå i är det viktigt att 

skolan lyckas skapa en känsla av meningsfullhet för sina elever om man vill att de ska känna 

sig delaktiga i den (Stigendal, 2004:46f).  

   I och med de olika nivåerna av social ordning kan elever känna sig både delaktiga och 

utanför samtidigt varför utanförskap är ett komplext fenomen skriver Stigendal (2004) vidare. 

En elev kan vara med på lektionen därför att han ska vara där enligt skolplikten men ändå 

känna sig helt utanför. På rasten däremot kan känslan av delaktighet vara större då han eller 

hon är med sina kamrater (2004:48). I vår analysdel kommer vi att använda oss av Stigendals 

(2004) teori om utanförskap och innanförskap samt elevroller för att belysa en aspekt av 

bristen på delaktighet.  
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4. Tidigare forskning 

Nedan följer en redogörelse av den tidigare forskningen av dels svensk och utländsk forskning 

som är av relevans för vår studie.  

   I en internationell studie av differentiering, av Goldberg, Passow & Justman från 1966, 

kommer författarna fram till att den främsta risken med särbehandling av elever är att läraren 

ska sänka sin ambitionsnivå och att det då det förväntas mindre av eleverna kan leda till att de 

lär sig mindre (Goldberg, Passow & Justman, 1966:165).  

    I en rapport från Skolverket från 2001, belyses vidare hur skolans insatser för att elever 

med funktionshinder ska nå målen i ämnena svenska, matematik och engelska ser ut. 

Resultatet i undersökningen visade att elever med funktionshinder har betydligt svårare att nå 

målen i ämnena jämfört med riksgenomsnittet i landet (Skolverket, 2001:16). Även om brister 

hos individen oftast anges som orsaken till elevens skolsvårigheter anger några utav 

informanterna i studien också brister i skolmiljön. En åsikt som kom fram var att 

kompetenshöjande insatser inom området hos lärarna var av nödvändighet. Ett av studiens 

mest intressanta resultat är elevernas syn på sin egen delaktighet då de såg det som ett hinder 

för lärande att inte vara aktivt delaktiga på lektionen. Med delaktighet avsåg också eleverna 

den sociala aspekten, vilket innebär att uppleva en acceptans och tillhörighet till sin klass, 

men också att vara aktivt delaktig i det som händer på lektionerna. Eleverna uppgav vidare en 

känsla av frustration över att inte förstå lärarens genomgångar samt den brist på 

uppmärksamhet som uppstår i stora klassrum då läraren inte hinner med alla elever 

(Skolverket 2001:18ff). Ett problem som studien också visar är att den lilla gruppen kan ha 

negativa konsekvenser för elevens sociala utveckling då det faktum att eleverna är så få i 

gruppen också begränsar urvalet att välja kamrater (Skolverket, 2001:33).  

   I en studie av Stangvik (1979) ligger fokus på självbildsutvecklingen hos elever med 

inlärningssvårigheter som är placerade antingen i specialklasser eller vanliga klasser. Syftet 

med studien var att komma underfund med huruvida placeringen i vanlig klass eller 

specialklass, påverkar självbilden hos eleverna och utvecklingen av densamma. Det som 

Stangvik (1979) kommer fram till är att självbildsutvecklingen hos elever placerade i 

specialklasser tenderar att vara mer positiv än för elever placerade i vanliga klasser. Detta 

skeende förklarar Stangvik (1979) med att säga att elever som går i specialklass bedömer sina 

prestationer i relation till en personlig och intern referensram som delas av de andra 

specialklasseleverna, där lägre krav ställs på prestationer. Undervisningen är också mindre 

abstrakt än i vanliga klasser och specialklassens homogenitet leder till mer positiva 
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jämförelser eleverna emellan. Men om andra grupper utanför den egna specialklassen utgör 

referenspunkten, märks en minskad positiv självbild. Detta indikerar, menar Stangvik (1979), 

att värderingen av den egna självbilden utanför specialklassens ramar sker enligt andra 

förutsättningar än de som finns representerade inom specialklassen. Något annat som 

Stangvik (1979) nämner är att samtidigt som en placering i specialklass inledningsvis kan 

bidra till en positiv självbild hos eleverna, kan en långvarig placering i specialklassen kan leda 

till en betydligt negativare självbild eftersom eleverna med tiden blir medvetna om den 

externt sett negativa sociala konsekvens som deras placering i specialklass innebär. Vidare, 

vad gäller eleverna med inlärningssvårigheter som var placerade i en vanlig klass, visade de 

sig ha det betydligt svårare att leva upp till det självbildsideal som fanns representerat där 

eftersom de jämförde sig med sina vanliga kamrater. De relaterar därmed till den referensram 

som utgörs av klassen och klasskamraterna (Stangvik, 1979: 469ff). I relation till detta lyfter 

Stangvik (1979) även fram att forskning visar att elever som har inlärningssvårigheter oftast 

intar en låg social statusroll när de är placerade i vanliga klassrum. Stangvik (1979) nämner 

exempelvis att de sällan väljs som samarbetspartners av de andra, mer begåvade 

klasskamraterna. Den bakomliggande orsaken till detta tycks, menar Stangvik (1979), vara att 

eleverna inte förmår på ett adekvat sätt att bekräfta eller leva upp till de krav som en 

traditionell elevroll består av och som i sin tur karaktäriseras av krav på sociala och språkliga 

förmågor och prestationer (Stangvik, 1979: 251ff).  

  En annan avhandling som är av vikt för vår studie är Kristina Szönyis från 2005. I studien 

har Szönyi undersökt elevers erfarenheter av att gå i låg och - grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan med fokus på deras upplevelser av delaktighet och utanförskap, detta 

genom intervjuer och observationer i elevernas skolmiljö. Vi kommer dock enbart att använda 

oss utav de resultat som presenteras för grundsärskolan då detta har mer relevans för vår 

studie med tanke på att även de elever som vi ska intervjua är just i den åldern.  

   De resultat som Szönyi (2005) redogör för i sin studie gällande eleverna i grundsärskolan är 

följaktligen att eleverna, inom ramen för uppgiftsorienterad – och social delaktighet samt 

upplevd tillhörighet, upplevde att placeringen i särskolan löste de delaktighetsproblem 

avseende undervisningen som de upplevde tidigare då de var placerade i en ordinarie skola, 

något som i sin tur ökade deras uppgiftsorienterade delaktighet. Eleverna upplevde heller inte 

sig ha några svårigheter med undervisningen som skulle kunna begränsa deras 

uppgiftsorienterade delaktighet, ett faktum som Szönyi menar kan förklaras med den 

individualiserade undervisningsformen som eleverna tog del av, där stödet var individuellt 

anpassat till varje elev. Utöver detta hade eleverna även möjlighet att planera och sätta upp 
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egna mål för vissa moment i sitt arbete, vilket också kan ha bidragit, menar Szönyi, till 

elevernas känsla av delaktighet (Szönyi, 2005: 159f). 

    Vad gäller den sociala delaktigheten var den begränsad och relaterad till klasskamraterna i 

särskolan. De ordinarie grundskoleleverna skildrades därmed som ett hot, det vill säga att 

särskoleeleverna hade en föreställning om att dessa elever såg ner på elever som gick i 

särskolan. På grund av detta förhållningssätt var det även främmande för särskoleleverna att 

uttrycka att de eftersträvade en ökad samvaro eller social gemenskap med 

grundskoleeleverna. Utöver det redan nämnda drar Szönyi (2005) en annan viktig slutsats i 

samband med social delaktighet, nämligen den att eleverna ansåg att det var av stor vikt att ha 

en vän som de kunde ha en nära relation till. Eleverna fann dessa nära vänner oftast inom 

ramen för särskoleklassen, men hade frånsett det inga eller ytterst få relationer med andra 

jämnåriga kamrater. Social delaktighet framträdde i det här fallet även vara ett resultat av 

elevernas egna initiativtaganden till att ingå i relationer med jämnåriga kamrater (Szönyi, 

2005: 159)  

   Delaktighet i form av upplevd tillhörighet däremot visade sig, menar Szönyi (2005), vara 

problematiskt då ”elevernas administrativa tillhörighet till särskolan innebar per definition att 

de inte tillhörde gruppen grundskoleelever” (Szönyi, 2005:160), något som visade sig utgöra 

det allvarligaste hotet mot elevernas självbild. Eleverna kämpade därför med upplevelsen av 

vilka tillhörigheter andra tillskrev dem. Möjligheten att kunna spegla sig i de uppfattningar 

som andra har av deras informella eller administrativa tillhörighet kan, menar Szönyi, ha gjort 

en inverkan på den bild eleverna hade av sig själva (se avsnitt 3.3.3). Detta ledde således, 

fortsätter Szönyi, till att eleverna i sina samtal pratade mycket om huruvida de själva och 

andra betraktades som normala/vanliga eller inte. Eleverna vanliggjorde ofta sig själva eller 

särskoleplaceringen, enligt Szönyi, genom att lyfta fram att de var just normala och vanliga 

ungdomar och att det enda som skiljde dem från andra ungdomar var att de hade annorlunda 

livsvillkor, och att deras begränsningar hade med antingen skolsvårigheter eller 

särskoletillhörigheten att göra. Samtidigt tycktes uppnåendet av en uppgiftsorienterad 

delaktighet och social delaktighet kunna påverka utfallet av elevernas självbild, det vill säga 

att de antingen ansåg sig uppfylla de förväntningar som finns på en normal elev eller inte 

(Szönyi, 2005:162ff). Szönyi (2005) sammanfattar resultaten rörande denna 

delaktighetsdimension med att säga att placering och tillhörigheten till särskolan inte var det 

enda hot mot bilden av den vanliga eleven bland eleverna, utan aspekter som uteslutning ur 

den kamratgemenskap som finns i en grundskoleklass eller att inte förmå att följa 
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grundskolans undervisningstakt hade också visat sig hota elevernas självaktning (Szönyi, 

2005:164). 

   I en senare studie undersöker Szönyi (2007) bland annat vilka upplevelser elever med 

hörselnedsättning, rörelseskada och tal- och språkstörning har av att gå i särskilda 

undervisningsgrupper och vilken betydelse den administrativa tillhörigheten till en liten 

undervisningsgrupp kan ha för elevernas möjlighet till delaktighet. Likt den ovannämnda 

studien med elever som går i särskolan, utgår Szönyi (2007) även i denna studie från 

uppgiftsorienterad delaktighet, social delaktighet och upplevd tillhörighet (Szönyi, 2007: 17) 

Då endast elevperspektivet har relevans för vår studie kommer vi härmed enbart att titta på de 

resultaten. 

   Avseende resultaten för uppgiftsorienterad delaktighet visade dessa att eleverna ansåg att 

undervisningen i den mindre undervisningsgruppen bland annat var en tillfällig lösning som 

på sikt skulle bidra till ökad delaktighet då eleverna, genom att få särskilt stöd i den mindre 

undervisningsgruppen, skulle kunna utvecklas kunskapsmässigt och på sikt kunna få sin 

undervisning i en stor klass. Eleverna påpekade även, fortsätter Szönyi (2007) att 

undervisningen var organiserad utefter elevernas individuella förutsättningar och behov, att 

miljön var lugnare samt att det fanns flera vuxna till deras förfogande. I motsats till den 

individuella undervisningen i den mindre undervisningsgruppen lyfte flera av eleverna fram 

att de upplevde att de var tvungna att leva upp till en kunskaps nivå i den stora klassen för att 

kunna ha utbyte av en lektion. En annan svårighet med deltagandet i undervisningen i den 

stora klassen som kom till uttryck i elevernas berättelser var antalet elever och den stökighet 

det bidrog till (Szönyi. 2007:50ff, 73). 

   Vad gäller social delaktighet sammanfattar Szönyi (2007) elevernas utsagor som så att den 

organisatoriska skolsituationen hindrade dem att träffa kamraterna efter skolan på ett spontant 

sätt, liksom deras funktionella olikheter. Att komma iväg och träffa en kamrat blev mer av ett 

projekt och skedde därför inte särskilt ofta. Ibland aldrig skriver Szönyi (2007:30). Den 

mindre undervisningsgruppen medförde på så vis ökade möjligheter för upprätthållandet av 

sociala kontakter med andra elever med snarlika funktionsnedsättningar men samtidigt 

hämmade den elevernas möjlighet till upprätthållandet av sociala relationer till kamrater utan 

funktionsnedsättning (Szönyi, 2007:76).  

