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Som blivande lärare har vi många gånger funderat på om elever kan vara inkluderande 
med samtidigt vara exkluderade i den gemensamma grupp en klass bildar. Inkludering 
har i detta arbete fått betydelsen att vara en social företeelse som innebär gemenskap, 
delaktighet och trygghet. Syftet med studien blev därmed att utröna vad det är som gör 
att elever känner sig inkluderade respektive exkluderade i gemenskapen i skolan. I den 
teoretiska bakgrunden presenteras tanken med en skola för alla samt vad inkludering 
som social företeelse innebär. Studien är baserade på en narrativ metod där tolkning av 
elevers berättelser om gemenskapen i skolan är en del av arbetet. Resultatet visade att 
gemenskapen i klassen, kamrater, lärare, aktiviteter i klassrum och på skolgården är 
faktorer som påverkar känslan av att vara inkluderade respektive exkluderad. Generellt 
sett upplever sig alla elever vara trygga i klassrummet och på skolan. Även om eleverna 
ansåg att ingen i klassen var utanför var det några elever som ansåg sig själva vara 
detta. Om lärare i en skolverksamhet tar för givet att en elev är inkluderad i 
gemenskapen men inte är det kan det vara förödande för den eleven. Detta medför att 
lärare kontinuerligt bör granska de sociala relationerna mellan eleverna. Grupparbeten 
där samarbete är det övergripande syftet är något som kan stärka elevernas acceptans 
för varandras olikheter vilket kan leda till en bättre gruppgemenskap.   
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As proposed teachers, we have often speculated on if pupils can be included 
respectively excluded in that common group a class forms. Inclusion has in this work 
got the meaning of being a social phenomenon that means spirit of togetherness, 
participation and wellbeing. The aim with the study became thereby to find out what it 
is that makes pupils feel included respectively excluded in the spirit of togetherness 
within their school. In the theoretical background, the thought with a school for 
everyone is presented and what inclusion as social phenomenon means. The study is 
based on narrative method where interpretation of pupils' stories is a part of the work. 
The result showed that the spirit of togetherness in the class, friends, teachers, activities 
in the classroom and on the playground are factors that involve the feeling of being 
included respectively excluded. All the pupils generally experience themselves to be 
safe in the classroom and on the school. Although the pupils wrote that nobody in their
class where left outside, being out of it, some pupils regarded themselves to be this. If 
teachers in a school take for granted that a pupil is included in the spirit of togetherness,
but is not, it can be devastating for that pupil. This means that teachers continuous 
should check the social relationships between the pupils. Groupwork where cooperation
is the overall aim is something that can strengthen the students' acceptance for each 
others differences which can lead to a better group spirit. 



Innehållsförteckning
1 Inledning .................................................................................................................. 1
2 Syfte ......................................................................................................................... 3
3 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning .............................................................. 4

3.1 En skola för alla ............................................................................................... 4
3.1.1 Styrdokument ........................................................................................... 4
3.1.2 Salamanca ................................................................................................ 5
3.1.3 Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter .................. 5
3.1.4 Sammanfattning ....................................................................................... 5

3.2 Inkludering ....................................................................................................... 6
3.2.1 Gynnar inkludering alla?.......................................................................... 7
3.2.2 Ett exempel på ett inkluderande klassrum ............................................... 8
3.2.3 Att uppleva sig vara inkluderad eller exkluderad .................................... 8
3.2.4 Den sociala gruppen............................................................................... 10
3.2.5 Gruppen och den sociala gemenskapen ................................................. 10
3.2.6 Gruppens inkludering och exkludering av individer.............................. 11
3.2.7 Sammanfattning ..................................................................................... 12

4 Metod ..................................................................................................................... 13
4.1 Allmänt om metod ......................................................................................... 13
4.2 Val av metod .................................................................................................. 13

4.2.1 Narrativ metod och hermeneutisk tolkningslära .................................... 14
4.3 Urval............................................................................................................... 15
4.4 Genomförande................................................................................................ 15

4.4.1 Framtagning av frågor till eleverna........................................................ 17
4.5 Analys ............................................................................................................ 17
4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.................................................... 18
4.7 Etik ................................................................................................................. 19

4.7.1 Grundläggande etiska principer ............................................................. 19
4.7.1.1 Metaetik.............................................................................................. 20
4.7.1.2 Deskriptiv etik .................................................................................... 20
4.7.1.3 Normativ etik...................................................................................... 20

4.7.2 Forskningsetiska aspekter i vår studie ................................................... 21
4.7.3 Forskningsprinciper vi beaktat............................................................... 21

4.7.3.1 Rättviseprincipen ............................................................................... 21
4.7.3.2 Anonymitetprincipen .......................................................................... 22
4.7.3.3 Konfidentialitetsprincipen.................................................................. 22
4.7.3.4 Sekretessprincipen ............................................................................. 22
4.7.3.5 Principen att inte skada ..................................................................... 22

4.7.4 Sammanfattning ..................................................................................... 22
5 Resultat................................................................................................................... 23

5.1 Detta gör att jag känner mig inkluderad......................................................... 23
5.2 Detta gör att jag känner mig exkluderad........................................................ 24
5.3 Vad visar berättelserna? ................................................................................. 24

5.3.1 Inkludering och exkludering i klassrummet........................................... 25
5.3.2 Inkludering och exkludering under raster .............................................. 25

5.4 Exempel hämtade från data............................................................................ 26
5.5 Slutsats ........................................................................................................... 27



6 Diskussion.............................................................................................................. 28
6.1 En skola för alla ............................................................................................. 28
6.2 Läraren ........................................................................................................... 29
6.3 Att känna sig trygg......................................................................................... 29
6.4 Gemenskapen i klassen .................................................................................. 30
6.5 Gemensamma aktiviteter i klassrummet ........................................................ 31
6.6 Gemensamma aktiviteter utanför klassrummet.............................................. 32
6.7 Pedagogiska implikationer............................................................................. 33
6.8 Den egna förförståelsens förändringar........................................................... 34
6.9 Fortsatt forskning ........................................................................................... 34

Referenser ...................................................................................................................... 35
Bilagor



1

1 Inledning

Som blivande lärare har vi många gånger funderat på om elever kan vara inkluderande 
med samtidigt vara exkluderade i den gemensamma grupp en klass bildar. En anledning 
till att vi upplever detta vara av intresse att studera, är att då vi själva som framtida 
verksamma lärare inte alltid kan ta för givet att det vi ser och tror oss vara en bra 
gruppsammansättning i verkligheten är det. 

Historiskt sett har skolan segregerat de elever som på något sätt visat sig vara 
annorlunda. Här har man plockat ut elever i behov av stöd och placerat dessa i 
alternativa undervisningslokaler och givit dem en alternativ skolgång (TØssebro, 2004).
Man kan i många fall konstatera att begreppet inkludering kommit att bli förknippat 
med elever i behov av särskilt stöd.  En anledning till detta kan vara att dessa elever, 
precis som TØssebro (a a) beskriver, tidigare varit segregerade från skolans sociala 
arena för att sedan bli integrerade i densamma.  Här kan integrering i detta avseende ses 
som att föra samman något som tidigare varit åtskilt (segregerat) och där 
inkluderingstanken blivit en vidareutveckling av integrering som idé. 

Något vi stött på under vår utbildning i både den allmänna skoldebatten och ute i 
verksamheten är begreppet En skola för alla, som enligt TØssebro (2004, s. 101) har fått 
betydelsen en skola där alla elever, oavsett olikheter, är lika mycket värda och vars 
behov skall tillgodoses utifrån varje elevs förutsättningar. Göransson (2004) och 
Persson (2001) beskriver inkludering i samband med en skola för alla, som en plats där 
gemenskap, delaktighet, värdefulla olikheter och rättvisa är en del av betydelsen. Om 
inkludering betyder att alla elever skall känna sig delaktiga och värdefulla, hur kan då 
vi pedagoger vara säkra på att samtliga elever som befinner sig i dagens skola upplever 
sig vara inkluderade? 

 I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo94, Utbildningsdepartementet, 2006) står det att: 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en 
levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning 
med många kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för 
elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla 
grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan 
få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra 
framsteg och övervinna svårigheter (Lpo94, s. 7). 

Med tanke på ovanstående är detta något som kan beskrivas som inkludering utifrån 
vad Göransson (2004), Persson (2001) och TØssebro (2004) menar på karaktäriserar 
begreppet. Frågan är om detta går att mäta eller om eleverna endast kan ge skolan en 
förnimmelse över hur den lyckats med uppdraget. För även om skolans intention är att 
alla elever skall känna sig inkluderade kan det faktiskt vara så att någon elev känner sig 
exkluderad genom att själv uppfatta sig som utanför eller mindre värd. Det är med
anledning av detta vårt intresse kommit att få fokus på vad det är som gör att elever 
känner sig inkluderade. I det här arbetet kommer vi inte medvetet att studera elever som 
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är i behov av särskilt stöd utan det är de elever som befinner sig i ett ′vanligt′ klassrum 
som fångat vår uppmärksamhet. Här vill vi även begränsa vår tolkning av inkludering 
till att vara en social företeelse som bland annat rymmer beskrivningar som gemenskap, 
delaktighet och trygghet. 
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2 Syfte

Studien sker i samarbete med en specifik skola. Det övergripande syftet med studien är 
att bidra med kunskap om den sociala gemenskapen i klassen ur ett elevperspektiv.

Studiens specifika syfte är att med hjälp av elevers skriftliga berättelser undersöka vad 
det är som gör att elever känner sig inkluderade i, respektive exkluderade ur 
skolgemenskapen.
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3 Teoretisk bakgrund och tidigare 
forskning

Vi fann i våra förberedelser att litteratur som berör inkluderingsbegreppet i hög grad är 
relaterade till elever i behov av särskilt stöd. För att kunna finna svar som berör de 
′vanliga′ elevernas upplevelser om inkludering respektive exkludering, har vi även fått 
söka annan litteratur som indirekt är kopplad till detta område. 

3.1 En skola för alla
Brodin och Lindstrand (2004) berättar om definitionen av en skola för alla och vilket 
förhållningssätt de har till detta begrepp. De ställer sig frågan om inklusion/inkludering 
är mål ur ett socialt eller politiskt perspektiv? Vidare påtalar de att lärare måste vara 
flexibla gentemot eleverna och att det är lärarna som skall lyfta fram mångfald och 
variation som något positivt. Detta istället för att inte enbart se och tala om normaliteter 
och avvikande beteende hos vissa elever för att kunna vara en skola för alla. Redan på 
1600-talet påtalade Comenius (1592-1670) i sin bok Didactica Magna (refererad i 
Kroksmark, 2003) att det skulle finnas en skola för alla elever. Han menade på att den 
variation som fanns hos eleverna inte var ett hinder när det kom till att inhämta 
kunskap. Han ansåg också att alla elever hade rätt till utbildning utifrån sina 
förutsättningar, att det var läraren som skulle se till att varje elevs behov tillgodosågs 
med rätt verktyg och metoder för ett individuellt lärande.  Han var också nytänkande 
och deltog i reformerandet av den svenska skolan, han menade att alla skulle läras allt 
för samtligas bästa.

3.1.1 Styrdokument
I skrivelsen Utbildning för kunskap och jämlikhet (2001/02:188) från regeringen, 
påtalas vikten av en skola för alla på grund av att en bra bildning främjar ett bra 
samhälle. 

Tillgång till en bra skola och utbildning är en grundläggande rättighet. I ett samhälle där alla får 
möjligheter att utvecklas och vara delaktiga krävs att utbildningen håller god kvalitet. Ingen får 
ställas åt sidan eller sorteras bort från vidare utbildning på ett tidigt stadium. Regeringens 
grundläggande inställning är att alla kan lära mer, men också att alla är olika, har olika sätt att lära 
eller lär sig i olika takt. Det i sin tur innebär att elever behöver olika mycket resurser inom ramen 
för en sammanhållen skola. Utbildning är inte enbart en rättighet för individen utan även av stor 
betydelse för hela samhällets utveckling. En befolkning med god allmän bildning vidgar 
demokratin. En välutbildad befolkning möjliggör den gemensamma välfärden i vårt land och 
stärker Sveriges konkurrenskraft. (Skr. 2001/02:188 s.4)

I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006) nämns också vikten av en jämbördig 
utbildning i överensstämmelse med regeringens skrivelse. Skolans värld i likhet med 
övriga samhället bör synkronisera sitt seende över den mångfald som finns bland alla 
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människor och fortsätta att utforma sina utbildningar utifrån samtliga elevers 
förutsättningar. 

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär 
inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall 
fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 
vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 
(Lpo94, s. 4)

3.1.2 Salamanca
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) tar i förordet upp att det är en 
mänsklig rättighet att gå i skolan. Det skall i första hand vara varje barns rättighet, 
enligt Förenta Nationernas konvention, att få tillgång till utbildning, stöd och en plats i 
skolan vilket visas i citatet:

Salamancadeklarationen tar sin utgångspunkt i varje barns grundläggande rätt till utbildning, varje 
barns unika egenskaper, intressen och inlärningsbehov och vikten av att utbildningssystemet 
garanterar en mångfald där dessa egenskaper tillvaratas. Deklarationen uttrycker att barn i behov 
av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor och att denna integrationstanke är ett bra sätt 
att bekämpa diskriminerande attityder (Salamanca s. 5).

Oavsett bakgrund och olika förutsättningar skall barnet ges möjlighet att tillgodogöra 
sig en utbildning. Vi är alla olika och lär oss utifrån individuella förutsättningar och 
barnens möjlighet att utvecklas skall individuellt få mogna fram. När barnet är i främsta 
rummet och undervisningen anpassats efter individens behov, först i det läget har det 
uppnåtts en skola för alla.

3.1.3 Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter
Denna skrift, Konventionen om barnets rättigheter (Hammarberg, 2002) innebär att 
barnets rättigheter är det som främst skall gälla enligt samtliga länder i Förenta 
nationernas generalförsamlingskonvent. Denna konvention driver bland annat barnets 
rätt till utbildning samt rätt till stärkt inflytande. En av grundtankarna i konventionen är 
att barnet har fullt och lika människovärde som vuxna samt att jämställdheten och allas 
lika värde också gäller. Konventionen säger:

Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom jurisdiktion de rättigheter 
som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders 
eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 
nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt (a a, 
artikel 2:1, s. 11).

