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 Sammanfattning 
 

Denna studie syftar till att bringa klarhet i hur ungdomar som är placerade i särskild 
undervisningsgrupp upplever sin skolsituation. Intervjuer har genomförts med fem ungdomar 
som läser på högstadiet i en särskild undervisningsgrupp i en mellanstor svensk stad. 
Intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av fenomenologi. Jag haft som ambition att 
beskriva ungdomarnas egna upplevelser av att ingå i särskild undervisningsgrupp och därför 
anser jag att fenomenologi kan bidra med en förståelse av respondenternas egna upplevelser 
av deras skolsituation. Att ingå i en särskild undervisningsgrupp kännetecknas av dels 
upplevelser av utanförskap och dels av upplevelser av gemenskap. Respondenternas utsagor 
karakteriseras av ungdomarnas ambivalens inför det faktum att de befinner sig i en särskild 
undervisningsgrupp och  detta tar sig uttryck genom att de upplever både en stark gemenskap 
inom gruppen och ett utanförskap gentemot övriga elever som inte befinner sig i denna 
undervisningsform.  

 
Nyckelord: Ungdomar, Särskild undervisningsgrupp, skola, utanförskap, gemenskap 
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1 Introduktion 
 
Skolan är en av de första sociala arenor som barnet möter i sin utvecklingsbana från barn till 
vuxen. Det är en institution som konstant granskas av såväl massmedia som forskarsamhället. 
Ständigt höjs röster om skolans försämrade miljö vad gäller såväl materiella som sociala 
resurser. Långtgående neddragningar av resurser såsom exempelvis skolkuratorer och 
specialpedagoger gör att skolan är föremål för diverse kritiska granskningar av massmedia. 
Även det faktum att vi har obligatorisk skolgång i Sverige gör att merparten av Sveriges 
medborgare har skolan som gemensam nämnare vilket ytterligare bidrar till dess 
attraktionskraft hos massmedia och forskarsamhället.  
 
Skolan berör oundvikligen merparten av de svenska medborgarna och de flesta delar samma 
värderingar om vad som bör ingå i en god skolutbildning samt vilka resurser som bör finnas 
tillhanda för eleverna. Skolan erbjuder ungdomen en mångfacetterad miljö där kunskapskrav 
från skolpersonal och även krav och förväntningar från andra elever måste uppnås. I 
”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet” (2006) står 
att läsa: 
 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra 
de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivet 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 
värden som skolan skall gestalta och förmedla (Lpo 94, 2006: 3). 
 

Det är viktigt att ha i åtanke att olika tolkningar av läroplanens budskap kan göras men att 
värderingarna som uttrycks i läroplanen delas av majoriteten av de svenska medborgarna. 
Åsikter om hur skolan skall bedrivas för att på bästa möjliga sätt förmedla dessa värderingar 
går isär. Men värdegrunden som skolan vilar på är gemensam för såväl olika politiska partier 
som människor överlag. 
 
 
Inom sociologi, pedagogik och psykologi är forskare överens om att skolgången är kritisk för 
ungdomars socialisation. Under skolåren genomgår barn och ungdomar en rad förändringar, 
såväl biologiska som sociala och psykologiska som för ungdomen vidare i sin personliga 
utveckling mot vuxenvärlden. Skolan anses vara den arena förutom hemmet som bidrar mest 
till ungdomens socialisation (Brint, Contreras & Matthews, 2001: 157). Inom sociologi har 
just identitetsskapande och skola varit av intresse att studera. En av anledningarna till detta 
kan vara att miljön som den aktuella institutionen erbjuder är dynamisk och betydelsefull att 
studera när man forskar kring ungdomar och identitetsskapande.   
 
