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Sammanfattning  

 

Allt fler svenska elever går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Tidigare forskning indikerar att 

orsakerna till att så sker kan vara såväl individ- som skolrelaterade och komplicerade att utreda. Syftet 

med studien är att undersöka de exkluderingsprocesser som lett fram till att elever fått ofullständiga 

betyg i grundskolan. Två problem har formulerats. Det första problemet handlar om att identifiera 

exkluderings- och stämplingsfaktorerna i grundskolan för elever med ofullständiga grundskolebetyg. 

Det andra problemet fokuserar på hur elevernas stämplings- och exkluderingsprocesser ser ut. Sex 

djupintervjuer med tre elever med ofullständiga grundskolebetyg har genomförts utifrån ett 

livsberättelseperspektiv. Varje elev har intervjuats vid två olika tillfällen. Resultaten visar att 

stämplings- och exkluderingsfaktorerna varierar och är individuella, och kan återfinnas inom såväl den 

egna familjen som skolans värld.  

 

En skolrelaterad faktor handlar om en tendens att problematisera eleverna snarare än kontexten, vilket 

ytterligare stämplar elever i en redan svår situation, men resultaten påvisar också exempel på hur 

skolan kan arbeta inkluderande. De tre eleverna har gemensamt att de alla bidrar till stämplings- och 

exkluderingsprocessen genom självexkludering. Resultaten visar att det är en rad faktorer som 

samverkar och flätas in i varandra under elevernas skolgång, och som tillsammans bidrar till elevernas 

ofullständiga grundskolebetyg. Två av eleverna följde Goldmans (1980) stämplingsstadier, vilket 

bidrog till förståelse av dessa elevers exkluderingsprocesser. Den tredje elevens stämplings- och 

exkluderingsprocess avvek från de övriga två, och därmed också från Goldmans teori, vilket utgjort 

underlag för diskussion. 

 

 

Nyckelord: Insider eller Outsider, stämpling och exkluderingsprocesser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

 

There are an increasing number of pupils leaving school with incomplete grades. Research indicates 

that the causes to this phenomenon may be individual- as well as school related and complicated to 

illuminate. The purpose of the study is to examine the processes of exclusion that have resulted in 

pupils´ incomplete degrees. Two research problems have been formulated. The first one is about the 

identification of exclusion and branding factors for pupils with incomplete degrees. The second one 

focuses on how the pupils processes of branding- and exclusion are shaped. Six in dept interviews 

with three pupils with incomplete degrees have been conducted from a life history perspective. Each 

pupil has been interviewed twice, at different occasions. Results show that the factors vary and are 

individual, and can be identified within the family as well as the school. In school, there may be a 

tendency to refer the problem to the pupil rather than to the entire context.  

 

This brands pupils that already are in a difficult situation, but results also show that school can have 

including tendencies as well. The three pupils in the study have in common that they contribute to the 

branding- and exclusion process by excluding themselves. To conclude, there are several factors that 

are intertwined and that together contribute to the result of incomplete degrees. Two of the pupils´ 

stories were related to Goldman’s (1980) identified stages of branding, which resulted in an 

understanding of these pupils process of exclusion. The third pupils´ story however, differed from the 

other two, and as a consequence, differed from Goldman’s theory, which is discussed. 
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Inledning 
 

 Bakgrund  

Traditionellt har ett av skolans behov varit att uppfylla alla barns behov, och det tas numera för givet 

att skolan är till för alla. Det svenska utbildningssystemet har emellertid uppvisat tecken som påvisar 

att det har varit och är ingen självklarhet vad som avses med ”alla” i förhållande till den förenade 

skolan (Emanuelsson, 2004), och att alltfler elever går ut grundskolan med ofullständiga betyg, d. v. s. 

icke godkänt i svenska, engelska eller matematik. (Hugo, 2007). Många av dessa elever hamnar sedan 

vid gymnasieskolans individuella program (IV-programmet), där de får möjlighet att ta igen de 

grundskolekunskaper de inte tillägnade sig i grundskolan. Hugo menar att motiven till att elever 

lämnar grundskolan med ofullständiga betyg är många och komplicerade att utreda. En 

förklaringsmodell pekar på att ”innehållet i skolans undervisning och hur stoffet presenteras gynnar 

elever med en viss bakgrund kopplade till vissa erfarenheter, för elever med en annan bakgrund och 

andra erfarenheter framstår skolans innehåll som meningslös […] (Hugo, 2007, s.40). Det förefaller 

därmed finnas teser om att det existerar faktorer i elevens sociala bakgrund som kan förklara hur de 

socialt exkluderas/inkluderas i skolan, vilket därmed antas påverka deras betyg. 

 

Utöver att sociala bakgrundsfaktorer kan förklara elevers ofullständiga grundskolebetyg, finns också 

faktorer inom själva skolan som kan bidra till att skapa en förståelse till fenomenet, menar Hugo 

(2007). Enligt Becker (1968), Hugo, (2007), Nilholm (2006) och Waterhouse (2004) sker 

identifieringen mellan s.k. normalpresterande (eller insiders) och ”avvikande” (eller outsiders) elever 

tidigt i grundskolan, varvid ”svagare” elever problematiseras, d.v.s. stämplas som avvikande elever 

(Goldberg, 1980). Identifieringen och diagnosticeringen som sådan är exkluderande (Nilholm, 2006; 

Hugo, 2007). Om skolan sedan försöker att inkludera svaga elever genom att sätta dem i smågrupper 

med specialundervisning, hävdar Hugo (2007) att detta har ytterligare en exkluderande effekt, 

eftersom dessa elever fysiskt exkluderas från klassgemenskapen.  

 

Hugo pekar på en komplex problematik rörande inkludering och exkludering i skolvärlden, eftersom 

svårigheten är att inte kunna fastställa huruvida det är negativt eller positivt med exkludering av 

elever. Nilholm (2006) pekar också på att det kanske inte enbart är positivt att försöka inkludera s.k. 

”avvikande” elever till en tänkt normalpopulation i skolan eftersom det t.o.m. kan vara 

kontraproduktivt. Med detta menar Nilholm, i likhet med Hugo (2007), att det är själva 

integreringsprocessen som gör vissa elever till ”avvikare”, vilka skall anpassas till en normalitet som 

inte är konstruerad utifrån att alla individer är olika.  
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Hugo menar att det som avgör om exkludering är positivt eller negativt är beroende av hur eleven själv 

upplever skolan, i vilken kontext exkluderingen uppstår, hur eleven upplever exkluderingssituationen, 

samt hur eleven upplever bemötandet från omgivningen. 

 

 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att belysa de exkluderingsprocesser som kan leda fram till att elever fått 

ofullständiga betyg i grundskolan. Detta gör jag utifrån elevernas berättelser och perspektiv. 
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Teoretiska utgångspunkter 

 

Vad är normalt? 

Utan en tänkt normalpopulation skulle det inte kunna existera några avvikare, eller outsiders, och utan 

sådana skulle det heller inte finnas några att integrera. Därav, menar Hugo (2007), Nilholm (2006) 

samt Waterhouse (2004), är det skolan som i många fall startar exkluderingsprocesser för enskilda 

individer i skolan - vilket delvis också kan bidra till att förstå och förklara elevers ofullständiga 

grundskolebetyg. Att diagnostisera individer som avvikande är också ett sätt att stämpla dem. 

Stämpling innebär att etikettera individer, d.v.s. att tillskriva individer vissa egenskaper, som är 

sammankopplade med förväntningar från omvärlden. Stämpling kan få den konsekvensen att 

individerna själva övertar denna etikett, d.v.s. får en självbild som avvikande, varför de också kommer 

att bete sig på ett sätt som överensstämmer med omvärldens förväntningar. Därmed blir stämplingen 

en självuppfyllande profetia, . En fråga som uppstår är vad som kan betraktas som normalt? Hur 

konstrueras det normala, eller framförallt, hur konstrueras det onormala? 

 

 

Integrerings- & Inkluderingsbegreppen 

Jag börjar här med hur det normala konstrueras, genom att fokusera på integrerings- och inkluderings-

begreppen. Att dessa begrepp är av betydelse visar inte minst skolans problematisering av avvikare 

vilka skall integreras, eller inkluderas till normaliteten. Anledningen till att jag börjar med dessa 

begrepp istället för exkluderingsbegreppen är att exkludering förutsätter inkludering och vice versa, 

men att inkludering utgör den normalitet som skolan utgår ifrån. 

 

Integreringsbegreppet är diffust, påpekar Nilholm (2006), och många olika definitioner florerar. Ett 

sätt att komma ifrån begreppsförvirringen kan ha varit att införa och tillämpa andra begrepp som syftar 

till att beskriva och förklara hur ”avvikande” elever ska hanteras i skolan för att uppnå en likvärdig 

kunskapsnivå som ”normala” elever. Ett sådant begrepp som införts och tillämpats är inkludering. 

Tøssebro (2004) påpekar emellertid att tillämpningen av begreppet inkluderingen inte nödvändigtvis 

har en tydligare eller bättre definition än integreringsbegreppet, då inkludering är så nära besläktat 

med normalisering, institutionsavvikelse, decentralisering. Nilholm (2006) tycks betrakta förhållandet 

mellan begreppen på liknande sätt, då han hävdar att det inte finns någon gemensam definition av vare 

sig integrering eller inkludering, eller vad som särskiljer dem, bland forskarna världen över.  
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Därav har det varit svårt att ge begreppen tydliga definitioner även i denna studie. Enligt Nilholm 

(2006) har inkluderingsbegreppet utvecklats utifrån ett politiskt och filosofiskt jämlikt perspektiv, där 

medverkan och samhörighet är de centrala delarna. Inkluderingsbegreppet är på frammarsch i USA, 

menar Nilholm, och appliceras för att frambringa ett nytt synsätt för elever som är i behov av särskilt 

stöd. Nilholm hävdar att inkluderingsbegreppets syfte är att ersätta det tidigare 

integreringsperspektivet (från engelskans mainstream), då integreringsperspektivet är förlegat då dess 

innebörd felaktigt kommit att betyda att elever är nödgade till att acklimatisera sig till en skolreform 

som egentligen inte är anpassad för dem. Idag har detta begrepp bytts ut till inkludering (inclusion).  

 

En anledning till att införa inkluderingsbegreppet, menar Nilholm, är att skifta från att problematisera 

”avvikande” elever till att fokusera på skolans utformning utifrån individuella behov - ett perspektiv 

som även Tøssebro (2004) instämmer i. Tøssebro ifrågasätter vad det innebär när vi talar om barn som 

växer upp i dagens samhälle, och att de integreras eller inkluderas. Barnet har växt upp hemma och, 

gått på vanlig förskola och skola. Likväl pratas det om att barnet integreras, trots att den aldrig har 

varit utanför helheten. Integrerings- och inkluderingsbegreppet kan därmed förstås förutsätta ett 

utanförskap, d.v.s. en exkludering, och integrering/inkludering handlar därför om att återföra 

utanförstående individer till skolans gemenskap, utan att behöva ändra på något i skolan som sådan. 

 

Nilholm (2006) klargör att om fokus endast berör frågor om elever i behov av särskilt stöd i skolan, 

uppfattas och appliceras begreppet på olika sätt. Inkluderingsbegreppet kopplas samman med något 

som är positivt för individer. Begreppets innebörd kan, enligt Nilholm, uppfattas stå för 

likaberättigande, rättvist utbildningssystem, värdegrund, empati etcetera, men en djupare analys om 

vad detta begrepp egentligen står för visar att det existerar en rad skilda uppfattningar om dess 

innebörd. Om människors olika identiteter sågs som likvärdiga, fortsätter Nilholm, så kanske det inte 

skulle vara så problematiskt att dela in individer i olika former av kategorier. Genom att individer 

marginaliseras utifrån en syn på dem som ”avvikare” eller ”onormala”, avslutar Nilholm, så sorteras 

de in ett fack som värderas mindre av ”majoriteten” i samhället.  

 

Tillämpningen av inkluderingsbegreppet implicerar att det rör sig om barn med behov av särskilt stöd, 

vilket gör att dessa barn stämplats som en säregen, ”avvikande”, grupp, menar Nilholm. Därmed kan 

förstås att det är identifiering av barn med behov av särskilt stöd som konstruerar det onormala, medan 

de barn som identifieras kunna ingå i den övergripande och planerade undervisningen konstrueras som 

normala. I den här studien tillämpas integreringsbegreppet sekundärt, då undersökningens huvudfokus 

är på exkluderings- och stämplingsprocesser. Vidare tillämpas inkluderingsbegreppet i den vidare 

bemärkelsen som en del i en social gemenskap. 
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Relationen mellan inkluderings- och exkluderingsbegreppen 

Som tidigare påtalats är ett utanförskap, d.v.s. exkludering, en förutsättning för inkludering. Individen 

kan emellertid inte existera i ett samhälle och på samma gång vara fullkomligt exkluderad ifrån detta, 

menar Johansson (2002). Att det skulle existera en individ eller grupp som är totalt exkluderad och 

inte har någon delaktighet i det ”sociala rummet”, är lika absurd tanke såsom att det skulle förekomma 

en totalt inkluderad individ eller grupp, hävdar Johansson vidare. Johansson pekar på att exkludering 

kan kopplas till social status, identitet och isolering med fokus på de ”svaga” samhällsmedborgarna. 

Det är också värt att notera att vissa människor också kan exkludera sig själva som en form av 

”individuell inkompetens” att inkludera sig till samhället, menar Johansson, även om 

exkluderingsprocesser till största delen sker från dem som är inkluderade. Därmed fokuserar somliga 

studier om exkluderingsprocesser på såväl de exkluderade som de som ingår i den sociala 

gemenskapen, d.v.s. de inkluderade, och begreppen kan därmed förstås ha ett dialektiskt förhållande 

till varandra. Social exkludering är ett förlopp och inte ett tillstånd, påpekar Johansson, och sker på 

olika nivåer inom det mänskliga samhället och inom olika arenor. 

 

 Förutsättning för exkludering är att deltagarna effektivt hindrar en inkludering, fortsätter Johansson. 

Utifrån detta perspektiv på exkluderingsprocessen är det av vikt att identifiera dessa människor och 

försöka förstå hur och varför de exkluderar andra individer, menar Johansson, varför maktrelationer 

mellan olika samhällsgrupper kan vara intressanta att belysa i detta sammanhang. Exkludering är en 

dynamisk process, menar Johansson, eftersom den kan skiftas till inkludering och vis a vers 

inom en mängd områden på en och samma gång. Bara för att en person är exkluderad i ett 

sammanhang innebär inte att denne är det i ett annat. Författaren tydliggör detta med att 

referera till ett exempel om att den enskilda människan kan inkluderas ekonomiskt utifrån sitt 

arbete, men exkluderas utifrån sin etniska tillhörighet. Således uppfattar jag definitionen av 

begreppet exkludering som den process som kan resultera i en form av utanförskap i en social 

gemenskap, d. v. s. i en social kontext. Det är denna definition den här studien har tillämpat. 

 

Exkluderings- och stämplingsprocessen 

Huvudsyftet med stämpelteoretiska tankegångar är att analysera det förgångna i förhållande till 

nuvarande situation, och till en tänkt framtid, menar Goldberg (1980). Liksom inkludering och 

exkludering, är stämpling en process, och de tre begreppen har nära släktskap med varandra.  

Släktskapet mellan stämpling och exkludering blir tydlig då båda tar sin utgångspunkt i ”avvikelser”, 

medan släktskapet med inkludering både har sin utgångspunkt i ”avvikelse” men också syfte att 

korrigera denna ”avvikelse”.  
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En skillnad mellan exkluderingsbegreppet och stämplingsbegreppet är att medan 

exkluderingsbegreppet handlar om den process där individer urskiljs från en normalitet och härleds till 

”avvikande” grupper, fokuserar stämplingsbegreppet på den process som påverkar individens 

självbild, vilket i sin tur påverkar dennes beteende i förhållande till såväl sig själv som till andra. En 

individs självbild är individens egen föreställning om hur hon eller han är i förhållande till samhällets 

ideal om hur vi borde vara, menar såväl Becker (1966) som Goldberg (1980). Det har förekommit 

förvirring kring självbildsbegreppet, påpekar Goldberg, eftersom det finns ett antagande att individer 

föds med en positiv självbild som vi bibehåller igenom hela vår barndom, för att senare ersätta den 

med en negativ självbild. Författaren ser istället självbilden utifrån ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv, vilket innebär att individen föds utan någon som helst självbild. Människor skapar sin 

självbild i interaktion med andra individer. Detta är ett perspektiv jag delar med Goldberg, då jag anser 

att självbild uppstår i mötet mellan den externa relationen mellan individer och den inre relationen till 

individen själv. 

 

Barnets föräldrar eller de som har den ansvariga uppgiften att uppfostra dem är barnets första kontakt 

med deras betydelsefullaste signifikanta andra. Det är genom dem barnet börjar skapa sig en självbild, 

menar Goldberg, genom att överta bilder från varandra. Ju äldre barnet blir, så kommer de genom sin 

kontakt med andra människor finna fler individer som kommer att betydelsefulla i deras liv. Även 

dessa kommer att ha en inverkan på självbilden. Goldberg betonar ändå att grunden till självbilden 

skapas tidigt under barn- och ungdomsåren. Goldberg har identifierat fyra olika stadier för 

stämplingsprocessen. Det första stadiet är den primära avvikelsen som sker via föräldrarnas 

stämpling. En person som innehar en negativ bild av sig själv, har via ett samspel med sina 

signifikanta andra fått lära sig att det existerar en låg grad av samklang i förhållande till denne själv i 

förhållande till samhällets norm över hur vi ska vara. Goldberg förklarar att då han applicerar 

perspektivet så är dess innebörd att det är ett förlopp innehållande av en lång rad negativa effekter. 

Dessa intryck är från signifikanta andra som har en stark inverkan till att individen ändrar sin egen bild 

av sig själv till något negativt än vad den var från början.  