3.1.4 Sammanfattning
Ovanstående belyser allas rätt till utbildning, oavsett förutsättningar och bakgrund. Det 
är även väsentligt att beakta att det finns olika vägar att nå de mål som finns uppställda
och därmed är metoderna att nå dit inte statiska. En skola för alla skall innebära att 
eleverna ges möjlighet till en likvärdig utbildning som främjar deras framtida roller i 
samhället.
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3.2 Inkludering
Att det råder skilda uppfattningar vad det gäller betydelsen av inkludering är något som 
Nilholm (2006) konstaterar. För det mesta är begreppet relaterat till att alla elever skall 
kunna vara delaktiga i den vanliga skolans miljöer. Här avses den vanliga skolan som 
den plats där majoriteten av elever tillbringar sin skoldag. Nilholm (a a) menar på att 
det är viktigt att vara medveten om vilken betydelse man ger inkludering som begrepp i 
ett sammanhang. Då inkludering kommit att i skolans värld förknippas med elever i 
behov av särskilt stöd, fås innebörden att dessa elever skall tillbringa sin dag 
tillsammans med elever utan behov av särskilt stöd. Stensaasen och Sletta (2000) har en 
helt annan betydelse på inkludering som begrepp: ”Inkludering betyder att bli 
accepterad i en grupp och få tillfälle att aktivt delta i positivt samspel” (a a. s. 181). Här 
är det den sociala funktionen som är i fokus och inte, som Nilholm (a a) förklarar 
inkluderingsbegreppet med, skolans miljö det som avses. Haug (1998) har givit 
inkluderingsbegreppet innebörden att skolan skall ha möjligheten att välkomna alla 
elever oavsett om de är i behov av stöd eller inte. Författaren menar här att ” i princip 
ska alla lärare ha tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa alla barn. Lärarna ska 
ha en generell eller universell kompetens” (a a s. 24). Detta är något som även Nilholm 
(2006) menar på är ett av många kriterier för en inkluderande skolmiljö. 

Ser man på inkludering som en social företeelse kan man i Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) finna att ”Eleven skall i skolan möta respekt för sin 
person och sitt arbete /…/”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, 
men även skolan har en viktig roll därvidlag” (s. 7). Vid betoning på respekt för sin 
person, trygghet och självkänsla kan detta jämföras med att elever, oavsett 
förutsättningar, respekteras och därmed ges möjligheten att få växa och känna trygghet 
i en social gemenskap för alla (Stensaasen & Sletta, 2000). Haug (1998) menar att 
skolans roll bör vara att skapa förutsättningar för acceptans av den enskilde individen 
vilket innebär att alla skall bli accepterade för den de är. Eftersom eleverna på en skola 
möts och kommer att fortsätta mötas i samhället är det av stor vikt att skolan är och inte 
strävar mot att nå en social inkludering (a a).  

Det står klart att tolkningarna av begreppet inkludering är många och därför blir det 
viktigt för bland annat skolans organisation att kontinuerligt diskutera den innebörd det 
har för dem (Nilholm, 2006). En översättning av inkluderingsbegreppets innebörd 
skulle här kunna, med en sammanställning av Haugs (1998), Nilholms (2006) samt 
Stensaasen och Slettas (2000) tolkningar, se ut på följande sätt: Inkludering har 
betydelsen att alla elever skall ha möjligheten att tillgodogöra sig kunskaper utifrån 
individuella förutsättningar. De skall dessutom vara accepterade för den unika person 
de är samt ingå i en social gemenskap där acceptans för olikheter är en grundläggande 
norm. Falvey och Givner (2005) konstaterar även de att inkludering har många 
betydelser för dem som tolkar:

Even after inclusion is operationally defined, it remains an elusive term. Part of the confusion 
arises from assumptions associated with inclusion- that it is a program or that it is a research-
devised strategy. The underlying assumption, however, is that inclusion is a way of life- a way of 
living together- that is based on a belief that each individual is valued and belongs (Falvey & 
Givner, 2005, s. 10).
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Inkludering är med andra ord inte en arbetsmetod eller någon forskningsstrategi. Den 
underliggande meningen är att inkludering är en livsstil, ett sätt att leva på tillsammans 
där varje individ är värdefull och en fullvärdig medlem i gruppen (a a). Exkluderad får 
då betydelsen en individuell känsla av att inte vara accepterad, inte vara värd någonting 
och inte få vara en fullvärdig medlem i gruppen enligt Falvey och Givner (2005).

3.2.1 Gynnar inkludering alla?
Det kan tänka sig vara en positiv tanke att alla elever oavsett personligheter och behov 
skall få möjligheten att tillgodogöra sig ett lärande i samma klassrum, om detta nu är 
tanken med inkludering. Dock har detta lett till frågor som, enligt Villa (2005), kan 
motsäga tanken med en skola för alla. Det finns en rädsla att elever skall få stå tillbaka i 
sitt akademiska lärande bara för att de skall socialiseras med elever i behov av stöd. Att 
de så kallade vanliga eller högpresterande eleverna skall hindras i sitt lärande och i sin 
utveckling, verkar vara en ganska vanligt förekommande tanke. Villa (a a) menar på att 
så kommer det inte vara eftersom varje elev på en skola bör ha sin individuella 
utvecklingsplan. Oavsett vilka färdigheter elever har skall de alltid behandlas efter ett 
individuellt synsätt men om inte skolans organisation är förberedd på inkluderande 
undervisning finns det en risk att vilken elev som helst får stå tillbaka. 

Frågor som även kan dyka upp när det gäller elever med multifunktionella handikapp är 
vad de har för nytta med att gå i en inkluderande undervisningsgrupp (Villa, 2005). 
Skall man enbart se till elevens handikapp kan man kanske då anta att de har mest 
gemensamt med elever i en liknande situation eftersom de kan dela liknande 
erfarenheter utifrån detta. Men ser man till personen bakom handikappet behöver de 
inte ha något gemensamt överhuvudtaget med elever i samma situation (a a). Återigen 
är det ett individuellt lärande som skall stå i fokus och detta kan vem som helst 
tillgodogöra sig i vilken situation som helst om bara metoden är den rätta. Återigen är 
en förutsättning för att detta skall kunna genomföras att skolan som organisation har 
möjligheten att möta alla former av elever samt deras lärande (a a).  

Villa (2005) menar att man inte skall behöva välja mellan akademiska studier eller en 
socialisering med andra elever i skolan. Dessa skall vävas in i varandra och på så sätt 
medföra att alla kan ta del av varandras erfarenheter, bygga upp respekt för varandras 
färdigheter och mötas på en plats där alla är lika värda. I Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 2006, 2.1 Normer och värden) står det klart och tydligt att 
”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling” (s. 8). Här återfinns även mål att sträva mot som direkt visar på 
vikten av respekten för andra människors värde. Nedan följer några av de strävansmål 
som belyser detta:
     

Skolan skall sträva efter att varje elev
 respekterar andra människors egenvärde,
 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till 

att bistå människor,
kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 

med deras bästa för ögonen (Lpo 94, s. 8)
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Om skolan inte är en plats fylld av människors olikheter, hur skall då dessa strävansmål 
kunna nås? Att väva samman lärande och social relationskompetens innebär, enligt 
Villa (2005), att alla människor på skolan har möjligheten att känna sig respekterad för 
sin person. Persson (2001) är av den uppfattningen att det inte finns någon garanti för
att man blir socialt inkluderad i en inkluderande undervisning eftersom det fortfarande 
innebär att eleverna har olika personligheter, olika normer och värderingar. Känslor 
människor emellan baseras på helt andra grunder än i meningen ovan, vilka inte alltid 
är synliga (a a).

3.2.2 Ett exempel på ett inkluderande klassrum
Falvey och Givner (2005) har i sin forskning om inkludering studerat ett klassrum där 
trettiotvå elever i High School (motsvarande gymnasiet i Sverige) tillbringar sina 
skoldagar. Författarna beskriver klassrummet som ett myller av individer där ett stort 
antal elever var i behov av olika sorters stöd. Läraren i denna klass, Mr Rice, hade 
tillgång till två andra lärare under lektionerna och tillsammans lade de upp 
undervisningen så att de kunde möta eleverna utifrån deras individuella förutsättningar. 
I klassrummet återfanns bland annat en elev med autism, en elev med ett gravt 
funktionshinder, elever som ännu inte kunde det engelska språket och några elever med 
en högre begåvning än genomsnittet. Det som blev synligt under studien, enligt Falvey 
och Givner (2005), var att eleverna i denna klass samarbetade oavsett färdigheter och 
att lärarna hade de verktyg som behövdes för att kunna tillgodose ett meningsfullt 
lärande för alla i klassen. Detta var något som författarna menade på var ett exempel på 
ett inkluderande klassrum. För att synliggöra skillnaden mellan ett inkluderande 
klassrum och ett icke-inkluderande gör författarna följande reflektion:

The composition of Mr. Rice´s class reflects the diversity in most classrooms in the United States. 
At one time, many students in such a class would have been labeled and forced into separate 
classes, thereby limiting their exposure to one another, the essential curriculum, and varied 
instructional procedures and personnel. Some students would have been moved to a gifted and 
talented program. Jesús, Casandra, and George would have been classified as disabled and placed 
in a segregated special education program. The students speaking languages other than English 
would have been placed in a separate bilingual or English-as-a-second-language program, where 
they would have limited exposure to English-speaking peers (s. 3).

Om man ser till den variation av individuella färdigheter som återfinns i Mr Rice´s 
klassrum, idag en vanlig syn i USA, är det klart att här råder en social rättvisa: ingen är 
här exkluderad från den vanliga undervisningen (a a).

3.2.3 Att uppleva sig vara inkluderad eller exkluderad
Om man studerar vad inkludering bör innebära menar Falvey och Givner (2005) på att 
det även är väsentligt att försöka få fram hur det känns att vara inkluderad eller 
exkluderad. I sin forskning har Falvey och Givner (a a) undersökt denna känsla genom 
att be tusentals barn, ungdomar och vuxna tänka tillbaka på tillfällen då de upplevt sig 
vara inkluderade eller exkluderade. Därefter fick dessa personer tänka efter hur de 
kände sig vid sådana tillfällen. Resultatet visade att ingen vill känna sig utanför då det 
ger känslor som påverkar självförtroendet, relationen till andra och känslan av att vara 
accepterad.
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 Nedan visas resultatet som uppenbarade sig i denna undersökning:

Fig 1. Tabellen visar en sammanställning över känslor som förknippas med inkludering och exkludering 
(Falvey & Givner, 2005, s. 6). (Tabellen är översatt från engelska till svenska med hjälp av Modern 
engelsk/svensk ordbok.)

Det är alla människors rättighet att få vara en fullvärdig medlem i både skolan och 
samhälle. Exkludering är förknippat med negativa tankar för den enskilde personen och 
påverkar i slutändan självkänslan (Falvey & Givner, 2005). Författarna är av den 
uppfattningen att den mångfald av individer med olika förutsättningar som idag 
återfinns i den amerikanska skolan borde ses som en tillgång och inte ses som ett 
problem, vilket är det vanligaste synsättet. De menar på att denna mångfald borde vara 
den bästa av möjligheter när det gäller att vara en inkluderande miljö. 

The differences are often spoken about as a problem rather than an opportunity for learning what 
rich variety exist in other´s lives and how we can be included, valued, respected, and welcomed 
for who we are in a naturally diverse world. (Falvey & Givner, 2005, s. 7).

Under år 2002 gjordes drygt hundra intervjuer med elever i åldrarna sex till sjutton år
när Värdegrundscentrum vid Göteborgs universitet parallellt arbetade med Skolverket 
för att undersöka kränkande handlingar och informella lärmiljöer. Här fann man att 
elever ibland känner sig utanför men även att utfrysning av andra elever, på ett 
medvetet eller omedvetet sätt, finns i alla åldrar. I de situationer detta förekom valde 
många att antingen dra sig undan eller undvika att gå till en viss plats på skolan, 
eftersom det var där det kunde hända. Något som visade sig var att handlingar som 
kunde leda till exkludering, utanförskap, ibland var så accepterade att de blev osynliga. 
Elever som blivit utsatta för kränkningar kunde till och med anses förtjäna detta 
eftersom de var så annorlunda. Attityden gällande de vuxnas roll i skolan förändrades 
ju äldre de intervjuade eleverna var. De yngre upplevde de vuxna som en säkerhet som 
kunde medföra känslan av trygghet men här skilde detta sig åt från de äldre eleverna. 
För dessa blev vuxna en eventuell förlängning av händelser som ledde till exkludering 
och kränkning på olika sätt. Gick man till en vuxen kunde man själv bli utsatt eller få 
en situation förvärrad (Skolverket, 2003).

Svara på frågorna, ”Hur kände du dig när du var…”

Exkluderad? Inkluderad?
Arg skamsen stolt öppen tacksam
Förbittrad sluten trygg positiv älskad
Sårad oaccepterad unik omhuldad stärkt
Frustrerad ej litad på behaglig viktig accepterad
Ensam oönskad sedd pålitlig uppskattad
Annorlunda overklig självsäker vuxen omtyckt
Förvirrad osynlig glad normal gillad
Isolerad värdelös upprymd litad på
underlägsen
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3.2.4 Den sociala gruppen
Enligt Nationalencyklopedin (2007) kännetecknas en grupp av att de ingående 
individerna har något gemensamt och någon form av relation till varandra. Stensaasen 
och Sletta (2000) menar på att en social grupp består två eller fler personer. Det kan 
tänkas vara egendomligt att två personer kan bilda en grupp men författarna likställer 
grupper om två som exempelvis elevpar som utför något tillsammans. Övriga kriterier 
för en social grupp omfattar ömsesidig påverkan och ömsesidigt beroende. Individer 
som inbördes påverkar varandra i ett socialt samspel upplever att ett individuellt 
agerande kan påverka alla i gruppen. Detta sker i alla former av sociala grupper och här 
är eleverna och läraren i en klass ett exempel på en sådan (a a). I denna rapport kommer 
hädanefter den sociala gruppen och skolklassen/klassen vara densamma. 