Åt vilken riktning går då forskningen inom skolans område? Ziehe (1993) hävdar att skolan 
tenderar att sätta kunskapsmålen framför de sociala målen. Författaren hävdar att skolan 
genomgått en förändring vilket inneburit en högre grad av instrumentalisering av kraven som 
ställs på eleverna. Detta innebär att eleven enbart möter kunskapskrav för att nå en högre 
utbildning och eleven distanseras genom detta från skolan genom att institutionen åsidosätter 
de sociala målen för att ungdomen skall uppnå kunskapskraven. Som en konsekvens av 
ovannämnda har det skett en psykologisering av skolan, vilket innebär att eleverna söker efter 
identifikation genom skolan då denna ter sig mer främmande för eleverna genom ovannämnda 
instrumentalisering. Genom detta uppstår det en diskrepans mellan skolans krav på eleven och 
elevens krav på skolan (a.a., 1993: 73).  
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Mot bakgrund av ovannämnda resonemang och min erfarenhet från skolan såväl på det 
privata som på det professionella planet gör att jag finner skolmiljön intressant att studera.  
Jag har i mitt yrkesliv bland annat arbetat som lärare i en särskild undervisningsgrupp och vid 
dessa tillfällen har jag funderat kring instrumentaliseringen som Ziehe (1993) skriver om och 
sett dessa särskilda undervisningsgrupper som ett resultat av skolans iver att uppnå 
kunskapsmålen. Vid möte och samtal med ungdomar som deltar i särskild undervisningsgrupp 
på den skola jag arbetat på har jag även funderat kring hur det är att delta i en mindre 
undervisningsgrupp som arbetar parallellt med den ordinarie skolundervisningen. Frågor 
rörande hur det är att ingå i en mindre grupp har växt fram, då jag i mitt yrke deltagit i 
rastverksamhet på skolans cafeteria har jag sett att eleverna umgåtts till stor del klassvis. 
Eftersom ungdomar som befinner sig i särskild undervisningsgrupp spenderar stora delar av 
dagen med gruppen och inte med sin ordinarie skolklass har funderingar kring identifikation 
uppstått och om det genom särskilda undervisningsgrupper skapas utanförskap hos de 
ungdomar som ingår i den aktuella undervisningsgruppen.  
 
Tidigare forskning inom området har inte belyst hur ungdomarna som ingår i den särskilda 
undervisningen faktiskt upplever sin skolsituation utan fokus har varit på stigmatisering av 
diagnostiserade ungdomar och på identitetsskapande utifrån sociala strategier eller sociala 
kategorier såsom kön, klass och etnicitet. Ungdomarnas upplevelse av att ingå i en särskild 
undervisningsgrupp har inte studerats tidigare och det är viktigt att lyfta fram ungdomarnas 
egna berättelser dels för skolundervisningen och dels för samhällsforskningen i stort. Jag 
anser att det kan föreligga en risk i att inte se till ungdomarnas subjektiva upplevelse av sin 
skolsituation då detta kan leda till att undervisningen bygger på ”taget för givet” kunskap.  
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2 Studiens syfte 
 
Den aktuella uppsatsen avser att analysera och beskriva hur elever i särskild 
undervisningsgrupp upplever sin skolsituation. Min övergripande frågeställning är: 
 
Hur upplever elever i särskild undervisningsgrupp sin skolsituation? 
 
För att kunna besvara den övergripande frågan bröt jag ner den till ett antal aspekter som jag 
fann betydelsefulla. De aspekter jag ville fånga var: sociala relationer inom den aktuella 
miljön såväl inom som utom gruppen och upplevelsen av den sociala miljön inom och utanför 
gruppen. Med den sociala miljön avses främst hur klassrumsmiljön upplevs i den särskilda 
undervisningsgruppen kontra det ordinarie klassrummet. 
 
2:1 Definition av särskild undervisningsgrupp 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
I skollagen står det att stödundervisning skall ges om skolan anser att eleven inte kan uppnå 
de kunskapskrav som ställs vid det femte eller nionde skolåret eller om eleven behöver stöd 
av andra skäl. Vidare säger ovannämnda lag att specialpedagogisk undervisning i första hand 
skall ske inom klassen eller inom en särskild undervisningsgrupp om det finns särskilda skäl 
till detta. Beslut om placering av elev i en särskild undervisningsgrupp sker i samråd med 
elev, elevens vårdnadshavare och skolans styrelse (Forkman, 2002: 106).  
 