 

Enligt Goldberg tar detta förlopp lång tid, och om vi skulle upptäcka dramatiska företeelser i 

individens liv, skapar inte dessa en tillfredsställande motivering. Förklaringen existerar istället i alla 

små eller stora skeenden och reaktioner över tid. Självbildens utvecklande ter sig under en lång 

tidsepok och att omskapa dess fundamentala innehåll tar även det lång tid.  Goldberg understryker att 

han inte funnit förklaringar till varför vissa barn får en negativ självbild och andra en positiv självbild 

till följd av föräldrars stämpling, men att det på något sätt är kopplat till den primära avvikelsen.  
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Goldberg förklarar att vissa lär sig att se sig som bra individer, men att det beteende de för närvarande 

uppvisar inte är accepterat. Andra människor lär sig efter åtskilliga ”felaktiga” reaktioner som visar 

barnen att det inte enbart är fel på det de gör för tillfället, utan att det är ”fel” på dem som individer. 

Detta är barnets andra steg i ”avvikarkarriären” och detta kommer av samhällelig stämpling, vilket 

utgör stämplingsprocessens andra stadium När barnet blir äldre och börjar konfronteras med samhället 

utanför hemmet, t.ex. i skolan, fortsätter de att lära sig de förhärskande kulturella normerna. Här 

betonar Goldberg att det inte är beteendet som ska vara i fokus, utan omgivningens effekter på det. 

Därmed kan förstås att det krävs reaktioner från omvärlden för att kunna bli en fullvärdig samhällelig 

medborgare, och som jag förstår det innebär detta att ignorans också är ett uttryck för stämpling. 

 

Både Goldberg (1980) och Becker (1966) menar att barn som har blivit stämplade av sina föräldrar är 

mer utsatt för en samhällelig stämpling, vilket kan förklaras av beteendeinkongruens. Begreppets 

innebörd är att individens handlande inte stämmer överens med den egna självbilden. När individen 

upptäcker detta finns två strategier, 1) förändring av handlandet för att minska motsägelsen, 2) 

förändring av självbilden. Sådana förändringar sker inte med enkelhet då det existerar minst två 

dilemman. Goldberg illustrerar detta genom följande resonemang; om en individ har en negativ 

självbild tenderar denne agera därefter och får på så sätt en bekräftelse på sin negativa självbild. Detta 

gör individen för att undkomma en ”falsk” självbild, menar Goldberg, och därav blir den tidigt 

konstruerade självbilden svår att förändra. Negativa effekter från betydelsefulla individer, d.v.s. 

signifikanta andra, tenderar enligt författaren att förändra beteendet hos individer som i grund och 

botten har en positiv självbild, eftersom dessa effekter från signifikanta andra är oförenliga för dem. 

För de som tidigare har införskaffat en negativ självbild ses negativa reaktioner enbart som en 

bekräftelse på den tidigare upplevelsen av sin självbild. I och med det leder det inte till några 

omförhandlingar i beteendet. 

 

Det tredje stadiet i stämplingsprocessen är sekundär avvikelse. Här är barnets ålder av varierad art, 

utifrån nivån av stämpling i de tidigare faserna. Sekundär avvikelse är ett handlande som motsätter sig 

de kulturella rättesnörena och här är individen medveten om de normer som inte följs av denne, menar 

Goldberg. Denna avvikelse är en följd av en stabil förankrad självbild som kan vara ett ”verktyg” för 

att skydda sig emot, angripa eller foga in sig till de öppna eller dolda dilemman som är framkallad av 

stämpling. I detta skede håller barnet på att inträda i vuxenvärlden och har en ganska klar 

varseblivning om vad som är rätt eller fel och beteendet blir mer och mer påverkad av dennes negativa 

självbild. 
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Det fjärde och sista av stadiet i stämplingsprocessen är avvikelseupprätthållande och innebär att 

stämpling utmynnar i en negativ självbild, som i sin tur leder till sekundär avvikelse. Därmed 

förstärker dessa två stadierna varandra i stämplingsprocessen i en självlåsande cyklisk process, vilket 

också förstärker individens negativa självbild. Föräldrarnas stämpling initieras innan samhälleliga 

stämpeln inträder. Det behöver inte innebära att barnet får lika reaktioner från föräldrar och det sociala 

rummet. Stämplande effekter från ett håll kan till en viss mån hindras av ett godkännande från ett 

annat håll, och på så vis växer självbilden fram som ganska neutral. En individ kan få accepterade 

reaktioner från föräldrar, men i ett senare skede få sin självbild raserad igenom samhällets stämplande, 

och även om föräldrar accepterar barnet för det den är, så kan de inte hindra de stämplande påföljderna 

som barnet får i det sociala rummet. Självbilden är inte något som kan förändras på egen hand. Det 

fodras reaktioner från omgivningen som förstärker det goda vi lyckats åstadkomma. En person som 

inte har förmågan att se det positiva som sker hos en annan, kommer enbart att se det negativa hos 

denne. Ser vi bara det ”tråkiga” hos en människa, kan vi inte ge den ”feedback” som krävs, vilket leder 

till att vi sänder ut reaktioner som enbart verifierar eller utökar den redan etablerade negativa 

självbilden, menar Goldberg (1980).  

 

I vilken grad en handling kommer att ses som avvikande är också beroende av vem som begår 

normöverträdelsen, menar Becker (1966), och pekar på att regler tenderar tillämpas mer på vissa 

personer än andra, och framför allt på människor som generellt tenderar att kategoriseras. Samma 

beteende kan vara en överträdelse av en norm vid ett tillfälle, men inte i ett annat, och ”avvikelse” är 

inte en kvalitet som existerar i själva beteendet, utan i interaktionen mellan personen som begår en 

handling och de som responderar på den. Becker menar att den skada individen tar av att utpekas som 

avvikande är avgörande för individens självstämpling och självbild. Liksom stämpling, är exkludering 

resultat av en process, och dessa två processer är invävda i varandra. Eftersom inkluderings- och 

exkluderingsbegreppet har en dialektisk relation, är det också svårt att identifiera exakt vart gränsen 

går mellan att vara inkluderad, och var exkluderings- och stämplingsprocessen tar vid. Klart är att det 

är en ständigt pågående process.  

 

Liksom sociala strukturer och grupperingar är i ständig förhandling och omförhandling om 

”gruppkontraktet”, d.v.s. om de normer och förutsättningar som skall råda för gruppen, sker en ständig 

definiering och omdefiniering av vad som skall betraktas som avvikande. Att betraktas som avvikande 

blir därmed liktydigt med att bryta normer, varför den avvikande stämplas som ”outsider” (Becker, 

1966). Därmed kan exkluderingsprocessen förstås ha inletts - eller snarare, stämplings- och 

exkluderingsprocessen har inletts, invävda och beroende av varandra, och konstruktionen av det 

onormala, det avvikande, har påbörjats. Med denna förståelse för inkluderings-, exkluderings- och 

stämplingsbegreppen, övergår jag nu till att ge perspektiv på hur dessa har tillämpats i tidigare studier 

i en skolkontext. 
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Tidigare studier om stämplings- och exkluderingsprocesser i skolan   

De studier jag funnit som behandlar området inom skolans kontext förefaller dela perspektivet att 

skolan är utformad för en grupp elever som utgör en tänkt normalpopulation, där avvikande elever 

skall identifieras och korrigeras till den tänkta normaliteten. Bl. a. visar Bradys (2005) studie av 

högstadieelever att skolan tenderar att vara utformad att passa mindre antal elever snarare än flertalet 

av dem. Resultaten i Bradys undersökning visar även att skolor ägnar sig åt en förvaltning av 

pedagogiska praktiker som effektivt leder till exkludering av individuella elever eller grupper av 

elever. Dessa enskilda elever eller elevgrupper exkluderas från att helt kunna överta förmånerna som 

en formell utbildning kan inbringa, menar Brady. Slutsatsen av Bradys studie blir att om avvikande 

elever inte kan korrigeras till normaliteten utifrån skolans verksamhet, tenderar de att exkluderas även 

från framtida möjligheter att inkluderas till högre utbildning och mera avancerade arbeten. Delar av 

dessa resultat stöds även av Jönssons (1999) resultat, som bland annat visade att elever uppfattar att 

skolan i första hand är skapad för att passa ”plugghästarna” och de som är skapta med ett ”läshuvud”. 

Att få specialundervisning eller följa en alternativ kurs uppfattades även som en bekräftelse på 

avvikelse ifrån normen och det som skolan och lärarna värdesatte alla mest, menar Jönsson.  

 

En upplevelse av att bli ”stämplad” och utpekad som ”avvikare” inverkar på individens självbild och 

självkänsla och kan inte enbart ses som en ”etikett”, utan även som ett helt ”paket” av etiketter, hävdar 

Jönsson vidare. Respondenterna i Jönssons studie återkom ofta till upplevelser av att de inte ”passade” 

in i skolvärlden och detta kom sig av att vissa elever hade en känsla av att de inte var omtyckta av sina 

lärare. Så långt visar båda studierna ett elevperspektiv där eleverna upplever exkludering från en skola 

som skapats för en viss sorts elever, s.k. studiebegåvade elever. Waterhouse (2004) studie förefaller 

styrka denna uppfattning genom att påvisa resultatet av sin studie där processer av inkludering i 

somliga skolor verkar inbjuda och uppmuntra till marginaler av ”normaliteter” i vår sociala värld. 

 

Liksom de andra studierna menar Waterhouse att i skolor som söker att vara ”inkluderade” är det 

tolkningen av ”andra” i relation till den gränsdragningen till det ”normala” som är det kritiska för 

elevers inkludering eller exkludering. Waterhouse (2004) klargör att i hans fallstudier av 

grundskoleelever så visade det sig att lärare kategoriserade varje barn i relation till särskilda sociala 

gränslinjer inom skola eller klassrum, som i sin tur separerade ”normala” elever från ”avvikande”. 

Författaren menar att han i sin studie framför avslöjande och grundläggande sociala processer i 

klassrum och att studien påvisar att det existerar fundamentala fungerande åtskillnader mellan 

”normala” elevers och ”avvikande” elevers klassrumsliv. Även Skolverkets (2001; i Hugo, 2007) 

analys visar att orsaker till att så många elever går ut grundskolan med ofullständiga betyg ofta går att 

finna i skolan självt. Framförallt menar Skolverket att sådana orsaker kan bestå av brister i relationen 

mellan lärare och elever samt brister i arbetssätt utifrån alla elevers behov.  
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Liksom Hugo (2007) kan skolan inte ensamt bära ansvaret för att så pass många elever går ut 

grundskolan med ofullständiga betyg. Trots allt finns det Hugo kallar för individrelaterade faktorer 

som kan förklara de ofullständiga betygen. De individrelaterade faktorerna kan b. l. a. utgöras av klass, 

kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, och är i allra högsta grad relevanta för att förstå elevernas 

ofullständiga grundskolebetyg. Tillsammans, menar Hugo, bidrar detta till att skapa ett mångfacetterat 

och komplex problematik kring elevers ofullständiga grundskolebetyg, vilka inte enkelt utreds. 

 

 

Sammanfattning och Problempreciseringar 

Tidigare forskning visar att det finns en mängd aspekter som kan tänkas inverka på elevers 

ofullständiga betyg i grundskolan, men tidigare forskning påvisar att flera orsaker går att finna inom 

skolsystemet själv. Den här studien kan inte förväntas omfatta eller därmed kunna identifiera alla 

faktorer som kan utgöra stämpling och exkludering i skolan, och som påverkar elevers ofullständiga 

betyg, men hoppas kunna belysa några av de aspekter som kan vara intressanta i det här 

sammanhanget.  

 

Utifrån detta har studiens problempreciseringar kommit att formuleras enligt följande; 

 

1) Vilka är exkluderings- & stämplingsfaktorerna i grundskolan som kan inverka på elevers 

ofullständiga grundskolebetyg? 

2) Hur kan elevernas berättelser om sin grundskoletid förstås utifrån exkluderings- och 

stämplingsteori, d.v.s. hur berättar eleverna om erfarenheter av stämplings- och 

exkluderingsprocesser? 
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Metod 
 

Metodval 

Kvalitativa intervjuer utifrån ett livsberättelseperspektiv har varit ett naturligt val med hänsyn till 

studiens syfte och problemformulering. Framförallt är det elevperspektivet och omständigheter i deras 

såväl skol- som familjesituation, d.v.s. deras livsvärld, som stått i fokus. Mot denna bakgrund har en 

förståelse eftersträvats snarare än generaliserbara kvantitativa resultat. Enligt Trost (2005) framställs 

ofta kvalitativa undersökningar som förstudier till egentliga undersökningar, vilket kan vara 

missvisande. Noggrannheten i den kvalitativa intervjuns berättelseform existerar just i berättelsen och 

i styrkan av meningen. Detta är jämförbart med precisionen i de kvantitativa enheterna, menar Kvale 

(1997). Vidare är jag liksom Cohen med flera (2004) och Kvale (1997) av den uppfattningen att 

individers livsvärldar bäst kan identifieras och förstås genom kvalitativa intervjuer. Fördelen med en 

kvalitativ metod är att den låter respondenterna att med egna ord uttrycka sina tankar från sin livsvärld 

(Kvale, 1997). Mitt fokus ligger vid att eleverna själva får presentera sina individuella berättelser, 

vilket jag anser, sker just genom livsberättelser. Detta innebär att berättelserna skall tolkas, vilket 

medför att resultaten färgas av min förförståelse och uppfattning om världen. Således kan resultaten 

uppfattas som subjektiva. Genom att så noggrant som möjligt redogöra för såväl datainsamling som 

dataanalys hoppas jag åtminstone kunna uppnå en tillfredsställande grad av intersubjektivitet. 

 

Definition av livsberättelser 

Livsberättelser som intervjumetod används ofta inom en uppsjö forskningar. Inom humaniora har 

levnadsbeskrivningen som biografi varit ett sedvanligt användande för att skildra människors liv, men 

likaså ett fullständigt legitimt forskningsobjekt (Arvidsson, 1998). Livsberättelser kan skapas på olika 

vis. Mashiach och Zilber (1998) menar att datainsamlingen kan vara i form av en levnadshistoria 

levererad som en intervju, ett litterärt alster eller fältanteckningar av en antropolog som antecknar sina 

upplevda iakttagelser. Detta kan bli föremålet för forskningen eller ett redskap för studier av en annan 

fråga. Mashiach och Zilber menar vidare att datainsamlingen även kan användas för jämförelse mellan 

grupper, för att på så sätt skaffa sig insikt om en social företeelse eller historiska skeden, men även för 

att undersöka enskilda personligheter. Pérez Prieto (2000) menar att livshistoriska berättelser skapas 

utifrån interaktionen mellan vad intervjuaren vill ha ut av intervjun och hur respondenten förstår detta. 

Enligt Arvidsson (1998) och Kvale (1997) innebär detta att respondenten har frihet att själv välja vad 

denne vill berätta, men att intervjuaren styr de innehållsliga teman i intervjuerna. Detta innebär att hur 

kommunikationen fungerar mellan intervjuare och respondent är avgörande för livshistorieforskning. 
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På detta vis, anser jag, skapar det ett ”flyt” och en struktur över berättelsen och intervjun. Jag anser 

även att det skapar en känsla av meningsfullhet med ”frågestunden” för såväl respondenten som 

intervjuaren. Arvidsson, (1998) menar att levnadsberättelse kan betraktas som en exklusiv handling 

med en noggrann ordnad redogörelse över en människa, d. v. s, en disponerad uppsättning av ett antal 

exceptionella sanningar som enbart är specifika för den personen. På samma gång är det inte endast 

denna kombination som forskaren och respondenten försöker att uppnå, utan denna berättelse är även 

en underförstådd skildring om en person som existerar i ett definitivt samhälle under en given tid. 

Respondenter som medverkar i livsberättelser lyfter fram personer som har haft en betydande roll i 

dennes liv. (ibid.,).  

 
”[…] Föräldrar, mor- och farföräldrar och andra släktingar under barndom och ungdom; lärare, som de 

första representanterna för den offentliga makten […]” (Arvidsson, A, 1998, s.31). 

 

Becker (1966, i Goodson, 1996) klargör att en tillfredställande och uppnådd livsberättelse kan skapa 

möjlighet att se människan i förhållande till dennes tidsepok. Forskare som applicerar livsberättelser är 

tvingade att bredda perspektivet, menar Becker vidare. Livshistorikern går ytterligare ett steg, hävdar 

Becker, från den individuella sanningen till den enskildas breda socio-historiska kontext, även om 

dessa inte utgör en del i den enskildes medvetenhet. Individens subjektiva verklighet får möjligheten 

att tala för sig själv. Livsberättelse som forskningsmetod kan skapa en mening åt det slitna konceptet 

process. Forskaren inom denna metod är, enligt Becker, till en början upptagen med att försöka finna 

den individuella sanningen, för att senare åstadkomma universell sanning. Jag anser att man kan se 

livsskildringar som en individs säregna ”självbiografi” över sitt liv. En levnadsberättelse, enligt mig, 

innebär ett en person berättar en levnadshistoria för en annan människa, från början till slut.  

 

 

Livsberättelser som intervjumetod 

Jag valde livsberättelseansatsen därför att jag anser att denna form av intervjumetod kan ge en djupare 

inblick och förståelse för respondenternas egna upplevelser och erfarenheter av sin skoltid, och 

omständigheterna till deras ofullständiga grundskolebetyg. Jag anser att enskilda samtal med individer 

är av betydande för interaktionen mellan individer. Personligen är jag, liksom Hugo (2007), av den 

uppfattningen att samtal är utgångspunkten i vår samverkan med andra.  

Det jag anser är av vikt att komma ihåg, och som gör det spännande med livsberättelser, är att 

individens erfarenheter och upplevelser fodras att presenteras av dem själva utifrån en muntlig 

kommunikation med dem i ”rampljuset”. Detta förfarande anser Arvidsson (1998) är en nödvändighet 

om forskaren ska applicera denna intervjuteknik.  
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Han belyser att livsberättelser fodrar att respondenten får tala fritt om sitt liv och de egna 

reflektionerna om dennes liv ska lyftas fram och vara i fokus. Genom att låta respondenten tala så fritt 

om ett specifikt tema, kan jag få tillgång till så uttömmande svar som möjligt. På detta sätt kan det 

skapas en betydande förståelse och insikt för hur respondenternas liv har tett sig genom grundskolan, 

sin nuvarande skolsituation och var de har för tankar om framtiden. Valet av livsberättelser som 

intervjumetod kan ge rika beskrivningar om elevernas sociala bakgrundsfaktorer, upplevelser av 

grundskolan och framtida perspektiv. Jag anser att berättelserna skapar en djupare förståelse för de 

betingelser, skeenden och de valmöjligheter respondenten har eller har haft tillgång till i livet. Pérez 

Prieto, H (2000) belyser att det existerar sociala strukturer i livs- och skolberättelser. Det som skildras 

under intervjutillfället är sålunda med säkerhet inte detsamma som de skildringar som skulle komma 

fram under andra förhållanden.  