3.2.5 Gruppen och den sociala gemenskapen
Juul och Jensen (2003) visar på vikten av lärarens roll i den sociala gemenskap som går 
att finna i klassrummet. Lärarna har möjligheten bygga upp en grundläggande 
gemenskapskänsla genom att för eleverna visa hur viktig var och en av dem är samt hur 
viktig gruppen är. Alla människor har ett behov av att bli sedda, bli bekräftade och i ett 
klassrum får ingen lämnas utanför upplevelsen att bli detta. Läraren skapar, genom sitt 
ledarskap, en trygg atmosfär i klassrummet eftersom eleverna får en vuxen förebild att 
jämföra sig med. Att vara konsekvent i sitt agerande skapar, enligt Juul och Jensen 
(2003), en tillförlitlighet i lärarens relationskompetens gentemot eleverna. 
Relationskompetensen innebär här att kunna ha en relation till sina elever och förstå 
vikten av den betydelse denna relation har i elevernas vardag (a a). 

En social gemenskap innebär ett ömsesidigt samspel mellan olika individer i en grupp. I 
en social gemenskap lär sig individen att samarbeta genom exempelvis att tillsammans 
med andra komma fram till ett gemensamt beslut (Stensaasen & Sletta, 2000). Alla 
former av grupper har att vinna på den gemenskapskänsla som utvecklas genom 
förtroende, omsorg, trygghet och respekt för varandra. Det finns många arenor där 
social gemenskap i grupp går att finna, skolan är en av dem. Människor i olika åldrar 
och med olika bakgrund möts och tar del av varandras erfarenheter. I Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) finner man att skolan skall sträva mot att vara en 
levande social gemenskap då detta direkt och indirekt påverkar elevens lust till lärande: 
”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva 
efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” 
(Lpo94, Utbildningsdepartementet, 2006, s. 7). Då trygghet, för den enskilde eleven,
kan vara en faktor som gör att denne upplever sig vara inkluderad (Falvey & Givner, 
2005) är den sociala gemenskapen en av de delar som bygger upp detta. 

Stensmo (1997) refererar till den amerikanske pedagogen Philip Jackson som i sin 
klassrumsstudie fann att elever inte bara fick kunskaper från skolans ämnen, de lärde 
sig även vad ett socialt samspel i skolan och i klassrummet kunde innebära. Detta gick 
ut på att de lärde sig sitta still, vänta på sin tur eller att gruppen innehöll olika former av 
inofficiella vinnare eller förlorare. Det som avgör om en elev är social vinnare eller 
förlorare, enligt Stensaasen och Sletta (2000), beror på vilken social status den fått i 
klassen. Faktorer som kan påvisa vilken grad av social status en elev har är huruvida de 
inbjuds till gemensamma aktiviteter eller inte av de andra. 
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3.2.6 Gruppens inkludering och exkludering av individer
Emanuelsson (2004) menar på att i En skola för alla ställs det krav på organisationen 
att planera och genomföra aktiviteter som kan möta alla elevers behov. Undervisning 
eller andra aktiviteter som finns på schemat skall inte innehålla något som kan leda till 
att någon, oavsett behov, upplever sig vara exkluderad. Denne författare tar upp som 
exempel att en elev som är i behov av stöd kan uppleva sig vara exkluderad och 
isolerad i både en segregerad undervisningsmiljö (särskild undervisningsgrupp) och i en 
vanlig undervisningsmiljö. Med vanlig undervisningsmiljö avser författaren här den 
undervisning som sker i det vanliga klassrummet där alla elever tillbringar sin skoldag, 
i alla fall den större delen av elever som inte är i behov av särskilt stöd. Med andra ord 
kan en elev, oavsett om den är i behov av stöd eller inte, känna sig inkluderad eller 
exkluderad då detta är situationsbundet. Särbehandling kan leda till att andra i gruppen 
på ett eller annat sätt upplever någon annan som annorlunda och kan då ta stöd av 
organisationens exkludering i sitt eget handlande (a a). 

Vardagstillvaron i klassen omfattar många olika aktiviteter för eleverna: olika 
skolämnen, varierande arbetsmetoder och raster mellan lektioner är bara några 
exempel. Stensaasen och Sletta (2000) menar på att det sociala samspelet mellan 
eleverna och läraren pågår under alla aktiviteter även om en aktivitet innebär 
individuellt arbete i klassrummet. Författarna skriver vidare att det är just förhållandet 
mellan individ och grupp som kan påvisa huruvida någon eller några är socialt 
inkluderade eller socialt exkluderade. För att synliggöra hur ett socialt samspel mellan 
elever i en klass ser ut är sociometri en metod som kan användas. En sociometrisk 
metod innebär här att eleverna individuellt får svara på frågor som till exempel: ”vem 
vill du helst vara med på rasterna”, ”om vi skall ha grupparbete, vem eller vilka vill du 
då helst arbeta med”. Valen eleverna gör kan påvisa de känslor de har för varandra i 
klassen och dessa val kan hjälpa läraren att synliggöra de sociala relationer som finns i 
gruppen (a a). 

”Att ha sociala relationer är inte bara ett mänskligt behov utan sociala relationer är 
också en resurs för den enskilde” (Tideman, 2004, s. 126). Sociala relationer kan se ut 
på många olika sätt och det är inte alltid en relation är frivillig i sin natur. Här kan det 
röra sig om förutbestämda grupperingar vid grupparbeten i klassen eller den 
klasskamrat elever skall sitta bredvid när det kommer till bänkplacering. Att påtvingad 
inkludering inte alltid innebär socialt accepterande är någon som Tideman (2004) 
menar på är viktigt för en organisation att ha i åtanke. Om en eller flera elever skulle 
visa sig vara socialt exkluderade efter en sociometrisk undersökning i en klass, kommer 
det förmodligen inte innebära att en sådan elev blir socialt inkluderad bara genom att 
placera denne bredvid elever som har en hög social status i klassen. Att beakta är även 
då det gäller social inkludering och exkludering i en klass att det finns olika 
gradskillnader när det kommer till detta. Stensaasen och Sletta (2000) har här som 
tanke att elever kan vid ett specifikt tillfälle känna sig exkluderad ur 
gruppgemenskapen men inte i övrigt. Detta beror på vilken situation de befinner sig i. 
Det kan röra sig om att inte bli vald vid en gemensam lek under en rast eller att inte 
förstå vad en uppgift i ett ämne egentligen innebär. Att ge eleverna redskap för att 
hantera sådana situationer blir viktigt så att det inte innebär en fortlöpande känsla av 
exkludering vilken kan leda till en förminskad självbild för eleven (a a). 
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3.2.7 Sammanfattning
En skola för alla innebär att alla elever skall ha möjligheten att i en social gemenskap 
tillägna sig ett lärande utifrån individuella förutsättningar. Skolan skall vara en plats där 
mångfald ses som en möjlighet istället för ett hinder. Oavsett om en elev är i behov av 
särskilt stöd eller inte skall skolan se till individens behov. Detta medför att 
undervisningen inte behöver utformas på liknande sätt för alla elever eftersom det finns 
många sätt att nå målen på.

Även om inkludering vanligtvis är förknippat med elever i behov av olika sorters stöd, 
är inkludering något som omfattar alla elever som finns på en skola. Detta beror på 
vilken innebörd man väljer att lägga i begreppet. Om inkludering får innebörden att 
skolan som organisation skall skapa förutsättningar för att kunna ge alla elever ett 
meningsfullt lärande, är det inte bara lärarkompetensen som är en del i detta utan en del 
är även skolans miljö. En skola, och därmed organisationen, skall med andra ord vara 
utformad på sådant sätt att det inte finns några hinder för någon elev att få sitt 
individuella lärande tillgodosett. Oavsett om elever är i behov av stöd eller inte är det 
individens lärande som är i fokus. Detta medför att alla elever skall kunna gå i en 
gemensam klass utan att någon, på bekostnad av någon annan elev, får stå tillbaka i sitt 
individuella lärande.

Inkludering kan även ges innebörden av att vara en social företeelse. Elever i ett 
klassrum har på ett eller annat sätt relationer till varandra och hur den relationen ser ut 
kan vara ibland vara osynlig för lärare och övrig personal i en skola. En sociometrisk 
metod lyfter fram det sociala samspelet som finns i gruppen samt de känslor de har för 
varandra; förhållandet mellan individ och grupp lyfts fram. Resultatet i en sådan visar 
inte bara möjliga konstanta känslor utan även känslor eleverna har för varandra vid 
undersökningens tillfälle. Dock har exempelvis läraren för en klass då en möjlighet att 
upptäcka om någon eller några elever är exkluderade ur den gemenskap som finns i 
klassen. Tänkvärt kan vara att om någon upplevs som exkluderad i gruppen kan denne 
själv uppleva sig som inkluderad. Detta kan bero på sociala relationer denne elev har 
till andra på skolan. Skulle likväl någon vara exkluderad betyder det inte att denna elev 
per automatik blir inkluderad om denna skulle föras samman i en grupp med elever som 
har hög social status bland klasskamraterna. Social inkludering innebär för elever 
känslan av att vara en fullvärdig medlem i en grupp. Detta innebär bland annat att vara 
accepterad för den man är, att vara trygg tillsammans med andra samt känna sig 
uppskattad och sedd. Inkluderande och exkluderande händelser medför vid olika 
tillfällen olika känslor. En elev som upplever sig vara inkluderad för övrigt, kan känna 
sig tillfälligt exkluderad beroende på situationen.   

Läraren i klassgemenskapen har en viktig roll när det kommer till inkludering som en 
social företeelse. Genom sitt ledarskap och sin relationskompetens ser denna till att 
skapa en trygg atmosfär i klassrummet; alla skall vara lika värda och accepterade för 
den unika person de är. Särbehandling av elever kan vara en avgörande faktor huruvida 
de är inkluderade eller inte i gemenskapen. Att kontinuerligt arbeta i grupp, där 
konstellationen bestäms av läraren, medför att eleverna lär sig att samarbeta och ta del 
av varandras kunskaper. Läraren, genom sitt ledarskap, kan då ge eleverna de redskap 
de behöver för att lösa konflikter som uppstår och då inte bara i klassrummet utan även 
på skolgården. 
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4 Metod

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för de val av metoder som använts i denna 
studie samt de etiska perspektiv vi tagit hänsyn till i den empiriska undersökningen.

4.1 Allmänt om metod
Den kvantitativa studien kännetecknas av att forskaren söker kunskap om en företeelse 
som är oföränderlig och mätbar för en större population. Man har även som kvantitativ 
forskare en redan bestämd teori att utgå ifrån. Denna teori söker man sedan finna ett 
samband eller en viss spridning utifrån och frågor en forskare då ställer sig kan liknas 
vid jämförande frågor. Här kan man bland annat finna statistiska undersökningar där 
man söker ett svar på en redan utvald fråga eller teori för en specifik företeelse. 
Objektiviteten är ett viktigt inslag eftersom forskningen skall visa ett så neutralt resultat 
som möjligt. Den kvantitativa studiens reproducerbarhet innebär att man skall kunna 
utföra undersökningen flertalet gånger och då få samma resultat. Det skall inte finnas 
utrymme för den enskilde forskarens tolkningar. Vid insamlandet av kvantitativa data 
är bland annat enkäter och strukturerade intervjuer metoder som kan användas. Det 
gemensamma med dessa är de standardiserade frågorna man utgår ifrån som vill påvisa 
omfattningen av ett fenomen. Vid de kvantitativa intervjuerna har det ingen betydelse 
vilken intervjuaren är. Intervjuaren är utbytbar då denne endast är ett medium, ett 
verktyg för att nå målet (Svensson & Starrin, 1996; Patel & Tebelius, 1987).  

Den kvalitativa studien menar Olsson och Sörensen (2007) kännetecknas av att 
forskaren tolkar samt försöker förstå helheten utifrån de delar som ingår. När man 
genomför kvalitativ forskning är det av intresse att försöka finna något som inte redan 
är statuerat, att försöka finna något som är unikt för ett visst fenomen. Här är det med 
andra ord inte mätbara fenomen som är av intresse då det inte är omfattningen man 
undersöker. Patel & Tebelius (1987) skriver att forskarens subjektivitet inte går att 
komma ifrån eftersom den har en stor betydelse vid tolkningen av insamlad data. 
Förförståelse och egna värderingar är viktiga om forskaren skall kunna tolka den 
information respondenterna delat med sig av. De kvalitativa insamlingsmetoderna är 
exempelvis intervjuer med öppna frågor, observationer eller textanalyser där berättelser 
är ett inslag. Det gemensamma inslaget är att forskaren är intresserad av vad, hur eller 
varför ett fenomen är som det är (Olsson & Sörensen, 2007; Patel & Tebelius, 1987).  

4.2 Val av metod
Då vi utförde vår empiriska studie på endast en skola kunde vi inte räkna med att få ett 
generaliserbart resultat, vilket enligt Stukát (2005) samt Patel och Davidsson (2003) är 
en av hörnstenarna i den kvantitativa metoden, utan vår studie kom att ge ett resultat 
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som gällde för eleverna på denna skola och då i ett sammanhang som fanns runt dem. 
Vi var heller inte intresserade av hur många elever som kände sig inkluderade utan vi 
var intresserade av vad det är som gör att de känner sig inkluderade respektive 
exkluderade. Detta medförde att vår studie kom att bli kvalitativ då den var inriktad på 
att undersöka orsaker till känslan av inkludering och inte, som vid en kvantitativ studie, 
vara intresserad av hur många som var omfattade av inkludering. 