Varje kommun har sina riktlinjer för hur särskilda undervisningsgrupper skall bedrivas. Jag 
har dock förgäves sökt efter dokument från den aktuella kommunen angående denna 
undervisningsform. Vidare har jag kontaktat både ansvarsläraren för undervisningsgruppen 
och rektorn för den berörda skolan för att få styrdokument för hur den särskilda 
undervisningen skall bedrivas men ett sådant dokument var inte framarbetat.  
 
Detta har resulterat i att jag fått använda mig av skolans webbsida för att definiera särskild 
undervisningsgrupp vilket tyvärr försvårat att precisera ovannämnda undervisningsform. 
På den aktuella skola som undersökningen utförts på definieras särskild undervisningsgrupp 
som ett flexibelt stöd för elever i årskurs 7-9. Den särskilda undervisningsgruppen är placerad 
i anslutning till högstadiet och eleven kan antingen gå delar av eller hela skoldagen i gruppen 
beroende på vad som anses lämpligt för eleven i fråga. Placering inom nämnda grupp sker i 
samförstånd mellan rektor, elev och vårdnadshavare. Personalgruppen består av två lärare och 
en elevassistent. Fortsatt genom uppsatsen kommer jag att referera till den särskilda 
undervisningsgruppen som gruppen om inget annat nämns i texten. 
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3 Uppsatsens disposition 
 

Under rubriken tidigare forskning kommer den forskning som förekommer inom uppsatsens 
studieområde att presenteras. De artiklar som jag funnit inom det aktuella området har jag valt 
att tematisera som Identitetsskapande utifrån struktur och kontext, Strategier för 
identitetsskapande och Stigmatisering.  
 
I metodavsnittet förklarar jag utförandet av intervjuerna samt tar upp vissa etiska 
ställningstaganden. Efter genomgången av tillvägagångssättet vid datainsamlingen följer en 
presentation av fenomenologi. Efter att jag presenterat fenomenologins uppkomst och dess 
centrala tankegångar om vikten av att förklara ett fenomens väsen följer en presentation av de 
analysverktyg jag använt mig av vid utförandet av analysen. Anledningen till att jag valt 
fenomenologi som metod är att jag genom dess analytiska verktyg förhoppningsvis kan 
beskriva själva kärnan i upplevelsen av att ingå i en särskild undervisningsgrupp. 
Fenomenologi tillåter mig att tolka respondenternas utsagor utan påverkan från yttre faktorer 
såsom tidigare erfarenheter och tidigare teorier. Genom att jag på ett systematiskt sätt 
analyserar utsagorna utifrån ett antal analytiska steg kan jag förhoppningsvis uppnå en 
förklaring av upplevelsens kärna. 
 
I teoriavsnittet står det att läsa om den symboliska interaktionismens grundtankar om 
människans jag som utvecklas och formas av och genom interaktioner med andra människor. 
Mer ingående förklaras begrepp som är av relevans för uppsatsens syfte och som 
förhoppningsvis kan bidra med att utöka förståelsen för hur ungdomar i särskild 
undervisningsgrupp upplever sin skolsituation.  
 
Referensgrupp och den generaliserade andre är begrepp som förhoppningsvis kan skapa en 
bild över hur ungdomarna upplever sin skolsituation relaterat till övriga skolelever. 
Handlingsström är ett begrepp som ämnar förklara hur människors medvetande ändrar 
riktning beroende på vilka hon interagerar med. Handlingsströmmen har även inverkan på 
människans reflektion över sitt eget beteende i sociala situationer. Referensgrupp, den 
generaliserade andre och handlingsström är begrepp som relaterar till varandra och som kan 
förklara hur människan präglas genom interaktion. I avsnittet som följer genomgången av den 
symboliska interaktionismen presenterar jag en överblick över Goffmans dramaturgiska 
perspektiv på det sociala samspelet mellan människor. Det dramaturgiska perspektivet 
förklarar människors interaktioner genom att referera till teaterns scenografi och skådespelet 
som äger rum på en teaterscen. Inom ovannämnda perspektiv är roll ett centralt begrepp. 
Detta begrepp förklarar på ett ingående sätt hur människan framställer sig själv i sociala 
interaktioner. Jag kommer presentera rollbegreppet och dess delar som är av intresse för min 
undersökning.   
 