    Resultaten avseende upplevd tillhörighet visade på en upplevelse bland några elever att den 

organisatoriska struktureringen av undervisningen och därigenom den organisatoriska 

tillhörigheten, bidrog till föreställningar om att eleverna var annorlunda och avvikande. Hur 

undervisningen var organiserad visade sig, fortsätter Szönyi (2007), ha betydelse för huruvida 
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eleverna identifierade sig som tillhörande den allmänna ungdomsgruppen eller om de primärt 

upplevde sig tillhöra gruppen av funktionshindrade och identifierade sig med den samma. Ju 

färre möjligheter till möten och kontakter med elever som inte har funktionshinder, desto 

påtagligare blev elevernas erfarenhet av utanförskap i relation till den allmänna 

ungdomsgruppen (Szönyi, 2007:40,76) 

   Viktigt att påpeka i detta sammanhang är den relevans som Szönyis (2005, 2007) studier har 

för vår studie. I hennes studier har den stora gruppen en kontrasterande roll men det är inte 

huvudfokus för studierna (Szönyi, 2005, 2007). Detta är något vi har tagit fasta på i vårt 

arbete genom att den stora gruppen har huvudfokus medan den lilla gruppen används som en 

kontrast istället. Vi hoppas därmed kunna bidra med fler svar angående elevernas upplevelse 

av delaktighet och därigenom inkludering i den stora gruppen. Trots att Szönyi (2005, 2007) i 

sina studier har valt att inrikta sig på elever i särskolan samt elever med 

funktionsnedsättningarna hörselskada, rörelseskada och tal- och språkstörning, menar hon att 

upplevelser och erfarenheter inte skiljer sig så mycket åt emellan olika kategorier av 

funktionshinder (Szönyi, 2007:22). Detta är också något som vi tagit fasta på i det här arbetet 

då vi valt att intervjua elever i behov av särskilt stöd, det vill säga elever som har svårigheter 

med inlärningen i ämnena svenska, engelska eller matematik. Fokus för vår studie är då ingen 

särskild diagnos utan upplevelsen av inkludering i den vanliga klassen när man inte alltid är 

med i helklassundervisningen. Med andra ord, trots att elevgruppen skiljer sig från dem i 

Snözyi (2005,2007) studier men också från de övriga presenterade studierna (Stangvik, 1979, 

Skolverket, 2001) anser vi att de upplevelser av inkludering som framkommer i vår studie går 

att ställa i relation till de vederbörande studierna då erfarenheter och upplevelser bland elever 

inte skiljer sig så mycket åt som Szönyi (2007) påpekar.  
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5. Metod  
 

Inom ramen för detta avsnitt följer en detaljerad genomgång av de val och tillvägagångssätt 

som har präglat vårt arbete. 

   Den empiriska ansats för insamlingen av data som vi har valt att använda oss av i vår studie 

är den kvalitativa metoden, närmare bestämt den kvalitativa forskningsintervjun. Det centrala 

för denna arbetsmetod är att få fram individers egna upplevelser och åsikter kring ett ämne 

genom att låta dem berätta och dela med sig av sin livsvärld. Den kvalitativa 

forskningsintervjun syftar på så vis, menar Kvale (1997), till att försöka förstå världen utifrån 

de intervjuades synvinkel där föresatsen är att tolka meningen i beskrivna fenomen. Att 

använda sig utav denna intervjumetod kan, fortsätter Kvale, ge en mångdimensionell skildring 

av ett ämne, detta med utgångspunkt i olika personers uppfattningar och upplevelser (Kvale, 

1997:9ff). Då syftet med ifrågavarande studie är att undersöka elevers upplevelse av 

inkludering och möjliga variationer i elevernas svar gällande graden av inkludering, är denna 

metod för insamling av empirisk data högst relevant för vår studie.   

   Eftersom den kvalitativa forskningsintervjun används som ett medel för att nå en tolkning 

av ett fenomen, har vi valt att använda tolkningsläran hermeneutiken som analysmetod av vår 

empiriska data. Inom ramen för hermeneutik, tolkar, studerar och försöker man, menar Patel 

& Davidson (2003) som forskare förstå hur tillvaron yttrar sig för en människa. Det är 

möjligt, fortsätter Patel & Davidson, ”att förstå andra människor och vår egen livssituation 

genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna 

språket” (Patel & Davidson, 2003:29).  

   Vidare, inom hermeneutiken är det av vikt att forskaren inte bortser från sin förförståelse 

och subjektivitet när denne närmar sig objektet för forskning. ”Förförståelsen, de tankar, 

intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för 

att tolka och förstå forskningsobjektet”, menar Patel & Davidson (2003:30). Om man ser detta 

i relation till oss, det vill säga vår roll som forskare, består vår förförståelsen av den teoretiska 

kunskap vi har erhållit genom den ingående beskrivningen av såväl teorier, begrepp som 

tidigare forskning. Subjektiviteten däremot yttrar sig i de erfarenheter som vi själva har vad 

gäller undervisning i en mindre grupp utanför klassrummets ramar. Forskarens teoretiska 

kunskaper så väl som subjektiva erfarenheter anses därmed, inom hermeneutiken, utgöra ett 

naturligt inslag för att kunna utföra en kvalitativ intervju. Men samtidigt är det viktigt, 

fortsätter Patel & Davidson, att forskaren är medveten om sin förförståelse ”så att denna 

färgar den kvalitativa intervjun i så låg grad som möjligt” (Patel & Davidson, 2003: 78f).    
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   Vad beträffar analysen av empirisk data inom hermeneutiken, ska man som forskare ställa 

helheten i relation till dess delar och genom en växelverkan, det vill säga ständig pendling 

mellan delarna och helheten, försöka nå en så fullkomlig förståelse av en text som möjligt. 

Detta arbetssätt är även känt för den hermeneutiska spiralen. I praktiken innebär detta, menar 

Patel & Davidson (2003) att man inledningsvis läser igenom exempelvis en grundlig utskrift 

av en intervju för att bilda sig en uppfattning och förståelse av texten som helhet. Därefter ska 

man läsa de olika delarna i texten separat för att även skaffa sig en förståelse av dessa. När 

man har bildat sig en uppfattning om både helheten och delarna, ska de olika delarna ställas i 

relation till varandra, oftast genom att man söker efter ett eller flera teman i texten (Patel & 

Davidson, 2003:28ff). Denna växelverkan upprepas tills man som forskare anser sig ha nått en 

acceptabel förståelse av en texts mening, det vill säga att man anser sig ha kommit fram till en 

god gestalt i texten som innehåller ett inre samband och inga logiska oenigheter. När man 

tolkar just en intervju, upphör tolkningen, menar Kvale, ”när meningarna i olika teman bildar 

rimliga mönster och ingår i en sammanhängande enhet” (Kvale 1997: 51). 

   En viktig aspekt som måste klargöras gällande hermeneutiken är dock att det inte finns 

någon bestämd slutfas för den hermeneutiska tolkningsakten då ”text, tolkning, förståelse, ny 

textproduktion, ny tolkning och ny förståelse […] är delar i en helhet som ständigt växer och 

utvecklas […] ”, enligt Patel & Davidson (2003: 31). Men forskaren har trots detta en frihet 

att försvara den tolkning som bedöms vara den bästa (Patel & Davidson, 2003: 30f).    

    
                                                                                                                                                 

 
5.1 Etiska överväganden 

 
De etiska överväganden som vi har tagit hänsyn till i vår studie har sin utgångspunkt i de 

etikregler som finns gällande humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning (Etikregler för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning). Utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden allmänt sett är individskyddskravet, det vill säga att: ”Samhällets medlemmar 

har […] ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden. 

Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning”. 

Själva etikreglerna består vidare av fyra huvudkrav, nämligen informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

   När det gäller informationskravet innebär detta att forskaren bör informera uppgiftslämnare 

och undersökningsdeltagare om de villkor som gäller för deras medverkan samt att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Givetvis ska 
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också forskarens namn stå med för att underlätta kontakten. Vidare bör syftet med 

forskningen anges för att motivera medverkan. Ett sätt att göra detta är att betona de vinster i 

fråga om ny kunskap som forskningen kan komma att bidra till. Man bör också upplysa om att 

materialet inte kommer att användas i annat syfte än för forskning.  

   Avseende samtyckeskravet innebär detta att forskaren måste inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. Om deltagarna är under femton år och undersökningen är 

av etiskt känslig karaktär bör samtycke hämtas från förälder eller vårdnadshavare. Vidare 

gäller även för samtyckesregeln att den medverkande kan avbryta sin medverkan när han eller 

hon vill. Om undersökningsdeltagarna vill avbryta är det också viktigt att han eller hon inte 

utsätts för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte finnas 

mellan forskaren och undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.  

   Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna som berör undersökningsdeltagarna skall 

bevaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Vidare bör uppgifter såsom namn förvanskas 

så att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. Det är också viktigt att vara 

medveten om att även om personuppgifter inte publiceras så kan det ändå, om data är 

detaljerad, vara möjligt att identifiera en individ.  

   När det gäller nyttjandekravet får uppgifter om insamlade personer endast användas för 

forskningssyfte och får således inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften (Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning).  

 
 
 

5.2 Urval 
 
Vi valde att genomföra vår studie vid en grundskola i södra Sverige. Vi tog inledningsvis 

kontakt med skolans rektor för att informera om syftet med vår studie och vår önskan att 

genomföra studien på skolan. När vi fick klartecknet, tog vi kontakt med en specialpedagog 

som är verksam på skolan. Vi blev rekommenderade att intervjua ett antal elever. De 

informanter som till slut deltog i vår studie var 6 elever i årskurs 9 som av skolan bedömdes 

vara i behov av särskilt stöd i något eller några av ämnena som är fokus för vår studie, det vill 

säga svenska, engelska eller matematik och vars undervisning är förlagd i en mindre 

stödgrupp men till största delen i helklass.  

    Vi besökte eleverna under en lektion och tillfrågade dem om de skulle vilja ställa upp i vår 

studie. Detta givetvis efter att vi hade förklarat syftet med studien och varför deras medverkan 

var av vikt. Patel & Davidson (2003) menar nämligen att när ett deltagande i en studie är 
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frivilligt bör man som forskare göra sitt yttersta för att försöka motivera informanterna till 

medverkan (Patel & Davidson, 2003:70), något som även överensstämmer med 

informationskravet (se avsnitt 5.1). Något vi också påpekade för eleverna var att de genom sin 

medverkan kunde bidra till att ge ny kunskap om hur inkludering förhåller sig för just en 

grupp elever som de själva, det vill säga som får växelvis undervisning i stödgrupp och 

helklass, då detta sällan uppmärksammas i forskning. Vi klargjorde även att deras deltagande 

var frivilligt och att det skulle vara anonymt och att materialet från intervjuerna endast skulle 

användas i vår studie. Därefter skulle materialet förstöras i enlighet med de etiska reglerna för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som presenterats i 5.1. 

    De elever som visade intresse blev även informerade om hur intervjusituationen skulle se ut 

och att de hade rätt att avbryta intervjun när som helst, om de skulle vilja. Därefter skickades 

information till vederbörande elevers föräldrar (se bilaga 1) där vi krävde ett godkännande av 

dem innan vi kunde påbörja intervjuerna med deras barn. Det totala antalet underskrifter vi 

fick in var från föräldrar till 6 elever fördelat på två flickor och fyra pojkar.  

   Anledningen till att vi valde just dessa elever var att eleverna, genom sin åldersgrupp och 

placering dels i helklass, dels i liten grupp, har en gemensam faktor vilket avgränsar studiens 

spännvidd. Vi har heller inte funnit några studier som fokuserar just på denna grupp av elever 

och ämnen relaterat till begreppet inkludering, vilket gör det till ett intressant och explorativt 

undersökningsområde.  

 

 

5.3 Datainsamling 

 

Insamlingen av empiriska data valde vi som tidigare nämnt att genomföra med hjälp av en 

kvalitativ intervju. Kvale (1997) menar att en kvalitativ intervju i grund och botten alltid är 

halvstrukturerad, ”dvs. varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär”.  

Vidare genomförs den med hjälp av en intervjuguide som dels kan bestå av vissa specifika 

teman men kan även rymma förslag till frågor. Viktigt i detta sammanhang är, fortsätter 

Kvale, att intervjuaren är medveten om att han/hon kan leda ”den intervjuade till vissa teman, 

men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman” (Kvale, 1997: 32ff).  

    De intervjuer som vi genomförde med eleverna hade karaktären av ett samtal där elevernas 

berättelser och upplevelser stod i fokus. Intervjuerna utgick ifrån vissa fastställda och öppna 

frågor som vi hade utformat i vår intervjuguide (se bilaga 2). Samtidigt fanns det en stor 

öppenhet och utrymme för att få fram nya insikter och ny information från eleverna genom de 
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olika följfrågor som vi ställde till var och en. Några exempel på följdfrågor vi använde var 

”Vilka fördelar eller nackdelar ser du med att gå i helklass jämfört med liten grupp?” eller ” 

Hur tror du att din omgivning ser dig?”. Givetvis berodde valet av följdfrågor på elevernas 

individuella utsagor. Vi använde därmed inte samma följdfrågor till alla elever.  

   För att undgå eventuella tolkningsproblem som kan uppstå under och efter intervjun samt 

försäkra oss om att vi har förstått elevernas utsagor rätt, har vi under intervjuns gång i de fall 

där det har ansetts nödvändigt, kompletterat våra ordinarie – och uppföljningsfrågor med så 

kallade tolkande frågor som innebär att intervjuaren omformulerar ett svar som i exemplet 

”Du menar alltså att…?” eller försöker klargöra en utsaga genom att ställa en fråga som 

exempelvis ”Är det så att du upplever att…?”. Det man som intervjuare vinner genom att 

inkludera dessa frågor är, menar Kvale (1997), dels att man undviker att gå ifrån intervjun 

med oklarheter men även att man kan få en omedelbar bekräftelse från intervjupersonen om 

den tolkning som man har gjort av dennes uttalande är korrekt eller inte (Kvale, 1997: 36, 

125).  