Vid en kvalitativ studie är intervjuer ett sätt att samla in data som är av intresse. Genom 
att använda sig av strukturerade intervjuer där ett antal frågor redan är fastlagda är det 
möjligt för intervjuaren att hålla sig till en struktur som ger svar på det som önskas. 
Intervjuernas styrka ligger i att man har möjlighet att ställa uppföljningsfrågor om 
något skulle vara oklart eller om intervjuaren fångat upp en tanke som är av intresse för 
intervjun. Trots detta valde vi att samla in relevant data genom att låta elever skriva 
berättelser utifrån frågor (Bilaga 3) då vi kände att vi ville få med ett större antal 
elevers inställningar om gemenskapen i klassen. Intervjuer hade tagit än mer av vår tid i 
anspråk och vi hade då inte haft möjlighet att använda oss av så många elever som 
möjligt (Bell, 2000, s. 119-126). Med anledningen av vårt inledda samarbete med en 
skola kände vi även att berättelser skulle medföra högre grad av anonymitet för 
eleverna. Hade vi intervjuat ett fåtal elever hade dessa blivit mindre anonyma genom att 
elever och berörda lärare haft möjlighet att observera vilka som valts ut för intervjuer. I 
lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460)  finner man 
att ”Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter skall alltid beaktas vid 
etikprövningen samtidigt som hänsyn skall tas till intresset av att ny kunskap kan 
utvecklas genom forskning. Människors välfärd skall ges företräde framför samhällets 
och vetenskapens behov” (Utgångspunkter för etikprövning, 8 §. s. 2). Med anledning 
av detta ansåg vi att elevernas anonymitet hade en tungt vägande prioritet i valet av 
datainsamlingsmetod och således är denna studie kvalitativ och grundar sig på en 
narrativ metod där vi tolkar vårt resultat med inspiration av den hermeneutiska 
tolkningsläran. 

4.2.1 Narrativ metod och hermeneutisk tolkningslära
En narrativ metod innebär, enligt Nylén (2005), att man som forskare har som ansats att 
använda sig av människors berättelser för att utforska deras sociala verklighet. Narrativ 
är här direkt kopplat till själva berättandet. Tanken är att forskaren genom sin egen 
förförståelse och teoretiska studier skall kunna tolka andras berättelser formade med det 
skrivna ordet. Berättelser kan synliggöra en människas olika tankar om en händelse 
eller händelser, där nutid varvas med ett dåtida perspektiv taget ur ett visst 
sammanhang. Skott (2004) skriver att definitionen för en berättelse är att det finns en 
början, en mitt och ett avslut som tillsammans bildar en helhet. Denna helhet får en 
innebörd som därefter kan analyseras med hjälp av delarna. Genom att utföra en 
empirisk undersökning, där man utgår från en narrativ metod, kan man genom att 
förena berättelser från en verksamhet få fram en ny berättelse om verksamheten (a a). 
Denne författare menar även på att den narrativa forskaren inte är intresserad av de 
erfarenheter som berättaren förmedlar utan önskar få fram de underliggande motiven, 
de som skildrar vad det är som egentligen har skett och som ligger till grund för en 
händelse. Detta tolkningsarbete kan ses som en svår uppgift för forskaren som med sin 
egen förförståelse och teorier inte neutralt kan tolka berättelserna. Dock är det just 
förförståelsen som är viktig i en narrativ metod av den orsaken att det är de 
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underliggande motiven i en större kontext som är av intresse. Nylén (2005) menar på att 
utan vetskapen om teorin bakom ett fenomen är det svårt att söka de delar som ligger 
till grund för fenomenet. 

Då det är det skrivna berättandet (narrativ) vi valde att studera och analysera är den 
hermeneutiska tolkningsläran det instrument vi valt att inspireras av i tolkningsfasen. 
Hermeneutiken har som ansats att förståelsen av en händelse kan fås genom 
användning av det gemensamma språket. Man har med andra ord möjlighet att förstå 
andra människor om man delar liknande kunskaper. Den hermeneutiska tolkningen kan 
beskrivas som ett pussel där allt till en början kan liknas vid en oordning av delar som 
man vet bildar en given helhet. Genom att sortera och betrakta ser man så småningom 
något som kan liknas vid ett mönster. Forskaren lägger ihop de delar som har samma 
innebörd och får då ytterligare en bild av helheten. Hela tiden viktas delarna mot 
helheten och så småningom har ett mönster synliggjorts där helheten blivit 
sammanfogad av delar som var för sig ser ut att föreställa olika saker. Utifrån 
förförståelsen om en teori, söker man greppa det som vid första anblick inte är synligt 
och med hjälp av detta återigen betrakta helheten. Vid vidare analyser kan man därefter 
finna fler delar som hjälper till att se på helheten med nya ögon (Ödman, 2005).

4.3 Urval
Den empiriska undersökningen genomfördes på en skola som innehar förskola samt 
elever i åldersgruppen 6 – 12 år. Vi hade för avsikt att använda berättelser från elever 
som tillbringat en längre tid i skolans värld och därmed kom elever i tolvårsåldern vara 
av mest intresse för vår studie. Skolan vi ingått ett samarbete med hade tre klasser med 
elever i år sex där elevantalet i varje klass varierade. Då vi samlat in missiv med 
medgivande från föräldrar och elever (Bilaga 2) bestämde vi oss för att använda oss av 
eleverna från de två klasser vi i utsatt tid fått in missiven av. Detta ledde till att totalt 
tjugotre elever medverkade i den empiriska undersökningen. I en av de två klasserna 
hade två elever valt att inte deltaga. 

Då vi inte fått in missiven i rimlig tid från den återstående klassen valde vi att icke 
använda oss av dessa elever. Elevantalet i denna klass var sex stycken och vi beslöt att 
berättelser från dessa inte var avgörande för vårt resultat. Även om vi i vår studie inte 
hade intresse av att göra en jämförelse mellan pojkar och flickor valde vi att låta 
eleverna kryssa i den ruta som markerade om de var tjej eller kille. Tanken med detta 
var vid en eventuell vidare forskning kunna undersöka om berättelserna skilde sig åt 
mellan pojkar och flickor.

4.4 Genomförande
Lärarstudenterna på Högskolan i Skövde fick en allmän intresseförfrågan angående ett 
samarbete gällande examensarbeten från en mindre skola i Västsverige via fc: n (First 
Class nät/server vid högskolan i Skövde). Detta samarbete inleddes via mail- och 
telefonkontakt vilket sedan ledde fram till personliga besök, som strukturerade valet av 
frågor, målgrupp och om vad själva samarbetet skulle innehålla samt kontentan av 
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detta, vilket ledde fram till vår empiriska studie. Hur själva genomförandet gick till 
under det specifika tillfället var följande: Vi skickade först vi ut två missiv (Bilaga 1 & 
Bilaga 2) till berörd rektor vilken tog på sig uppgiften att förmedla missiven till berörda 
lärare. Lärarna gav i sin tur elevmissiven för bekräftelse till eleverna vilka tog med 
dessa hem för påskrift. I elevmissivet, som föräldrarna och barn fick skriva på, 
framkom vilka vi var och vad som skulle ske. I missivet bad vi även om föräldrarnas 
tillåtelse angående deras barns deltagande.

Ett par dagar efter angivet datum för återlämning av elevmissiv med underskrift, åkte 
en av oss dit för att inhämta dessa hos rektorn. Vid detta tillfälle hade lärare från två av 
tre klasser lämnat in påskrivna elevmissiv. När vi sedan fått tillbaka missiven och 
sorterat vilka som fick/ville delta så kontaktade vi skolan och bestämde datum för 
själva genomförandet av studien. Vid tillfället för den empiriska undersökningen möttes 
vi av berörda lärare i deras fikarum för genomgång av den struktur som vi valt att 
genomföra studien på. I detta läge framkom det att vi fick möjlighet att träffa de båda 
klasserna under samma tidsperiod. Vi delade på oss och följde med varsin lärare till 
deras respektive klassrum.

I respektive klassrum gick vi igenom vilka vi var, var vi kom från och varför vi var där 
samt de etiska aspekter som var aktuella för eleverna.  Konfidentialiteten och 
sekretessen förklarades med att ingen annan förutom vi skulle handha eller se 
materialet som de skulle skriva, att allt material skulle förstöras efter avslutad uppsats 
och att materialet skulle förvaras på ett säkert ställe i låsbart dokumentskåp. 
Anonymitetsprincipen klargjordes med att de inte skulle märka sin berättelse med namn 
utan endast kryssa en ruta med tjej eller kille för att dessa berättelser inte på något sätt 
skulle kunna identifieras. Trygghetsprincipen kungjordes med att det inte fanns några 
rätt eller fel och att vi inte var intresserade av hur de stavade eller i vilken 
meningsbyggnadsform de skrev sin berättelse för att de inte skulle känna sig 
begränsade utan våga skriva ned sin berättelse i fri individualistisk form. Vi klargjorde 
även att de hade möjlighet att fråga oss om något skulle vara oklart, om det till exempel 
fanns ett ord de inte riktigt förstod. 

Eleverna hade tillgång till penna och papper och då vi befann oss i deras klassrum hade 
alla en plats att sitta på. Den muntliga instruktionen till eleverna tog ungefär tio till 
femton minuter att genomföra. Den skriftliga instruktionen (Bilaga 3) delades ut till 
eleverna och även här gick vi kort igenom hur de skulle använda sig av denna. Några 
elever hade svårt att komma igång och här pratade vi lite med dessa för att på så sätt ge 
dem en tanke att starta sitt skrivande med.  Under skrivandets gång dök det upp frågor 
som rörde om vad de fick skriva om, en elev frågade om det var okej att skriva vad som 
helst om vem som helst. Detta besvarades med att de kunde göra detta eftersom varken 
vi eller någon annan hade möjlighet att i efterhand avgöra vem som skrivit vad. Frågor 
från eleverna besvarades så att alla hade möjlighet att höra vårt svar och vi försökte i 
möjligaste mån inte ge svar som kunde ändra på deras egna skrivna berättelse. Vi hade 
innan genomförandet funderat på eventuella frågor från eleverna och tillsammans lagt 
upp förslag på svar. Tanken var att inte på något sätt påverka deras skrivande genom att 
använda ord de själva inte skulle valt att använda. Totalt tog det mellan tjugo till femtio 
minuter för de tjugotre eleverna att skriva ned sina berättelser. Allt eftersom någon blev 
färdig hade de möjlighet att gå till närliggande klassrum där de kunde läsa en bänkbok 
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tills alla var klara. När de skrivit färdigt sina berättelser samlades skildringarna in 
tillsammans med den skriftliga instruktionen. Varje elev lämnad därmed in två papper 
som häftades ihop av oss och dessa förseglades därefter i ett gemensamt kuvert för 
analys. 

Efter insamlandet gick vi igenom materialet och sorterade dem utifrån pojkar och 
flickor. Därefter transkriberades berättelserna som sammanställdes i två olika dokument 
benämnda pojkar och flickor. För att eventuellt kunna upptäcka motsägelser, valde vi 
även att märka ut i vilken klass respektive pojkar och flickor gick i. Det är dessa 
dokument som ligger till grund för vår analys.

4.4.1 Framtagning av frågor till eleverna
De frågor (Bilaga 3) som eleverna fick till hjälp, när de skrev sin berättelse om en 
vanlig dag i skolan, var öppna men ändå styrda då vi var intresserade av den sociala 
gemenskapen. Frågorna uppmanade dem till att berätta om sin egen upplevelse och 
därför utformade vi frågor som skulle anmoda dem till att besvara dessa med mer än ett 
ja eller nej. Dessa frågor tillkom efter litteraturstudier med inkludering som en social 
företeelse.  En handledarträff på högskolan hjälpte oss i vår struktur av frågor, där våra 
klasskamrater samt handledare lade fram goda idéer över den form vi skulle formulera 
oss på. 

Vi formulerade ett antal frågor till eleverna som berörde aspekterna: trivsel, 
kamratskap, gemenskap, trygghet, delaktighet och konflikthantering. Karaktären på 
frågorna var sådana att de skulle belysa elevernas berättelser ur både ett subjektivt och 
ett objektiv perspektiv. Karaktären på frågorna var också sådana att de var tänkte att 
vara stödjande i deras skrivprocess. Vi kände att det kunde vara lättare och kanske inte 
för personligt för eleverna att berätta om klassgemenskapen som helhet istället för att 
endast berätta om sin egen situation. Det var viktigt för oss att ur en etisk synvinkel inte 
ställa direkta frågor som kunde leda till att någon elev, på grund av oss, upplevde sig 
vara utanför. 

När vi upplevde att frågorna skulle ge oss den tänkta informationen sände vi över dessa 
till vår handledare. Efter några små ändringar kände vi oss nöjda och de slutliga 
frågorna ligger nu till grund för elevernas berättelser. 

4.5 Analys
Då syftet med studien var att med hjälp av elevernas skriftliga berättelser undersöka 
vad det är som gör att de känner sig inkluderade respektive exkluderade valde vi att 
söka efter innebörder i berättelserna som kunde hjälpa oss att finna tecken på detta. Då 
vi i vår inledning begränsade vår tolkning av inkluderingsbegreppet till en social 
företeelse var det de ledtrådar som var relaterade till detta som var av intresse. Den 
hermeneutiska tolkningsläran vi valt att inspireras av i tolkningsfasen gav oss 
möjligheten att använda oss av vår förförståelse. Denna är nämligen en del i tolkandet 
som, enligt Ödman (2005), hjälper till att söka det som först inte är synligt. Den 
hermeneutiska cirkeln innebär att man först studerar helheten i berättelsen för att 
därefter söka delar som hjälper en att se på helheten i ett nytt perspektiv. Denna nya 



18

helhet återupptäcks och delas återigen upp i mindre delar för att återigen synliggöra nya 
upptäckter (a a). De cirkulära rörelserna detta bildar har pendlat mellan del och helhet 
genom att man tolkat textens detaljer till dess helhet och helheten till textens detaljer. 
Vår egen förförståelse ingår hela tiden i tolkningen. Skott (2004) skriver att den är 
oumbärlig i denna del av processen.  När nya fynd inte går att finna är tolkarens cirkel 
sluten och förförståelsen, tillsammans med tolkningen, har uppnått en ökad avgränsning 
(a a).  