Efter teoriavsnittet redovisas uppsatsens resultat som visar på dels ett upplevt utanförskap 
gentemot den ordinarie skolgruppen och dels en upplevd gemenskap inom den särskilda 
undervisningsgruppen. De teman jag arbetade fram i min analys såsom ungdomarnas 
periodisering av skolgången i innan och efter inträdet i gruppen samt deras positionering inom 
skolan som hårda och tuffa ledde mig fram till delessensbegreppen utanförskap och 
gemenskap. I diskussionen kommer uppsatsen att få en mer teoretisk förankring vilket innebär 
att jag sammankopplar det upplevda utanförskapet och gemenskapen inom gruppen med 
begrepp såsom generaliserade andra och referensgrupp för att fördjupa mitt resonemang och 
min analys. Jag kommer även att sätta uppsatsens resultat i relation till tidigare forskning 
inom området. 
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4 Tidigare forskning 

 
Nedan presenteras tidigare forskning inom det aktuella undersökningsområdet. Då jag inte 
funnit artiklar som belyser hur ungdomar i särskild undervisningsgrupp upplever sin 
skolsituation har jag fått bredda undersökningsområdet till ungdomar och skolforskning.  
 
 Forskning som bedrivits inom skolforskning berörde två teman. Dessa var identitet och 
stigmatisering. Identitet valde jag sedan att dela upp i två teman då jag fann mönster i dessa 
artiklar som berörde två olika aspekter kring identitet. De aspekter jag fann var 
identitetsskapande utifrån struktur och kontext och strategier för identitetsskapande. 
Struktur/kontext relationen fångar relationen mellan strukturers påverkan på individens 
identitet men det lämnar även utrymme för individen att positionera sig inom en given kontext 
som i detta fall är skolmiljön. Strategier för identitetsskapande innebär en mindre 
deterministisk syn på människan som skapare av sin egen identitet utifrån hur hon förhåller 
sig till människor i sin omgivning. Efter genomgången av artiklarna som berör 
identitetsskapande följer en genomgång av artiklar som behandlar stigmatisering. Dessa 
artiklar behandlar hur beteende tolkas och definieras av andra ungdomar och stigmatisering av 
elever som blivit diagnostiserade med ADHD.  
 
Artiklarna är hämtade från databasen ELIN och jag har använt sökorden ”youth”, ”education” 
samt ”sociology”.  De artiklar jag funnit är relevanta för den aktuella undersökningen men de 
ger inte en heltäckande bild över hur ungdomar i särskild undervisningsgrupp upplever sin 
skolsituation. Fokus i artiklarna är på identitetsskapande och stigmatisering. 
 
4:1 Identitetsskapande utifrån struktur och kontext 
 
McLeod (2000) ämnar förklara hur klass- och könsidentitet skapas genom ungdomars 
skolgång. Författaren använder sig av intervjuer med två ungdomar som ägt rum under en 
period av sex år. Ungdomarna intervjuades två gånger per år och vid det första tillfället var 
dem tolv år gamla. Intervjuerna upprepades fram till att ungdomarna nådde en ålder av arton 
år (a.a., 2000: 504). Intervjuerna kretsade kring tre teman, hur klass och könsidentitet formas 
och utvecklas hos australiensiska ungdomar, hur relationen mellan skola och subjektet ser ut 
samt hur individerna såg på sin framtid (a.a., 2000: 502).  
 