 
[…] de liv och skolberättelser vi skapar genom dessa intervjuer säger oss något både om hur 

intervjupersonerna i efterhand organiserar sina erfarenheter och tilldelar dem innebörder och om 

hur skolan fungerat för dem. Det är dock inte fråga om definitiva och absoluta bilder, ”så var 

det”, utan om olika versioner - skapade i specifika sammanhang – om hur det var för dem i 

skolan, i olika versioner som kan öka vår kunskap om och förståelse av den institution i vilken 

våra barn tillbringar så många år.  (Pérez Prieto H, 2000, s.12). 

 

Jag är medveten om att livsberättelser som metod inte utgår ifrån att beskriva individer som personer, 

det rör sig mer om individer inom särskilt fastlagda positioner i en kontext. Syftet med respondentens 

livsskildring är att skapa en djupare insikt och förståelse för de strukturella betingelser och sociala 

villkor hon/han har befunnit och befinner sig i och som orsakat ofullständiga grundskolebetyg. Jag vill 

klargöra att jag inte har varit ute efter elevens hela livshistoria, utan mitt intresse riktar sig enbart mot 

särskilda områden av elevens tillvaro som kan bidra att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

De särskilda områdena som jag åsyftar till är de särskilda faktorer som tidigare forskning belyser och 

som jag har tar upp i kapitlet ” inledning och bakgrund”.  
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Datainsamling 

Konstruktion av intervjuguide 

En intervjuguide har konstruerats i syfte att säkerställa att alla delar i såväl syfte som 

problemformuleringar har tagits upp i intervjuerna. Guiden har även utgjort ett stöd för en tänkt röd 

tråd i respondenters livsberättelser och för att underlätta flyt i intervjusituationen. Plummer (2001) 

menar att dessa aspekter är av vikt för att skapa förutsättningar för livberättelse-intervjuer av god 

kvalitet. Min intervjuguide är uppdelad utifrån ett flertal teman. Dessa teman utgår ifrån 

respondenternas familjesituation, upplevelser från grundskolans lågstadium, mellanstadium samt 

högstadium som kan bidra till en förståelse för varför respondenterna fått ofullständiga betyg från 

grundskolan. Intervjuguiden (Bilaga nr 1) är till viss del inspirerad av Hugo´s (2007) avhandling som 

visar att dessa faktorer kan inverka på elevers grundskolebetyg. Intervjuguiden har haft viss struktur, 

eftersom jag velat fånga respondenternas upplevelser från deras hela grundskoletid, men ordningen i 

intervjuguiden har jag inte följt slaviskt. Istället har jag försökt anpassa ordningsföljden till 

intervjusituationen.  

 

 

Förstudie 

En pilotstudie genomfördes på en person i samma ålder som de tänkta respondenterna, för att 

undersöka om mina intervjufrågor var för invecklade eller om jag har använt ett alltför svårt språk i 

frågeställningarna. Jag ville vara säker på att mina respondenter förstod det jag ville fråga dem om. Jag 

ser det av vikt att jag som forskare anpassar mig till olika respondenters språkbruk. Pilotrespondenten 

ansåg det vara lätt att svara på mina frågor och jag fann även att intervjun gav en heltäckande 

livsberättelse som avsett, varför intervjuguiden behölls intakt. 

 

 

Urval 

Först identifierades gymnasieskolor som bedriver IV-program och Programinriktade Individuella 

Programmet (PRIV), där det kunde antas finnas elever med ofullständiga betyg från grundskolan. 

PRIV har som mål att förbereda elever inför de nationella eller specialutformade programmen 

samtidigt som eleverna har möjlighet att följa kurser på de internationella gymnasieprogrammen.   

Därefter valdes en skola, ett bekvämlighetsurval, och kontakt etablerades med skolans rektor. När 

syftet med studien presenterats, hänvisade rektorn mig vidare till en lärare som utsågs som ansvarig att 

vara mig behjälplig att välja elever.  
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Jag talande om för läraren att jag sökte tre respondenter, vilket från min sida var en medveten 

begränsning. Anledningen till detta var att jag visste att mina intervjuer skulle kräva mycket tid att 

utföra, eftersom min intervjuguide bestod av ett brett frågebatteri. Jag var även väl medveten om vad 

tidskrävande transkriberingen av fem timmars inspelat material skulle bli, och inte minst vilken tid 

analysen kom att kräva i förhållande till tidsramen för uppsatsen. Läraren fick därefter, p.g.a. dennes 

personkännedom om eleverna, välja att tillfråga tre elever som var lämpliga att ingå i studien. Samtliga 

tre tillfrågade elever, två pojkar och en flicka, accepterade. När jag träffade de tre eleverna 

tillsammans med läraren uttryckte eleverna att de tyckte det skulle bli spännande att bli intervjuade. 

Jag informerade lite mer om vad intervjun berörde, gav samtliga respondenter varsitt missivbrev och 

berättade kortfattat vad det stod i det. Jag frågade även om det var okej för dem att intervjuerna 

spelades in på band och förklarade att endast jag kommer att lyssna på det inspelade materialet, som 

efter transkribering kommer att destrueras. De tre eleverna accepterade. Eleverna är mellan 15-18 år. 

 

 

Intervjugenomförande 

Därefter klargjorde jag att undersökningen var konfidentiell och att de kommer att medverka under 

fingerade namn i den färdiga uppsatsen. För att respondenterna till största mån skulle uppleva ett 

välbefinnande i intervjusituationen, ombads var och en välja ut den plats som de kände sig bekväma i.  

Alla valde deras gymnasiebibliotek med det tysta rum, där det fanns en dörr vi kunde stänga bakom 

oss. För att vara säker på att respondenternas identitet inte skulle avslöjas av andra under 

intervjutillfället drog jag för gardinerna vid fönstret och bad de sätta sig med ryggen emot dessa. Jag 

låste även dörren, så att risken för att någon skulle titta in inte kunde uppstå. Intervjuerna är uppdelade 

på två intervjutillfällen per respondent eftersom intervjuguiden innehöll ett stort omfång av frågor, så 

risken att tröttheten och okoncentrationen skulle träda i kraft hos mig och respondenten var stor.  

 

Det gav även respondenterna och mig tid att reflektera över om det fanns mer att tillägga från första 

intervjutillfället. Detta, anser jag, kan ses som en återuppföljande intervju, vilket jag anser kan berika 

livsberättelsen.  Jag frågade därför vad de har tänkt och upplevt av den första intervjun och om de hade 

mer att tillägga. De hade inget nytt att tillföra den första intervjun. Mina intervjuer förekom inom en 

tidsperiod av fyra veckor och under den tiden upplevde jag att min intervjuteknik förbättrades och med 

tiden blev de mer och mer innehållsrika. Intervjuerna med varje respondent varade sammantaget 

mellan 80 och 90 minuter. Intervjusituationerna upplevde jag behagliga och samtalen flöt på bra.  
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Stämningen innan, under och efter intervjuerna upplevdes som positiv av såväl mig som 

respondenterna. Intervjuguiden har inte följts ”slaviskt” och frågornas ordning har anpassats till 

respondenterna och intervjusituationen. Jag anser det är av vikt att jag som intervjuare är ”vaken” för 

de spontana trådar som respondenten sänder ut under intervjun. Jag har även använt mig av följfrågor. 

När jag upptäckte något i berättelsen som jag upplevde var av större intresse, bad jag att respondenten 

skulle vidareutveckla sitt resonemang, eftersom jag ville på ett grundligare plan skapa mig förståelse 

för deras skildringar av ett visst fenomen. Jag har även strävat efter att enbart vara en ”god lyssnare”, 

det vill säga en aktiv lyssnare, med fokus på min respondents livsberättelse.  

 

För att försäkra mig om att jag inte misstolkat respondentens svar försökte jag ofta sammanfatta det 

denne hade sagt, eftersom det var vanligt att de ”gled” ifrån ämnet. Detta var likaså en försäkran om 

att vi höll oss till det som var relevant för forskningen. Avslutningsvis tackade jag för deras 

medverkan och att de när som helst var välkomna att ta kontakt med mig om det var någonting de 

undrade över. Samtliga respondenter sade sig hoppas att just deras berättelse kan hjälpa någon annan 

som är i samma situation som dem, och de var alla positivt inställda till upprepad kontakt med mig vid 

ett senare tillfälle, efter studiens avslutning.  

 

 

Databearbetning & Analys 

Transkriberingen utfördes dagen efter varje intervjutillfälle med anledning av att jag ville skapa mig 

en uppfattning om innehållet i intervjuerna samt utvärdera min intervjuteknik. På detta sätt kunde min 

intervjuteknik förbättras för varje intervju, och som en följd fann jag att intervjuerna blev mer 

innehållsrika. Transkriberingen har skett ordagrant utifrån respondenternas uttalanden, bortsett från 

ändringar av alltför dialektala uttryck. Respondenternas emotioner har också markerats i transkri-

beringen då jag haft antagandet att de skulle kunna berika analysen. Därefter började jag att läsa 

igenom de transkriberade intervjuerna för att skapa mig en överblick av mina respondenters 

livsberättelser. Sedan gick jag åter tillbaka till texten ett flertal gånger för att först identifiera tillfällen i 

deras berättelser som omfattar inkludering, exkludering eller stämpling, vilka har markerats med olika 

färgpennor.  
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Jag har därefter fokuserat på dessa delar i deras berättelser, och strävat efter att skapa en förståelse för 

hur respondenten upplevt händelsen men också sätta dessa upplevelser i relation till den betydelse det 

kan ha haft när det gäller inkludering, exkludering eller stämpling. Efter detta arbete har jag fokuserat 

på att finna en struktur i respondenternas berättelser, för att kunna återge innehållet i intervjuerna i en 

form som motsvarar livsberättelsens. När strukturen skapats har jag sökt identifiera mönstren i de 

enskilda livsberättelserna i syfte att skapa en överblicksbild över varje enskild respondents 

inkluderings-, exkluderings- och/eller stämplingsprocesser. För att göra min analys så transparent och 

intersubjektiv som möjligt har mina tolkningar och analyser integrerats med resultatredovisningen. 

 

 

Validitet & Reliabilitet 

Frågorna i intervjuguiden har konstruerats i syfte att täcka in de olika aspekterna i studiens 

frågeställningar, dock utan att direkt fråga respondenterna om inkluderings-, exkluderings- och 

stämplingsfaktorer, eller sådana processer. Anledningen till detta är att respondenterna inte kan 

förväntas förstå vad dessa begrepp innebär. Frågorna i intervjuguiden har istället inriktats mot att få 

respondenterna att berätta om sina livsförhållanden före- och under grundskoletiden som är av 

relevans för att förstå varför de fått ofullständiga grundskolebetyg. Det är utifrån dessa berättelser som 

inkluderings-, exkluderings- och stämplingsfaktorer och processer har identifierats och analyserats.  

 

Tillämpningen av livsberättelser har ansetts adekvat, då elevperspektivet och elevernas livsvärld har 

varit föremål för fokus. På så sätt har också inkluderings-, exkluderings- och stämplingsprocesserna 

kunnat analyseras, förstås och beskrivas i just processform. Jag är medveten om att mina tolkningar 

och därmed mitt resultat är subjektivt, eftersom jag redan under transkriberingen skapar mig en rad 

värderingar och avgöranden. Mina utskrifter är inte den ”rena sanningen” av intervjusituationen, 

eftersom de har omkonstruerats från en muntlig konversation till ett manuskript. Mina tolkningar och 

slutsatser är också subjektiva eftersom de kan antas vara färgade av min förförståelse. Genom att 

beskriva analysen i metoddelen, men också att öppet visa hur jag analyserat delar av intervjumaterialet 

med citathänvisningar i resultatdelen, har jag försökt göra analysprocessen så pass transparent att den 

möjliggör intersubjektiva tolkningar. För att försäkra att jag har undersökt det jag ämnat undersöka så 

utfördes en ”pilotstudie”. Syftet var att kontrollera frågornas formulering. Det är av vikt för 

undersökningen att respondenternas förståelse av intervjufrågorna liknar min förståelse. Frågorna 

upplevdes som lättbegripliga för personen i pilotstudien, vilket förstärker undersökningens validitet 

och reliabilitet.  
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Under intervjusituationen märkte jag att respondenterna lätt ”gled” ifrån undersökningens tänkta 

ämne, varför jag ofta summerade ”kärnan” i respondenternas utsagor för att försäkra att jag har förstått 

respondenterna rätt. En svaghet i min undersökning kan vara mitt urval då jag endast har intervjuat tre 

respondenter på grund av tidsbristen. Jag anser ändock att antalet av respondenter är tillräckligt, 

eftersom deras svar är uttömmande och i mångt och mycket liknar varandras. Därmed anser jag nig ha 

uppnått en ”mättnad” gällande intervjuerna. Cohen, Manion och Morrison (2000) anser att 

reliabiliteten i en undersökning kan försäkras av huruvida den går att upprepa vid en annan tidpunkt, 

av en annan forskare eller med andra respondenter. Trost (1993) däremot anser att svaren inte alls 

behöver bli desamma på en ”given” fråga. Detta är även min åsikt då jag anser att alla 

mellanmänskliga möten ter sig olika i olika situationer. Individer är inga ”tennsoldater” som är gjutna i 

samma form, utan produkter av sina samlade upplevelser och erfarenheter vilka ständigt skiftar, deras 

livsberättelser är därför inte replikerbara.   

 

Däremot kan jag i andra undersökningar inom samma område tänkas ana liknande tendenser och 

fenomen som de som existerar i min undersökning. Cohen, Manion och Morrison (2000) menar att 

reliabiliteten i livsberättelser påverkas av respondenterna, forskaren och deras interaktion.  

Reliabiliteten i min studie försvagas av att vissa av respondenterna var motvilliga att besvara vissa 

frågor, däremot upplevde jag intervjusituationerna i helhet som öppna och ärliga, vilket förstärker 

reliabiliteten. Att intervjusituationerna var så pass öppna och ärliga var mitt mål, för att uppnå detta 

försökte jag uppträda så naturligt och avslappnat som möjligt. Sammantaget hoppas jag vidtagna 

åtgärder bidrar till tillfredsställande validitet och reliabilitet. 

 

 

Etik 

Två respondenter var omyndiga, och man skulle kunna ifrågasätta det etiska i att intervjua två 

underåriga personer, i synnerhet med frågeställningar som syftar till att identifiera känsliga aspekter 

som handlar om stämplings- och exkluderingsfaktorer och dess processer. Denna problematik är inte 

enkel, men jag har motiverat genomförandet genom att först informera skolan och tilltänkta 

respondenter om studien och vad den skulle handla om, och fått deras tillåtelse att genomföra 

intervjuerna. Därefter har brev skrivits till förmyndarna där syftet med studien redogjort för, samt med 

en förfrågan om de underåriga eleverna fick deras tillåtelse att delta, vilket jag också fått. Det finns 

ytterligare ett etiskt ställningstagande i den här studien som jag anser är av vikt, och det är om det är 

korrekt att intervjua och redovisa resultat av underåriga elever som fått lida svårt under sin barn- och 

skoltid.  
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Är det okey att mångfaldiga en vetenskaplig rapport som producerats till priset av deras lidande? På ett 

sätt skulle svaret på frågan kunna vara nej, d.v.s. att vetenskapen inte bör slå mynt av barns lidande. På 

ett annat sätt skulle frågan kunna vara ja, d.v.s. att hur ska vi kunna skaffa vetskap, förståelse och 

därmed kunna hjälpa barn som lider i grundskolan i dagens Sverige, om inte vetenskapen undersöker 

och sprider denna kunskap. Jag har valt att förlita mig på det senare argumentet, bland annat också för 

att eleverna själva verkligen vill genomföra intervjuerna ”för att hjälpa andra elever”, som de själva 

uttryckte det. 

 

Vid några tillfällen, vid följfrågorna, kom vi in på känsliga områden för eleverna, vilket märkts på 

deras röster, ansiktsuttryck och genom att de blivit tystare. Jag har vid dessa tillfällen försiktigt frågat 

om de vill berätta mera om detta. Vid två tillfällen sa eleverna själva ifrån att det var för känsligt för 

dem och att de inte ville prata mer om det, och det har jag respekterat. Liksom Kvale (1997) har jag 

valt att inte pressa dem till att besvara dessa följfrågor för att inte vålla dem skada till följd av 

medverkan i studien. Då dessa tillfällen handlat om spontana uppföljningsfrågor snarare än 

huvudfrågor, anser jag att detta inte fått negativa konsekvenser för studien. Dock är jag medveten om 

att detta kan ha medfört till att jag möjligen har gått miste om betydelsefull och viktig information av 

respondenternas livsberättelser från grundskolan. Jag har ändå ansett det viktigare att respondenternas 

välmående respekteras än att pressa dem. Mot denna bakgrund har det också varit viktigt att skriva 

fram resultaten på ett sätt att eleverna inte kan identifieras. Detta har också motiverat fingerade namn 

av respondenterna, samt att riktiga namn och platser har exkluderats från intervjuerna.  

 

Vid det första mötet med respondenterna och den ansvarige läraren informerade jag vikten av att 

respondenterna enbart skulle ställa upp på intervjuerna av egen fri vilja. Den ansvarige läraren talade 

om för mig att alla respondenter var införstådda med vad intervjuerna skulle komma att beröra, att de 

inte var tvungna att ställa upp på att bli intervjuade och att de när som hade rätt att avbryta intervjun 

om de upplevde att intervjun kändes obehaglig. Eleverna talade om för mig att de såg intervjuerna som 

något spännande och intressant upplevelse. Jag har under intervjuns gång varit noga med att fråga 

varje respondent om de var trötta, om de behövde en paus och om de ville fortsätta intervjun. Jag 

informerade dem om att de hade rätt att avbryta sin medverkan i intervjun om de upplevde någon form 

av obehag eller att de ångrade att de hade sagt ja till att medverka.  