   Beträffande intervjuerna skedde de enskilt med varje elev och dokumenterades med hjälp av 

en bandspelare. Varje intervju varande mellan 30-40 minuter. Vi delade dessutom upp 

intervjuerna mellan oss så att var och en av oss fick genomföra tre intervjuer var.   

Intervjuerna ägde rum på skolan och i skolans lokaler, närmare bestämt i grupprum - detta för 

att få avskildhet och minimera risken för yttre störningsmoment. Vi var även noga med att 

eleverna inte skulle missa någon lektionstid genom att delta i vår studie. Därför bestämde vi 

en lämplig tid för intervjun med varje elev utanför lektionstiden. Intervjuerna ägde 

följaktligen rum under raster eller efter skolan. 

 
5.4  Databearbetning 

 
 
Bearbetningen av de empiriska data som vi samlade in genom intervjuerna inleddes med en 

transkribering av intervjuerna. Om det är fler än en person som ska transkribera en intervju, 

bör man, menar Kvale (1997) ”se till att de använder sig av samma förfaringssätt. Annars blir 

det svårt att göra en jämförelse mellan de olika intervjuerna” (Kvale, 1997:156). Då vi är två 

som skriver föreliggande uppsats och vi dessutom genomförde intervjuerna med eleverna 

separat, valde vi att transkribera intervjuerna ordagrant, det vill säga utan att ändra ordföljd, 

talspråk eller meningsbyggnad. På så vis kunde vi ta del av varandras transkriberingar utan att 

det hade gjorts några korrigeringar, detta för att själva kunna bilda oss en uppfattning om 

elevernas utsagor.   
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   Gällande analysarbetet inleddes det, med utgångspunkt i den hermeneutiska tolkningsläran 

som presenterades under avsnitt 5, med att varje intervju lästes igenom minst två gånger för 

att vi skulle bilda oss en uppfattning och förståelse av helheten i intervjuerna och dess delar. 

   Efter att ha läst den transkriberade texten identifierades 7 temaområden. Strukturen i 

resultatredovisningen följer också analysen av de olika teman vi kommit fram till och avslutas 

sedan med en diskussion där vi beskriver den information som framträdde i materialet i 

relation till vårt syfte och frågeställningar samt ger förslag på framtida forskning.  

     I arbetet redovisas även citat ur elevernas berättelser från intervjun, där vi för att inte 

avslöja elevernas identitet eller orsaka att någon annan skulle känna sig utpekad på någon 

annan skola, valt att kalla informanterna elev 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Patel & Davidson (2003) 

menar att de tolkningar av en text som en forskare presenterar: 

 

 ”bör byggas under så att läsaren av forskningsrapporten kan bilda sig en egen uppfattning av dessas 
trovärdighet. Om studien baseras på intervjuer bör forskaren sträva efter en bra balans mellan citat från 
intervjupersonerna och egen kommenterande text så att läsaren själv får möjlighet att bedöma tolkningens 
trovärdighet” (Patel & Davidson, 2003:105). 

 

Förutom att ge läsaren möjlighet att själv bedöma rimligheten i tolkningarna, anser vi även att 

citat kan vara till hjälp för att konkretisera och göra beskrivningarna av de olika tematiska 

områdena mer tydliga.  

   Vidare, som vi påpekade innan transkriberades intervjuerna ordagrant utan några språkliga 

ändringar. Kvale (1997) menar dock att ”publiceringen av osammanhängande och repetitiva 

intervjuutskrifter kan leda till en oetisk stigmatisering av specifika personer eller grupper av 

människor” (Kvale, 1997:158). Då vi har intervjuat elever i behov av särskilt stöd har vi, på 

grund av den etiska aspekten, gjort vissa språkliga justeringar i de utdragen ur intervjuerna 

som publiceras i studien, men givetvis utan att förvanska meningen i det som sägs. Vi anser 

även att de språkliga justeringarna kan underlätta läsandet av våra resultat. De justeringar som 

vi har gjort är att vi har ändrat talspråket till skriftspråk, det vill säga med yttranden som 

exempelvis å, sånt, eller nånting har vi korrigerat dem genom att skiva och, sådant samt 

någonting istället men även tagit bort bekräftelsefraser i citaten. Enligt Clark (1996) är det 

naturliga målet i en konversation två människor emellan så kallad joint closure, det vill säga 

att uppnå ett gemensamt ”slut” eller avslutning på konversationen för att markera att man 

förstår varandra. Detta sker genom så kallade collaterative contributions, vilket innebär att 

man bidrar med ord och uttryck som markerar att man lyssnar och förstår vad motparten 

försöker säga. Exempel på bekräftelsefraser kan vara frågor som upprepar vad någon sagt 

eller kort och gott: ”ja” och ”nej” (Clark, 1996: 226f). Då vi utgår från vad Kvale (1997) och 
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Clark (1996) anser beträffande naturligheten i att markera förståelsen i ett samtal genom 

sådana här så kallade bekräftelsefrågor eller fraser, anser vi det inte nödvändigt att i 

informanternas utsagor skriva ut den här typen av frågor eller fraser som endast syftar till att 

markera att vi som intervjuare lyssnar och försöker förstå informanterna. För fullständig 

genomgång och förklaring av de innebörder som varje symbol i citaten har, hänvisar vi 

läsaren till en transkriberingsmodell i bilaga 3. 

 

5.5  Metoddiskussion 

Inom ramen för detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion gällande vår studies 

generaliserbarhet, validitet, reliabilitet samt lyfta fram metodkritik. 

 

5.5.1 Generaliserbarhet 

En fråga som alltid nämns i samband med studier som bygger på intervjuer är, menar Patel & 

Davidson (2003) den om resultatens generaliserbarhet. Att uppnå generaliserbara resultat 

inom ramen för en kvalitativ studie kan vara problematiskt eftersom man hämtar material från 

ett begränsat antal informanter. Men samtidigt menar Patel & Davidsson att trots att 

generalisering är problematiskt att uppnå i en kvalitativ studie, kan en kvalitativ analys ”leda 

fram till en förståelse av fenomen och vilka variationer som detta fenomen uppvisar i relation 

till sin kontext. Generaliseringen kan då eventuellt göras i relation till andra snarlika 

situationer eller kontexter” (Patel & Davidson, 2003:106).  

   Då vår studie bygger på ett begränsat antal intervjupersoner och urvalet av dessa inte är 

representativt i strikt mening, gör resultaten inte på något sätt anspråk på att vara 

generaliserbara. Men samtidigt tror vi, men utgångspunkt i Patel (2003), att de slutsatser som 

kommer att framträda i vår studie möjligtvis kan tillämpas dels på de tidigare studier som har 

gjorts gällande elevers upplevelser av inkludering/exkludering i andra sammanhang (se 

avsnitt 4) men även till andra kontexter, det vill säga andra framtida undersökningar där fokus 

ligger på elever i olika behov av särskilt stöd och deras upplevelser av inkludering i helklass.    



 

 29 

5.5.2  Validitet 

Begreppet validitet handlar, enligt Kvale (1997) om i vilken utsträckning den metod som man 

har valt för sin undersökning, verkligen undersöker det som den var ämnad att undersöka 

(Kvale, 1997: 215). Då syftet med vår studie var att undersöka elevers upplevelse av 

inkludering och vi valde den kvalitativa forskningsintervjun som metod för detta, anser vi oss 

ha uppnått validitet för vår studie eftersom det centrala för den valda arbetsmetoden är just att 

få fram individers egna upplevelser kring ett ämne (se avsnitt 5).  

   Men validiteten i en kvalitativ studie begränsas, enligt Patel & Davidson (2003) dock inte 

enbart till själva datainsamlingen och metoden för densamma. Validiteten ska istället vara en 

del av hela forskningsprocessen.  En aspekt som bland annat bör tas i beaktande är, menar 

Patel & Davidson, att man måste göra den text som ligger till grund för studien tillgänglig så 

att den tolkning och därigenom den mening som framträder, kan tydligt kommuniceras fram 

till läsaren (Patel & Davidson, 2003:103f). För att uppnå detta i vår studie har vi presenterat 

citat från våra informanters utsagor i resultatredovisningen - detta för att kunna bygga upp och 

stödja vår egen tolkning och tematiseringen av utsagorna, men även ge läsaren en chans att 

själv värdera trovärdigheten i våra tolkningar. Patel & Davidson menar nämligen att ”om 

citaten är för få och den färdiga tolkningen överväger så är läsaren utlämnad åt en färdig 

tolkning och kan själv inte avgöra dess trovärdighet”. I detta sammanhang kan det, fortsätter 

Patel & Davidson, även vara av vikt att ”koppla enskilda citat till intervjuperson för att göra 

troligt att de inte är bara en person som sagt allt” (Patel & Davidson, 2003: 120). Detta har vi 

tagit fasta på då vi i varje utsaga markerar tydligt vilken elev som har yttrat utsagan i fråga.  

    Vidare, då kvalitativa studier oftast innebär en transkribering av intervjuer kan forskaren, 

menar Patel & Davidson (2003), mer eller mindre påverka analysmaterialet under själva 

transkriptionsprocessen från tal till skrift. De förändringar som kan ske är att fysiska attribut, 

så som kroppsspråk eller gester för att nämna några, försvinner. Det kan även, fortsätter Patel 

& Davidson, vara frestande att bilda logiska meningsuppbyggnader och sätta ut punkter eller 

kommatecken som egentligen inte fanns i talet när man transkriberar, detta för att göra texten 

explicitare än vad den egentligen var under själva samtalet. För att höja validiteten i en studie 

angående detta föreslår Patel & Davidson att ”forskaren är medveten om och reflekterar över 

de val som görs i hanteringen av informationen och hur detta kan påverka analysen (Patel & 

Davidson, 2003: 103f). Vi var väl medvetna om den presenterade problematiken kring 

transkribering av tal till skrift när vi valde tillvägagångssätt för vår transkribering. Som 

förklarat i avsnitt 5.4. transkriberade vi våra intervjuer utan att tillföra några ändringar, det vill 
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säga att vi skrev ner allt ordagrant utan att ändra språket eller ta bort pauser. Men som vi 

beskriver i 5.4 är de publicerade elevutsagor och citat delvis justerade på grund av den etiska 

aspekt som osammanhängande intervjuer kan medföra i samband med vår studie (se avsnitt 

5.4) men även för att göra texten mer läsvänlig. Vi hänvisar dock till bilaga 3 och vår 

transkriptionsmodell där läsaren kan se en utförlig presentation av alla de väsentliga 

förändringar som våra elevutsagor kan innehålla.  

 

5.5.3 Reliabilitet 

När det kommer till reliabiliteten i en kvalitativ studie är fokus riktat mot, menar Svensson 

(1996) huruvida det finns ett ”konstant objekt” eller inte. Har man olika objekt närvarande vid 

exempelvis en intervjusituation, kan detta påverka vilka svar som ges utav informanterna. 

Vad gäller det konstanta objektet kan det förslagsvis röra sig om en sinnesstämning hos 

intervjuaren som är densamma i alla intervjusituationer eller att man ställer identiska frågor 

till flera informanter. Det viktiga är att man är konsekvent i sitt handlande. Samtidigt påpekar 

Svensson att de identiska frågorna i en intervju kan vara trovärdiga trots att de svar man 

erhåller må skilja sig åt mellan två olika intervjutillfällen (Svensson, 1996: 210). Därför bör 

reliabilitet i kvalitativa studier ”ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 

undersökningstillfället. Om frågan lyckas fånga det unika i situationen och detta yttrar sig i en 

variation i svaren så är detta viktigare än att samma svar alltid erhålls” (Patel & Davidson, 

2003:103).  Om man relaterar detta till vår studie, inbegrips reliabiliteten dels i vårt 

intervjuförfarande som ägde rum i ett och samma grupprum för alla elever men även i våra 

intervjufrågor där samtliga övergripande frågor ställdes till varje elev. Följdfrågorna varierade 

dock med avseende på hur verbala eleverna var, i vissa fall behövdes det fler följdfrågor än i 

andra. Samtidigt ser vi inte detta som något negativt och något som därmed skulle minska 

reliabiliteten i vår studie, då svaren från följdfrågorna ger oss en variation som vi eftersträvar.    

 

5.5.4 Metodkritik 

Inom ramen för den kvalitativa metoden, finns det en del problematiska inslag som man måste 

förhålla sig till. En av dessa är, enligt Kvale (1997) den problematik som framförs med 

intervjuskrifter. Problematiken har, menar Kvale, inte att göra med uppgiften transkribera allt 

på papper utan om skillnaden mellan tal och skrift, där utskrifter betraktas vara 
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avkontextualiserade samtal. När man gör den här avkontextualiseringen, försvinner menar 

Kvale, det sammanhang som intervjun har ägt rum i och därigenom även dess rumsliga, 

tidsliga och sociala dimensioner. Dessa kan då inte framträda för läsaren av utskriften (Kvale, 

1997:153). Detta har vi också varit medvetna om men då de rumsliga, tidsliga och sociala 

dimensionerna inte har spelat någon avgörande roll för vår studie, det vill säga att dessa 

behövde redogöras för djupare i någon djupare bemärkelse, har vi valt att inte inbegripa dem. 