Strukturen på elevernas skriftliga berättelser var blandad vilket vi fann fascinerande 
men samtidigt ganska förstående då ingen elev är den andra lik.  Det fanns de elever 
vilka skrivit sina berättelser i löpande text och ett fåtal elever hade i princip följt vår 
frågemall och besvarat dessa stödfrågor i punktform. En del elever hade vidareutvecklat 
svaren till att handla om ett bredare perspektiv angående känslan av att vara inkluderad 
i eller exkluderad ur skolan. Detta visade sig genom att de lade till information utöver 
frågorna i vår frågemall (Bilaga 3). Dessa samtliga berättelser innehöll en rik variation 
vilket var förväntat av elever vilka härrör i dagens skola för alla i Sverige.

Trots att vi hade en skriven form att analysera transkriberade vi ändå berättelserna. 
Detta för att få ned allt på ett gemensamt dokument så att vi lättare kunde få en 
överblick av materialet. Eftersom vi delade samma förförståelse om 
inkluderingsbegreppet valde vi att först läsa igenom elevernas berättelser var för sig. 
Detta för att på bästa sätt undersöka om våra personliga tolkningar ledde till olika delar. 
Därefter diskuterade vi berättelsernas helhet och de delar vi funnit intressanta innan vi 
återigen i varsitt dokument markerade innebörder som ledde till det sökta. Vi jämförde 
våra markeringar och sammanförde dessa efter en ny diskussion. De meningar vi funnit 
som visade på inkludering och exkludering markerades med olika märkpennor i 
berättelserna. Återigen hade vi nya delar att ta hänsyn till men det visade sig då vi satte 
ihop nya delar blev helheten för varje gång något mer avgränsad. Genom att vi redan 
hade gjort en avgränsning i de frågor eleverna hade till hjälp i sitt skrivande 
underlättades tolkningarna men förförståelsen var hela tiden en del i arbetet. 

När vi inte längre fann nya delar visade det sig att vi istället för tjugotre berättelser nu 
hade två stycken som gav oss nya möjligheter. De spridda delarna hade precis som 
Ödman (2005) beskrivit efter varje ny tolkning bildat större delar, avgränsningar, som 
kunde leda till nya helheter. De två berättelserna som uppenbarade sig rubricerade vi
Inkludering och Exkludering, då det var detta våra tolkningar lett fram till. Tolkningen 
av de två berättelserna är nu det som ligger till grund för vårt resultat. 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Något som Skott (2004) visar vikten av är att den som tolkar en skriven berättelse bör 
vara medveten om att denne är skriven av någon som vet att den skall läsas av tolkaren. 
Berättelsen kan således färgas av en vilja att vara till lags. Vi var medvetna om detta 
och poängterade därför för eleverna att de kunde skriva vad de ville, utifrån frågorna, 
eftersom vi i efterhand inte kunde veta vem som skrivit vad; då inga namn skrevs på 
berättelserna var de anonyma för oss. Stukat (2005) menar på att för resultatets 
reliabilitet bör mätinstrumentet, i vårt fall berättelser, vara väl förarbetad då 
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feltolkningar av respondenten samt tolkaren inte skall kunna göras. Vi upplevde att 
strukturen på elevernas berättelsemall (Bilaga 3) gav oss det vi var ute efter då denna 
uppmanade eleverna att berätta om klassgemenskapen. I brist på tid hade vi ingen 
möjlighet att genomföra en pilotstudie men då vi hade tillgång till ytterligare en klass 
var vi medvetna om att vi vid behov kunde ändra vår struktur gällande berättelsemallen 
och låta dessa elever skriva berättelser.

Berättelser och tolkningar var en central del i vår studie. Det kan vara svårt att avgöra 
om våra tolkningar är de rätta men som Ödman (2005) skriver har vår förförståelse en 
viktig del i tolkningen av resultatet. Utan förförståelsen hade vi inte kunnat finna de 
detaljer som var väsentliga men vi är ändå medvetna om tolkandets präglande. Om vi 
valt att intervjua elever hade vi haft större möjlighet att vidareutveckla eventuella 
oklarheter vilket begränsade oss i detta läge när vi valt skrivna berättelser. I vårt fall var 
dock elevernas anonymitet det som vägde tyngst och berättelser medförde att inga 
elever kunde bli avkodade. 

Vårt resultat kan inte gälla för mer än de elever och den skola vi genomförde vår 
empiriska undersökning på. Vi påstår detta med anledning av elevernas unika 
personligheter och upplevda erfarenheter. Vi är också medvetna om att det skulle kunna 
finnas en variation i berättelserna om vi skulle genomföra undersökningen vid ett annat 
tillfälle i dessa klasser. Då den sociala gemenskapen och de individuella upplevelserna 
av detta inte är statisk utan föränderlig kommer det förmodligen att finnas avvikelser. 
Dock tror vi att helheten som visar på vad det är som gör att eleverna känner sig 
inkluderade respektive exkluderade inte nämnvärt kommer att förändras trots att 
enstaka delar förmodligen ser annorlunda ut.  

4.7 Etik
Nedan följer förklaringar över det olika etiska principer som genomsyrat vårt arbete 
samt den praktiska etik vi tagit hänsyn till i vår empiriska undersökning. Dessa etiska 
principer och aspekter har beaktats och utgåtts från i inledningsfasen samt genomsyrat 
vår undersökning tillika rapport. Etik skall vara en självklarhet och alltid 
uppmärksammas utifrån ett hänsynstagande till andra människor med avseende att inte 
kränka, skada eller inverka på en annan människas integritet. Då vi genomförde vår 
studie i samarbete med en specifik skola har de etiska och moraliska aspekterna hela 
tiden ställts i relation till de medverkande eleverna. 

4.7.1 Grundläggande etiska principer
Enligt Stensmo (1994) finns det frågor inom etiken vilka handlar om vad som är gott 
eller ont samt vad som är rätt eller fel. Grundfrågor vilka kan exemplifieras med: Vad 
är det som är moraliskt gott och rätt samt frågor som behandlar vad som bör göras eller 
hur man bör agera i situationer. ”Etiska situationer är situationer där man kan göra 
något annat än vad man faktiskt gör; kunde ha gjort något annat än vad man faktiskt 
gjorde” (Stensmo, 1994, s. 39). Eftersom det finns alternativ där man kan välja att agera 
på ett eller annat sätt, har man alltid ett ansvar för sitt eget agerande samt sina egna 
handlingar vilka kan klandras vid felhandlingar. Med andra ord handlar etiska frågor 
om plikt, moralisk skyldighet, moraliskt gillande samt klander. Det finns också ur ett 
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praktiskt perspektiv och då är det själva beteendet, metaetik, deskriptiv etik och för hur 
man bör handla, en normativ etik.

4.7.1.1 Metaetik 
Stensmo (1994) påvisar att i metaetik utvärderas etiska yttranden, vad som menas med 
att något är gott, ont, orätt eller rätt. Den baseras på analytisk filosofi och innefattar 
logiska och semantiska analyser av etiska yttranden. Uppgiften är att redogöra 
egenarten hos värdeomdömen exempelvis om något är rätt eller inte. Denna metaetik 
innehåller begrepp och teser vilka innehåller etiska värderingar.

4.7.1.2 Deskriptiv etik
Enligt Stensmo (1994) handlar den deskriptiva etiken om hur etiska system och teorier 
faktiskt framträder, människans ideal, värderingar och normer vid olika historiska 
tidpunkter. Den beskrivs bäst simplifierat ur historiska eller sociologiska beskrivningar 
av vad som faktiskt är förekommande värderingar. Människor rättfärdigar sina 
handlingar vid olika tidpunkter och i olika situationer, samt de förekommande 
värderingarna beskrivs i form av dygder, ideal, regler och sanktioner (a a).

4.7.1.3 Normativ etik
Stensmo (1994) talar om normativ etik som den etik vilken ger normer, vilka påtalar 
vad som är etiskt korrekt i dess handlingar. Ett exempel på normativ etik är yrkesetik, 
orsak och verkan, vad man bör göra och att avsikten eftertänkts så att handlingen nås 
samt att dess konsekvens värderas.  

I relationer människor emellan menar Stensmo (1994) att det är av största vikt att etik 
och moral finns som en god grund att stå på. Möten, relationer och samband där 
människor är inblandade blir trevligare och enklare om alla följer samma värden av hur 
man bör behandla varandra. Enligt läroplanerna i skolans värld är det viktigt med bland 
annat respekt, då vi alla samspelar på samma arena. Denna arena kan vara 
mångfacetterad och oförutsedda händelser kan inträffa när man minst anar. I Sverige
finns det lagar och förordningar som står till grund hur samhällsmedborgare skall agera 
och leva till viss del. Etiska värderingar underlättar vardagen och samspelet människor 
emellan (a a).

I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det i dess värdegrund och uppdrag om 
hur man skall vara gentemot varandra:

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 
verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje 
människans egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §). Skolan har en viktig 
uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt 
samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 
värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av 
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande. (Lpo94, s. 3)
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4.7.2 Forskningsetiska aspekter i vår studie
Människor vilka utgör en del i en forskningsprocess skyddas enligt olika aspekter enligt 
Olsson och Sörensen (2007). En väsentlig del av detta skydd är bland annat säkerheten 
för dessa människor i undersökningen och främst är det konfidentialiteten, sekretessen 
och anonymitet som beaktas för att inga obehöriga skall kunna ta del av det insamlade 
materialet där dessa ingår. Konfidentialitet innebär att materialet förvaras korrekt där 
inga utomstående kommer åt det. Sekretessen innebär att enligt lag och anvisningar 
finns det tystnadsplikt och handlingssekretess där ingen skall ha möjlighet att känna till 
vilka personer som exempelvis ingår i en studie. Anonymiteten beskrivs med att all 
data är avidentifierad så att inga obehöriga personer kan identifiera enskilda individer 
(a a). Sekretess och konfidentialitet var två begrepp av etiska värden som innebar en 
självklarhet för elever som ingick vår studie. Dessutom var det av yttersta vikt att ingen 
utomstående hade möjlighet att ta del av det material vi samlat in och därmed 
förvarades elevberättelserna i ett låsbart dokumentskåp. 

Vi genomförde vår empiriska undersökning efter godkännande av berörd rektor på en 
mindre skola i mellersta Sverige. Med respekt för medverkande elevers människovärde 
var det viktigt att endast utföra vår forskning på en frivillig basis. Enligt 
rättviseprincipen eller principen att inte skada, vilka Olsson och Sörensen (2007) tar 
upp, valde vi att låta samtliga elever i de aktuella klasserna skriva berättelser eftersom 
vi på så sätt inte uteslöt eller pekade ut några enskilda individer. Ovanstående principer 
handlar om att alla människor skall behandlas lika och att forskningen genomförs enligt 
vetenskapliga normer samt att aldrig utsätta någon för skada och där utgångspunkten är 
att värna om personers integritet och värderingar. Båda dessa etiska principer kom att 
genomsyra vår empiriska studie. Då skolan var av mindre storlek var det extra viktigt 
att beakta dessa etiska aspekter. Eleverna hade rätten att när som helst avbryta sitt 
deltagande om de på något vis skulle känna sig obekväma i situationen. Olsson och 
Sörensen (2007) skriver att ibland skall forskningens syfte ges företräde framför de 
ingående deltagarna i studie. Utgångspunkten för oss var dock elevernas trygghet 
vilken gavs företräde framför samhällets behov och vetenskapens behov med anledning 
av skolans storlek och de medverkande eleverna. Vi hade inte som syfte att synliggöra 
detaljer som gjorde det möjligt att avkoda någon deltagare vilket medförde att vi i 
resultatet (Rubrik 5) ändrat elevernas ordval och eventuella namngivningar av andra 
personer på skolan.

4.7.3 Forskningsprinciper vi beaktat
Forskningsetik beskrivs bäst som en skyldighet vilken innebär att forskare följer givna 
lagar och förordningar för att skydda personer som ingår i forskningen. Olsson och 
Sörensen (2007) berör också aspekten av att människan behöver en medveten grund för 
sina handlingar och principer.

4.7.3.1 Rättviseprincipen
Rättviseprincipen har att innebörden att alla människor skall behandlas lika. Det 
innebär även att forskningsetiska principer kan tolkas olika och därav är det av största 
vikt att forskare är tydlig i sin formulering av problem- och frågeställning samt att den 
objektiva granskningen är väl underbyggd (Olsson & Sörensen, 2007).
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4.7.3.2 Anonymitetprincipen
Anonymitetsprincipen åsyftar Olsson och Sörensen (2007) innebära att all insamlad 
data skall vara avidentifierad vilket medför att varken forskare eller annan enskild 
individ kan identifiera bland annat den observerade eller intervjuade personen. 

4.7.3.3 Konfidentialitetsprincipen
Konfidentialitetsprincipen går ut på att insamlad data forskaren fått fram skall förvaras 
så att inga obehöriga personer får tillgång till materialet.  Det insamlade materialet får 
heller inte spridas i en icke-avidentifierad form eller vara strukturerad så att de 
medverkande människorna i forskningen kan känna igen sig själva eller själva 
situationen de befann sig i (Olsson & Sörensen, 2007).

4.7.3.4 Sekretessprincipen
Olsson och Sörensen (2007) tar också upp sekretess som är en del i Sekretesslagen 
(SFS 1 995:532) vilken anordnas utifrån principen att aldrig namnge eller på annat sätt 
röna vilka personer de påtalar. Detta är en form av tystnadsplikt som råder inom hälso-
och sjukvård, skolan, omsorgen och socialtjänsten. 

4.7.3.5 Principen att inte skada
Enligt Olsson och Sörensen (2007) innebär denna princip att aldrig utsätta någon för 
skada och där utgångspunkten är att värna om personers integritet och värderingar. 

4.7.4 Sammanfattning
Det är av stor vikt i all forskning att ta hänsyn till de medverkande. Beroende på vilket 
syfte en studie har kan det finnas tillfällen där forskning ges företräde framför de 
medverkande. I denna studie har eleverna getts företräde framför forskningen på så sätt 
att deras trygghet, anonymitet och integritet varit den övergripande etiska aspekten. 
Trots att det inte alltid är synligt eller nedskrivet i vår rapport har etiken alltid funnits 
med som en grundläggande tanke i vårt val av metod, genomförande och i vårt resultat. 
Tillika är det en viktig uppgift i skolans värld och i övriga samhället att förmedla och 
förankra grundläggande etiska aspekter och värderingar. Alla människor skall vara lika 
mycket värda och behandlas med respekt.
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5 Resultat

Utifrån nedanstående berättelser skrivna i jagform (5.1 samt 5.2) redogör vi för vad vi 
fann utifrån tolkningar vad det är som gör att elever känner sig inkluderade respektive 
exkluderade. En sammanställning (5.3 med underrubriker), exempel hämtade från data
och en slutsats kommer att finnas tillgänglig för att på så sätt underlätta för läsaren. 