 

Denna information gav jag respondenterna för att jag ville på bästa möjliga sätt försäkra mig om att de 

ville medverka i intervjun och för att kolla om de kände sig bekväma med situationen. I det missivbrev 

alla respondenter fick av mig framkom det att all intervjumaterial och deras medverkan var 

konfidentiell och det fanns inte någon som helst risk att respondenternas identiteter kunde avslöjas. 

Jag talade om att det kommer endast vara jag som tar del av.  
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Jag talade även om att all insamlad intervjumaterial kommer att kasseras av mig när min uppsats är 

klar. I brevet har jag på ett övergripande plan belyst vad intervjuerna kommer att beröra, 

undersökningens syfte och hur intervjuerna och undersökningen kommer att genomföras. Jag har i 

detta brev uppgett mitt förnamn och efternamn, även lämnat ut mitt telefonnummer och talat om att de 

när som fick kontakta mig om det var några frågetecken de hade. Detta gjorde jag för att de lätt skulle 

kunna nå mig. Jag har även informerat om vilken lärosäte och institution min studie tillhör. 

Anledningen till att missivbrevet överlämnades till respondenterna redan vid första mötet var att jag 

ville ge dem och föräldrarna tid att reflektera över vad det innebar att medverka i en intervju, men 

även för att ge respondenterna lite betänketid till att fundera på om de verkligen var villiga till att ställa 

upp på att bli intervjuade. Därmed har jag strävat efter att uppfylla Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer 

för forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

 

 

Resultat och Analys 
Respondenterna har givits fiktiva namn, och kallas fortlöpande i resultatdelen för Björn, Lisa och 

Peter. Först kommer respondenternas tänkbara inkluderings-, exkluderings- och stämplingsprocesser 

att redovisas i livsberättelseform. Därefter kommer dessa resultat att kortfattat sammanfattas, vilket 

leder till slutsatser. 

 

 

Respondenternas inkluderings- exkluderings- och 

stämplingsprocesser 

Björn 

Utifrån Björns egen utsago ter det sig som att Björns exkluderingsprocess startar redan före 

skolstarten. Han berättar för mig att han är född i en stad i Mellansverige.  Hans biologiska far avled 

när han var tretton månader och sen dess så har han levt ihop med sin mor och sin styvfar. Björns mor 

är sjukskriven och får sjukpension. Hans styvfar har någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Enligt 

Björn, så har föräldrarna ingen specifik utbildning bakom sig. Hans uppväxt med sin familj ser han 

inte tillbaka på som några positiva år. 
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Min uppväxt är väl inte de bästa som har funnits. […] ja, visst fanns de där, men 

de gjorde inget speciellt. […] sen har jag haft en styvfar som säger att han 

betraktar mig som sin egen, men som ändå inte riktigt har gjort det 

 

Av detta citat kan jag skönja att Björn möjligen har en upplevelse av att styvfadern inte betraktar 

honom som sitt eget barn, varför Björn redan här kan känna sig exkluderad ur familjekärnan. Vidare 

berättar Björn att hans mamma och styvfar har betydande alkoholproblematik, och han tror att det är 

därför de inte har kunnat engagera sig så mycket som föräldrar. Istället upplever Björn att han, hans 

halvbror och biologiska syster har funnits för varandra, som ställföreträdande föräldrar: 

 
[…] vi har tagit hand om varandra, mer än vad våra föräldrar har tagit hand om oss. 

 

Jag anser att föräldrarnas möjliga frånvaro kan ha förstärkt Björns exkludering och påbörjat 

stämplingen av att tillhöra en socialt dysfunktionell familj. Enligt Björns egen utsago, så hade han inte 

några förväntningar eller förhoppningar inför skolstarten. Björn förtäljer att detta sammanhänger med 

att föräldrarna ansåg att skolstart var likställt med inskolning till förskolan. Intervjun visar en viss 

tendens till att Björn sällan har förhoppningar eller förväntningar i livet: 
 

 […] aldrig haft några speciella tankar alls om saker och ting innan jag gör dem. Det är inte 

bra att ha för höga förhoppningar och sen bli avklippt vid hälarna. Jag tror att jag är så högt 

uppe, men jag är längst där nere. 
 

Det förefaller som om Björn har lärt sig att inte ha några förhoppningar, varför han förmodligen 

stämplar sig som oförmögen att lyckas. Jag tror att detta kan sammanhänga med föräldrarnas möjliga 

stämpling av Björns intellektuella förmåga, då de ofta kallat honom dum i huvudet, och de har heller 

aldrig engagerat sig i hans studier; 

 
De har aldrig varit det och kommer aldrig vara det. De har aldrig brytt sig. Bad jag dem om 

hjälp och inte kunde ett tal, så var man dum i huvudet. Kunde man inte stava rätt så var man 

störd. Jag hade aldrig hjälp med läxor. Allting har jag lärt mig själv och jag har också fått lära 

min bror att stava, att räkna, att läsa, ja, vad som helst 

 

Denna tänkbara stämpling kan ha haft en exkluderande effekt på Björn, som i sin tur leder till en 

eventuell negativ självbild hos honom. Jag anser att detta kan ligga till grund för att Björn inte tycks 

ha några förväntningar av vare sig själv eller omvärlden. Citatet ovan lutar mot att Björn har en 

upplevelse av att han lärde sig mer hemma snarare än i skolan. Jag kan skönja ett tydligt exempel på 

detta när han berättar sitt första skolminne från klass ett i grundskolan.  
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Eleverna skulle lära sig klockan, men Björn var den enda i klassen som redan kunde klockan. Detta 

medförde enligt Björn att han blev trakasserad och utstött av klasskamraterna: 

 
Jag var den enda som kunde klockan då. Det blev jag mobbad för, för då var jag en plugghäst. 

Sen var det andra saker som de kom på efteråt. Sen så har jag varit mobbad sen dess, fram tills 

gymnasiet.  

 

Detta uttalande av Björn ser jag som intressant, eftersom det verkar förefalla som att å ena sidan så 

stämplade Björns föräldrar honom som dum i huvudet, och alltför dum för att lära sig, å andra sidan så 

stämplade hans skolkamrater honom som plugghäst. Jag ser att han här kan ha exkluderas inom två 

olika sociala fält, fast av två vitt skilda anledningar. Hur detta har påverkat Björns självbild har jag 

svårt att fastställa, men denna inkonsekvens kan ha givit honom en ambivalent uppfattning om vad 

som förväntas av honom, och kan också resulterat i svårigheter att hitta sin identitet och att interagera 

med omvärlden. 

 

Enligt Björns egen utsago, så resulterade mobbningen av honom att samtliga klassens pojkar vägrade 

inkludera honom i kamratskapet. Utifrån hans berättelse kan jag skönja att han förefaller vara 

exkluderad i pojkarnas gemenskap, och i och med detta så sökte han sig till flickornas sällskap. Även 

om Björn trivdes väl att umgås med flickorna under sin skoltid, kan det finnas skäl att ifrågasätta om 

detta har inverkat på hans identitetsskapande som pojke. Även om detta ligger utanför studiens syfte, 

så tror jag att det kan finnas en möjlighet att detta har påverkat hans självbild negativt och troligtvis 

har bidragit till stämpling av sig själv som otillräcklig och oönskad. Denna stämpling kan också ha 

bidragit till att förstärka exkluderingen, då förutom att pojkarna exkluderade honom från deras 

kamratskap, så kan det finnas en möjlighet att han själv kommit att exkludera sig från pojkarna till 

följd av den eventuella negativa självbilden. 

 

Björn säger att det var några pojkar som inledde konflikter med honom, och att han hamnade i bråk då 

han försökte försvara sig. Han berättar att han upplevde att pojkarna bedrev mobbning av honom. 

Björn förtäljer att han kom att utgöra måltavla för hela denna problematik. Björn upplever att de 

mångtaliga samtal mellan honom, föräldrarna, lågstadielärarna, kurator och rektorn om den mobbning 

som pågick kom skulden för att han mobbades att förläggas på honom: 

 
Jag hade ju aldrig bråkat med dem. Det var samtal, samtal, samtal. […] morsan och farsan 

ville få det till att det var jag som bråkade med dem andra och det var därför de gav tillbaka, 

men så hade det aldrig varit. […] ingen hjälp av lärarna eftersom de inte lyssnade på mig, 

alltså att jag inte hade gjort någonting. De sa bara att de inte skulle gå på dig utan orsak. Det 

var just då jag slutade att bry mig om allt det där om skolan. 
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Enligt Björn resulterade samtalen i att Björn separerades från en av sina mobbare genom att han sitta 

kvar i klassrummet på raster: 

 
[…] varför skulle jag ta halva straffet, trots att jag inte hade gjort någonting fel? Jo, vi kan 

inte göra på något annat sätt. Jag skulle bara ta halva straffet, trots att jag inte hade gjort 

något. 

 

Denna möjliga form av åtgärd från lärare kan möjligen komma sig utav att skolan och föräldrarna har 

utgått ifrån att Björn var den som provocerade fram bråken. Björn berättar att han till följd av detta 

kände sig isolerad från de andra barnen under lågstadietiden. Detta kan troligen leda till en ytterligare 

stämpling av Björn som ett problem som bör åtgärdas genom att exkludera honom från de andra 

barnen på rasterna. Som jag ser det kan detta medverka till att skolan indirekt legitimerar pojkarnas 

exkludering och stämpling av Björn. Jag ser även att detta kan öppna möjligheter till att den negativa 

självbilden förstärkts. Det fanns emellertid en lärare, enligt Björn, som uppmärksammade mobbningen 

under lågstadiet. Han säger att hon förstod att allt inte stod rätt till och att Björn inte var upphovet till 

de bråk som uppstod i klassen. Han berättar att det enbart var hon som lyssnade och förstod hans 

situation. Med henne upplever Björn att han öppet kunde berätta om de trakasserier han var utsatt för 

av övriga klasskamrater. Han förtäljer att de andra lärarna ”blundade” inför det som skedde och att det 

totalt ignorerade honom: 

 
Hon förstod att det var fel i klassen och att det inte var jag som startade konflikterna. […] de 

hade sett att jag visst hade gjort något, men ingen hade sett någonting. Då sa hon att det var 

konstigt, för de hade ju stått med henne på alla raster och måste ha sett det som hon såg. Att 

jag inte alls startade konflikter. Hon tyckte att det var för jävligt att de kunde stå och ljuga så 

rakt upp i ansiktet, men det hände inget mer. 

 

Utifrån Björns egen utsago, så tycker jag att det verkar som att denna kvinnliga lärare som Björn talar 

om inte var delaktig i den eventuella stämpling och exkluderingsprocess som Björn utsattes för. Jag 

tycker istället att det förefaller som om Björn blev sedd och bekräftad av en vuxen, och detta kan ha 

räddat honom från en alltför negativ självbild. Jag tycker mig kunna skönja att den kvinnliga läraren 

troligen såg det goda i Björn, och på detta vis kunde han kanske själv se de positiva egenskaperna han 

förfogade över. Denna lärare verkar ha haft stor betydelse för Björns hela skoltid, och jag upplever, 

utifrån hans röst, att det är med stor värme och saknad han talar om henne idag.Trots Björns eventuella 

svårigheter i lågstadiet och i hemmet, så verkar det som om han har haft det lätt i vissa ämnen, såsom i 

svenska och engelska. Han berättar för mig att han tyckte att det var kul att uttrycka sig i skrift och var 

enligt egen utsago duktig på det.  
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Med matematik var det annorlunda. Detta berodde på, som han själv säger, att han aldrig fick någon 

hjälp med det av lärare och för att han inte fick något stöd hemma: 

 
Jag har aldrig fått riktig hjälp med matte, för alla läxor jag skulle ha gjort hemma och som 

läraren sa att man skulle be föräldrarna om hjälp med, de läxorna gjorde jag aldrig, eftersom 

de gånger jag försökte så var det bara; är du dum i huvudet? Kan du inte det där talet? Gör det 

bara, ungjävel. Lärarna sa alltid att det jag inte gör i skolan ska jag göra hemma. Det jag inte 

kunde göra i skolan, kunde jag absolut inte göra hemma, eftersom jag inte hade någon hjälp 

där. Det som jag lärde mig, förutom ämnena, var hur orättvis skolan är egentligen. 

 

Björn säger att han upplever att lärarna förväntade sig att han skulle studera matematik hemma, men 

att det kändes omöjligt då hans föräldrar troligen hade större benägenhet att stämpla honom som dum. 

Vidare berättar han att hans läxor ofta förblev ogjorda och detta kan ha legat till grund för en eventuell 

stämpling av honom, och den här gången kan det te sig så att han uppfattas av lärare och skola som en 

underpresterande elev. Jag anser att detta kan ha lett till att lärare och skola har utsatt honom för krav 

som Björn kan uppleva som ouppnåeliga. Kontentan av detta kan ha möjliggjort till att han har upplevt 

sig ännu mera stämplad och exkluderad från skolan. Vidare berättar Björn att han även upplevde att 

lärarnas förmåga att hjälpa honom i matematik under skoltid var begränsad: 

 
De bara gav hjälp till dem som förstod någonting. De gav ingen hjälp till dem som behövde 

förstå. På mattelektionerna ville de få det till att de hade stått där när jag inte förstod eller ville 

inte förstå något, och så vändes allting emot mig. För då kunde de stå där och säga att de hade 

hjälp mig […] även fast jag inte fick det då. 

 

Det verkar som om Björn upplevde att lärarna såg det hela som att han inte ville förstå, att han gjorde 

sig besvärlig med flit, för att krångla. Jag tycker att denna aspekt förstås kan som en stämpling av 

Björn som bråkmakare, och kan ingå i den tänkbara exkluderingsprocess som troligen skedde under 

hans lågstadietid. Jag tycks mig skönja att en form av mobbning av Björn fortskrider under 

mellanstadiet. Enligt Björns egen utsago, så umgicks han mest med sig själv. Detta kan jag se som ett 

försök till att minimera de tänkbara riskerna för de eventuella konflikter som troligtvis kunde uppstå 

mellan honom och de som troligen utsatte Björn för mobbning. Hans tänkbara stämpling som 

mobbningsoffer och den möjliga exkluderingen, kan ha kommit att bli en viss form av en 

självuppfyllande profetia, där han genom egen tänkbar stämpling också verkar exkludera sig från de 

andra, för att undgå ytterligare stämpling från klassens pojkar. Jag kan skönja att den nya 

matematikläraren verkar ha försökt hjälpa honom komma ikapp de andra, vilket kan ligga till grund 

för att vissa elever tycks ha upplevt att de blev ”snuvade” på deras dyrbara tid med läraren. Detta kan 

ha skapat ytterligare anledning till att vissa elever mobbade.  
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Jag kan skönja att lärarens tänkbara uppmärksamhet och bekräftelse av Björns troligen låg till grund 

för den eventuellt ökande exkluderingen från eleverna i klassen. Det förefaller som om en skuld läggs 

på Björn, där vissa av eleverna tycks anse att det är Björns fel att läraren inte räcker till för alla elever 

som är behov av lärarstöd. Det som jag tycker är intressant i denna situation är att det går att skönja att 

de andra eleverna kan ha en upplevelse av att vara exkluderade. Detta anser jag kan ses som en 

misslyckad inkluderingsprocess från läraren. Jag anser det är av vikt att belysa att Björn förefaller inte 

enbart ha blivit stämplad och exkluderad av föräldrar och elever på mellanstadiet, utan stämplandet av 

honom som outbildad och dum verkar ha skett även från en lärare. Enligt Björns egen utsago, så 

verkar det ha funnits en lärare som troligen såg honom som fullständigt obildbar och Björn tror att 

denne gillade att offentligt stämpla och exkludera honom i klassrumssituationer. Jag förmodar att detta 

kan ha förstärkt den redan tänkbara dåliga självbild som Björn troligtvis har haft med sig under hela 

uppväxten.  

 
Jag hade en lärare som gillade att mobba mig. Hon brydde sig inte om vad som hände liksom. 

Hon tyckte jag bara var dum som inte förstod saker och ting och det gillade hon att säga. Hon 

kunde säga; vad dum du är, förstår du inte det här enkla och så där. Som om jag inte redan 

viste att jag hade jävligt svårt för vissa saker. 

 

Under högstadiet verkar Björns familjesituation förvärras. Familjens tänkbara destruktiva hemmiljö 

verkar ha haft en betydande negativ inverkan på hans studier. Till slut flyttade Björn till familjehem, 

för att få lugn och stabilitet i tillvaron. När Björn själv får fundera på orsakerna till att han genomgick 

grundskolan med ofullständiga betyg säger han: 

 
Det beror på hemmiljön. För hemmiljön är roten till allting. Får man inte sova i lugn och ro, 

då kan du inte fokusera sig dagen därpå. Det var bara nog det. […] Hade jag haft en bättre 

hemmiljö och mer stöd hemifrån, då skulle jag ha haft det bättre… men jag fick ju inte det, 

så… 

 

Det ter sig som att föräldrarnas bråk och alkoholdrickande har varit den största anledningen till att han 

inte kunde nå de mål som ställdes på honom från skolan. Kontentan av detta och att han troligen inte 

fick stöd med skolan hemifrån, kan ha föranlett till än mer tänkbar exkludering för Björn. Björn säger 

att han tycker att hans familjeförhållanden och mobbningen av honom under hela grundskoletiden 

ligger till grund för hans ofullständiga betyg under grundskoletiden. 
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Lisa 

Det förefaller som om Lisa redan innan skolstarten var inkluderad i den biologiska familjen. Hon 

berättar för mig att hon är född i en stad i Mellansverige. Lisa berättar att hon och hennes familj har 

flyttat runt lite under hennes uppväxttid. Hon har alltid bott med sina föräldrar och syster. Modern är 

utbildad inom hotell och restaurang, men är nu är sjukskriven för utbrändhet. Fadern har en 

chefsposition inom ett fraktbolag. Lisas beskriver att hon upplever relationen till sin syster som stark. 