Men genom att vi har förklarat i vilket sammanhang intervjuerna ägde rum, anser vi oss ändå 

ha givit läsaren en inblick i förfarandet.  

    Patel & Davidson (2003) menar också att närvaron av en bandspelare vid en intervju kan 

vara en nackdel då den kan påverka de svar man får då informanterna anstränger sig för att 

framstå som förnuftiga och logiska till skillnad från den spontanitet som kan uppstå utan en 

bandspelares närvaro. Men samtidigt påpekar Patel & Davidson (2003) att en fördel med 

bandinspelning är att intervjupersonernas svar registreras exakt så som de sagts (Patel & 

Davidson, 2003: 83). Även om närvaron av en bandspelare kan påverka de svar man får av 

informanterna, ansåg vi det nödvändigt utifrån ett etiskt perspektiv att spela in våra intervjuer 

då vi på så vis kunde vara säkra på att eleverna faktiskt sade det de sade. Att vi dessutom 

ansvarade för tre intervjuer var gjorde bandinspelning nödvändigt eftersom vi då kunde 

transkribera intervjuerna mer noggrant (se även 5.4).  Detta stred dock mot vår ursprungliga 

plan om att vara två vid varje intervjutillfälle, men de geografiska omständigheterna och 

tidsaspekten för studien omöjliggjorde detta. Det skulle även ha varit givande om vi kunde ha 

varit två vid varje intervjutillfälle så att vi även skulle ha kunnat föra fältanteckningar och inte 

enbart förlitat oss på elevernas utsagor. Något som dock är positivt med detta förfarande är att 

intervjusituationen på så vis innebar en mindre faktor av stress eller påverkan på eleven som 

annars kanske hade förlorat fokus från frågorna då den fått en ytterligare person i rummet att 

förhålla sig till.  

   Ytterligare något som eventuellt hade kunnat lyfta vår studie hade varit att genomföra 

observationer där vi skulle ha kunnat studera eleverna och verkligen se graden av deras 

inkludering för oss själva och möjligtvis jämföra detta med deras utsagor. Fördelen med att vi 

inte har gjort detta är att våra tolkningar inte präglas av förförståelse som grundar sig i 

observationer, utan att elevernas utsagor får framträda i sin enskildhet.  
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6. Resultatredovisning 
 

I följande avsnitt kommer resultaten att redovisas i olika teman som fokuserar på de olika 

delaktighetsdimensioner som utifrån studiens avgränsning är en förutsättning för upplevelsen 

av inkludering, det vill säga uppgiftsorienterad delaktighet, social delaktighet och upplevd 

tillhörighet i helklass. I de fall där elevutsagorna inbjuder till en kontrastering mot den lilla 

gruppen presenteras även dessa som en kontrast till upplevelserna i helklass. Detta ger enligt 

vår mening en ytterligare aspekt till elevernas delaktighet och därmed upplevelse av 

inkludering i helklass då upplevelserna i lilla gruppen troligen kan bidra till att bättre förstå 

upplevelserna av inkludering i helklass. Varje delaktighetsdimension kommer att presenteras 

med ett övergripande tema följt av underrubriker som på olika sätt lyfter eller vidareutvecklar 

det övergripande temat utifrån flera andra aspekter. De citat som presenteras utgör det 

representativa och det unika för varje tema. Viktigt att påpeka är även att när vi använder oss 

utav ordet vanliggörande gör vi detta med utgångspunkt i Szönyis (2005) bruk. 

 

6.1.  Uppgiftsorienterad delaktighet: att kunna, förstå och få hjälp - en 
förutsättning för deltagande  

 
 

Två framträdande upplevelser avseende deltagandet i helklassundervisningens uppgifter 

kretsade kring å ena sidan upplevelsen av att kunna och förstå, och å andra sidan upplevelsen 

att inte kunna ta del av innehållet i uppgifterna på grund av bristfällig förståelse och hjälp från 

läraren. Några av eleverna delgav under intervjuerna att när de kunde eller förstod innehållet 

under lektionerna i helklass var det lätt att vara aktiv och delaktig. Denna delaktighet kunde 

yttra sig i att de valde att besvara de frågor som läraren ställde, jobbade flitigt eller att de 

vågade ställa sig upp inför klasskamraterna vid genomgångar: 

 

”För att jag jobbar och jag tycker att matte är roligt. Och jag är bra på matte. Så där gör det ingenting om 
jag ställer mig inför klassen, ja för att då är jag bra”/…/ ”Då kan jag, ja för då fattar jag”/…/” Jag jobbar, 
jag är villig att stå upp inför klassen, jag (.) jag tar tiden, arbetar” (Elev 1) 
 
”Typ i NO så (.) går de rätt bra för mig så jag vet rätt mycket om vad det handlar om (.) och [då] brukar 
jag svara på nästan alla frågor.”/…/ ”För jag brukar kunna när jag räcker upp handen.” (Elev 2) 
 
”[…] det är ju roligare att jobba med nånting man kan (.) eller är bra på och så.” (Elev 3) 
 

 
I de fall där elevernas förståelse var bristfällig hade detta mycket att göra med generell 

förståelse av innehållet, vilket innebär att vissa av eleverna inte förstod läraren varken på ett 

språkligt eller innehållsligt plan. Detta kunde yttra sig genom passivitet där några av eleverna 
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uppgav att när de inte kunde eller förstod innehållet störde de exempelvis andra eller undvek 

att delta: 

 

”[…] så säger han [L] massa komplicerade ord som inte jag förstår i NO och jag fattar ingenting. Sen så 
frågar han mig efter svar och då blir det pinsamt. Antingen försöker jag undvika [att] svara och säger att 
han ska fråga någon annan. Eller så gör jag det bästa utav det. Men man vill ju som sagt bara sjunka ner i 
marken.” (Elev 1) 
 
”NO (.) det kan vara svårt att förstå en del saker och så, konstiga ord. Eller när man pratar om atomer och 
platoner och massa sånt.”/…/ ”Då bara pratar jag och stör andra ibland orkar man inte […]” (Elev 3) 

 

Upplevelsen av att inte få hjälp i tid då läraren i helklassen hade fler elever att visa hänsyn till, 

bidrog också till att några elever upplevde sig vara mindre delaktiga i de gemensamma 

uppgifterna i klassen.  

 

 
”Ja (.) det är att om det är många i ett klassrum så tar det ju längre tid innan man får hjälp och sånt”/…/ 
”Ibland i något ämne man har svårt i, då vill man ha hjälp snabbt så.”  (Elev 2) 
 
 ”För läraren är upptagen med andra elever också och man får inte så mycket hjälp.” (Elev 5)  
 
 

Som en kontrast till bristen på hjälp som eleverna upplevde i helklass återkom eleverna ofta i 

sina utsagor till den snabbare och mer individualiserade hjälp de upplevde sig få i den lilla 

gruppen istället. Några av eleverna lyfte även fram att den hjälp de fick i de små grupperna 

hade sin grund i lärarnas kunskap om varje enskild elevs svårigheter och det faktum att det är 

mindre antal elever i stödgrupperna, vilket gör att läraren hinner hjälpa dem: 

 

”Det är ju för att få bättre hjälp och det är mer inriktat på varje person, vad man behöver hjälp med och 
så.” (Elev 2)  
 
”Tror man får bättre hjälp här i den lilla gruppen för de [specialpedagoger] vet vad man kanske behöver 
lära sig (.) ta igen.” (Elev 3)  
 
”Det är mest att jag får mer hjälp än i den stora gruppen för det är mindre (.) när man går i de här 
grupperna (.) typ bara några fem stycken kanske så man får mycket mer (.) hjälp.” (Elev 6) 

 

Eleverna tyckte vidare att det fanns en viss skillnad mellan uppgifterna i helklass jämfört med 

uppgifterna i lilla gruppen. Uppgifterna i helklass upplevdes av några av eleverna vara svåra: 

 
”Ja, man får sådana uppgifter man inte kan.” (Elev 1) 
 
”De [uppgifterna i helklass] är typ (.) svårare” (Elev 6)   
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Däremot upplevde eleverna att uppgifterna i lilla gruppen var lättare att förstå då uppgifterna 

var av lättare karaktär. Något annat som också framkom var eleverna fick jobba med 

grunderna och repetera dessa genom bland annat lättare böcker och mindre uppgifter:  

 
”De här [uppgifterna i stödgruppen] är lättare och man förstår.” (Elev 1) 
 
”I matte så nu när vi är här i den lilla gruppen så är det mer grundsaker vi håller på med och sånt. Och i 
den stora gruppen är det ju olika kapitel hela tiden, [det] handlar om olika saker […]” (Elev 2) 
 
”[…] man kan ju bättre då när man har gått igenom grunderna och så (.) kört det igen så kommer man 
ihåg.”(Elev 2)  
 

Vidare upplevde vissa elever att just att få repetera igenom grunderna och bli säkra på dessa, 

kunde tänkas öka deras upplevelse av delaktighet i uppgifterna inför återkomsten till 

helklassundervisningen i det ämne som de för tillfället får stödundervisning i: 

 
”Det jag har lärt mig kan jag använda till de andra uppgifterna sen [i helklass].” (Elev 2) 
 
”Vi repeterar ganska mycket så (.) då så blir de kanske lättare sen [ i helklass] med att skriva, läsa och 
höra och sånt.”  (Elev 3) 
 
”[…] man förstår och när jag kommer till den andra klassen så då har jag lärt mig mer”/…/” Då kan man 
lite i alla fall om man har gått i en mindre grupp.” (Elev 1) 

 
 

6.1.1  ”Det är kul när man gör fel” 
 
 
Det ovannämnda citatet, som fått utgöra ett eget tema, belyser hur flera elever upplevde att 

klassens reaktioner blev när någon svarade fel på en fråga eller uppgift. I anslutning till 

avsnitt 6.1. där kunnande och förståelse var ett framträdande inslag i delaktighetsaspekten i 

helklassundervisningens gemensamma uppgifter, framkom det även i vissa av elevernas 

utsagor att klimatet i klassen påverkade deras upplevelse av delaktighet. Elevernas utsagor 

skildrade ett klimat i helklassen där felsägningar inte riktigt tilläts, det vill säga om en elev 

svarade fel upplevdes risken vara att denne bemöttes av utskrattning från de andra 

klasskamraterna. Detta tog sig uttryck i att eleverna valde att inte besvara de frågor som lärare 

ställde: 

 
”Det är kul när man gör fel [tycker de andra klasskamraterna]. Ja (.) det är [så att] de stöttar ingenting. 
Antingen så bara tittar de på en eller så skrattar de åt en” (Elev 1) 
 
”För det är kanske fel och då känner man sig dum att man kanske har helt fel.” /…/ ”Eller en del kanske 
brukar påpeka saker och så. Så vill man inte sen.” /…/ ”Om någon säger något helt fel svar så börjar de 
kanske skratta och då känner man att man har gjort bort sig.” (Elev 3) 
 
”Jag tar ju inte upp handen så ofta” /…/ ”För (.) jag vet inte (.) men ibland orkar jag inte (.) Ibland kanske 
jag (.) svarar fel (.) sen kommer alla [att] skratta eller så (.) För det är inte bara [något] som har hänt mig 
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(.) när andra har tagit upp handen och sen [när] de svarar, och när han svarar fel (.) så skrattar andra 
elever […]” (Elev 5) 
 

Som en kontrastering framgick det i några av elevernas utsagor hur de upplevde samma 

företeelse, det vill säga felsägningarna, i den lilla gruppen. Där upplevde vissa av eleverna att 

de andras reaktioner i den lilla gruppen inte var av så stor vikt av den enkla anledningen att 

alla hade samma svårigheter:  

 
”Då är det att alla kan lika mycket så liksom. Då blir det rolig stämning även om nån skrattar åt mig så 
kan han inte själv det så. (Elev 1) 
 
”[…] Det är inte lika jobbigt [att] prata inför dem för de är inte lika många. Och så har man samma svår 
(.) eller alla har svårt för samma sak, så de tycker inte att man är dålig eller sämre.” (Elev 3) 

 
 
 

6.1.2  Gemensamma eller individuella uppgifter? 
 
 
Överlag fick samtliga elever samma uppgifter som övriga i klassen, med undantag för 

extrauppgifter, det vill säga individuella uppgifter i vissa ämnen. Dessa uppgifter 

välkomnades av några av eleverna då de menade att alla inte kunde vara bra på samma 

moment och att det gav dem även ett tillfälle att träna extra på det som de behövde mer hjälp 

med:   

 

”Om man har svårare för någonting, eller ja (.) om man har svårare kan man få extrauppgifter eller om 
man är färdig med någonting så kanske man också får någon extrauppgift.” /…/ ”Det är bra för alla är inte 
lika bra på allting.” (Elev 3) 
 
”De [individuella uppgifterna] är bra för alla behöver inte lära sig lika mycket om samma sak [...]”  
(Elev 2) 
 