5.1 Detta gör att jag känner mig inkluderad
Jag trivs i skolan eftersom jag har kompisar där som jag kan vara med. Jag tycker att 
alla i klassen är snälla och vi har roligt tillsammans. Jag känner mig trygg i 
klassrummet eftersom jag känner alla där och eftersom jag har kompisar där. Även om 
alla känner alla i klassen så finns det några man helst vill vara med. Men om dom är 
borta så har man ju alltid någon eller några andra att vara med. Ibland vet jag inte 
varför jag känner mig trygg men det kan ju inte hända något där.

I klassrummet är man aldrig ensam, det ser vår fröken till, man har ju alltid någon att 
sitta med eller prata med. När man jobbar ihop så hjälps alla åt, det är mycket roligare 
då och man kan få så många bra idéer. Allra bäst är det nog om man själv får välja vilka 
man vill jobba med, även om det går bra med vem som helst. Ibland kan det hända att 
någon blir lite arg då vi har grupparbeten men då kan man ju prata med varandra och 
göra så att allt blir bra. Att jobba tillsammans är mycket roligare än att sitta själv med 
något.  Ibland kan det bli bråk mellan några men det brukar gå att lösa bara man pratar 
med varandra, säger förlåt och verkligen menar det. Det händer väl ibland att man inte 
kan samsas om något men då går man till läraren och ber om hjälp. Det brukar ordna 
sig då. Jag känner mig aldrig utanför eftersom alla i klassen ser till att alla får vara med. 
I vår klass finns det ingen som mobbas, vi gör inte sånt. 

På rasterna pratar man ihop sig om vad man ska göra, frågar vilka som vill vara med 
och leker sånt alla kan vara med på. Ibland vill kanske inte några vara med på någon 
lek men då brukar de leka tillsammans. Det finns massor att göra på skolgården. Vi 
brukar spela fotboll och då är det ju fler från andra klasser som är med och spelar, så 
man är ju faktiskt aldrig ensam. Ibland händer det att jag inte är med på något men det 
är för att jag själv väljer att inte vara med. 

Min fröken kan man lita på, henne kan man berätta hemligheter för. Hon är snäll och 
hjälper en alltid om man har svårt med något och det känns bra. Vi är ju inte så många i 
klassen och då har fröken tid att hjälpa alla lika mycket. Ibland kanske man inte får den 
hjälp man behöver men det beror på att det finna andra som behöver lite extra hjälp 
ibland. Vår lärare vet ju att vi som kanske inte behöver lika mycket hjälp just då klarar 
oss. Vi känner oss inte orättvist behandlade för det, man vet ju att det kan kanske kan 
bli så för en själv någon gång. 
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Om någon skulle börja bråka hjälper fröken oss att reda ut det. En vuxen är bra att ha 
då. Om fröken inte är där så kan man ju alltid prata med skolsköterskan eller någon 
annan vuxen på skolan. Det känns okej att prata med vuxna på skolan även om man 
kanske inte gör det så ofta. Vi har också EQ-pass ibland och då tar vi upp sånt som har 
hänt och som man behöver hjälp med. Fröken ställer bra frågor som gör att man får 
fundera på varför man tycker eller känner vissa saker. Och det kan man behöva hjälp 
med då och då.

5.2 Detta gör att jag känner mig exkluderad
Jag trivs i skolan när min bästa kompis är där, när han/hon är borta har jag inte så 
många att vara med. I klassrummet finns det dom som stör hela tiden, dom ska 
bestämma hela tiden och är ganska bråkiga.  Är man en mes vågar man inte säga ifrån. 
Eftersom man alltid är tillsammans i skolan är det jobbigt om man blir ovänner, ibland 
kan man vara ovänner i flera månader. 

Det är jobbigt när läraren låter oss välja vem man ska jobba ihop med i grupparbeten. 
Det är inte kul för det händer att jag ibland blir vald sist. Det är svårt att göra något ihop 
om bara en ska bestämma hela tiden. Det är heller inte kul om någon blir arg på en bara 
för att man är långsam. Det är inte kul att vara med någon som man inte har något 
gemensamt med, då blir det ingen bra kamratanda och man kan känna sig utanför. När 
någon inte gör som alla har bestämt tillsammans är det svårt att inte bli arg på den. Man 
måste ju göra som man lovat eller sagt. Gör man något fel så märks det ganska väl och 
alla får reda på det, vi är ju en sån liten klass.

På rasterna har det hänt att någon låst in sig på toaletten efter ett bråk. Jag tycker det 
kan vara obehagligt om jag hör eller ser att några är elaka mot någon. Jag rycker till 
men jag vågar inte göra nåt så att jag också kanske blir inblandad, jag går därifrån 
istället. I klassen finns det små ”gäng” som helst bara vill vara med varandra och det är 
jobbigt när man ska göra en lek tillsammans. Eftersom jag inte har så många kompisar 
blir jag ibland vald sist.  Man vill ju inte vara annorlunda utan man vill vara som alla 
andra. 

Vissa vuxna på skolan är inte så lätta att prata med, så oftast brukar jag inte prata med 
någon lärare eller annan vuxen. Jag är osäker på om lärarna ger alla lika mycket 
uppmärksamhet i klassrummet men man får den man får, det är inget jag kan påverka. 
Ibland kan man få skäll för något man inte har gjort och det är inte roligt. Jag tycker att 
lärarna kan vara orättvisa ibland. Man måste inte tycka om alla lärare.

5.3 Vad visar berättelserna?
Det visade sig att det finns varierande faktorer som påverkar att eleverna känner sig 
antingen inkluderade eller exkluderade. Dessa faktorer har vi valt att belysa genom att 
dela upp elevernas skoldag i raster och i klassrummet och utifrån dessa visa på vad det 
är som gör att de känner sig inkluderade eller exkluderade.
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5.3.1 Inkludering och exkludering i klassrummet
Antalet elever och antalet kompisar i klassen visar sig vara en förutsättning för trivsel 
och trygghet. Har man många kompisar minskar risken att känna sig utanför och att inte 
bli vald vid aktiviteter. Att bli utesluten vid något tillfälle kan leda till temporär eller en 
längre tids känsla av ensamhet och ett stort kontaktnät minskar risken för detta. Det är 
viktigt och betydelsefullt att vara en fullvärdig medlem i gruppen eller i en grupp. Då är 
man accepterad för den man är och man har alltid någon att vara med. 

Vid gemensamma aktiviteter eller förpliktelser kan grupptrycket bli stort och rädslan 
för att vara annorlunda kan leda till att man kanske låter bli att protestera över något 
som känns fel. Är man få i klassen blir utanförskapet mycket tydligare än i en stor klass 
där det finns fler elever att vara med. Konstellationen av elever vid grupparbeten kan 
rendera i en positiv eller i en negativ samvaro som påverkar trivseln och lusten att lära. 
Att bli vald eller inte vald av de andra klasskamraterna vid en aktivitet är något som 
påverkar en rad olika aspekter såsom självkänsla och utanförskap. Vid grupparbeten är 
det lätt att känna sig exkluderad om inte samarbetet med de andra eleverna fungerar 
bra. Att hamna med rätt person kan vara avgörande för hur gruppen ser ut och fungerar 
samt hur känslan av att vara inkluderad eller inte upplevs hos eleven. Om det gavs 
anmärkningar om sättet att vara på eller arbeta på; gapig, långsam, bestämmande och så 
vidare, upplevdes detta på olika sätt.  Detta berodde delvis på utifrån vem som 
framförde kommentaren och delvis utifrån på vilket sätt och i vilket sammanhang det 
sades.

Lärarens roll, oavsett vad man tycker om denne, tenderar att vara den person man anser 
skall vara den som ser till att allt är bra i gruppen. Oavsett vad som sker i klassrummet 
är jämlikhet viktigt, man vill att allt skall vara rättvist. 

5.3.2 Inkludering och exkludering under raster 
De sociala relationerna som återfinns på skolgården är av väsentlig betydelse. Att inte 
vara för bunden till en enstaka kamrat visar sig vara en större tillgång än att vara 
bunden till en enstaka elev. Fler kamrater erbjuder fler valmöjligheter till att vara med 
på olika lekar. Har skolgården aktiviteter att erbjuda finns det även elever från andra 
klasser att vara med och man blir inte så bunden till sin egen klass. Är en kompis borta 
finns det alltid någon annan man kan vara med; att vara ensam är inte roligt. Kompisar 
kan man dela erfarenheter med vilket gör att man känner sig trygg och accepterad. De 
kan också medverka till att man kan känna sig utanför då de i vissa fall väljer att leka 
med andra. De gemensamma lekarna kan leda till ett tillfälligt utanförskap om man blir 
vald sist eller helt enkelt inte får vara med. 

Även på rasterna har lärare eller andra vuxna en indirekt och direkt betydande roll. Vid 
konflikter är det till dessa personer eleverna går då de förknippas med trygghet. Dock 
kan de även ses som en källa till orättvisa då rädslan finns att man kan bli beskylld för 
något man inte gjort.  Ingen vill få för mycket uppmärksamhet av en vuxen för både en 
positiv eller negativ sådan kan leda till exkludering från de andra eleverna. 
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5.4 Exempel hämtade från data
Trots att vi valt att skriva samman elevernas berättelser till två slutliga berättelser 
kommer vi här att skildra exempel hämtade från datan. Detta gör vi genom att visa citat 
från eleverna som visar på olikheterna i berättelserna. 

– Jag är rätt så duktig i skolan så det är inte så kul att jobba med en som är 
långsam.

– Det är roligt. För om man är många kommer man med så många bra idéer. När 
vi har jobbat i grupp har alla fått bestämma lika mycket.

– Om man jobbar med en kompis vid grupparbeten så går det bra.

– Det finns inget tillfälle för mej när jag inte får va med. Om jag inte är med är det 
för att jag inte vill själv.

– Ibland blir jag vald sist när vi ska göra något på rasterna eller på lektionerna. 
– Det är ingen i klassen som är utanför.

– Lärarna behandlar alla lika och låter inte någon vara utanför. Alla i klassen får 
lika mycket uppmärksamhet men en del som behöver lite mer hjälp får ju lite 
mer uppmärksamhet för lärarna vet att vi klarar det.

– Jag tycker att några får mer uppmärksamhet bara för att dom är smartare eller 
gapigare eller osmarta.

– Det är ingen svårt att prata med lärarna, men de kan vara ganska orättvisa.
– Vid konflikter går vi direkt till lärarna. 
– Det är bra, såvida men inte får skäll för något man inte gjort!

– Ja, man känner sig trygg, det är ingen som brottar ner en, det gör att man trivs
bra.

– Jag känner mig trygg i klassrummet för att jag vet att ingen vill förstöra för mej 
när jag gör en uppgift.

– När nån är utanför säger jag till den – Du får vara med i min grupp. I min klass 
är alla bra kompisar.

– Om någon är utanför skulle jag vara med honom även om det är inne eller ute.
– Om nån är utanför kan man gå och vara med varandra.
– Jag får nästan alltid vara med så det är inget stort problem och om jag inte får 

vara med så är jag med på nåt annat.

Alla elever berättade att de trivdes i klassen och på skolan men utifrån olika kriterier. 
Kompisar nämndes hela tiden som en viktig del ur både trivsel- och 
trygghetsperspektivet. Eleverna beskrev vad de skulle gör om de lade märke till att 
någon var utanför men trots att eleverna ansåg att alla fick vara med på alla aktiviteter 
på rasterna, var det några elever som direkt påtalade att de själva kände sig utanför. 
Kände eleverna sig någon gång utanför eller ofördelaktigt behandlade fann de många 
gånger olika sätt att lösa detta på. Även om de flesta elever nämnde läraren som den 
huvudsakliga hjälpen vid konfliktlösning var det för vissa inte en självklarhet att göra 
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detta. Ibland var det bättre att gå iväg för sig själv eller ignorera något som upplevdes 
vara obehagligt då man själv inte ville bli inblandad. EQ-pass nämndes i samband med 
konflikthantering som tillfällen där uppkomna problem diskuterades av hela gruppen. 

5.5 Slutsats
I resultatet framkom det att eleverna har en omedveten värdegrund och olika etiska 
aspekter vilka de begrundar och handlar efter för att på detta sätt inkludera samtliga i 
klassens gemenskap. Det upplevdes som viktigt att alla fick vara med i gemenskapen 
vilket de även påvisade att alla var. Stundom fanns det tillfällen, självvalda eller inte, 
där det framgick att verkligheten inte alltid ser sådan ut. Utifrån våra tolkningar 
upplever vi att eleverna inte alltid ser sina exkluderande handlingar då den 
underliggande tanken eller intentionen varit att handla gott och låta samtliga delta i 
gemenskapen. 

Resultatet visar att kamrater och gemenskapen i klassen är faktorer som spelar en 
väsentlig roll för vad det är som gör att de känner sig inkluderade respektive 
exkluderade. Direkt och indirekt ses läraren som den person vilken på olika sätt skall 
inspirera till ett positivt samspel mellan eleverna i klassen. Det positiva samspelet leder 
då till upplevelsen av att vara trygg även om de själva inte kan sätta ord på varför de 
känner så. Då det kommer till grupparbeten av olika slag visar det sig vara viktigt att 
gruppkonstellationerna inte sätts samman av eleverna då detta kan resultera i tillfällig 
exkludering genom ord eller handlingar av gruppens medlemmar.