Enligt Lisas egen utsago, så har de alltid umgåtts mycket ned varandra. Så här beskriver Lisa sin 

uppväxttid: 

 
Jag har alltid bott med min mamma, pappa och syster och ”[…] min uppväxt har varit som 

alla andras. Jag och min syster har varit och är mycket, eftersom vi båda har hästintresse 

gemensamt. När vi var små gjorde vi ganska mycket hela familjen och jag och det gör vi 

mycket idag också.  

 

Av detta citat tycker jag det verkar som hon alltid har haft starka band till sin syster och föräldrarna, 

och alla familjemedlemmar verkar vara inkluderade. Det förefaller även som att hon alltid har haft en 

upplevelse av att vara en inkluderad familjemedlem, och detta, anser jag, kan möjliggöra för en positiv 

självbild.  Enligt Lisas egen utsago var förväntningar på att börja i skolan positiva. Hon berättar vidare 

att hon tyckte enbart att det skulle bli trevligt att få nya vänner. Detta kan komma sig av att hon 

förmodligen inte har upplevt någon form av stämpling eller exkludering av sin omgivning, och därmed 

tycks hon inte uppleva det skrämmande inför interaktionen med nya människor. Så här beskriver Lisa 

sina förväntningar på att börja i skolan: 

 
Jag tyckte att det skulle bli kul att börja i skolan. Jag kommer inte ihåg så mycket vad jag 

tänkte då. Det var ju ganska länge sen. Det enda jag kommer ihåg var att det skulle bli kul och 

spännande att träffa nya kompisar och de man hade känt sen dagis eller lekis. 

 

 

Det ter sig som att Lisa har haft en kamratgrupp där hon har inkluderats, och det kan ligga till grund 

för att möten med nya människor upplevs av Lisa som en naturlig del i hennes tillvaro. Lisa berättar 

att hennes första minne av att börja skolan var då de hade klass discon. Alla flickor tycks ha haft kul 

tillsammans. 
 

[…] vi tjejer stod med hopprep och sjöng framför en jättestor spegel som fanns i gympasalen 

och tränade in samma danssteg och så. Vi sminkade oss och kollade vilka kläder vi skulle ha 

på oss. Alla tjejer i klassen stod där och hade skitkul. 
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Utifrån ovanstående citat, förefaller det som om Lisa var inkluderad redan i första klass. Den positiva 

inkluderingen med klasskamraterna kan ha skapat en positiv självbild hos Lisa, vilket jag anser 

ovannämnda citat visar. Jag tycker mig även kunna skönja att Lisas föräldrar var engagerade i hennes 

skolsituation. De har enligt Lisa varit måna om att finnas till hands för hennes läxläsning: 
 

[…] hjälpte mig mycket med läxor och stöttade mig och allt. De ville att jag skulle få bra 

betyg och vara duktig i skolan och inte komma efter eller nåt”. De satt hela tiden bredvid mig 

vid bordet och kollade att jag gjorde det jag måste och att det blev rätt. Ja, de vad med mig 

hela tiden och hjälpte mig. 

 

Detta engagemang från föräldrarna kan indikera på att föräldrarna alltid strävat för att få Lisa 

inkluderad i skolvärlden.  Jag ser det som att de troligen ville möjliggöra hennes chanser till att kunna 

uppfylla skolans krav. Utifrån Lisas egen utsago, så upplevde hon läxhjälpen från föräldrarna som 

positivt: 

 
[…] då hjälpte de mig tills jag förstod och gjorde rätt. Det var bra stöd för mig. 

 

Lisa berättar att det gick bra för henne i lågstadiet. Hennes favoritämne var svenska då hon förtäljer att 

hon alltid tycks ha varit road av att skriva och läsa. Det ämne hon minns som negativt från lågstadiet 

säger hon vara matematik. När klassen skulle ha matematiklektion blir Lisa separerad från de övriga 

klasskamraterna, då hon blev nödgad att få specialundervisning av en annan lärare. Denna 

undervisning skedde i ett separerat undervisningsrum.  
 

 

Det var nog att jag hade väldigt svårt med matte Det hade jag jobbigt med. Det 

tycker jag än. Jag förstod ingenting av matten i början. Jag fick extrahjälp i 

matten. Jag kunde gå till en speciell fröken lite längre bort i en annan sal. Där 

satt vi några stycken som behövde extrahjälp. Jag tyckte det var bra.  

 

Det förefaller som om denna möjliga exkludering av henne som ovanstående citat belyser, inte tycks 

ses av Lisa som en negativ åtgärd, utan tvärt om, hon verkar ha upplevt det som att hon fick den hjälp 

som hon var i behov av. Jag tycker mig även kunna skönja att hon kände sig inkluderad även i denna 

lilla grupp av elever och såg sig tydligen sedd av läraren, som hon också beskriver: 
 

Vi var tre, fyra stycken bara och det var bra, för då hann hon hjälpa alla. Hon hjälpte mig jätte 

mycket så att jag kunde förstå bättre och så. Hon förklarade så att jag förstod. Henne gillade 

jag jättemycket. 
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Det förefaller som att Lisa inte upplevde sig vara ensamt exkluderad i denna skolsituation och det kan 

ha påverkat hennes positiva upplevelse till specialundervisningen. Hennes relation till de övriga 

lågstadielärarna beskrivs av henne som positiva. Det förefaller som att hon upplevde att de såg och 

bekräftade henne som individ. Lisa berättar att tror detta kommer sig av att hon som elev och individ 

vågade påpeka för läraren när det var någonting som var svårt att förstå: 

 
Jag vågade säga till när jag behövde hjälp med något och de kom till mig så fort de kunde. Jo 

de lyssnade nog. Mina föräldrar har alltid sagt att jag måste säga till när det är nått jag tycker 

är fel och så. 

 

Av ovanstående citat kan jag skönja att Lisas föräldrar alltid verkat ha tyckt att det är var vikt att få 

henne att känna sig inkluderad i de olika situationer hon befinner sig i. Det ter sig som att 

inkluderingsprocessen har varit en betydande del i Lisas uppfostran. Under mellanstadiet kom familjen 

att flytta till en mindre ort i Mellansverige, vilket innebar att Lisa började i en helt ny skola. Från att ha 

känt sig, enligt hennes egen utsago, inkluderad i lågstadiet, ter det sig som om Lisa självexkluderar sig 

från sin nya klass. Hon berättar att hon upplevde det mycket otäckt med alla nya elever och lärare i 

klassen. Lisa berättar att hon som ny elev i klassen inte vågade kommunicera och ta kontakt med 

övriga elever och lärare: 

 
Jag var rätt tyst av mig då och jag vågade knappt titta på andra i klassen och pratade inte så 

speciellt mycket med någon, faktiskt inte så mycket med lärarna heller, nej, allt var läskigt då. 

Jag höll mig på min kant. Det kändes skitpinsamt. Alla i klassen var redan som små gäng 

liksom. 

 

Jag kan se att Lisas frustration och rädsla inför den nya skolsituationen kan ha legat till grund för 

hennes tänkbara självexkludering.  Det verkar som hon självmant valde att inte ”sticka ut” och bli 

synbar för de andra i klassen. I stället förefaller det som om hon ansåg det bäst att befinna sig 

periferin. Dessutom, anser jag, går det att skönja att Lisa kan ha sekundärt stämplat sig själv som 

”utböling.” Här kan jag se att det existerar en märkbar skillnad från då hon började i lågstadiet, då det 

ter sig som om Lisa inte hade problem att inkludera sig själv i nya kamratgrupper. Detta kan komma 

sig av att hon som yngre möjligen hade det lättare att interagera i nya situationer. Föräldrarna verkar 

även här vara måna om Lisas skolgång och de förefaller som att de var engagerade i hennes läxor och 

såg till att vara behjälpliga. Det ter sig som om de var angelägna om att Lisa skulle få bra 

studieresultat och en bra utbildning, men här tycker jag att det verkar som om en förändring börjar ske, 

då hon tycks åsidosätta hemuppgifterna och poängterar att det inte var föräldrarnas fel: 
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 […] alltså jag glömde hela tiden läxorna i skolan. Det var inte mina föräldrars fel att det blev 

så där. Jag som var ny i klassen och hade ingen kompis i klassen som jag kunde vara med. 

[…] det var här jag började bli skoltrött. 

 

[…] det var ändå ingen idé att göra läxorna, för ingen lärare kollade en när man var ny i 

klassen. De kanske ville vara lite snälla mot mig i början […]. 

 

Utifrån ovanstående citat kan jag skönja att lärarna kan ha bedrivit en form av exkludering av henne 

som elev. Även om syftet kan ha varit att ge Lisa lite tid att inkludera sig i klassen, så kan resultatet 

ändå blivit det motsatta. Att Lisa misskötte läxorna kan ha påverkat hemfriden negativt. Lisa förtäljer 

att föräldrarna blev sura och frågade henne var det var som gjorde att hon inte tog hem läxorna: 

 
De blev sura och så, stämningen var väl inte den bästa då. Jag talade om för dem att jag inte 

trivdes på skolan och att jag började bli skoltrött. De försökte verkligen att uppmuntra mig 

och sa att allt skulle bli bättre när jag har gått där ett tag. De gånger jag hade med mig läxorna 

hem, så satt dem alltid med mig och såg till att jag gjorde rätt och så. De har alltid gjort sitt 

bästa. 

 

Att Lisa möjligen kan ha nonchalerat hemuppgifterna förefaller inte ha påverkat föräldrarnas 

engagemang för hennes skolsituation. Jag tycker mig kunna skönja att föräldrarna ändå var lika 

inkluderade i hennes skolarbeten och skolsituation. Föräldrarnas noggrannhet med Lisas läxor kan ses 

som en medvetenhet hos dem för vad en eventuell exkludering av henne som elev skulle innebära. Det 

bästa minnet Lisa har från mellanstadiet är då hon blev inkluderad av tjejerna i klassen. Hur detta gick 

till beskriver hon så här: 
 

 […]så efter ett tag så då kom hon fram till mig och frågade en massa saker, ja, vad jag har 

bott och så och var jag bodde nu och såna frågor. Hon sa att jag skulle hänga med dem till 

skolans café och där hade vi skitkul. Vi kunde också ibland få sova över hos varandra. Då 

hade vi skitkul och gjorde massa. 

 

Jag anser att i intervjun med Lisa så framkommer ingenting som pekar på att killarna exkluderade 

henne. Jag tycker mig skönja att efter ett tag så verkar det som om att Lisa blev inkluderad hos tjejerna 

i klassen och fick många vänner som hon umgicks med, både privat och i skolan. Det förefaller som 

att det gick bra för Lisa på mellanstadiet. Hon hade MVG och VG i alla ämnen, förutom i matematik, 

där hon fick IG. Detta ledde till, enligt hennes egen utsago, att hon var tvungen att jobba extra mycket 

med matematik under tiden de andra hade lektioner i något annat ämne. Det verkar vara i ämnen som 

Lisa var väl inkluderad i. Kontentan av all extraarbete som Lisa hade utfört i matematik utmynnade i 

ett G. Så här beskriver hon det: 
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[…]så det fick jag jobba massor med. När jag hade typ svenska eller något som jag redan hade 

bra betyg i, så fick jag gå och ha matte i stället. Jag blev så stolt när jag klara det och mamma 

och pappa också.  

 

I detta nyss nämnda citat kan jag skönja att lärarnas möjliga exkludering av Lisa kan ha 

utmynnats till något positivt, i form av bättre resultat i matematik och en stolthet hos henne 

som kan ha påverkat hennes självbild positivt. Lisa tycks ha upplevt att relationen mellan 

henne och lärarna var bra, men det fanns en lärare hade en speciell relation till. Hon beskriver 

läraren så här: 

 
Det fanns en lärare man kunde prata med om vad som helst. […] hon var jättesnäll.  

Hon förstod ungdomar och så. Vi pratade om allt möjligt. Jag hade förtroende för henne. 

 

Ovanstående citat kan peka på att Lisa möjligen hade ett behov att uppleva en viss form av tillit för 

lärare för att en inkluderingsprocess skulle uppstå. Om Lisa upplever en avsaknad av förtroende för 

lärare så tycks en självald exkludering möjligen vara alternativet. Under högstadietiden verkar det som 

om att Lisas skolsituation förändras drastiskt. Det ter sig som att Lisa enbart såg skolan som någonting 

negativt. Enligt Lisas egen utsago ville hon överhuvudtaget inte närvara i högstadiet och 

självexkluderingen verkar ha tagit överhand i hennes skolliv. Lisa förtäljer att hon var så skoltrött att 

hon inte ville delta i skolundervisningen och detta kan jag se som att hon troligen valde att 

självexkludera sig: 

 
[…] jag började bli skoltrött, så jag gick inte på någon lektion alls ens. Jag var trött på skolan 

och jag ville bara vara hemma och sova. Ville helt enkelt inte gå till skolan. […] då var jag 

jätte skoltrött 

 

Jag frågar henne vad som kan tänkas ha legat till grund för hennes förändrade attityd till 

skolan och hon svarade: 

 
Jag vet inte riktigt varför allt blev som det blev, och jag hade svårt för att förklara för mamma 

och pappa varför jag var skoltrött och ledsen. Alla tankar bara fanns där, men det var svårt att 

förklara och jag visste i inte själv varför det var så här. Allt med skolan kändes bara så himla 

meningslöst. Då blev mina föräldrar oroliga och ledsna och frågade vad det var fel och om jag 

mådde bra och så.  
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Ovannämnda citat kan möjligen sammankopplas till ett antal bakomliggande faktorer, såsom 

tonårströtthet eller upplevelse av någon form av vilsenhet. Vad det var för bakomliggande orsak till 

självexkluderingen, anser jag, är svårt fastställa, eftersom Lisa inte själv kan eller vill uppge någon 

anledning till varför hon kände som hon gjorde. Det intressanta med detta är att hon å andra sidan 

säger: 

 
Men jag pratade inte så mycket med dem om det. Det höll jag inom mig istället, och jag 

vill inte prata om det nu heller, så jag har inget mer att säga om det. 

 

Av det ovanstående citat att döma, så kan jag se att det förefaller som att det har existerat någon form 

av händelse som kan ligga till grund för Lisas självvalda exkludering från skolan. Under intervjuns 

gång så kommer det dock fram en anledning till att hon vägrade att gå till skolan under hela årskurs 

åtta. Detta säger hon är mycket lättare att berätta om. Anledningen till att Lisa totalt vägrade att infinna 

sig i skolan relaterar hon till den flytt familjen då gjorde: 

 
Sen flyttade vi och då fick jag byta skola och de sa först att jag skulle byta till […] men 

det var fullt där och det var jag jätte ledsen för. Då fick jag byta till […] och där ville 

jag inte gå och det hade jag redan sagt till mina föräldrar, att jag inte flyttar om jag 

måste gå där, men det blev så ändå, så då, ja, nästan hela åttan så sket jag i skolan totalt.  

 

Utifrån Lisas utsago, ter det sig som att självexkluderingen verkar ha tett sig i samband med 

flytten i klass åtta. Hon beskriver upplevelsen av familjens flytt så här: 
 

Det var när vi flyttade. Det var då allting började. Att jag inte gick på lektionerna. Var 

aldrig i skolan. Jag ville bara ligga hemma och sova och jag mådde inte bra alls.  

 

När hon skulle börja i nian verkar en förändring ha skett i hennes egna perspektiv på skolan. Den 

skillnad jag nu kan se är att hon nu verkar ha börjat reflektera över sin skolsituation och ställer sig 

undrande över orsaken till varför hon mådde dåligt. Hon säger: 
 

Det var nog bara att jag låg hemma i sängen och tänkte; varför måste jag må såhär? Jag vill 

må bra igen och gå i skolan och så. Träffa kompisar och så. Ja, det var nog så. Jag vill inte 

berätta mer om detta. 
 

Jag anser att det går att skönja, utifrån ovanstående citat, att Lisa vid denna tidpunkt troligen tog sig tid 

för reflektioner om vad som kunde ha legat till grund för den tänkbara självvalda exkluderingen från 

skolan. Hon förefaller ha kommit till självinsikt om vikten av att vara inkluderad i skolan.  
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Det verkar som om Lisa efter en tid återvände till skolan och började delta i skolundervisningen. Vad 

som var orsaken till Lisas förändrade attityd gentemot skolan kommer inte fram under intervjun. 

 Lisa bad mig vänligt men bestämt att hon inte var villig att berätta mer om detta, vilket accepterades 

av mig. För att återgå till Lisas tänkbara inkludering i nians skolundervisning, kan detta ha berott det 

på det som hon själv säger: 

 
[…] då gick jag ju till skolan och då fick jag ju nya kompisar och då började jag ju vara i 

skolan alla dagar. Vi hade även kul efter skolan. 

 

Det som jag anser vara av vikt, utifrån det nämnda citatet, är att det förefaller som om Lisa har/haft ett 

behov att bli sedd och bekräftad i interaktion med andra. Det som verkar vara övervägande för Lisas 

inkludering/exkludering är omgivningens gensvar mot henne som person. Jag tycker att det verkar 

som att då hon upplever sig sedd och bekräftad av omgivningen så tycks det som att 

integreringsprocessen ter sig på ett naturligt sätt. Om Lisa upplever en avsaknad av uppmärksamhet 

och bekräftelse, så ter det sig som om den självvalda exkluderingen tas fram som ett vapen mot 

omgivningens likgiltighet. En sorts förberedelse för vad som komma skall.  

 

Det förefaller som att Lisas närvaro i skolan resulterade i att hon fick nya vänner att umgås med, i 

skolan och på fritiden. Jag kan se att det ter sig som att det var en speciell speciellt en tjej som ville 

umgås med Lisa. Det förefaller som att det var hon som fick Lisa att gå till skolan. Detta är Lisas 

positiva minne från högstadiet: 
 

Hon betydde jättemycket för mig. Hon fick mig till skolan varje dag och att jag hade någon som 

jag kunde vara med, så då gick det. Hon var jättesnäll men lite tystlåten och sådär. Jag tror att jag 

inte såg henne någon gång med några speciella som hon umgicks med[…] sedan i nian tyckte jag 

att vi inte passade att vara kompisar längre. Vet inte varför men det blev bara så. […] hon 

skolkade aldrig […] hon som jag började vara med sen, hon skolkade jättemycket. Så då blev det 

vi som skolkade.  