En variation som framträdde under detta tema var att Elev 3 i en av sina utsagor lyfte fram en 

negativ bild av uppgifterna och en svårighet med individualisering:  

 
”De [individuella uppgifterna] tycker jag är ganska bra. Fast man (.) det blir svårare [att] få hjälp för då 
måste läraren (.) ja, hålla reda på fler saker. För om alla gör lika så är det lättare för läraren och man får 
hjälp av kompisar.” (Elev 3) 

 
 

6.1.3  Beslutsfattande i klassen 
 
 

Vid förfrågan om hur en gemensam uppgift, såsom beslutsfattande när ett förslag skall läggas 

fram och röstas om i helklass kunde gå till väga, svarade eleverna att majoritetsröstning med 

handuppräckning var ett vanligt förekommande tillvägagångssätt. Ett exempel på detta gav 
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bland annat Elev 6 som i en av utsagorna beskrev förloppet med att alla elever kommer med 

olika förslag och att man till slut enas om ett majoritetsbeslut eller Elev 3 som berättade att 

alla får komma till tals vid beslutsfattandet och att det till slut blir ett majoritetsbeslut. Nästan 

alla upplevde sig också vara delaktiga vid röstningen. En variation gällande detta gick dock 

att finna i Elev 4:s utsaga där eleven tydligt visade på likgiltighet inför det gemensamma 

beslutsfattandet, men också i Elev 1:s utsaga där det framkom att eleven upplevde sin 

delaktighet i beslutsfattandet vara begränsat i helklass men däremot större i den lilla gruppen: 

 

”Alltså (.) jag bryr mig inte om de [klasskamraterna] bestämmer eller någonting. Jag (.) det spelar ingen 
roll för mig.” (Elev 4) 

 

”Det är handuppräckning eller så, ja det brukar vara handuppräckning.”[Tycker du att du är med och 
bestämmer?] ”Nä..ibland, men bara i sådana små grupper [i lilla gruppen]. I den stora klassen så är det 
oftast några tjejer som hänger ihop som får bestämma för de har ju majoritet för de är så många.” (Elev 1)  

 

 

6.2  Social delaktighet: socialt umgänge i skolan och på fritiden 

 

Det sociala umgänge som eleverna delgav i sina utsagor under skoltid omfattade rasterna. Då 

elevernas stödundervisning enligt elevernas berättelser var förlagd parallellt med helklassens 

undervisning, innebar detta att lektionerna för alla grupper slutade samtidigt och eleverna 

brukade därför vanligtvis mötas upp vid skåpen eller slå följe till en annan mötesplats. 

Umgänget begränsades därmed inte till en specifik grupp eller några specifika personer utan 

blandades i de flesta av elevernas utsagor: 

 

”Jag går till mitt skåp så vi slutar samtidigt så är de [klasskamraterna] där sen.” (Elev 3) 
 
”De [från helklass] som var här innan (.) ja, dem brukar jag umgås med för vi går i samma klass”/…/”(.) 
för det mesta (.) jag umgås ju med flera också(.) men då när jag (.) när vi har samma rast så.” (Elev 4)  
 
”Mest från min klass och min parallellklass.”/…/ ”Ja, några från stödgruppen och några som inte går 
där.”/…/ ”Det är alltid vi som alltså går tillsammans och sånt. Det är alltid så.”/…/ ”Det är ju (.) jag är ju 
med dem direkt efter lektionen som går i stödgruppen (.) jag är ju med dem direkt efter. Sen kanske vi 
träffar de andra.” (Elev 2) 
 

 

I Elev1:s utsaga framgick det till skillnad från övriga utsagor tydligt att umgänget var 

begränsat till enbart en till två personer på grund av att eleven enligt utsagan upplevde sig 

vara utfryst av några av kamraterna i klassen. Något eleven dock uppgav sig inte uppleva i 

den lilla gruppen: 
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”K som går i min vanliga klass och ja, hennes kille då”/…/ När K är sjuk så går jag till dem [kamraterna i 
stödgruppen] och då hittar vi på någonting. Men de är ändå ett stöd så”/…/ De är snälla och så (.) jag kan 
ju vara med dem oavsett om K är frisk. Det är liksom, jag vet att jag får vara med, men i klassen då får jag 
inte vara med för de tjejerna. Det känns liksom så (.) jag vill inte vara med de heller (…) Men alltså om 
jag skulle fråga så skulle de typ stöta ut mig eller nånting (.) de har stängt in sig i varandra, alltså de låter 
ingen vara med, de pratar med sig själva.” (Elev 1)  
 
 

Enligt elevernas utsagor umgicks de på fritiden både med kamrater från den egna klassen men 

även med elever från andra klasser och skolor. Inte heller här var umgänget begränsat till 

enbart en grupp individer utan var av blandad karaktär: 

 

”Ja (.) och så är det lite andra, från typ gymnasiet och sånt här.”.(Elev 6) 
 
”De som jag är med i skolan mest. Sen är de ju andra alltså i klassen är det de jag är mest med. Fast sen är 
de andra från skolan och (.) ja, äldre också som inte går på den här skolan längre.” /…/ ”Ja, det är inte så 
ofta bara de [elever från stödgruppen], för det brukar alltid vara med nån som inte går i de här grupperna 
också.” /…/ ”Det är bra att ha många kompisar.” (Elev 2) 
 
 

6.3  Upplevd tillhörighet: två aspekter av självbilden 

 

I elevernas berättelser hade de upplevelser som handlade om självbilden två aspekter, dels hur 

de själva uppfattade sig själva, dels hur de upplevde att andra elever i deras omgivning såg 

dem. Elevernas uppfattning av den egna självbilden utifrån deras perspektiv inbegrep 

egenskaper såsom rolig eller självsäker. På frågan om det känns annorlunda för dem sedan de 

börjat i lilla gruppen avseende deras självbild, svarade några av eleverna att de upplevde att 

deras självförtroende hade ökat, att de hade blivit säkrare samt tryggare och att de därför 

vågade interagera mer såsom att prata inför de andra kamraterna eller besvara de frågor som 

läraren ställde i den lilla gruppen:  

 

”Det jag kände där borta [i klassen] (...) eller om man säger (.) när jag satt där borta, när jag hade andra 
lektioner så var det liksom pirrigt (.) att de [lärare] inte skulle fråga mig (.) de fick absolut inte göra det. 
Och så (.) man var alltid rädd för att de skulle fråga mig då. Men här [i lilla gruppen] är det liksom (.) 
även om de frågar mig (.) det gör ingenting liksom. Nu får de gärna fråga mig.” /…/ ”Man blir (.) jag har 
blivit så här (…) innan var jag så här mer tyst. Men jag har blivit mer så här våga prata och jag känner 
mig trygg och jag har fått bättre självförtroende och sånt.” (Elev 1) 
 
”Kanske känner mig mer självsäker” (Elev 3) 
 
 

I anslutning till det ovannämnda lyfte samtidigt samma elever fram att den självsäkerhet de 

byggt upp i lilla gruppen var en faktor som tycktes kunna hjälpa dem i helklassundervisningen 
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då de upplevde sig vara mindre blyga och att de vågade mer i klassen efter att ha vistats i den 

lilla gruppen, än vid tidigare tillfällen:  

 

”Men det har förändrats en hel del. Nu när jag går i stora (.)  om jag skulle ha varit med där för ett tag 
sedan i den stora gruppen, så hade jag varit mer den blyga Elev 1. Men om jag går upp dit nu så skulle jag 
ha varit en helt annan person. Då skulle jag ha varit så här mer som jag är (.) rolig och så.” (Elev 1) 
 
”Nej, jag vet inte riktigt eller jag var kanske lite blygare innan så nu kanske man i alla fall vågar prata 
inför klassen (.) när man pratat i liten grupp först.” (Elev 3) 
 
 

En variation som dock framkom gällande självbilden var i en av Elev 1:s utsagor där eleven   

gav uttryck för att eleven upplevde sig i värderingen av sin självbild som kunskapsmässigt 

likvärdig sina kamrater i lilla gruppen och därmed som ’bäst’. Annars upplevde eleven enligt 

sin utsaga att denna självbild inte gick att leva upp till i helklass: 

 

"På engelskan kan jag lika mycket som de [i lilla gruppen] och då är jag bäst”/…/ ”När jag är i den stora 
gruppen, då är man sämst (…) då går det inte (.) då går det inte [att] tänka så” (Elev 1) 

 
 
Den andra aspekten av självbilden handlade om hur eleverna upplevde att andra elever i deras 

omgivning såg dem. I elevernas fall utgjordes omgivningen av andra elever såsom de i 

helklassen, elever från andra klasser på skolan samt eleverna i den lilla gruppen. I några av 

elevutsagorna framträdde en upplevelse av att andra elever betraktade dem i form av 

egenskaper som exempelvis snäll, omtänksam, rolig eller kort och gott som en kompis:   

 
”[…] De brukar säga ja typ rolig och snäll och sånt.” (Elev 2) 
 
”Ja, att jag är rolig” /…./ ”Att jag är omtänksam och (.)…en bra kompis och så […]”  (Elev 3) 
 

 

I några andra utsagor synliggjordes det däremot att elevernas upplevelse av omgivningens 

föreställningar av dem kretsade kring prestationer som att kunna eller få höga betyg. Elev 5 

framhöll till exempel att det är pinsamt att gå i liten grupp eftersom eleven upplevde att andra 

elever ansåg att placeringen i lilla gruppen innebar att man inte kan så mycket. Elev 1 däremot 

lyfte fram i sina utsagor bland annat att övriga klasskamrater ansåg att eleven struntade i 

skolan och inte var lika engagerad som andra i skolarbetet då de, enligt elevens utsaga, ansåg 

att eleven var en person som skolkade. Samtidigt ger eleven i den nedannämnda utsagan 

uttryck för en upplevelse av att klasskamraterna skulle ha haft en mer positiv föreställning om 

eleven hade haft sin undervisning i helklassen istället för liten grupp då placeringen i 

helklassen, enligt elevens utsaga, skulle innebära högre betyg. Även i Elev 3:s berättande gick 
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det att utläsa en upplevelse av att omgivningen, förutom att tilldela eleven de egenskaper som 

nämndes tidigare, ger prestationer en vikt då eleven i sin utsaga menar att andra i elevens 

omgivning anser att eleven kan mycket men har svårt för engelska: 

 

”[…] Det är lite pinsamt när man går i liten grupp (.) för andra elever tycker att du alltså (.) ja, ’han kan  
ingenting’ och så […]” (Elev 5) 

 
” De [klasskamraterna] skulle nog tycka bättre [om eleven] (.) om jag skulle gått i klassen med engelskan. 
Då tror de att mina betyg har ökat.” (Elev 1) 

   

Som en kontrast till hur eleverna allmänt upplevde att övriga elever i klassen och på skolan 

såg dem, märktes en variation i två av elevernas utsagor då de talade om den lilla gruppens 

föreställningar av dem. Elever i den lilla gruppen tilldelade exempelvis Elev 1 en populär 

position enligt utsagan och Elev 3 ger uttryck för en upplevelse av likvärdighet i relation till 

de andra kamraterna i lilla gruppen, då alla delar samma svårighet för engelska:  

 
”De ser mig mer som rolig. Vissa (.) K2 och K3 [elever i lilla gruppen] de ser mig som någon mer 
populär bland skolan eller så” (Elev 1) 
 
”Nej, jag tror inte det är så stor (.) eller att de [elever i lilla gruppen] inte ser det [svårigheter i engelska] 
så konstigt för alla här inne har ju svårt för engelska.”  (Elev 3)  
 

 
 

6.3.1 Vanliggörande av tillhörigheten till lilla gruppen 
 
I flera av elevernas utsagor märktes ett vanliggörande av placeringen i lilla gruppen där 

eleverna framhöll att många går i smågrupper och att det därmed är ganska vanligt bland 

skolans elever. De lyfte exempelvis fram att flera av deras kamrater också går i liten grupp, att 

alla inte kan vara bra på allt eller att elever i allmänhet på skolan inte bryr sig om vem som 

går i liten grupp eller inte:  

 
”Alltså det är inte så mycket runt skolan och så, så vissa vet ju inte ens om att jag går där. Men de som vet 
det liksom bryr sig inte så mycket. Det är så många som går i stödgrupp ändå.” (Elev 1) 
 
”[…] alla kan inte vara bra på allting och så.” (Elev 3) 
 
”Nästan alla mina kompisar gör ju det [går i liten grupp] också så”/…/ ”Bara att det är kanske olika. I 
engelska är det bara en kille och så i matte är det typ fyra stycken eller något. I svenska är det ju nästan 
allihop.” (Elev 6)  
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7. Analys av resultat  

 

Nedan följer analysen och tolkningen av det presenterade resultatet i avsnitt 6 i relation till 

teori och tidigare forskning. Varje tema och underkategori behandlas var för sig och 

rubriceras enligt samma mönster som angavs i föregående kapitel.  