28

6 Diskussion

Vi har strukturerat vår diskussion utifrån vårt resultat samt vårt syfte, gällande vad det 
är som gör att elever upplever sig vara inkluderade i respektive exkluderade ur 
klassgemenskapen. Nedan följer nämnda diskussion där vi varvat resultat med litteratur 
samt egna reflektioner. Följande rubriceringar återfinns i diskussionen: En skola för 
alla, Läraren, Att känna sig trygg, Gemenskapen i klassen, Gemensamma aktiviteter i 
klassrummet, Gemensamma aktiviteter utanför klassrummet, Pedagogiska 
implikationer samt Den egna förförståelsens förändringar.

6.1 En skola för alla
Att det finns funderingar över hur en skola för alla skall kunna organiseras råder det 
inga tveksamheter om. Elevers förutsättningar ses emellanåt som ett hinder istället för 
en möjlighet eftersom skolan helt enkelt inte är rustad att möta alla elever av olika 
organisatoriska skäl. Den skolplikt som finns i Sverige medför per automatik att alla 
barn ges möjlighet till utbildning och följer på så sätt de direktiv man finner i 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) och i Konventionen om barnets 
rättigheter (Hammarberg, 2002). Barn i behov av särskilt stöd ges tillgång till ordinarie 
skolor men en fråga man kan ställa sig är följande: om det är så att alla barn i behov av 
stöd har tillgång till den ordinarie skolan, men bara i en viss utsträckning, är då detta 
verkligen en skola för alla? Huruvida skolan vi genomförde vår empiriska 
undersökning på ser ut gällande detta kan vi inte uttala oss om men vi tror att den ser ut 
som vilken annan svensk skola som helst. Vi var ju inte intresserade av den mångfalden
av individer en skola erbjuder och inte heller om den skola vi befann oss på hade några 
elever i behov av särskilt stöd. Vårt intresse låg i att utröna vad det var som gjorde att 
eleverna kände sig inkluderade respektive exkluderade. De elever vi valde att intressera 
oss för var de individer man finner i det vanliga klassrummet.  

Författarna Göransson (2004), Persson (2001) och TØssebro (2004) beskriver 
inkludering i samband med en skola för alla och viktigt här är då känslan av att tillhöra, 
vara delaktig och värdefull. Eleverna i vår studie menar på att alla i klassen får vara 
med i alla aktiviteter även om några av dem upplever sig själva som utanför ibland. Hur 
skall lärare på skolan fånga upp detta om inte eleverna själva påtalar vad de känner? Att 
använda sig av en sociometrisk undersökning kan vara ett sätt att fånga upp elevernas 
känslor för varandra, men som Stensaasen och Sletta (2000) skriver får man då inte 
bara ett resultat som visar varaktiga känslor utan även de känslor de upplever för 
tillfället. Om det skulle visa sig finnas elever som av någon anledning inte har blivit 
vald av så många kamrater behöver inte detta betyda en social exkludering för dessa 
elever. De kanske känner sig inkluderade genom att de kamrater de har medför den 
trygghet de behöver. Även om vårt resultat visar att få kamrater kan innebära att man 
känner sig utanför ibland behöver det inte upplevas så av alla och i alla situationer.
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Det är förvånansvärt tycker vi att diskussionen om en skola för alla fortfarande verkar 
vara just en diskussion istället för att konkret blivit utförd. Om nu Comenius (1592-
1670) redan på 1600-talet talade om detta och menade på att det inte fanns några 
egentliga hinder att utforma en sådan skola, torde väl det svenska samhället haft tid och 
möjligheter att fullfölja en sådan tanke. 

6.2 Läraren
Vi har blivit medvetna om att begreppet inkludering inte alltid har samma betydelse för 
alla. Inkludering har olika innebörder beroende på vilka värden man väljer att lägga in i 
det. Nilholm (2006), Haug (1998) samt Stensaasen och Sletta (2000) menar bland annat 
på att begreppet kan ha en organisatorisk betydelse men också en social betydelse. Den 
organisatoriska delen kan inte den enskilda läraren påverka men väl den sociala. Social 
inkludering menar vi på är upplevelser av gemenskap, delaktighet och trygghet i ett 
positivt samspel. Resultatet visar att uppmärksamhet från läraren är något som tas för 
givet men att eleverna inte alltid upplevde sig kunna påverka fördelningen av denna. 
Eleverna i studien är medvetna om att behov av exempelvis hjälp ser olika ut beroende 
på tillfälle. Att alla vill bli sedda är något som Juul och Jensen (2003) framhåller och 
vilket vi håller med om. Läraren bör vara den gestalt vilken eleverna kan ha som 
förebild och som med sitt agerande medverkar till att bygga upp en gemenskapskänsla 
genom att påvisa hur viktiga alla är. Det är inte enbart läraren som skapar denna känsla 
till eleverna utan vi fann även i resultatet att kamraterna har en stor del i tillförandet av 
tryggheten i gruppen.

Läraren har en ledande roll av att finnas till och sprida sin uppmärksamhet och tid till 
alla elever. Ibland kan det vara svårt att som lärare finnas till för alla och vara på alla 
ställen samtidigt. Trots detta ser eleverna i vår studie lärarna som en källa till trygghet 
och har samtidigt ett stort förtroende till dessa när det gäller att ställa allt till rätta och 
finna lösningar på konflikter och orättvisor. Brodin och Lindstrand (2004) påtalar att 
det ingår i lärarens uppgift att inte på något sätt särskilja eleverna så att elever inte tar 
stöd i detta i egna exkluderande handlingar gentemot andra elever. Vi fann i vårt 
resultat att eleverna ibland upplever att vissa elever får mer uppmärksamhet än andra. 
Dock accepterades detta då de själva menar på att det kan vara deras tur att få lite mer 
hjälp nästa gång. Uppmärksamheten är något alla elever i vår studie kopplar ihop med 
lärare och skolarbete, trots att vi bett dem relatera detta till både lärare, elever och andra 
vuxna på skolan. Detta skulle kunna bero på att ordet uppmärksamhet inte brukar 
användas i samband med kamrater eller andra elever. Klart var dock att uppmärksamhet 
från kamrater indirekt är något som gör att man känner att man betyder något och 
därmed infinner sig känslan hos eleverna vilka upplever sig som inkluderad. 

6.3 Att känna sig trygg
Resultatet visar att alla elever känner sig trygga på olika sätt och att de ibland inte 
kunde sätta fingret på varför. En anledning kan vara att de möjligtvis inte brukar prata 
om detta men att skolan trots allt var en plats de kände sig hemma i tack vare kompisar, 
lärare och annan personal. Skolgården tillika klassrummet erbjuder eleverna en 
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möjlighet till lärande, det är inte bara de officiella ämnena i skolan eleverna lär sig. De 
lär sig även att samarbeta och interagera i olika situationer vilket socialiserar eleverna 
in i deras framtida roll i samhället. Att känna trygghet i en social gemenskap skall vara 
en självklarhet för eleverna vilket går att finna i Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 
2006). Skolans roll, enligt Haug (1998), är här att skapa förutsättningar för trygghet och 
acceptans. 

Trots att eleverna i vår studie upplever sig vara trygga på skolan och i klassrummet 
kunde vi utifrån deras berättelser tolka att det fanns en rädsla för hamna utanför. Precis 
som studien från Värdegrundscentrum i Göteborg (Skolverket, 2003) visade att man 
ibland valde att blunda för kränkande handlingar eller konflikter kunde även detta 
skönjas i vårt resultat. Ibland ville eleverna inte bli inblandade i ett bråk eftersom 
rädslan av att hamna i konflikten själv kunde vara övervägande, att rycka på axlarna 
och gå därifrån blev en tänkbar lösning. Även om eleverna i vår studie berättade vad de 
skulle göra om det hände något, blev det synligt att verkligheten inte alltid såg sådan ut. 
En gissning på varför de säger en sak men kanske gör en annan kan bero på att när det 
väl händer blir känslorna övermäktiga och då är det enklare att bara gå sin väg. Att söka 
upp en vuxen vid sådana tillfällen var en möjlig lösning för eleverna i vår studie 
eftersom denne kunde hjälpa till och ta på sig ansvaret att lösa konflikten. Men om inte 
eleven kände tilltro till den vuxne var eleven ibland rädd att själv få skulden för något 
som denne inte gjort. Det kan vara så att precis som i den ovanstående studiens resultat 
att läraren ibland ses som en källa till exkludering; skvallrar man ligger man illa till hos 
de andra eleverna. 

6.4 Gemenskapen i klassen 
Vad är det egentligen som gör att människor och i vårt fall elever upplever sig vara 
inkluderade respektive exkluderade i en gemenskap? Det kan tyckas som en enkel fråga 
att besvara, men som så mycket annat i vår vardag är det sällan man kan vinkla eller 
svara på en fråga med bara ett enkelt svar eller ur ett enda perspektiv. Av skolans alla 
aktörer krävs det en medvetenhet om individernas olikheter ur både ett socialt- och ur 
ett lärandeperspektiv. Resultatet utifrån elevernas berättelser visar att den sociala 
gemenskapen som finns i klassen har en grundläggande betydelse för huruvida eleverna 
upplever sig vara inkluderade respektive exkluderade. Den levande sociala 
gemenskapen som skolan enligt Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006) skall sträva 
efter att vara menar vi är en förutsättning för elevernas lärande och trygghet både 
individuellt och i gruppen. 

I vårt resultat framkom det att det är en social trygghet att ha många kompisar även om 
inte alla ingår i den egna klassen. Huruvida eleverna känner sig inkluderade eller inte 
beror många gånger på hur stort kontaktnät de har. De berättar att om man har många 
kompisar finns det alltid någon att vara med om några andra kompisar inte är i skolan. 
Att endast ha en kompis kan upplevas som begränsande och det är lättare att hamna 
utanför. Om man endast är med en kompis hela tiden är det svårt att komma in i andra 
kompisgrupper och då infinner sig känslan av att vara ensam och utanför. Vi kan tänka 
oss att om en ny elev kommer till en klass är den till en början spännande och intressant 
att lära känna. Men om denna elev inte tidigt lär sig den sociala kod som redan finns i 
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klassen är det svårare att komma in i den sociala gemenskapen. I den sociala 
gemenskapen har man under en lång tid lärt sig att samarbeta med sina klasskamrater 
vilket medför att ett nytillskott luckrar upp den osynliga hierarkin i gruppen. Den 
sociala hierarki som finns i klassrummet, enligt Stensaasen och Sletta (2000), 
uppenbarar sig inte alltid direkt utan detta är något som eleverna kommer underfund 
med under tidens gång. Den amerikanska pedagogen Philip Jackson (refererad i 
Stensmo, 1997) menar på att det sociala samspelet lär eleverna omedvetet eller 
medvetet hur man får eller inte får lov att bete sig i gruppen. Att man har ett visst 
beteende mot varandra i ett klassrum och på skolgården kan visa sig vara självklart för 
eleverna men inte alltid för läraren. 

Påtvingad inkludering är inte en självklar lösning på en elevs socialisering i ett 
utanförskap menar Tideman (2004). Ingen vill känna sig utanför men att tvingas in i en 
sammansvetsad grupp är inte lätt för någon. Har man dessutom inte lärt sig den sociala 
koden inom klassen är det svårt att hamna rätt i gruppen. Sociala relationer är en resurs 
för den enskilda eleven och människan har, tror vi, alltid varit en social varelse. Har 
man inte någon eller några att dela sina tankar eller upplevelser med kan det innebära 
att man känner sig ensam och därmed oaccepterad och osedd. Resultatet visade att 
ensamhet är något som även ibland väljs självmant men vi frågar oss om detta kan vara 
något de försvarar sig med istället för att medge sin ensamhet. Ingen vill vara ensam 
och det är förmodligen ganska svårt att erkänna detta både för sig själv och för andra. 
Även om alla elever i vår studie anser att alla får vara med var det elever som direkt 
påtalade att de inte alltid fick vara med. Kan det vara så att ett visst utanförskap är så 
vanligt att det blir osynligt? Att sådant är möjligt visade den studie som genomfördes 
av Värdegrundscentrum vid Göteborgs universitet (Skolverket, 2003) men här 
uppdagades det även att kränkta elever emellanåt ansågs förtjäna en kränkande 
behandling. Vi kunde inte utifrån elevernas berättelser utröna om något sådant förekom 
i deras klassgemenskap men detta var heller inget vi hade för avsikt att undersöka. 

6.5 Gemensamma aktiviteter i klassrummet 
Inkludering och exkludering är varandras motsatser och de känslor detta medför går att 
finna överallt och inte bara i skolan. Om man funderar lite över Falvey och Givners 
(2005) forskning som visade på vilka känslor inkluderande och exkluderade händelser 
kunde generera, så inser man att dessa känslor inte glöms bort i första taget. Då det 
finns elever i vår studie som känner sig exkluderade när de blir sist valda vid en 
aktivitet kan man bara ana vilka konsekvenser detta kan få om det upprepas gång på 
gång. Att bli vald sist eller inte vald alls är något som direkt kopplas ihop med att 
uppleva sig vara exkluderad för eleverna i vår studie. Då eleverna tillbringar en stor del 
av sin uppväxt i skolan är det viktigt att de ges rätt förutsättningar för att ta sig ur den 
negativa spiral detta kan medföra. 

Vårt resultat påvisar att om självförtroendet hos en elev är stort och om den känner sig 
delaktig så spelar inte gruppsammansättningen så stor roll för de är ändå medvetna om 
sitt eget värde. Däremot upplevs inte detta på samma sätt om en elev tidigare fått höra 
att den är långsam, mesig, störig och så vidare eftersom självkänslan fått sig en törn. 
Emanuelsson (2004) visade på vikten av att undervisningen bör struktureras och 
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planeras på sådant sätt att det inte uppmuntrar till en omedveten exkludering. 
Grupparbeten är sådana tillfällen där elever kan uppleva denna känsla av exkludering 
om lärarna tillåter att eleverna själva sätter samman grupperna. Någon kommer alltid att 
bli den som blir vald sist vilket kan medföra att den eleven upplever sig vara en social 
förlorare. Resultatet visade att även om många elever upplever sig kunna arbeta med 
alla finns det alltid någon de allra helst arbetar med. Man kan utifrån deras berättelser 
tolka att de emellanåt tillåts välja gruppkamrater själva genom att några elever påtalar 
att de ibland blir sist valda. Sker detta kan lusten att lära tillsammans med andra minska
och risken är stor att den känslan förs vidare till andra aktiviteter och andra situationer. 
Vid grupparbete bör läraren kombinera grupper av elever på ett sådant sätt att alla 
någon gång ges möjligheten att arbeta med alla. Emanuelsson (2004) menar att läraren 
bör bestämma de ingående eleverna i ett grupparbete så att det inte finns några tillfällen 
för en utstuderad exkludering; ingen skall kunna bli vald sist, grupperna skall redan 
vara färdiga. Utifrån egna erfarenheter och elevernas berättelser vill vi mena på att alla 
vill uppleva sig vara accepterade och ha ett värde. Skulle man då i starten ha en given 
plats i en grupp minskar risken för ett utanförskap genom att inte bli vald. Att läraren 
har en betydande roll i klassgemenskapen är både eleverna i vår empiriska studie och 
de olika författarna eniga om.