 

Jag tycker mig skönja, utifrån ovanstående utsago, att detta kan indikera på att Lisa hade en vän som 

ville få henne inkluderad i klassen genom att få Lisa till skolan varje dag, men å andra sidan tycker jag 

även att citatet kan peka på att även att denna tjej kan möjligen vara utsatt för exkludering. Detta kan 

ha legat till grund för att hon tog kontakt med Lisa. Tjejen kan ha sett en möjlighet att komma ur sin 

egen exkludering och velat inkluderas med Lisa. Det som jag tycker kan vara det intressanta här, det är 

att Lisa som alltid verkar ha velat bli sedd och bekräftad av omgivningen, nu i stället tyck utsätta en 

annan för en möjlig exkludering. Jag kan se att Lisas föräldrar verkar även här vara engagerade i 

hennes skolsituation.  
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Enligt Lisas egen utsago, så kom skolkuratorn kom hem till Lisas familj och hade möten med 

föräldrarna och Lisa om hur det skulle hantera hennes skolsituation, och vad Lisa troligtvis behövde 

göra för att inkluderas i klassen. Hon beskriver det såhär: 

 
[…]skolkuratorn kom hem och pratade med mig och undrade hur vi skulle göra med allt. Vi 

pratade om vad jag skulle göra någonting för att komma tillbaka till skolan. Kuratorn och mina 

föräldrar ville naturligtvis att jag skulle gå till skolan och tycka att det var kul och inte bara 

känna att jag ville hem, så de försökte ju med allt. 

 

Det ovanstående citatet kan, enligt mig, peka på att Lisas omgivning tycks ha varit engagerad i att få 

henne inkluderad i skollivet. Föräldrar och kuratorn förefaller ha varit införstådda i allvaret med en 

eventuell exkludering av Lisa i skolan. Lisa berättar att hon fick betyg i svenska, musik, träslöjd, 

biologi och fysik på högstadiet, men inte i de övriga ämnena. Lisas relation till lärarna beskriver hon 

som positiva. Jag tycker att det verkar som att vissa lärare har uppmuntrat henne till att börja gå i 

skolan igen och att det skulle gå bra. Lärarna verkar även ha haft en förhoppning på att hon troligtvis 

skulle klara skolan, bara hon såg till att närvara medverka i undervisningen. Lisa förtäljer att hon 

tycker att hon blev sedd och bekräftad av lärarna på lektionerna: 
 

De sa att det här kommer du att fixa, bara du ser till att vara här varje dag. Min mentor hon 

ställde upp jättemycket och sa att jag var duktig när jag lyckades med något. Jag säger ju vad 

jag tycker, så lärarna lyssnade nog. Jag tycker faktiskt att det inte fanns några dåliga lärare. 

Alla var jättebra. Jag tyckte att faktiskt att jag var duktig i det jag gjorde. 
 

Jag tycker mig skönja av det ovanstående citatet att Lisas lärare verkar ha varit engagerade i hennes 

skolsituation och ville få henne inkluderad i skolan och i klassen. Att lärarna faktiskt såg att Lisa kan 

prestera bra, kan ha stärkt hennes självbild, vilket jag tycker också framgår i ovanstående citat. Det 

förefaller som om Lisa tillslut lyckades att höja betygsresultaten i alla ämnen utom i matematiken. När 

Lisa själv får fundera på orsakerna till att hon genomgick grundskolan med ofullständiga betyg säger 

hon: 

 
[…] att jag inte ska missköta mig något mer i skolan. Tråkigt att det skulle bli såhär. Att jag 

inte skulle få några betyg. Allt detta beror nog på att jag var skoltrött och att jag inte mådde 

bra av att inte gå till skolan. Hade det varit helt annorlunda, så hade jag nog fått bra betyg och 

inte behövt gått på IV. 

 

Citatet ovan kan indikera på att Lisa har skapat sig en förståelse för sin nuvarande skolsituation. Hon 

verkar även har skapat sig en insikt om att hennes frånvaro från grundskolan kan ligga till grund för 

hennes ofullständiga grundskolebetyg.  
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Jag tycker mig uppleva att Lisa har under hela intervjun framhållit föräldrarnas engagemang under 

grundskolan och säger sig att ha upplevt det som en trygghet, men å andra sidan svarar hon: 

 
Kanske att mamma och pappa hade varit lite strängare. Liksom ha sagt till mig att nu får du gå 

till skolan och du fixar det här och att det inte var något problem. 

 

Ovannämnda citat upplever jag som intressant. Här ser jag att det helt plötslig verkar uppstå en 

ambivalens i Lisas uppfattning av föräldrarnas engagemang under grundskolan. Under hela intervjun 

upplever jag att hon har framhållit föräldrarnas inkludering i hennes skolsituation, men i och med detta 

uttalande tycks det förefalla som om hon anser att de kunnat stötta och uppmuntrat henne mer än vad 

de har gjort under grundskoletiden. Jag tycker mig skönja att även i lärarnas engagemang har Lisa en 

ambivalent uppfattning: 

 
Jag kan tycka att lärarna kunde ha stöttat mig lite mer i början. Redan när jag var ny i skolan. 

Då tror jag att jag nog hade gått till skolan. 

 

Av ovanstående citat att döma, förefaller det som att lärarnas omtanke av Lisa som ny elev kan ha haft 

en möjlig exkluderingseffekt i stället för en inkluderingseffekt. Det var kanske med omtanke från 

lärarnas sida att låta inkluderingsprocessen få ta tid för Lisa, men hon upplever det nu att hon 

exkluderades som ny elev av lärarna i klassen.  

 

Peter 

Peter berättar för mig att han är uppvuxen med sin adoptivmor, adoptivfar och halvbror i en stad i 

Mellansverige. Peter är adopterad från Syd- Amerika och kom till adoptivföräldrarna när han var några 

månader gammal. Hans mamma jobbar inom länets landsting, med vad vet han inte, och pappan är 

kommundirektör på orten. Vad eller om föräldrarna har en utbildning vet han ingenting om. Peter 

berättar att han bodde tillsammans med sin halvbror och adoptivföräldrar. Hans halvbror är 

föräldrarnas biologiska son. Peter berättar att hans föräldrar trodde att de inte kunde få några barn och 

det var av den anledning de adopterade honom. Hade brodern kommit före Peter, så tror han att inte 

föräldrarna hade velat ha honom. Peter säger:  
 

Dom hade inte överhuvudtaget velat adoptera mig om han hade kommit före mig.   

  

Utifrån ovannämnda citat så tycker jag mig skönja att Peter antar att han som adopterad inte skulle 

vara lika önskvärd som sin bror. Här kan jag finna en möjlig form av självstämpling.  
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Det verkar förefalla som att Peter ser sig som ett icke-önskvärt barn. Enligt Peters egen utsago, så har 

föräldrarna på ett tidigt stadium informerat honom om hans bakgrund. Han berättar: 

 
Dom kör alltid med öppna kort så det har varit en naturlig del att jag inte är deras barn. […] 

och jag antar att det var en väldigt bra och viktig del för dem. Jag visste att de inte var mina 

föräldrar.  

 

Genom ovannämnda citat, ter det sig som att föräldrarnas information till Peter om att han inte var 

deras biologiska barn, kan på ett tidigt stadium ha skapat en möjlig exkludering av Peter. Jag kan se 

möjligheten till att det kan ha varit en utlösande faktorn till Peters möjliga självstämpling som 

”avvikare.” Å andra sidan tycks det verka som att föräldrarnas tidiga information om att Peter var 

adopterad och inte deras biologiska son kan ha upplevts som positiv av honom . Han verkar se det 

mera som en ärlighet från föräldrarna. Han säger att: 

 
[…] och jag måste ge kredit till mina föräldrar för att de alltid har varit öppna och ärliga med 

det. 

 

Jag tycker att det ovanstående citatet mycket väl kan peka mot att Peter upplevde föräldrarnas 

öppenhet positivt. Men den tänkbara särskiljande av honom som icke-biologiskt barn kan också skapa 

en möjlig exkludering av föräldrarna. Det verkar som om att föräldrarna indirekt verkar se Peter som 

en ”oäkta” son, vilket jag inte ser som en bra start för inkluderingsprocessen mellan honom och 

föräldrarna. Jag anser att det går att skönja just detta i nedanstående citat, där han belyser sin tänkbara 

exkludering från föräldrarna: 
 

Jag minns att jag ville vara mycket för mig själv när jag var liten. Jag ville helst sitta instängd 

på mitt rum och leka för mig själv. 

 

Utifrån det ovannämnda citatet, så verkar det vara som om Peter har haft en stark känsla av 

föräldrarnas exkludering och på så sätt självmant valt att exkludera sig från de övriga 

familjemedlemmarna. Det förefaller som, anser jag, att han inte kände sig inkluderad och på så vis 

valde ensamheten på sitt rum. Redan i början av intervjun berättar Peter att han har fått diagnosen 

Aspberger syndrom. Han berättar att det syntes på ett tidigt stadium att han hade Aspbergers syndrom. 

Här kan jag uppleva att han stämplar sig själv som ”avvikare”, utifrån diagnosen. Han verkar se sig 

själv som ”annorlunda” och inte som alla andra ”normala” barn. Peter säger att även hans föräldrar 

inte såg honom som ett ”normalt” barn. Han beskriver det så här:  
 

[…] väldigt tydliga Aspbergerbeteenden. Det märktes väldigt tidigt, eller det var uppenbart 

rätt tidigt att jag inte var som alla andra, som mina föräldrar ”fint” kunde uttrycka det. 
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Utifrån ovannämnda citat tycker jag mig kunna skönja att Peter troligtvis kan ha stämplas av 

föräldrarna som ”avvikare.” Det förefaller även som att de muntligt har uttryckt detta till 

Peter. Han berättar att han och halvbrodern tillbringade mycket tid tillsammans när de var 

små, men för sex år sedan upplöstes deras kontakt med varandra och detta ser han som en 

tragisk syskonsituation. Han tror att hans bror har ADHD, Damp eller Autism. Han säger: 

 
 […] då tappade vi helt kontakten med varandra. Då menar jag helt. Vi har inte pratat sen 

dess. Inte alls och ändå bodde han i rummet bredvid. Det var ingen otrevlig attityd, utan det 

var bara en likgiltighet. Detta är en väldigt tragisk historia. Jag önskar att det hade varit 

annorlunda. Jag brukar tänka på hur bra det kunde ha varit och kan, inte ofta, men ibland så 

saknar jag honom lite. Jag tänker ofta på att jag kanske kunde ha gjort saker och ting bättre för 

att det skulle vara bättre mellan oss. […] jag tror snarare på Autism. För att han är så otrolig 

lättretad. Det har han varit enda sen han var jätte liten. Jag har Aspbergersyndrom. 

 

Detta ovanstående citat ser jag som intressant. Peter verkar inte enbart stämpla sig själv utifrån en 

diagnos, utan han verkar att vilja tillskriva halvbrodern en symtom och som han inte har några som 

helst belägg för. Jag kan se detta som att han troligtvis vill känna någon form av inkludering och det 

kan han möjligen göra då han känner att de bägge har en form av diagnos. Peter förtäljer att han och 

brodern inte har någon form av kontakt idag och det verkar som att han skuldbelägger sig själv för 

brödernas tragiska relation . Peter berättar att han troligtvis hade kunnat göra på ett annorlunda vis för 

att rädda relationen mellan honom och brodern. Detta kan komma sig av en möjlig insikt över att han 

faktiskt kan ha en del i att det blev som det blev mellan honom och brodern. Jag tycker mig skönja, 

utifrån nedanstående citat, att det förefaller som om Peter upplever väldigt starkt att hans föräldrar såg 

honom utifrån hans diagnos, vilket kan ha lett till att han valde att flytta till ett behandlingshem när 

han gick i högstadiet. Där bor han än idag. Han förtäljer: 

 
Jag kände att jag måste flytta ut. Mina föräldrar har aldrig litat på mig att jag kommer att 

kunna klara mig själv. Aldrig. De har heller aldrig sett mig som Peter, utan sett mig som 

Aspberger-Peter. De har aldrig trott att jag kommer att kunna göra mitt liv till något bra. 

 

Det förefaller, utifrån ovannämnda citat, som att en möjlig exkludering mellan honom och familjen nu 

är ett faktum. Peter berättar att han ser sin flytt komma sig utav att föräldrarnas bristande tillit till att 

honom. Jag tycker att det ter sig som om föräldrarna många gånger och indirekt kan ha stämplat 

honom som en ”odugling” som inte klarar av någonting i sitt liv. Detta uttalande av Peter kan också 

förstås som att han har en avsaknad av att bli sedd och bekräftad av föräldrarna. Jag tycker att det 

förefaller som om Peter har en stark upplevelse av att föräldrarna enbart har sett honom som ett 

”problembarn” med diagnos.  
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Föräldrarnas perspektiv av Peter kan mycket väl ligga till grund för hans ständigt negativa stämpling 

av sig själv. Han verkar inte uppleva någon inkludering i behandlingshemmet. Han beskriver det så 

här: 

 
Jag bor nu på ett hem som är till för att slussa ut folk. De bryr sig inte så mycket om oss som 

bor där. De vill bara se till att vi gör våra hemsysslor och att vi sköter oss när vi är där. Ingen 

bryr sig så särskilt mycket om vad som pågår utanför huset, i princip. Egentligen, i alla fall 

vad jag tycker.” […] de som bor där har någon form av problem. Det är allt från problem 

hemma eller problem med sig själv. 

 

Det som jag anser intressant i ovannämnda citat är att det tycks som om han inte bara stämplar sig 

själv som ”avvikare”, utan även verkar stämpla de andra som befinner sig under samma tak. Peter 

förtäljer att det inte existerade några speciella förväntningar inför skolstarten och det berodde på: 

 
Jag har aldrig några förväntningar på saker och ting innan jag är i situationen. Jag tar saker 

när det sker. Jag måste konfronteras med situationen först, för då hindrar jag besvikelser. 

 

Detta citat kan, som jag ser det, indikera att hans möjliga självstämplande som ”oduglig”, kan ha 

påverkat till att han inte hade några speciella förhoppningar på skolan. Innan Peter hade börjat i skolan 

så förefaller det som om han var beredd på ett eventuellt misslyckande av honom som elev. Detta kan 

möjligtvis ha uppkommit utifrån en tänkbar stämpling av föräldrarna på Peter som ”avvikare” och 

”odugling.” Jag tycker det ter sig som att han redan har skapat sig en någorlunda negativ självbild. 

Peters första minne av att börja i skolan verkar ha bestått av en irritation. Han förstod inte betydelsen 

av att börja i skolan:  

 
Varför i hela friden ska jag göra det här? Jag var så himla irriterad över det hela. Här kommer 

de också se mig som han, Aspberger-Peter.  

 

Utifrån Peters egen utsago, så verkar det som att han alltid har betraktas av omgivningen som 

”avvikare”, utifrån sin diagnos. Detta kan ha medverkat till en möjlig svag självbild som i sin tur kan 

ha legat till grund för återupprepande självstämpling som ”avvikare” och ”odugling”. När Peter gick i 

klass ett skedde förmodligen den första stämplingen av honom som elev och individ. Stämplingen 

verkar ha kommit både från lärare och elever. Det förefaller som att Peter kan ha setts som ”avvikare” 

och ”odugling” av en lärare. Detta kan ha kommit utifrån att han var vänsterhänt och höll besticken på 

ett annorlunda sätt.  
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Peter berättar att läraren talade om för honom att han inte skulle hålla besticken som han gjorde och 

det verkar hon ha talat om ljudligt inför alla klasskamrater, som i sin tur verkar ha skrattat åt honom 

och förlöjligat honom. Jag tycker mig skönja att det var efter denna incident som han troligtvis började 

självstämpla sig utifrån sin diagnos. Han berättar själv att han ofta kallades för Aspberger-Peter och att 

en del av klasskamraterna såg honom som CP-unge. Detta kan indirekt visa vilka tänkbara effekter 

självstämplandet kan inverka på en individs självbild. Så här beskriver han den oförglömda incidenten: 

 
 […] väljer ut ord hon vill få fram och de gör hon på ett mycket obehagligt sätt. […] säger då 

till mig; är du vänsterhänt? Hon säger det väldigt, väldigt allvarligt. Jag blev fullkomligt 

livrädd. Jag kommer ihåg att jag tänkte vad det var för allvarligt fel jag hade gjort.. Hur kan 

man säga till ett barn, eller till någon att man håller gaffeln i fel hand? Det som gjorde mest 

ont, det var inte det att kärringen skrek åt mig, utan alla jävla ungar som hade kul åt det och 

skrattade. 

 

Citatet ovan kan möjligen vara det som ligger till grund för Peters egna perspektiv på sig själv som 

”avvikare”. Det förefaller som att Peter i denna stund har ett perspektiv på skolan som inte enbart vara 

ett lärosäte, utan även en plats där det existerar människor med illvilja. Han säger såhär: 

 
Just den dagen tror jag att jag började fatta att skolan som läroplats inte bara var för ämnen, 

utan en läroplats i ondska. Där jag Aspberger-Peter var den onde. 

 

Utifrån ovanstående citat ter det sig som om Peter på ett tidigt stadium har skapat sig en mycket 

negativ och snedvriden bild av skolan, och som verkar ha genomsyrat hela hans 

skolperspektivperspektiv. Peter förtäljer att hans föräldrar försökte att vara inkluderade i hans 

läxläsning, men att de till slut gav de upp. Så här säger han: 

 
 

Jag tror att de tillslut fattade att det inte var någon idé att försöka att få mig att göra något. Jag 

tror att de tillslut inte brydde sig om jag gjorde något eller ej. 

 

Här tycker jag att det kan finnas en möjlighet att föräldrarna exkluderade honom. De ter sig som om 

att de gett upp hoppet om att utföra läxorna med Peter. Enligt Peters egen utsago, så verkar det som 

om att han klarade skolan, trots att han inte genomförde några läxor. Han säger sig ha kunnat ha läst 

flytande redan i lågstadiet och han säger att han var bra i alla ämnen, förutom i matematiken. I detta 

ämne får han extrahjälp av en lärare som kom att betyda mycket för honom och han beskriver med en 

varm röst: 
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[…] och hon var underbar som lärare. Ironiskt nog var hon inte intresserad av att vi skulle 

sitta och gå igenom tal för tal, utan hon var intresserad av att visa tal med saker.  Hon var 

noga med att alla fick hjälp och fick prova framme vid tavlan.  