 

7.1  Uppgiftsorienterad delaktighet: att kunna, förstå och få hjälp - en 

förutsättning för deltagande 

 

Som framgick i resultatredovisningen, hade upplevelserna av delaktighet i 

helklassundervisningens uppgifter mycket att göra med hur väl eleverna kunde och förstod det 

innehåll som behandlades. När eleverna ansåg sig kunna och förstå, var det inte någon 

svårighet att vara med och delta. Något som däremot framkom tydligt i flera elevers utsagor 

var att när de inte kunde ta till sig innehållet eller förstå, sänktes deras delaktighet avseende 

uppgifterna. I elevernas utsagor gick att utläsa att bakgrunden till denna bristande delaktighet 

var att uppgifterna i helklass upplevdes som svåra samtidigt som hjälpen från läraren också 

upplevdes som otillräcklig då läraren hade flera elever att hjälpa. Dessa resultat kan relateras 

till Szönyis (2005) begrepp uppgiftsorienterad delaktighet där graden av deltagande i 

undervisningssituationen handlar om huruvida man som elev kan delta i de gemensamma 

uppgifter som undervisningen i klassen bygger på. Delaktigheten är dock beroende av den 

egna förmågan att lösa uppgiften i fråga men samtidigt avhängig det stöd som man får av 

läraren. Brister den egna förmågan att klara av uppgiften och hjälpen från läraren inte är 

tillräcklig, utsätts eleven istället för ett utanförskap som har sin grund i bristande delaktighet 

(Szönyi, 2005:87ff). Den uppgiftsorienterade delaktigheten i helklassen kan, med 

utgångspunkt i vår studie, alltså sägas vara svår att uppnå för eleverna då det är tydligt att 

elevernas förmåga att klara av uppgifterna i helklassen var bristfällig samtidigt som hjälpen 

från läraren var svår att få på grund av antalet elever. Dessa resultat ligger även i linje med de 

resultat som framkom i en av Skolverkets rapporter (2001) där elever med funktionshinder 

upplevde sig frustrerade över den situation som uppkommer när läraren inte hinner hjälpa alla 

elever i ett större klassrum (Skolverket 2001:22). 

   Som en kontrast till uppgifterna i helklass, lyfte eleverna fram att uppgifterna i den lilla 

gruppen var betydligt lättare vilket bidrog till en ökad förståelse då hjälpen från läraren också 
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var mer lättillgänglig eftersom han eller hon hade färre elever att hjälpa. Eleverna poängterade 

även att den hjälp de fick utav sin lärare var individualiserad. Det faktum att eleverna 

upplevde att uppgifterna i den lilla gruppen var lättare, kan härledas till det som Goldberg, 

Passow & Justman (1966:165) hävdar om särskiljning av elever, det vill säga att lärare sänker 

sin ambitionsnivå i de mindre undervisningsgrupperna. Författarna framställer detta som en 

risk då de menar att elever lär sig mindre. I några av utsagorna i vår studie motsägs detta då 

eleverna ansåg att undervisningen i lilla gruppen är en underlättande faktor när de sedan kom 

tillbaka till helklassundervisningen i det ämne som de fått stödundervisning i då de får lära sig 

grunderna i den lilla gruppen. Utifrån detta tolkar vi, till skillnad från fallet i Goldberg, 

Passow & Justman (1966), att det faktiskt sker ett lärande i den lilla gruppen som eleverna 

sedan kan ha användning av vid återkomsten i helklassen. Detta trots att ambitionsnivån kan 

sägas vara sänkt, då uppgifterna utifrån elevernas utsagor, är lättare. Att eleverna ser 

undervisningen i den lilla gruppen som en hjälp för att bättre klara av uppgifterna när de 

återvänder till helklassen senare, kan även kopplas till resultaten i Szönyis (2007) studie där 

eleverna betraktade den mindre undervisningsgruppen som en väg till ökad delaktighet då de, 

genom att få särskilt stöd i den mindre undervisningsgruppen, skulle kunna utvecklas 

kunskapsmässigt och på sikt kunna erhålla sin undervisning i en stor klass (Szönyi, 2007:50ff, 

73). 

   Att eleverna också uppgav att hjälpen i den lilla gruppen var individualiserad samt att detta 

var ett bättre arbetssätt, kan vidare även kopplas till de resultat som framkommer i Szönyis 

(2005) studie gällande elever i särskolan där eleverna upplevde ett högre mått av 

uppgiftsorienterad delaktighet då den undervisningsform de tagit del av var individualiserad 

och stödet därigenom också var anpassat individuellt efter deras behov, till skillnad från hur 

de upplevde samma företeelse i en ordinarie skola (Szönyi, 2005:159f) något som också 

framkom i studien från 2007 (Szönyi, 2007: 50ff, 73).  Utifrån den ovan nämnda diskussionen 

skulle man i det här fallet möjligtvis kunna säga att elevernas uppgiftsorienterade delaktighet 

är högre i den lilla gruppen än i helklassen. Detta då uppgifterna är lättare genom 

individualiseringen och kan tänkas underlätta elevernas förståelse samt att hjälpen från läraren 

är lättare att få då det är ett färre antal elever att ta hänsyn till, medan undervisningen i  

helklassen brister i dessa aspekter.  
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7.1.1  ”Det är kul när man gör fel” 
 
 

I resultatredovisningen framgick att vissa av eleverna hade erfarenhet av att ha upplevt att de 

andra i klassen skrattat åt dem när de svarade fel, något som i sin tur bidrog till att de avstod 

från att svara på frågor och därmed vara delaktiga i klassrumsundervisningen. Som en 

kontrast till detta framhöll flera av eleverna att detta inte var fallet i den lilla gruppen.  

   Enligt Stigendal (2004) är kommunikation, förståelse och förtroende för varandra en viktig 

faktor för vår upplevelse av delaktighet och därmed en förutsättning för innanförskap i sociala 

relationer, annars upplever vi utanförskap. Vidare påverkas också vårt beteende av vår 

människosyn vilket kan visa sig i vad vi väljer att skratta åt och inte (Stigendal, 2004:45). Ser 

man detta i relation till vår studie är vår tolkning den att eleverna avstod från att svara 

eftersom de kanske inte litade på de andra klasskamraternas reaktion då de tidigare hade 

upplevt att dessa hade skrattat åt dem eller åt andra. Detta skulle i sin tur kunna vara ett 

uttryck för att den rådande människosynen i helklassundervisningen skiljer sig från den lilla 

gruppens där det inte är lika anmärkningsvärt att svara fel. Detta kan också relateras till 

Stangviks (1979) diskussion om elevroller. Stangvik (1979) lyfter fram de roller som elever 

med inlärningssvårigheter intar i vanliga klassrum där dessa elever inte förmår leva upp till de 

krav som finns på en traditionell elevroll avseende prestationer och förmågor (Stangvik, 

1979:251ff). Utifrån detta betraktat kan eleverna i vår studie sägas - när de inte kan svara rätt 

på en fråga - inte leva upp till den traditionella elevrollen och de krav på prestation detta 

innebär.  På så vis kan man säga att dessa elever hamnar utanför den sociala situation som en 

lektion innebär, för att återkoppla till Stigendals (2004) resonemang om utanförskap, vilket 

exemplifieras av att klasskamraterna, utifrån elevernas utsagor, skrattar åt deras felaktiga svar.  

 

7.1.2  Gemensamma eller individuella uppgifter? 

 
 

Det som framgick i resultatredovisningen var att uppgifterna som eleverna får i helklass oftast 

var gemensamma för alla elever i klassen. Men i sina utsagor lyfte eleverna fram individuella 

uppgifter i form av extrauppgifter i vissa ämnen. Dessa uppgifter upplevdes som ett positivt 

inslag enligt några utav eleverna då uppgifterna gav dem ett tillfälle att träna extra på det som 

de upplevde att de behövde bli bättre på. Flera av eleverna poängterade också vikten av dessa 

uppgifter då alla inte kan vara bra på allt. Detta ligger i linje med Gustavssons (2004:217) syn 

på gemensamma uppgifter som går ut på att dessa inte tar hänsyn till barns olikheter utan alla 
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förväntas lära sig samma sak och på samma sätt.  Enligt vår tolkning av elevernas utsagor och 

Gustavssons (2004) diskussion är alltså individuella uppgifter en faktor som tar hänsyn till 

elevernas olikheter till skillnad från gemensamma uppgifter. 

   En variation som däremot framträdde var tydlig i en av Elev 3:s utsaga. Eleven menade, till 

skillnad från de elever som enbart var positivt inställda till individuella uppgifter, att dessa i 

viss mån är bra om det inte vore så att den hjälp som läraren kan tillhandahålla riskerar att 

minska i omfattning då läraren har flera olika sorters uppgifter att förhålla sig till och därmed 

måste bistå alla elever med olika slags hjälp. Är uppgifterna gemensamma för alla upplevs 

detta istället av eleven som både lättare för läraren, alltså att denne kan ge hjälp snabbare till 

eleven men också att eleven kan ta hjälp av klasskamraterna då de ju har samma uppgifter. 

Tillhandahållandet av hjälp är enligt vår uppfattning därmed viktigt för att eleven inte ska bli 

passiv och mindre delaktig i uppgiftsarbetet. I det här specifika fallet tolkar vi det, utifrån 

elevens utsaga, som att individuella uppgifter kanske skulle kunna hämma den 

uppgiftsorienterade delaktigheten i helklassen då läraren, enligt elevens utsaga, får svårare att 

ge elever effektiv hjälp om alla ska jobba med olika uppgifter samtidigt. Detta skulle kunna 

sägas visa på de svårigheter som Persson (2001) pekar på med differentiering i 

undervisningen. Det är enligt Persson (2001) en svår utmaning för lärare att anpassa sitt 

arbetssätt och material så att detta tillgodoser varje enskild elevs behov då tiden inte räcker 

till, eftersom alla elever måste hänga med i samma takt då kurs- och timplaner ska vara lika 

för alla (Persson, 2001:111).  

 

7.1.3  Beslutsfattande i klassen 

 

Ibland gick aktiviteterna i klassrummet över från en delaktighet som innebar renodlade 

uppgiftsorienterade aktiviteter, där den egna förmågan samt den hjälp läraren gav var 

avgörande för hur väl man klarade av uppgiften i fråga, till att vara en delaktighet som innebar 

aktiviteter där varken hjälpen eller den egna förmågan stod i fokus. Ett exempel på en sådan 

aktivitet kan vara medbestämmande i form av ett gemensamt beslutsfattande. Vad som då 

istället står i fokus är just elevernas medbestämmande i beslutsfattandet. Enligt Stigendal 

(2004) kan det ingå ett mindre eller större mått av medbestämmande i en roll, såsom en 

elevroll. Vidare skriver Stigendal (2004) att medbestämmande har stor betydelse för känslan 

av delaktighet (2004:45). I utsagorna från eleverna i vår studie visade sig elevernas 

upplevelser av medbestämmande och därmed delaktighet vara olika. De flesta av eleverna 

framhöll tydligt att majoritetsröstning var den rådande normen och de framhöll vidare, utifrån 
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vår tolkning, att de kände sig antingen inkluderade, exkluderade eller likgiltiga inför 

beslutsfattandet. Eleverna i vår studie upplevde överlag sig vara delaktiga i det gemensamma 

beslutsfattandet i helklassen där de bland annat berättade att de var delaktiga genom att säga 

vad de tyckte om de förslag som stod under röstning. En variation som däremot framkom i 

Elev 1:s utsaga var upplevelsen av exkludering i beslutsfattandet i helklass. Orsaken till att 

eleven inte upplevde sig vara med och bestämma var enligt utsagan att en viss grupp fick 

majoritet då dessa var ’så många’. 

   En annan variation som framkom var att Elev 4 uppvisade likgiltighet inför 

medbestämmandet genom att eleven enligt utsagan inte brydde sig om det gemensamma 

beslutsfattandet. Detta kan man relatera till Stigendals (2004:45) diskussion om innanförskap 

och utanförskap som bland annat innebär att brist på mening i en social situation, såsom 

lektionen i det här fallet, kan leda till att en individ väljer att ställa sig utanför. I den här 

elevens fall kan man kanske betrakta den bristande viljan att delta eller elevens likgiltighet 

inför deltagandet i beslutsfattandet som ett uttryck för att eleven upplever att aktiviteten 

saknar mening.  