6.6 Gemensamma aktiviteter utanför klassrummet
I ett klassrum har lärare större möjlighet att upptäcka konflikter som kan leda till 
tillfällig exkludering av en eller flera elever på grund av den begränsande ytan ett 
klassrum har. På skolgårdarna är ytorna stora och det finns platser som inte omedelbart 
kan kontrolleras. Det sociala samspelet slutar inte i klassrummet utan följer med 
eleverna ut på skolgården. Resultatet visade att eleverna ibland inte ville vara med vid 
en specifik lek utan valde att gå iväg och leka något annat med några andra. Erbjuder 
skolgården en mängd olika aktiviteter kan man välja vad man vill vara med på och då 
kanske det inte gör något att man inte får vara med på just den leken. Är aktiviteterna 
dessutom i sådan form att alla kan delta som exempelvis fotboll eller dunken så 
integreras man också med elever från andra klasser. Elevernas berättelser visade att 
dessa aktiviteter var uppskattade och att det fanns mycket att sysselsätta sig med. Vi 
menar på att skolgårdar bör utformas på sådant sätt att de inbjuder till gemensamma 
lekar eftersom detta medför att eleverna utökar sitt kontaktnät. En tom och trist 
skolgård anser vi inbjuder inte till lek eller annan aktivitet utan inbjuder snarare till 
mindre grupperingar av elever. Dessa ”gängbildningar” påtalades i vårt resultat och 
elever som kände sig utanför tyckte det var svårt att komma in i gemenskapen i dessa 
gäng. Vi vill tro att desto mer aktiviteter en skolgård erbjuder eleverna desto större 
interaktion eleverna mellan och de negativa gängbildningarna blir kanske inte lika 
påtagliga och ogenomträngliga. Vi är medvetna om att det alltid kommer att finnas 
elever som helst leker tillsammans med varandra och inte gärna släpper andra in på 
livet. För även om de alla är elever i samma ålder behöver de inte ha så mycket 
gemensamt ändå, man får inte placera människor i olika kategorier och därmed tro att 
de kommer acceptera varandra utifrån detta. Detta kan jämföras med att tro att elever
med funktionshinder har mest gemensamt med elever med liknande funktionshinder 
(Villa, 2005). Men om skolan kontinuerligt diskuterar vikten av att visa varandra
hänsyn samt vikten av att respektera varandras olikheter kan detta leda till att grupper 
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blir mer mottagliga att bjuda in andra och acceptera varandras olikheter.

6.7 Pedagogiska implikationer
Om lärare i en skolverksamhet tar för givet att en elev är inkluderad i gemenskapen 
men inte är det kan det vara förödande för den eleven. Tilliten och lusten att lära kan 
komma att begränsas och måluppfyllelsen för eleven faller, vilket kan resulterar i 
förödande konsekvenser för den samhällsmedborgare en elev är och vilken vi i vårt 
uppdrag som pedagoger har att fostra. För både lärare och annan personal ute i skolorna 
medför detta att de måste vara lyhörda och kontinuerligt göra avstämningar över de 
sociala relationerna som återfinns i klassgemenskapen. Att medvetet jobba med 
gruppövningar där samarbete är den övergripande metoden kommer förmodligen att ge 
eleverna de förutsättningar de behöver för att lära sig acceptera varandras olikheter. 
Vilket innehåll dessa gruppövningar bör ha är förmodligen av mindre betydelse då det 
är lärandet i samarbete, acceptans, deltagande och trygghet det som har den 
huvudsakliga betydelsen. 

Skolans aktörer kommer förmodligen aldrig kunna påverka huruvida en elev känner sig 
vara exkluderad ur, i ett ”just här- och nuläge”, eftersom detta kan vara något som går 
över lika fort som det kom. Men om skolan uppfyller uppdraget ”att vara en levande 
social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Lpo94, 
Utbildningsdepartementet, 2006 s. 7) bör förutsättningarna för en socialt inkluderande 
gemenskap inte vara svårt för alla elever att erfara. Oavsett om en elev är i behov av 
särskilt stöd eller inte är den sociala tillvaron i klassen och på skolan en avgörande 
faktor för vad det är som gör att elever känner sig inkluderade respektive exkluderade. 

Fastän vi valt att intressera oss för de ”vanliga” eleverna i en klass har vi funderat över 
vad det är som gör att alla elever, oavsett behov av särskilt stöd eller ej, känner sig 
inkluderade respektive exkluderade i den sociala gemenskapen. För vem säger att 
någon känner sig inkluderad om de exempelvis utifrån liknande behov sätts samman i 
en grupp. Är det eleven, organisationen eller behoven som styr upplevelsen av att vara 
inkluderad? Denna fråga kan besvaras utifrån de värderingar som läggs i begreppet 
inkludering, är det ur organisatorisk vinkel är miljön väsentlig där behoven anpassats 
efter eleverna, är det ur elevens perspektiv är relationerna med kamraterna och tillfället 
i det sociala mötet det som är av stor betydelse.  Om vi ser till en skolklass likt den som 
Falvey och Givner (2005) har studerat vågar vi oss på att säga att det förmodligen inte 
skulle skilja sig så mycket utifrån vad vårt resultat visar. För oss har 
inkluderingsbegreppet fått innebörden att alla skall ha möjligheten att bli accepterade 
för den de är och därmed kunna delta utifrån sina förutsättningar i en positiv 
gemenskap. Detta precis som Stensaasen och Sletta (2000) menar är tanken med 
inkludering om man ser det som en social företeelse. Och om tanken med inkludering 
ses utifrån detta perspektiv kan detta nås i vilket klassrum som helst. 
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6.8 Den egna förförståelsens förändringar
Då den narrativa metoden ger forskaren möjligheten att använda sig av sin egen 
förförståelse, enligt Skott (2004), är det väsentligt att forskaren även diskuterar om 
dennes förförståelse fått nya dimensioner. Då vår egen förförståelse har funnits med i 
studien har vi begrundat om den förändrats efter att vi tolkat och reflekterat över det 
resultat den empiriska undersökningen givit. Vi kan inte annat än konstatera att vi 
kommit till ny insikt när det gäller elevinflytande och grupparbeten. Skolan skall 
uppmuntra elevinflytandet och låta eleverna egna val i den dagliga undervisningen men 
vid vilka tillfällen detta skall göras upplever vi nu vara situationsbundet. Resultatet 
visade att om eleverna själva fick välja vilka elever som skulle ingå i en grupp vid 
grupparbeten, kunde detta leda till att elever som blivit sist valda tillfälligt upplevde sig 
vara exkluderade. Detta är något vi varit medvetna om eller på ett eller annat sätt själva 
upplevt, men i egenskap som lärare kan detta vara svårt att komma ihåg. Vi har 
diskuterat detta och då vi tidigare upplevt att elevinflytande skall finnas med i allt som 
rör deras utbildning, har vi nu kommit att fråga oss om detta är nödvändigt. Behöver 
elevinflytande betyda att de i allt som rör personval skall få bestämma själva eller kan 
elevinflytande visa sig under andra former?

Vi har kunnat konstatera att det är svårt att använda sig av begreppet inkludering då 
man inte forskar om elever i behov av olika sorters stöd. Hade vi valt ett annat begrepp 
hade förmodligen vårt sökande efter litteratur underlättats och vi hade lättare kunnat 
övertyga andra att begreppet var relevant för vår studie. Helt klart är att det är svårt att 
förändra betydelsen av ett begrepp som blivit etablerat i ett visst sammanhang och i en 
viss krets. För oss har det varit svårt att på olika sätt påvisa att om elever i behov av 
olika sorters stöd skall inkluderas i skolans verksamhet, torde de elever som redan 
befinner sig i denna per automatik redan vara inkluderade. Det är just den här sista 
delen som för oss varit svår att förmedla och vi har kommit till insikt att man noga 
måste överväga om man skall använda sig av begreppet inkludering vid forskning om 
elever som inte är i behov av olika sorters stöd.

6.9 Fortsatt forskning
De funderingar och den nyfikenhet vi haft och har gällande fortsatt forskning, sträcker 
sig bland annat till en vilja att titta på hur eleverna upplever sig vara inkluderade längre 
upp i skolåren och genomföra en jämförelsestudie med elever i de yngre åldrarna. 
Något vi också diskuterat har varit jämförelse mellan klasser på de högre skolåren där 
eleverna blivit placerade i nya klasskonstellationer. Vissa skolor, med utgångspunkt i 
de äldre åldrarna, väljer ut nya konstellationer och i detta avseende vore det högst 
intressant att se hur känslan av att vara integrerad i klassgemenskapen stämmer överens 
med känslan eller upplevelsen av att vara inkluderad i densamme. Det vore också 
fascinerande att följa elever från start, i exempelvis årskurs sju, och sedan göra en 
uppföljning i årskurs nio innan de avslutar sin grundskola och går vidare mot 
gymnasiestudier. Detta för att för att utröna om det skiljer sig åt vid olika åldrar över 
vad det är som gör att man känner sig inkluderad eller exkluderad.
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Bilaga 1

Till berörda lärare för elever i årskurs sex!

Vi är två lärarstudenter som nu gör vår examenstermin på 
Lärarprogrammet i Skövde. Nu önskar vi din hjälp i att få möjligheten att i 
din klass göra den empiriska undersökning som ligger till grund för vårt 
examensarbete. 

Din hjälp omfattar att ge oss möjligheten att få tillgång till elever under 
lektionstid. Vår tanke är att låta elever skriva en berättelse om att känna 
sig inkluderad. Detta kommer att vara formulerat på alternativa sätt i 
instruktionen till dem. Det kan även bli tal om att intervjua istället för att 
skriva berättelse. Beroende på vad vi kommer att göra blir det olika 
tidsåtgång och olika många elever.

Det vi nu undrar är under vilka lektioner det passar dig och eleverna bäst? 
Den aktuella veckan vi har i åtanke är vecka 46 och vi har möjlighet att 
tillbringa hela veckan på skolan. Det vore bra om du kunde ge oss 
möjligheten att få tillgång till flera tillfällen så att vi har chansen att 
återkomma ifall tiden inte skulle räcka till för vår del.

Rektor NN, som vi samarbetar med, har i förväg varit vänlig att lämna ut 
schema över era dagar. Därför går det bra att endast lämna tider och 
dagar för de tillfällen som kan komma att vara möjliga.

Mvh Marie Persson och Elinor Hultberg

Vi kan nås på följande sätt:
Marie Persson: XXXX-XXXXXeller XXXX-XXXXXX

Mail: marie.persson@fc.his.se

Elinor Hultberg:  XXXX-XXXXX eller XXXX-XXXXXX
Mail: elinor.hultberg@fc.his.se



Bilaga 2

Hej 

Vi är två lärarstudenter från Skövde Högskola som heter Elinor Hultberg 
och Marie Persson. Vi går vår sista termin på Lärarprogrammet vid ovan 
nämnda skola och besöker därav ditt barns skola för genomförandet av vårt 
examensarbete. 

Rektor NN är inblandad i vårt samarbete och vi har hennes tillåtelse att 
bevista skolan. Vi har som tanke att låta eleverna berätta om sin dag i 
skolan vilket kan komma att ske via skrift eller eventuellt genom intervjuer 
under vecka 46.  Berättelserna kommer att avidentifieras och användningen 
av dessa kommer endast att handhas av oss. Efter avslutandet av vår 
studie kommer detta material att förstöras.

Med anledning av detta missiv ber vi dig att kryssa i någon av rutorna 
nedan för ditt godkännande eller ej angående ditt barns tillåtelse att 
deltaga. Var vänlig underteckna lappen samt återsända denna till skolan 
senast fredag den 26 oktober 2007.

Ja □
Nej □

Namn____________________________________________

Elevens namn_______________________________________

Vid frågor vänligen kontakta oss:
Elinor Hultberg: XXXX-XXXXX eller XXXX-XXXXXX

Mail: elinor.hultberg@fc.his.se

Marie Persson: XXXX-XXXXX eller XXXX-XXXXXX
Mail: marie.persson@fc.his.se



Tjej Kille       Bilaga 3

Skriv och berätta om en vanlig dag i skolan

 Vad är det som gör att du trivs eller inte trivs i klassen och på 
skolan?

 Berätta om kamratandan i klassen. Hur är ni mot varandra?

 Berätta vad det är som gör att du känner dig trygg eller inte trygg i 
klassrummet.

 Berätta om hur det är att göra grupparbeten i klassen.

 Berätta om hur du tycker att det är att prata med lärare och andra 
vuxna på skolan.

 Berätta om det finns tillfällen i klassrummet eller på rasterna då du 
känner dig utanför (inte kan eller får vara med) 

 Berätta om du tycker att alla i klassen får lika mycket 
uppmärksamhet av till exempel klasskamrater, lärare eller andra 
vuxna på skolan. 

 Berätta hur ni löser konflikter i din klass som kanske uppstått mellan 
någon i klassen och andra klasskamrater, skolkamrater eller lärare.

 Berätta vad du skulle göra om du får reda på eller märker att någon i 
din klass inte får eller kan vara med vid lek eller grupparbeten. 

 Vad är det som är det bästa med just din klass?

 Vad är det som inte är så bra med just din klass?

Tack för att du tog dig tid att berätta om dig och din klass.
Marie och Elinor