Vi hade det mysigt på hennes lektioner. Jag upplevde lektionerna som mycket positiva och att 

jag faktiskt lärde mig något av matematikens system.  

 

Att Peter möjligen kan ha blivit utsatt för en exkludering från de övriga i klassen, upplever jag som att 

han inte har sett som något negativt. Detta kan bero på att Peter kände att han med henne var 

inkluderad. Han verkar ha blivit bekräftad och sedd av läraren, viket även kan ligga till grund för hans 

positiva perspektiv av dessa matematiklektioner. Jag kan se att den troligen förekommande 

inkluderingsprocessen verkar ha fungerat väl för honom i denna grupp och det kan komma sig av en 

känsla av en likvärdighet.  Jag kan tänka mig att detta kan ha stärkt hans självbild, eftersom, enligt 

Peters egen utsago, upplevde han att han lärde sig mer med hennes undervisningsmetoder än på de 

traditionella matematiklektionerna. Peter berättar för mig att han fick den hjälp som han behövde på 

lektionerna av lärarna, men att han inte brydde sig så mycket om de kom eller inte kom och hjälpte 

honom. Han säger: 

 
Jag brydde mig inte så värst om de såg mig. Jag tyckte att det var lugnast så. Jag försökte till 

det gick, gick det inte så gjorde jag något annat. Ibland såg de att jag hade svårt för något, 

ibland inte, men det spelade ingen roll för mig. 

 

Ovanstående citat förefaller innebära att han väljer att exkludera sig själv och lärare i klassen. Det 

positiva minnen Peter har från lågstadiet är att han var inkluderad i en skolpjäs. Detta beskriver han 

med en stor positiv inlevelse: 

 
Jag kommer ihåg att jag fick vara med i en skolpjäs. Det var mycket lärorikt. Jag lärde mig 

hur människor interagerar och hur jag själv fungerar. 

 

Det verkar, utifrån ovannämnda citat, som att Peter troligtvis har börjat skapa en viss form av 

förståelse för hur inkluderingsprocesser kan fungera. Jag tycker att det går att skönja att han blir 

inkluderad i en kamratgrupp för första gången. Han säger sig tro att denna förståelse för sig själv och 

andra var mer av intresse än att lära sig skolämnena. Han säger: 
 

Så det där med att man skulle lära sig att räkna blev inte så viktigt.  

 

 

 



  40

Ovannämnda citatet kan peka på att Peter nu har skapat sig en nonchalant inställning till matematiken. 

Kontentan av detta verkar ha blivit att han under hela grundskoletiden tycks ha haft mycket stora 

problem med matematik och som nu möjligen kan ligga till grund för hans ofullständiga 

grundskolebetyg. Peter verkar ha haft många kamrater i skolan, men det tycks förefalla som han valde 

att självmant exkludera sig. Han förtäljer att han aldrig har varit intresserad av att ha vänner: 

 
 […]ville mest vara för mig själv. Jag hade inget intresse över att ha kompisar. Jag brydde mig 

inte. 

 

Utifrån ovanstående citat, tycker jag mig skönja att Peter förmodligen började exkludera sig själv än 

mer och på så sätt försöker övertyga sig själv att han inte var i behov av att ha vänner. Peter förtäljer 

att han upplevde sig mycket förvirrad på mellanstadiet mycket förvirrad, men när han fick sin diagnos, 

Aspbergers syndrom, så förstod han varför han har känt sig ”annorlunda”. Han beskriver så här: 

 
[…]när jag fick veta att jag hade Aspberger och tänkte att det finns en anledning till att jag 

alltid har varit annorlunda.  

 

Jag kan även se i ovanstående citat, att det förefaller som att han troligtvis alltid har och kommer att 

stämpla sig som ”avvikare”, då utifrån att ha blivit diagnostiserat. Det som här kan skilja från Peters 

övriga och möjliga självstämpling, är att han här tycks använda sin diagnos till att legitimera 

stämplingen. Detta kan ligga till grund för en tänkbar försvagad självbild. Här kan jag se att Peter än 

mer verka exkludera sig från omgivningen, men det jag anser är av vikt att belysa i detta sammanhang 

är att Peter faktisk verkar vara stolt över sin diagnos, eftersom det är många kända människor som har 

Aspberger syndrom. Han uppger Albert Einstein som exempel. Enligt Peters egen utsago, så verkar 

det som att det har gått bra för honom i ämnena Bild och SO. I matematiken tycks det som att det 

fungerar sämre än tidigare. Nu så verkar det som att han upplevde att han inte förstod någonting av 

matematik. Jag tycker det förefaller som att han började totalt exkludera sig från dessa lektioner. Han 

uppger att: 

 
Jag gav totalt fan i matten. Jag var helt enkelt inte intresserad. När det var lektion i matte satt 

jag och läste böcker. Jag har alltid varit intresserad av att läsa. Böckerna gav mig en massa 

lärdomar om mig själv. Jag läste mycket om psykologi. 

 

Utifrån ovanstående nämnda citat, kan jag tycka att det ter sig som att den möjliga exkluderingen av 

Peter från matematiklektionerna blev ett faktum.  
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Det som kan ha varit orsaken till hans självvalda exkludering från matematikundervisningen kan, 

enligt min tolkning, bero på att en lärare verkar ha gett upp hoppet om att Peter skulle lära sig 

matematiken tillslut. Detta sa en lärare flera gånger till honom. Peter säger följande: 

 
en lärare satte sig ofta bredvid mig och sa med en allvarlig stämma; Jag har försökt så många 

gånger att få dig att förstå matten, men det verkar vara omöjligt, och nu börjar det bli bråttom. 

Lär du dig inte under denna termin, ja, då kommer det bli tufft för dig att hänga med under 

lektionerna. 

 

Jag kan se en möjlighet, utifrån ovannämnda citat, att läraren kan redan här ha exkluderar Peter från att 

lära sig ämnet. Läraren tycks, enligt min tolkning, även ha stämplar honom som ”omöjlig” till att lära 

sig matematik och redan exkludera Peter från framtida matematikundervisning. Detta kan förmodligen 

ha påverkat Peters tänkbara svaga självbild. Jag kan även se en möjlig risk att läraren alltid kommer att 

ha en tro om att Peter inte kommer lära sig matematik. Allt detta kan ligga till grund för hans 

ofullständiga betyg, eftersom att han inte än idag har några betyg i matematik. 

 

Det förefaller som att det existerade en mellanstadielärare som såg och bekräftade honom för den han 

var. Peter förtäljer att hon var hans lärare i flera ämnen, men inte i matematik.  Jag tycker mig kunna 

skönja att han troligen var bekräftad av henne och det verkar som att Peter hade ett stort förtroende för 

henne. Han beskriver henne och säger: 

 
Henne kunde man diskutera med om vad som helst. Hon blev som en extramamma för mig, 

för henne kunde man prata med om allt. Så hon var jättebra för mig. Hon sa ofta att jag var 

duktig. 

 

Genom att läraren verkar ha inkluderat Peter i skolsituationen, så tror jag, att det kan ha haft en positiv 

inverkan på hans självbild. Hon bekräftade att han hade en kapacitet för att lära sig saker. Det ter sig 

som att han inte blev stämplad av henne som ”oduglig” och ”avvikare.  Peter berättar att han inte hade 

någon som helst kontakt med sina föräldrar under högstadiet. Utifrån Peters egen utsago, så tycker jag 

att det ter sig som att han under denna tid var helt exkluderad från familjen, och som jag förstår det, så 

var det också en orsak till att han flyttade till ett behandlingshem. Han verkar fortfarande vara 

exkluderad från sin bror då de ännu inte har någon kontakt. Peter berättar att han upplever att de 

ansvariga på behandlingshemmet inte var engagerade i Peters skolsituation. Enligt Peters egen utsago, 

fick han aldrig någon hjälp med läxor av de ansvariga på behandlingshemmet. Han säger: 

 
 



  42

De var bara måna om att om man kom för sent till eller från skolan så skulle man höra av sig 

och förklara anledningen till förseningen. […] ja, jag tror att de tyckte att de som hade med 

skolan att göra skulle jag ta upp med de berörda på skolan.  Det förekom aldrig att de satt med 

mig och gjorde skolarbeten, men jag brydde mig inte. Inget med skolan kändes så viktigt i 

mitt liv. 

 

Jag tycker det förefaller, utifrån ovanstående citat, att de ansvariga på behandlingshemmet kan ha 

exkluderat Peter genom att uppvisa en möjlig nonchalans för hans skolsituation. Detta kan ha lett till 

Peters egna troliga nonchalanta inställning till sin skolsituation, eller så kan detta ha påverkat Peters 

starka frustration för skolan: 

  
[…] och det existerade många tankar om min existens här på jorden. Jag hade mycket ångest 

över det mesta om mitt liv. Vad vill jag med mitt liv? Jag började känna mig mycket osäker.  

Dessvärre för sent, vilket nu gör så att det känns som hela stan kände mig som Sämst-Peter 

eller Aspberger-Peter. Att de drog skämt om mig. Det blev som en grej för mig att sprida 

ryktet vidare och det gjorde jag också. 
 

Av det ovannämnda citatet, tycker jag mig se att det kan te sig så att Peter nu har börjat reflektera över 

sin skolsituation, men det kan även vara en form av ett identitetssökande. Det kan likaså finnas en 

möjlighet att han har skapat sig tankar över sin tänkbara exkludering från omgivningen och börjat 

fundera på om skulden till exkluderingen ligger hos honom. Hans stämpling som ”avvikare” verkar 

vara djupt rotad i hans självbild och identitet. Istället för att känna sig helt vilsen i sin 

identitetsuppfattning så ter det sig som om Peter ser till att få stämplingen som ”avvikare” styrkt av 

omgivningen genom att dra skämt om sig själv som ”avvikare” och ”odugling”. Jag tycker det verkar 

som att Peter nu har helt exkluderat sig själv från skolan och klassen. Peter förtäljer att anledningen 

var att han inte mådde bra psykiskt. Motivet till hans psykiska ohälsa vill han inte gå in på, vilket jag 

har accepterat och därmed inte kan dra några slutsatser av. Han beskriver det hela så här: 
 

Mycket för att jag började må dåligt. Jag började strunta totalt att gå till skolan och det är 

mycket därför jag är här. När jag gick ur nian så hade jag IG i alla ämnena. Jag hade bara G i 

bild. 
 

Ovanstående citat kan beskriva Peters tänkbara exkludering i skolan. När han nu tänker tillbaka på sin 

grundskoletid så säger han: 

 
Jag är nog dödsdömd när det gäller att få bra betyg, i alla fall när det gäller matten. Jag 

kommer nog aldrig få betyg i detta ämne.  
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Matten drar ner allting annat och jag kommer att ha svårt att komma in på något efter detta. 

Det kommer nog vara en omöjlighet. Jag är redan på förhand dömd att gå vidare till en annan 

utbildning. Det är bara så. 

 

Av ovanstående citat att döma, så kan jag skönja att en troligen ständig stämpling av Peter, både från 

honom själv och från omgivningen, kan ha förstärkt hans möjliga svaga självbild och identitet. Jag 

tycker det förefaller som att han exkluderar sig totalt från en eventuell vidareutbildning. 

 

 

Sammanfattning och Slutsatser 

Övergripande kan sägas att möjliga exkluderingsprocesser tar sig olika uttryck. För de tre personer jag 

samtalat med verkar de börja vid olika tidpunkter, bestå av olika faktorer, och ha olika förlopp. Tabell 

1 här nedan ger en indikation på när exkluderingsprocesserna påbörjats, och om och hur de kan ha 

fortlöpt för respektive respondent. 

 

 

 

Tabell 1. Inkluderings- och exkluderingsprocesser för respektive respondent.  

I= inkludering, E= exkludering, SE= självexkludering. 

 

Inkludering/Exkludering Familj Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet 

     

Björn E E E/SE E 

Lisa I I I/SE SE/I 

Peter E E/SE E/SE E/SE 
 

 

Tabellen illustrerar att medan Björn och Peter exkluderas i familjen redan före skolstart, så verkar Lisa 

inte exkluderas förrän i mellanstadiet. Det är här intressant att notera att medan Björn och Peters 

tänkbara exkluderingsprocesser verkar ha sin utgångspunkt i familjen, och därefter troligtvis fortsatt i 

skolan, så förefaller det som att Lisas exkluderingsprocess snarare är självskapad.  

Exkluderingsprocesserna har sin utgångspunkt i olika faktorer, som enligt respondenternas utsagor 

haft betydelse för att de i slutändan fick ofullständiga betyg i grundskolan. I Tabell 2 illustreras 

respektive respondents tänkbara exkluderingsfaktorer. 
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Tabell 2. Exkluderingsfaktorer för respektive respondent. 

 

 Familj Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet 

     

Björn a) Styvfar 

b) missbruk 

a) mobbning 

b) utpekad som 

bråkmakare 

a) mobbning 

b) undandragande 

c) stämplad av 

lärarna 

 

a) föräldrarnas 

missbruk tilltar 

b) ingen studiero 

c) ingen hjälp m 

läxor 

d) flytt till 

familjehem 

Lisa Inkluderad Inkluderad a) flytt 

b) blyg inför nya 

klass-kamrater 

c) begynnande 
skoltrötthet 

a) ytterligare flytt 

b) frånvaro under 
helt läsår 

Peter a) adoption 

b) Relationen m 

brodern 

c) Lämnar familj, 

flytt t 

behandlingshem 

a) fördiagnosticerad 

b) stämplad av lärare 

c) CP-unge/ 
Aspberger-Peter 

a) diagnos fastställd 

b) stämplad av lärare 

c) undandragande 

a) ingen hjälp m 
läxor 

b) självironi 

c) frånvaro 

 

 

 

Tabellen illustrerar att möjliga exkluderingsfaktorer varierar kraftigt för de tre jag samtalat med. 

Medan Björns exkluderingsfaktorer verkar ha sin utgångspunkt i tragiska familjeomständigheter, vilka 

kan ha följt honom under skoltiden, kan Peters exkluderingsfaktorer relateras till det utanförskap han 

upplever som adopterad och sin Asperger diagnos.  Jag tycker att det förefaller som att adoptionen och 

Asberger-diagnosen bidrog till att definiera honom som avvikande. Han tycks ha stämplat sig själv 

lika snabbt som klasskamraterna gjorde det, med både en exkludering och en självexkludering som 

följd. Jag kan se att Lisas exkluderingsfaktorer skiljer sig från Björns och Peters. I hennes fall 

handlade det framför allt om självexkludering.  

Denna kan hänföras till den flyttning hon gjorde där hon fysiskt kom att skiljas från trygghet och 

vänner och som innebar att hon exkluderade sig från den nya skolan och de nya klasskamraterna. 

Slutsatsen av studien är att elevernas tänkbara stämplings- och exkluderingsfaktorer, så som de 

berättat om dem i våra samtal, förefaller att bestå av såväl individrelaterade som skolrelaterade 
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faktorer. Jag tycker mig skönja att variationerna i dessa faktorer samt de olika kombinationerna av 

dessa, tycks ha påverkat elevernas möjliga stämplings- och exkluderingsprocesser i olika riktningar. 

Gemensamt har de olika berättelserna att de alla verkar innehålla tänkbara stämplings- och 

exkluderingsprocesser som bidragit till att eleverna inte fått fullständiga grundskolebetyg.  

 

Genom tillämpning av Goldbergs (1980) teori har jag kunnat skönja var respondenternas olika 

tänkbara exkluderingsprocesser kan ha påbörjats och fått indikationer på deras möjliga respektive 

stämplings- och exkluderingsfaktorer. Björn och Peters stämplingsprocesser blir tydliga på ett tidigt 

stadium i deras liv och verkar handla om den primära avvikelsen, d. v. s. från de signifikanta andra. 

Jag kan även se en antydan till att pojkarnas tänkbara stämplings- och exkluderingsprocesser följer 

Goldbergs fyra stadier. Stämplings- och exkluderingsprocesser från den samhälleliga avvikelsen tycks 

för Björn bestå av mobbning från andra elever, och för Peters del ter det sig snarare vara en fråga om 

självstämpling, men med inslag av exkludering och stämpling från omgivningen, d.v.s. det Goldberg 

kallar för samhällig avvikelse. Lisas stämplings- och exkluderingsprocesser skiljer sig från pojkarnas 

och följer inte Goldbergs stadieteori, där den primära avvikelsen är den första i stämplingsprocessen. I 

motsats till pojkarnas exkluderingsprocesser beskriver hon främst en självstämpling och 

självexkludering. Jag diskuterar detta närmare i nästa avsnitt.  

 

 
 
 

Diskussion 
Syftet med min studie är att undersöka de tänkbara exkluderingsprocesser som kan ha lett fram till att 

elever fått ofullständiga betyg i grundskolan. Mina undersökningsresultat visar övergripande att det 

kan förekomma variationer när det gäller respondenternas möjliga stämplings- och 

exkluderingsfaktorer. Variation tycks förekomma även rörande tidpunkten för tänkbar stämpling och 

exkludering för de olika respondenterna, och dessa faktorer upplevs av respondenterna ha påverkat 

deras grundskolebetyg. 
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Respondenternas stämplings- och exkluderingsfaktorer 
 
Resultaten visar att de faktorer som kan ligga till grund för eventuell stämplings- och exkludering för 

de tre respondenterna varierar och därmed kan de förstås vara individuella. Stämplings- och 

exkluderingsfaktorer inom familjen kan utgöras i det empiriska materialet av adoption, diagnoser, 

missbruksproblematik, men det gäller inte för alla tre respondenter. Lisa uppger att hon troligtvis inte 

exkluderades eller blev utsatt för stämpling av sin familj. Björns och Peters stämplingsfaktorer i 

skolkontexten verkar ha några faktorer som också till en viss del har kunnat identifieras. Jag tycker det 

förefaller att det kan vara såväl elevers som lärares stämpling och exkludering som kan vara en 

bidragande orsak till deras ofullständiga grundskolebetyg. Då lärare möjligtvis stämplar dessa elever 

legitimerar de också elevernas stämpling och förstärker båda dessa pojkars exkluderingsprocesser.  