 

7.2  Social delaktighet: socialt umgänge i skolan och på fritiden 

 

Elevernas sociala umgänge sträckte sig över olika grupper, det vill säga att de umgicks med 

kamrater från den lilla gruppen samt kamrater från helklassen och även andra klasser på 

rasterna och på fritiden. Eleverna hade på så vis många kamrater att umgås med. Till skillnad 

från Szönyis studie från 2005 där eleverna som gick i särkola umgicks med enbart kamrater 

från särskoleklassen vilket ansågs försvåra deras sociala delaktighet bland andra grupper 

(Szönyi, 2005:159),  spred sig det sociala umgänget hos eleverna i vår studie utanför den lilla 

gruppen. Detta kan i sin tur förklaras genom att eleverna i Szönyis (2005) studie har sin 

undervisning förlagd i särskolan och genom sin placering alltså är skilda från övriga elever på 

den ordinarie skolan, vilket inte var fallet avseende eleverna i vår studie då deras undervisning 

till största del var förlagd i helklass. Därför erbjuds de fler tillfällen att vara med sina 

klasskamrater och övriga elever från skolan, till skillnad från eleverna i Szönyis (2005) studie 

som inte hade någon kontakt med övriga elever på skolan varken under skoltid eller på 

fritiden.  Denna slutsats bekräftas även i resultaten från Szönyis studie från 2007 där den 

organisatoriska skolsituationen hindrade eleverna från att träffa kamraterna efter skolan på ett 

spontant sätt (Szönyi, 2007:30). 
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   En variation på detta som framkom i Elev 1:s utsaga var dock en upplevelse av utfrysning 

och därmed exkludering från en grupp kamrater i helklassen. Enligt elevens utsaga 

begränsades umgänget med klasskamraterna till endast en kamrat från helklassen. I den lilla 

gruppen upplevde eleven däremot att eleven kunde vara med kamraterna där på rasterna utan 

förbehåll. Bliding (2004) ger exempel på situationer i skolan där elever kan antingen 

inkluderas eller exkluderas ur olika aktiviteter såsom raster. En grupp av elever kan få 

överhanden av aktiviteten och därmed få bestämma vilka som ska få vara delaktiga eller inte 

(Bliding, 2004:141). Kamratgruppen från helklassen i Elev 1:s utsaga kan mot bakgrund till 

Bliding (2004) betraktas som den grupp som innehar bestämmanderätt över deltagande i 

aktiviteterna på rasterna då de enligt utsagan skulle ha nekat Elev 1 tillträde om eleven skulle 

ha frågat om att få vara med dem på rasterna. 

 

7.3  Upplevd tillhörighet: två aspekter av självbilden 

 

Vad gäller den egna självbilden utifrån elevernas egna uppfattningar om sig själva som 

personer, innefattade det egenskaper såsom att vara rolig eller självsäker.  Vidare, de 

förändringar avseende sin självbild som några utav dessa elever uppgav att de upplevde efter 

att ha börjat i liten grupp, var att de kände sig både säkrare och tryggare samt att de vågade 

interagera mer i lilla gruppen. Detta ledde också till att de, som ett resultat av denna positiva 

förändring avseende självbilden, upplevde sig säkrare i helklassen då de exempelvis 

poängterade att de hade blivit mindre blyga och vågade mer. Denna förändring tolkar vi som 

en framgång då eleverna uppgav att de, innan placeringen i liten grupp, inte vågat interagera 

lika mycket i helklass. Ser man detta också i relation till Andrews (1966:47 efter Stangvik 

1979:18) där framgångar och förluster kan tänkas inverka på den självbild som en individ 

utvecklar, kan den positiva förändring avseende självbilden i form av självsäkerhet i Elev 1:s 

och Elev 3:s utsaga, tolkas som att placeringen i den lilla gruppen lett till framgången - att 

våga mer och inte vara blyg.   

   I en annan av Elev 1:s utsagor framkom en intressant variation då elevens självbild pendlade 

mellan den positiva uppfattning eleven fick av sig själv i den lilla gruppen och den negativa i 

helklassen. I helklass upplevde eleven sig, utifrån sin utsaga, som mindre kompetent 

kunskapsmässigt. Eleven upplevde sig däremot vara ’bäst’ i den lilla gruppen då alla befann 

sig på samma kunskapsmässiga nivå. Detta kan relateras till Stangvik (1979) där resultaten i 

hans studie visar på att elever med inlärningssvårigheter som placeras i en specialklass har en 
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tendens att utveckla en mer positiv självbild än elever som placeras in i vanliga klasser. Detta 

kan enligt Stangvik (1979) förstås i relation till det faktum att specialklasseleverna, då de 

bedömer sina prestationer, gör detta i förhållande till de andra specialklasseleverna medan 

elever som placerats in i vanliga klasser har betydligt svårare att leva upp till det 

självbildsideal som är rådande norm i klassen eftersom de jämför sig med sina vanliga 

klasskamrater (Stangvik, 1979:469ff). Med andra ord, när eleven uppger sig som mindre 

kompetent i helklassen och mer kompetent i den lilla gruppen tolkar vi det, utifrån Stangviks 

(1979) resonemang, att eleven kan sägas jämföra sin kunskapsnivå dels i förhållande till de 

övriga klasskamraterna dels till eleverna i den lilla gruppen. Detta kan i sin tur förklara den 

pendling mellan positiv och negativ självbild som framkommer i elevens utsaga. Detta kan 

även relateras till Szönyis (2005) diskussion under begreppet upplevd tillhörighet där 

självbilden hos elever konstrueras då de värderar sin självbild i relation till olika grupper och 

hur eleverna upplever tillhörigheten till dessa grupper kan påverka denna konstruktion 

(2007:19f). Kopplat till det som framkommer i Elev 1:s utsaga, där eleven i helklassen uppger 

sig vara sämst kunskapsmässigt medan motsatsen råder i lilla gruppen, skulle man kunna säga 

att eleven i sin upplevelse av tillhörighet till den lilla gruppen uppvisar en positiv självbild 

eftersom eleven presterar bra där, medan eleven uppvisar en negativ självbild i helklassen då 

upplevelsen är att eleven presterar sämre där. Eleven kan på så vis sägas värdera sin självbild i 

relation till de här två grupperna.  

    Vad gäller elevernas upplevelse avseende vad omgivningen i form av klasskamraterna och 

andra elever ansåg om dem, visade några av utsagorna att denna föreställning, utifrån 

elevernas egen upplevelse, fokuserade på egenskaper såsom omtänksam, rolig eller snäll. En 

annan aspekt som eleverna delgav avseende de föreställningar de trodde att andra hade om 

dem, fokuserade i några av elevernas utsagor på prestation. På grund av placeringen i lilla 

gruppen upplevde några av eleverna enligt vår tolkning att de, utifrån andras föreställningar 

om dem, antingen ansågs inte kunna någonting, upplevdes ha låga betyg eller att prestationen 

var bra överlag i andra ämnen förutom i det ämne som var orsak till placeringen i lilla 

gruppen. Ser man detta i relation till Szönyis (2005:123f) diskussion om hur andras 

föreställningar om särskoleelevernas administrativa tillhörighet påverkar självbilden, kunde 

de andras föreställningar riskera att hota självbilden av en vanlig elev om dessa såg på eleven 

som onormal eller avvikande. Utifrån eleverna i vår studie kan deras administrativa 

tillhörighet, som i det här fallet utgörs av den lilla gruppen, tänkas utgöra ett hot för elevernas 

tillhörighet till helklassen och den självbild av den vanliga elev som den tillhörigheten 
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associeras med, då andras föreställningar om deras administrativa tillhörighet till lilla gruppen 

kan sägas vara negativt skildrad i elevernas utsagor.  

   Ett kontrasterande inslag gällande omgivningens föreställningar om eleverna var 

upplevelsen av hur eleverna i den lilla gruppen betraktade dem. Till skillnad från den negativa 

bild Elev 1 uppgav att klasskamraterna hade, såg eleverna i den lilla gruppen eleven, enligt 

utsagan, istället som en person som är rolig och populär. Utifrån elevens upplevelse kan man 

säga att eleverna i helklassen hade en negativ föreställning medan eleverna i den lilla gruppen 

hade en mer positiv föreställning om eleven, något som framkommer i elevens utsagor om hur 

dessa två grupper ser eleven. Att elevens uppfattningar var så skilda kan återigen relateras till 

Stangviks (1979:469ff) teori om elevers identitetsskapande. I den lilla gruppen utgörs elevens 

självbild av en intern referensram där elevens prestationer inte är avvikande och därmed är 

bilden positiv. I helklassen däremot blir det i elevens utsagor, enligt vår tolkning, tydligt att 

eleven inte levde upp till helklassens referensram om hur man skall vara för att kunna inta en 

traditionell elevroll med dess krav på prestationer, därav den negativa förställningen. 

Stangviks (1979) resonemang kan även tillämpas på den andra variationen som framkom i 

Elev 3:s utsaga där eleven gav uttryck för en upplevelse av likvärdighet i relation till de andra 

eleverna i den lilla gruppen då alla delade samma svårighet i engelska, det vill säga eleven 

bedömde sina prestationer i förhållande till eleverna i den lilla gruppen.  

 

7.3.1 Vanliggörande av tillhörigheten till lilla gruppen 
 
 

Då andra elevers föreställningar om elevernas tillhörighet till den lilla gruppen enligt 

diskussionen ovan ansågs, utifrån vår tolkning, utgöra ett hot för elevens självbild av en 

vanlig elev, kan detta sägas framgå i elevernas utsagor när de lyfter fram hur vanligt det är att 

gå i liten grupp och att alla inte kan vara bra på allt. Detta kan sägas vara ett uttryck för 

vanliggörande och kan då ligga i linje med begreppet upplevd tillhörighet. Detta innebar att 

elever som är specialplacerade administrativt sett, som i Szönyis (2005) studie innebar en 

särskoleplacering, tenderade att hålla fast vid relationen till den ordinarie grundskolan 

eftersom eleverna på så vis kunde känna tillhörighet med den vanliga skolans elever och 

därigenom till den självbild som denna tillhörighet förknippas med, detta genom att 

vanliggöra antingen sig själva eller särskolan. Att vara förknippad med särplacering kunde 

därmed utgöra ett hot för upprätthållandet av självbilden av ’en vanlig elev’ (Szönyi, 

2005:122). I Szönyis (2005) studie skedde detta vanliggörande genom att eleverna lyfte fram 

att de inte skiljde sig åt från övriga elever. Eleverna poängterade också att de var just normala 
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och vanliga ungdomar, detta för att hantera det hot mot självbilden av att vara en vanlig elev 

som andras föreställningar om deras administrativa tillhörighet till lilla gruppen riskerade att 

medföra (Szönyi, 2005:162ff). Ser man detta i relation till utsagorna i vår studie, framkom det 

att vissa elever vanliggjorde sig själva genom att säga att alla inte kunde vara bra på allt men 

också den administrativa tillhörigheten till lilla gruppen genom att påpeka att många andra 

elever på skolan också fick stödundervisning.  På så vis kan vanliggörandet sägas eliminera 

det hot som placeringen kan tänkas utgöra för elevernas upprätthållande av självbilden av ’en 

vanlig elev’ i helklass. Då placeringen i en liten grupp, enligt elevernas utsagor, sades vara 

densamma för flera andra elever på skolan, framställdes stödundervisningen som vanligt 

förekommande. Genom att framställa hur ’vanligt’ det är att gå i liten grupp hotar detta med 

andra ord inte självbilden av ’en vanlig elev’ och därmed inte heller tillhörigheten till 

helklassen, enligt vår tolkning. Tillhörigheten till helklassen och självbilden av ’en vanlig 

elev’ kan med andra ord tolkas som avhängig av ett vanliggörande av den administrativa 

placeringen i den lilla gruppen och den självbild som den placeringen innebär.  
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8. Diskussion 
 

Syftet med vår studie var att undersöka vilka upplevelser av inkludering elever i behov av 

särskilt stöd i ämnena svenska, engelska eller matematik, som får sin undervisning delvis 

förlagd i liten grupp men till största delen i helklass, hade då de befann sig i helklass. Med 

inkludering avseddes i den här studien olika dimensioner av delaktighet, nämligen 

uppgiftsorienterad delaktighet, social delaktighet och upplevd tillhörighet (se avsnitt 3). Något 

som vi ytterligare ville ta reda på var till vilken dimension av delaktighet elevernas 

upplevelser av inkludering främst och minst kunde placeras i. För att besvara våra 

frågeställningar valde vi att intervjua sex elever i årskurs nio. Svaren delades sedan in i teman 

för att lyfta fram de olika dimensionerna av delaktighet och därigenom graden av inkludering.  

   Bland de upplevelser av inkludering i helklassen som avser uppgiftsorienterad delaktighet 

var en viktig faktor i elevernas utsagor hur väl eleverna förstod det innehåll som behandlades 

samt att de brast i delaktighet om de upplevde att uppgifterna var svåra och hjälpen från 

läraren var bristfällig. Elevernas upplevelse av delaktighet inom den här 

delaktighetsdimensionen handlade också om gemensamma kontra individuella uppgifter där 

de individuella uppgifterna i vissa ämnen i helklass sågs som utmärkta tillfällen att träna extra 

på det som eleverna upplevde att de behövde träna mer på.  En tredje och sista aspekt 

avseende denna delaktighetsdimension och därmed upplevelsen av inkludering, hade att göra 

med hur eleverna upplevde att felsägningar mottogs av klasskamraterna. Detta visade sig i sin 

tur påverka elevernas grad av aktivitet och därmed deltagande i de gemensamma uppgifterna i 

klassrummet.  

   Beträffande resultaten som hade med social delaktighet att göra, visade sig elevernas 

upplevelser av delaktighet och därmed upplevelserna av inkludering, vara att elevernas 

umgänge både under skoltid och på fritiden inte var begränsat till enbart en grupp av individer 

utan var av blandad karaktär.   

   Vad gäller upplevelsen av inkludering inom delaktighetsdimensionen upplevd tillhörighet 

visade några av elevernas upplevelser, utifrån deras egen uppfattning om sig själva, på att 

eleverna upplevde sig vara tryggare i sig själva som personer i helklass efter att ha börjat i 

liten grupp då de upplevde sig som mindre blyga samt att de vågade mer. Placeringen i liten 

grupp visade sig även, utifrån elevernas upplevelse av andra elevers föreställningar om dem, 

hota självbilden av att vara en vanlig elev och därmed tillhörigheten till helklassen. För att 

hantera detta vanliggjorde några av eleverna sin placering i den lilla gruppen och därigenom 

sig själva.  
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  Ser man till vilken dimension som elevernas upplevelser av inkludering lättast eller svårast 

kunde hänföras till, är vår slutsats den att upplevelsen av inkludering var lättast att uppnå 

inom social delaktighet då eleverna till skillnad från eleverna i Szönyis (2005) studie som 

hade ett begränsat umgänge på grund av sin placering i särskolan och således var skilda från 

övriga elever på skolan istället, i vår studie hade ett mer spritt umgänge med kamrater från 

olika grupper. En motsatt aspekt till detta visade sig vara inom uppgiftsorienterad delaktighet, 

då det inom denna delaktighetsdimension, enligt vår tolkning, var svårast att uppnå en 

upplevelse av inkludering, eftersom inkluderingen var avhängig fyra aspekter, det vill säga 

förutom den egna förmågan att klara uppgifterna och den hjälp läraren kunde bistå med, var 

inkluderingen i form av deltagande likaså beroende av uppgifternas karaktär samt som en 

fjärde aspekt det klimat som rådde i klassrummet. Detta resultat bekräftar det som Nilholm 

(2006:31) poängterar om inkludering, det vill säga att en elev inte per automatik är inkluderad 

enbart på grund av sin placering i en gemensam skolmiljö såsom en klass. Detta ligger även i 

linje med Stigendals (2004) diskussion om utanförskap och innanförskap där han bland annat 

påpekar att en elev trots att denne är med på lektionen och därmed kan tyckas vara delaktig 

ändå kan känna sig utanför (Stigendal, 2004:48).  

   En didaktisk implikation som går att utvinna genom vår studies resultat är, enligt vår 

mening, att lärarens roll är viktig för upplevelsen av inkludering inom den uppgiftsorienterade 

delaktigheten i den meningen att läraren är den som konstruerar vilka uppgifter eleverna får, 

är den som kan påverka klimatet i klassrummet samtidigt som läraren också är den som 

tillhandahåller eleverna hjälp. Utifrån detta kan man ställa sig frågan hur man i sin roll som 

lärare kan förbättra förutsättningarna i helklassundervisningen så att alla elever oavsett 

förutsättningar och behov kan uppleva sig mer inkluderade. Enligt styrdokumenten är ett sätt 

att uppnå detta genom att läraren i sin undervisning tar hänsyn till elevers olikheter och 

anpassar den efter varje elevs behov och förutsättningar genom att utforma uppgifter som är 

individualiserade (Lpo 94). Även Gustavsson (2004:217) poängterar detta i sin kritik av 

gemensamma uppgifter där han menar att undervisningsformer som innefattar gemensamma 

uppgifter inte talar ett delaktighetens språk och att förhållningssättet att elever förväntas lära 

sig samma kunskaper på samma sätt, kan leda till att barn som inte förmår att lära sig blir 

betraktade som speciella, något som i sin tur kan leda till att de placeras i särskilda grupper. 

Man skulle därför kunna säga att gemensamma uppgifter, i anslutning till Gustavssons 

diskussion, skapar just det som det kompensatoriska perspektivet (se avsnitt 2.1) handlar om, 

det vill säga att elever som uppvisar brister i undervisningen avlägsnas från klassrummet så 
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att dessa kan få adekvat stöd i mindre grupp för att uppnå den kunskapsnivå som de övriga 

eleverna befinner sig på.    

   Som en kontrast till uppgifterna i helklass lyfte flera av eleverna fram att uppgifterna i den 

lilla gruppen var lättare och att de fick hjälp snabbare av läraren i den lilla gruppen då 

uppgifterna var anpassade efter deras behov, det vill säga individualiserade. Ser man detta i 

relation till det nyss nämnda kan det vara lättare att individualisera inom ramen för en liten 

grupp då läraren där har ett mindre antal elever att hjälpa och färre skilda uppgifter att förhålla 

sig till i sin hjälp till eleverna, samtidigt som eleverna genom att få jobba med uppgifter som 

är anpassade till deras eget behov, kanske kan uppleva större uppgiftsorienterad delaktighet. 

Svårigheten att känna uppgiftsorienterad delaktighet kan därmed sägas ha att göra med 

uppgifternas homogenitet i helklassen. Denna slutsats ligger också i linje med den 

problematik som diskuteras inom dilemmaperspektivet, det vill säga att man dels ska se till att 

eleverna får ut något av utbildningen som en gemenskap, dels beakta de individuella 

aspekterna och istället möta alla elevers olikheter (Nilholm 2006:29). 

   Hur skulle man då kunna individualisera inom ramen för en kollektiv undervisningsform 

och öka elevers upplevelse av inkludering? En tänkbar lösning går möjligtvis att finna i de 

resultat som framgick i Skolverkets rapport som vi redogjorde för under avsnitt 4 där det 

framkom att kompetenshöjande insatser inom det specialpedagogiska området hos lärarna 

ansågs vara av nödvändighet (Skolverket, 2001:18). En annan aspekt i Skolverkets rapport 

(2001) som också överensstämmer med resultaten i vår studie är att eleverna i rapporten 

uppgav en känsla av frustration över att inte förstå lärarens genomgångar liksom den brist på 

uppmärksamhet de kände när läraren inte hann med alla elever (Skolverket, 2001:18ff). Då 

det även i vår studie framkom en upplevelse av att läraren inte hann med alla elever när dessa 

arbetade med individuella uppgifter ser vi fler lärare i klassrummen som en tänkbar lösning 

för att minska svårigheten med att uppleva uppgiftsorienterad delaktighet som kan uppstå i 

stora klasrum, dels för att motivera och stimulera alla elevers kunskapsutveckling oavsett 

förutsättningar, dels för att berika arbetet för lärarna genom utväxling av idéer. Man skulle 

alltså kunna ta in ytterligare en lärare i klassrummet och då inte i form av en speciallärare med 

särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd, utan att lektionen helt enkelt skulle drivas av 

två stycken lärare som samarbetar om undervisningen och utformandet av individuella 

uppgifter. Detta skulle kunna vara ett sätt att undvika att hamna i ett kompensatoriskt synsätt 

där fokus ligger på hur man kan kompensera elever i behov av särskilt stöd, men även ett sätt 

att uppnå en skola som ser till alla elevers behov oavsett förutsättningar.  
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   Ytterligare ett förslag på lösning till problematiken kring individualisering inom ramen för 

en kollektiv undervisningsform skulle kunna härledas till Ann-Christine Wennergrens studie 

Dialogiskt lärande för elever i hörselklass där begreppet samlärande diskuteras som ett sätt att 

lära elever att lära av varandra samt verka för att, genom en stöttande och uppmuntrande 

lärandemiljö, lära sig att utveckla positiva samarbetsmönster genom värderingsövningar eller 

samlärandeövningar (2002:13).  

 Detta sätt att se på kunskap ligger också i linje med Vygotskijs kunskapssyn som Kernell 

(2002) redogör för, vilket innebär att ”det är i mötet med andra som vi utvecklar vårt sätt att 

förhålla oss till omvärlden. Genom att pröva idéer och ta del av andras tankar i social 

gemenskap, förstår vi vilka olika sätt att tänka som kan vara effektiva […] Kunskaper ska 

brukas i sociala sammanhang, därför utvecklas de också bäst i social samvaro” (Kernell, 

2002:184). Detta förhållningssätt borde även, fortsätter Kernell, vara den reella meningen 

med undervisning (Kernell, 2002:186). Genom ett sådant arbetssätt, det vill säga samlärande, 

kan elevernas upplevelse av inkludering utifrån de tre delaktighetsdimensionerna, enligt vår 

mening, tänkas öka genom dels ett mer tillåtande klassrumsklimat där felsägningar inte 

bemöts som i vår studie med utskrattning, dels genom att alla elever kan bidra till 

undervisningen utifrån sina förutsättningar, leda till bättre relationer mellan eleverna och 

därmed bättre social delaktighet genom samarbetet, men även eventuellt bidra till en bättre 

självbild då man inte behöver jämföra sig eller bli jämförd efter en specifik kunskapsnorm. 

   Då det centrala för idén om inkludering enligt Nilholm (2007) sträcker sig längre än frågan 

om placering av barn, borde inkluderingsbegreppet enligt honom också handla om att hela 

undervisningssituationen måste förändras så att den anpassas till elevers olika förutsättningar, 

(Nilholm, 2007:90). Trots att vi i vår studie visserligen sett till flera delaktighetsdimensioner, 

har vi ändå noterat att eleverna efterlyser en individualisering i helklass. Då vi inte vill ansluta 

oss till det kompensatoriska perspektivet och börja tala om kompensation för en brist, skulle 

vi istället vilja lyfta frågan om individualisering som förslag till vidare forskning som något 

som kan vara positivt för alla elever oavsett förutsättningar. Utifrån frågans komplexitet kan 

vi inte säga oss veta hur man bör lösa frågan, utan att det vore intressant att få veta vilken 

inverkan individualisering har på elevers upplevelse av inkludering genom att jämföra 

arbetssätt före och efter en placering i liten grupp.     
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Bilaga 1 
 
Hej, 
 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Halmstad som heter Nerma Grozdanic och 
Barbarella Bravomalo Svensson. Vi läser vår sista termin och skriver nu ett examensarbete 
inom specialpedagogik. Syftet med studien är att undersöka hur elever som ibland får sin 
undervisning i en liten stödgrupp och ibland i helklass upplever sin inkludering när de 
undervisas i helklass, det vill säga hur eleverna upplever sin delaktighet i klassen. 
 
Det finns i dagsläget inte så många studier som utgår från ett elevperspektiv, det vill säga att 
man ger eleverna tillfälle att göra sin röst hörd kring sin skolsituation. Därför är Ert barns 
deltagande viktigt för forskningen inom specialpedagogik. 
 
Undersökningen kommer att genomföras i form av intervjuer med 3-6 stycken frivilliga elever 
i årskurs åtta och nio. Då Ert barn vid förfrågan har visat intresse för att delta i studien, 
behöver vi underskrift från Er föräldrar så att vi vet att ni godkänner Ert barns deltagande 
innan vi kan börja genomföra intervjuerna.  
 
Intervjuerna kommer att ske enskilt med varje elev. Under intervjuerna kommer vi att göra en 
bandinspelning för att vi sedan skall kunna sammanställa vårt resultat. De elever som deltar 
kommer att vara anonyma och materialet från intervjuerna kommer endast att användas i vår 
studie. Därefter kommer materialet att förstöras i enlighet med de etiska reglerna för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Givetvis kan Ert barn också avbryta intervjun när 
som helst, om det vill.  
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
 
Barbarella Bravomalo Svensson Nerma Grozdanic 
 
 
 
Har ni några frågor angående vårt arbete eller intervjuerna kan ni kontakta oss: 
Nerma Grozdanic 0709619256 
Barbarella Bravomalo Svensson 0768763628 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag/Vi tillåter att mitt barn deltar i en intervju i er studie. 

Barnets namn_______________________________________________________________ 
Finns det två vårdnadshavare önskas underskrift från bägge: 
 
Vårdnadshavare1:_____________________________________________________________ 
Vårdnadshavare 2:____________________________________________________________ 
 
Lämnas vänligen åter till skolan så fort som möjligt. 
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                                                                  Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE                     

 

                                                                                     

1. Hur trivs du i skolan? 

 

2. Vad är bra? Vad är mindre bra? 

 

3. Hur trivs du i klassen? 

 

4. Berätta hur en lektion med klassen kan se ut. 

 

5. Berätta hur uppgifterna ser ut som du får när du är med i helklass?  

 

6. Beskriv hur det går till när ni i klassen ska fatta något beslut som berör hela klassen 
tillsammans med er lärare.  

 

7. Hur trivs du i stödgruppen?  

 

8. Berätta hur en lektion med stödgruppen kan se ut. 

 

9. Berätta hur en rast ser ut för dig. 

 

10. Känns det på något sätt annorlunda för dig nu, dvs. efter att du fick börja i den lilla 
gruppen?  

 
 
 
 



 

 57 

 
Bilaga 3 
 

 
TRANSKRIPTIONSMODELL  

  
 

• [   ] = författarnas tillägg 

 

• […] hopp i citat 
 

• /.../ = hopp i transkriptionen som betecknar intervjuarnas följdfrågor, 
bekräftelsefraser/ord samt elevutsagor som inte är nödvändiga för sammanhanget, 
dock utan att frångå huvudfrågan 

 

• (...) =  längre paus  
 

• (.) =  kortare paus 
 

• K1, K2, K3, K4 = avidentifierad kamrater. Numreringen markerar att det är olika 
personer det handlar om 

 

• L = avidentifierad lärare 
 

• Elev 1, 2,3,4,5,6 = avidentifierade informanter 

 
 

(Linell, 1994: 28ff) 
 
 

 
 
 