 

Jag tycker att det förefaller som om lärarna och skolan har problematiserat Björn och Peter, snarare än 

att problematisera helhetssituationen, viket kan ha inneburit att skolan åtminstone delvis bortser från 

sitt ansvar för situationen. Här vill jag mena att skolans åtgärder kan ha bidragit till pojkarnas 

ofullständiga grundskolebetyg. I Lisas fall har jag inte kunnat identifiera några tänkbara stämplings- 

och exkluderingsfaktorer från skolan som sådan. Istället tycker jag mig skönja att skolan väl har tagit 

sitt ansvar och försökt inkludera Lisa, men att hon själv har exkluderat sig. Jag kan se en möjlighet att 

Lisas stämplings- och exkluderingsfaktorer kan finnas utanför skoltexten och kanske i hennes egen 

tänkbara negativa självbild och undandragande. 

 
 
 

Respondenternas stämplings- och exkluderingsprocesser 
 

 Jag tycker att det ter sig som att Björn och Peter på ett tidigt stadium stämplats som ”avvikare” och 

”oduglingar” av de signifikanta andra, d.v.s. familjemedlemmarna, vilket utgör exempel på den 

primära avvikelsen (Goldberg 1980).  Björns och Peters tänkbara stämplings- och 

exkluderingsfaktorer verkar således familjerelaterade, men de skiljer sig åt. Björn verkar ha stämplas 

och exkluderas av sin biologiska mor och styvfar medan Peters stämpling och exkludering verkar ha 

tett sig ömsesidigt mellan honom och brodern.  Jag kan skönja att Peter tycks stämpla brodern som 

autistisk och verkar exkludera honom, på samma sätt som brodern tycks stämpla Peter som avvikande 

och verkar exkludera Peter. Lisas tänkbara exkluderings- och stämplingsprocesser förefaller att skilja 

sig markant från Björn och Peters, eftersom hennes eventuella stämplings- och exkluderingsfaktorer 

inte kan relateras till familjen, och därmed inte till den primära avvikelsen (Goldberg, 1980).  
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Jag tycker istället att det förefaller som om hennes möjliga stämplingsprocess startar först vid 

Goldbergs andra stadium av stämplingsprocesser, nämligen samhällelig stämpling, vilken ter sig ta vid 

utanför hemmet. Lisa tycks avskilja sig också från Björns och Peters möjliga stämplings- och 

exkluderingsprocesser, och från Goldbergs teoribeskrivning, eftersom hon inte verkar stämplas och 

exkluderas genom större normförbrytelser, utan genom beteendeinkongruens (Goldberg, 1980). Jag 

tycker att det förefaller som att det är hon själv som märker hur hon troligtvis har förändrats, och 

verkar inte längre känna igen sig själv, vilket kan skapa en identitetsambivalens. Sekundärt kan detta 

leda till möjliga konflikter med skolan och med föräldrar, vilket kan leda till stämpling. Jag anser det 

är av vikt att komma ihåg att hon troligtvis självstämplar och självexkluderar sig (Johansson, 2002), 

innan hon kan stämplas som problematisk eftersom hon inte låter sig återinkluderas.  

 

I hennes fall verkar det som att såväl skola som föräldrar anstränger sig för att återinkludera henne till 

skolan. Hennes eventuella ovilja att återinkluderas till skolan kan, som jag ser det, förklaras av att hon 

går in i det Goldberg kallar för sekundär avvikelse, d.v.s. då hon är medveten om att hon bryter 

skolans och föräldrarnas normer, samt avvikelseupprätthållande. Jag kan skönja att hon tycks 

vidmakthålla en tänkbar självstämpling och självexkludering, vilket i sin tur kan förstärka den 

sekundära avvikelsen. Lisas beteendeinkongruens, dvs. det handlande som inte överensstämmer med 

hennes egen självbild, kan ha lett till en förändring av handlandet som i sin tur resulterade i en 

förbättrad självbild (Goldberg, 1980).  

 

 
 

Kritisk diskussion 
 

Jag tycker det är intressant att notera att de fyra stadier som Goldberg identifierat och indelat 

stämplingsprocessens sekvenser i, förefaller att inte stämma överens med empirin utifrån Lisas 

berättelse. Lisas berättelse verkar nämligen inte omfatta Goldbergs första stadium, den primära 

avvikelsen, eftersom hon inte tycks vara utsatt för stämpling och exkludering av familjen. Istället tycks 

Lisa beskriva starka familjeband och en varm och kärleksfull och omtänksam föräldrarelation. 

Därmed, utifrån min tolkning, så ter det sig som att Lisas tänkbara stämplingsprocess inte startar 

förrän i Goldbergs andra stadium, i den samhälleliga avvikelsen, eller snarare i den 

beteendeinkongruenta avvikelsen.  

 

 



  48

Jag har visserligen inte funnit att Goldberg bestämt hävdar att stämplingsprocessen slaviskt måste följa 

de olika stadierna i tur och ordning, men det bör ju ändå finnas en kronologisk ordning mellan 

stadierna, annars vore de väl inte indelade på just detta sätt. Jag menar att det kan finnas skäl att 

ifrågasätta, diskutera och undersöka Goldbergs stadiumindelning av stämplingsprocesser, vilket skulle 

kunna utgöra föremål för kommande studier. Jag tycker mig kunna skönja att Björns och Peters 

eventuella stämplings- och exkluderingsprocesser däremot verkar följa Goldbergs fyra stadier i tur och 

ordning, där deras processer ter sig att starta i den primära avvikelsen inom familjen, följt av den 

samhälleliga avvikelsen, där båda eleverna verkar uppleva en möjlig stämpling och exkludering till 

följd av olika former av mobbning.  

 

I Björns och Peters berättelser tycker jag att det går att identifiera en sekundär avvikelse, då det ter sig 

som om de i grundskolan har blivit medvetna om hur omvärlden kan uppfatta deras beteende som 

avvikande. Det förefaller som att de har skapat sig en förmåga att skilja på vad som kan ses av 

omgivningen som rätt kontra fel beteende. Avvikelseupprätthållandet verkar i Peters fall bestå av att 

göra sin diagnos till en ”grej”. d.v.s. han tycks skapa en falsk självbild utifrån omvärldens reaktioner 

på hans beteende vilket kan ha orsakat hans möjliga Aspergerproblematik.  I Björns fall ter det sig som 

att det tänkbara avvikelseupprätthållandet kan ha varit en bidragande orsak till att han sökte sig till 

flickornas umgängesgrupp. Jag tycks mig även kunna se att detta möjligen kan vara en följd av 

pojkarnas mobbning. Utifrån den empiriska kopplingen till teori finns det, anser jag, skäl att 

ifrågasätta och diskutera endera stadieindelningen i teorin, alternativt behålla dem som kategorier utan 

inbördes ordning, eller att kritiskt granska mina tolkningar. Eller varför inte låta detta utgöra föremål 

för framtida forskning? Liksom Hugo (2007) visar de berättelser som Lisa, Björn och Peter delat med 

sig av, att orsakerna till ofullständiga grundskolebetyg varierar kraftigt, och är såväl individ- som 

skolrelaterade. Den här studien har belyst hur tre elever upplevt de tänkbara stämplings- och 

exkluderingsfaktorer som kan ha inverkat på deras ofullständiga grundskolebetyg, vilka jag sedan 

tolkat.  

 

Min studie kan bidra med en belysning av den dynamiska komplexiteten i de faktorer som kan spela in 

i elevernas självbilder och skolprestationer. Däremot kan inte den här undersökningen göra anspråk på 

att kunna isolera de tänkbara stämplings- och exkluderingsfaktorer som kan orsaka och förklara 

ofullständiga grundskolebetyg. Inte heller kan den representera alla de stämplings- och 

exkluderingsprocesser som sker inom skolkontexten. 
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Konsekvenser för skolan och rekommendationer för framtida 
forskning 
 
I och med att såväl lärare som skola förefaller att kunna stämpla och exkludera elever, finns det en risk 

att stämpling och exkludering även legitimeras bland eleverna.  Jag anser därmed att skolans agerande 

kan utgöra grogrund för mobbning bland eleverna, då lärares och vuxnas agerande blir normsättande.  

Skolans stämpling och exkludering av eleverna är nödvändigtvis inte elak, utan kan ha goda 

intentioner för att identifiera svaga elever med särskilda behov, men jag tycker ändock att det inte går 

att förbise att tänkbara stämplings- och exkluderingsfaktorer kan skapa en form av utpekande av 

enskilda individer och etikettering. Man skulle här kunna ifrågasätta hur det kommer sig att skolan 

sällan tycks söka och identifiera extremt studiebegåvade elever med behov av svårare uppgifter?  

 

Jag kan tycka att det förefaller som om skolan till stor del väljer att lägga sin fokus på svagare elever, 

men enligt Nilholm (2006) kan detta vara en följd av att de inkluderas i normaliteten då de sällan 

”sticker ut” från mängden och gör det de förväntas göra. Det övergripande problemet förefaller vara 

att skolan problematiserar eleven och dennes svaga skolprestationer, utan att verka ha en helhetsbild 

över elevens individuella och kontextuella förutsättningar. Jag kan uppleva att skolan inte märkbart 

tycks ha reagerat på Björns tänkbara svåra hemförhållanden, som till synes har varit en viktig orsak till 

hans svaga skolprestationer. Vidare anser jag att skolan heller inte verkar ha identifierat och åtgärdat 

de tänkbara interpersonella konflikterna i klassen. Istället tycktes energin förläggas på att fördela skuld 

och dämpa pojkarnas tänkbara frustrerade reaktioner på en extrem situation. Detta kan ha legat till 

grund för såväl Björns som Peters tänkbara exkludering från kamratskapet.  

 

Sammantaget kan dessa skolor ha gjort en del som möjligen har försvårat pojkarnas skolgång, och som 

ytterst kan ha bidragit till deras ofullständiga grundskolebetyg, vilket blir kontraproduktivt. Skolans 

uppgift är ändå att utbilda alla Sveriges unga människor, men tycks därmed lägga krokben för sig 

själv. Jag tycker att det kan finnas skäl att belysa skolsystemet som sådant och de grundläggande 

antaganden det vilar på. Vad menas egentligen med utbildning utifrån individuella villkor, för vem, 

eller för alla? Och vad krävs detta för strategier, handlingsplaner och rutiner? Här ser jag att det finns 

utgångspunkter för flera framtida forskningsstudier, vilka är av betydelse att snarast belysas. Vidare 

rekommenderas utökad forskning för att beskriva, förklara och förstå elevers upplevelser av 

grundskolan, också utifrån ett stämplings- och exkluderingsperspektiv, för att därigenom kunna bidra 

till att utveckla en pedagogisk praktik som tar sin utgångspunkt ifrån individuella behov och 

förutsättningar. Kanske den svenska skolan kan bli en skola för alla? 
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Bilaga 1 
 

 
 

Hej! 

Jag heter Marita Andersson och läser Pedagogik D på Karlstads universitet. Jag har valt att i min D-

uppsats undersöka studerandens erfarenheter och upplevelser av sin grundskoletid. Jag vill få mig 

berättat hur du förhåller dig till din nuvarande skolsituation och hur dina framtidsplaner ser ut. Dessa 

upplevelser och erfarenheter är utifrån ditt perspektiv, dvs. utifrån din värld.  

 

Det inspelade och utskrivna intervjumaterialet som du medverkat i, och som kommer att belysas i min 

D-uppsats, kommer att vara helt konfidentiella, dvs. det kommer inte att existera namn eller dylikt, 

som kan riskera att avslöja vem som medverkat i intervjun. Jag kommer att använda mig av alias i min 

utskrivna redogörelse, såsom fingerat namn. Därmed är jag den enda som kommer att veta vem som 

har medverkat i intervjun och det kommer bara vara jag som har lyssnat igenom det inspelade 

materialet. Efter att jag presenterat min uppsats, kommer jag att förstöra det inspelade råmaterialet. 

När uppsatsen är godkänd kommer den att publiceras elektroniskt av universitetet. 

 

Om du undrar över någonting, kontakta mig gärna på min mobiltelefon, vilket är det lättaste sättet att 

nå mig på. 

Mob.nr: 0702-78 88 66   

 

Tack för din medverkan! 

 

Mvh. Marita Andersson 

Karlstad 2007-10- 12 

 

Respondentens godkännande 

 

 

Föräldrars godkännande 
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Bilaga 2 
 

 
Intervjuguide 
 
 
Social kulturell bakgrund 

 
Berätta om din uppväxt (social kulturell bakgrund) 
- Var föddes du? 
- Hur gamla är dina föräldrar? 
- Vad jobbar dina föräldrar med, och vad har de för utbildning? 
- Har du bott på samma plats hela ditt liv, eller har du flyttat, vart och hur mycket? 
- Hur ser dina boendeförhållande ut nu? Villa/ lägenhet, förort… 
- Har dina föräldrar någon form av utbildning? Antal, ålder? 
- Är det någon inom din familj som har kända inlärningssvårigheter? (dyslexi, DAMP, osv) 
- Vilka förväntningar hade du inför skolstarten? 
 

 
Upplevelser och erfarenheter av grundskolan 

 
Kan du berätta för mig om din lågstadietid? 
-    Första skolminnet? 
- När du började i lågstadiet, var dina föräldrar engagerade i ditt skolarbete och i så fall hur 

(läxläsning, tex)? 
- Kan du berätta positiva/negativa erfarenheter av lågstadiet? 
- Hur gick det för dig i skolan i lågstadiet? 
- Kan du berätta positiva/negativa erfarenheter av lågstadiet? 
- Hur gick det för dig i skolan i lågstadiet? 
- Vad lärde du dig i lågstadiet? 
- Hur var relationen mellan dig och dina lärare? Bra lärare/Dåliga lärare. 
- Kände du att lärarna lyssnade på dig? Hur tog det sig i uttryck? 
- Upplever du att du fick den hjälp du behövde på lektionerna? 
- Hade du någon favorit/hatämne? Vilka/vilket och varför? 
- Hade du kompisar i skolan? Fick du vara med? 
- Hände det något särskilt i din familj under denna tid som påverkade dig mycket då, eller 

som kommit att påverka dig mycket senare i livet? Vad, hur? 
 

 
Kan du berätta för mig om din mellanstadietid? 
-    Första skolminnet? 
- När du började på mellanstadiet, var dina föräldrar engagerade i ditt skolarbete och i så 

fall hur (läxläsning, tex) ? 
- Kan du berätta positiva/negativa erfarenheter av mellanstadiet? 
- Hur gick det för dig i skolan i mellanstadiet? 
- Vad lärde du dig i mellanstadiet? 
- Hur var relationen mellan dig och dina lärare? Bra lärare/Dåliga lärare. 
- Kände du att lärarna lyssnade på dig? Hur tog det sig i uttryck? 
- Upplever du att du fick den hjälp du behövde på lektionerna? 
- Hade du något favorit/hatämne? Vilka/vilket och varför? 
- Hade du kompisar i skolan? Fick du vara med? 
- Hände det något särskilt i din familj under denna tid som påverkade dig mycket då, eller 

som kommit att påverka dig mycket senare i livet? Vad, hur? 
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Kan du berätta för mig om din högstadietid? 
- Första skolminnet? 
- När du började på högstadiet, var dina föräldrar engagerade i ditt skolarbete och i så fall 

hur(läxläsning, tex)?  
- Kan du berätta positiva/negativa erfarenheter av högstadiet? 
- Hur gick det för dig i skolan i högstadiet? 
- Vad lärde du dig på mellanstadiet? 
- Hur var relationen mellan dig och dina lärare? Bra lärare/Dåliga lärare. 
- Kände du att lärarna lyssnade på dig? Hur tog det sig i uttryck? 
- Upplever du att du fick den hjälp du behövde på lektionerna? 
- Hade du någon favorit/hatämne? Vilka/vilket och varför? 
- Hade du kompisar i skolan? Fick du vara med? 
- Hände det något särskilt i din familj under denna tid som påverkade dig mycket då, eller 

som kommit att påverka dig mycket senare i livet? Vad, hur? 
 
 

Om du tänker tillbaka på grundskolan, vad tänker du då? 
- Vad tror du det beror på att du slutade grundskolan med ofullständiga betyg? 
- Hur tänker du om det? Berätta mer. Upplever du i efterhand att du kunde ha gjort på ett 

annat sätt för att uppnått bättre betygsresultat i grundskolan? I så fall vad kunde ha gjorts? 
- Vad hade du behövt; av föräldrar; av läraren, skolan…för att kunna förbättra dina betyg 

redan under grundskolan? 
 

 
Upplevelser och erfarenheter av Individuella programmet (IV) 

 
Kan du berätta hur du har upplevt din första tid här på gymnasiet? 
- Ditt första intryck av lärare? 
- Vilka var dina förväntningar om att börja på individuella programmet? 
- Första upplevelsen av klasskamraterna? 
- Vad har du lärt dig?  
 
Hur upplever du nu din skolsituation? 
- Hur ser du på skolundervisningen idag? 
- Trivs du att gå här? 
- Känner du att den här studieformen passar dig? Meningsfullt? Beskriv. 
- Känner du som elev att du har medinflytande i skolundervisningen? Är det viktigt för dig? 
- Hur upplever du lärarna på gymnasiet? 
- Upplever du någon skillnad på lärarlektionerna här och i grundskolan? Bra/Dåligt? 
- Hur ser du på dina klasskamrater här på gymnasiet? 
- Hur upplever du att det går för dig med dina studieresultat?  
- Hur ser du nu på din grundskoletid jämfört med din nuvarande skolsituation? Roliga 

minnen? Tråkiga minnen? 
- Hur går det på IV-programmet? 
- Vad har du lärt dig? 
- Har dina betyg förbättrats/försämrats? Varför? Hur? 

 
Framtidsscenario 

Hur ser dina framtida planer ut? 
- Tror du att du kommer att söka dig till en högre utbildning efter gymnasiet? 
- Hur är dina tankar på det? Förhoppningar? Möjligheter? Mål? 
- Vad tror du kommer att bli ditt framtida yrke? 
- Vad skulle du helst av allt vilja jobba med när du kommer ut på arbetsmarknaden? 
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