Författaren intar en poststrukturalistisk utgångspunkt i sin artikel vilket innebär att artikeln 
söker fånga aspekter som förklarar hur subjektet påverkas av strukturer såsom exempelvis kön 
och klass (a.a., 2000: 505).  Som teoretisk grund använder sig författaren av Bourdieus teori 
om habitus och fält. I den aktuella studien ses habitus som en produktiv och dynamisk relation 
mellan skolan och identitetsskapande. Människans identitet skapas och formas inom 
institutionella fält och skolan är ett exempel på ett sådant fält. Således ges även utrymme till 
ett fritt subjekt som inte endast är determinerat av strukturer då eleven kan positionera sig 
själv inom skolkontexten. Identitet är inte enbart kopplat till större sociala strukturer (a.a., 
2000: 503).  
 
I artikeln valdes en pojke och en flicka ut som analyserades närmare. Vid intervjutillfällena 
med flickan framkom en bild av henne som både medveten om vilken klass hon tillhörde och 
medveten om de krav som medföljer kvinnodiskursen. Flickan värdesätter snällhet som 
personlighetsdrag och anser själv att hon är snäll mot människor i hennes omgivning. Detta 
anser författaren vara en del som är sprungen ur diskursen om den vita medelklasskvinnan. 
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Vidare hävdar författaren att denna diskurs erbjuder en neutral, icke-aggressiv 
subjektsposition som är attraktiv för många yngre kvinnor (a.a., 2000: 511). Intervjusubjektets 
strävan efter att vara till lags påverkas även av hennes skolas värderingar om att vara tolerant 
mot andra samtidigt som eleverna förväntas vara karriärinriktade. Detta medför att hon 
anpassar sig till dessa krav genom ovannämnda subjektspositionering. Foglighet är ett tema 
som återkommer under samtliga utsagor från respondenten. Författaren kunde se en 
förändring över tid i hennes beteende som tydde på att hon anpassade sig till den finare 
skolans krav samtidigt som hon tonade ner sina foglighetssträvanden. Detta tolkade 
författaren som att intervjusubjektet hade skaffat sig ett social kapital som var adekvat med 
hennes skola. Med andra ord att hon tillskansat sig en social kompetens som är adekvat med 
sin sociala klass. Vi kan således se att skolan och familjebakgrund var betydande vid hennes 
identitetsskapande (a.a., 2000: 511).   
 
Pojkens utsagor präglas av en oro över att vara utanför skolgruppen och detta löser han genom 
att positionera sig inom ”lag och ordning” diskurser. Enligt McLeod innebär det att 
intervjusubjektet värdesätter hårt arbete, ärlighet och rättvisa. Respondenten positionerar sig 
inom en stereotypisk manlig diskurs på grund av att han värdesätter bland annat hårt arbete 
framför intimitet och vänskap (a.a., 2000: 515). Vidare hävdar författaren att respondentens 
identitet sammanhänger med den kommunala skolans värderingar och normer som baseras på 
disciplin och konformitet (a.a., 2000: 515). Slutsatsen i artikeln är att intervjusubjektens 
utsagor bekräftar tidigare teser om att kvinnor har lyckats bättre med att ändra sina sociala 
mönster än vad män har gjort utifrån könsdiskurser om manligt och kvinnligt. Vidare hävdar 
författaren att den unga mannens utsagor bekräftar bilden av att manlighet som socialkategori 
genomgår en kris (a.a., 2000: 517). Författaren hävdar att fler studier bör inta en 
intersektionell position vad gäller identitet, kön och skola. Bordieus teori om habitus och 
sociala fält är en möjlig infallsvinkel (a.a., 2000: 517). 
 
I likhet med föregående artikel ämnar Hird (1998) förklara ungdomars identitetsskapande 
utifrån hur övergripande sociala kategorier såsom kön och klass samspelar med andra sociala 
förutsättningar. Studien är baserad på gruppintervjuer med engelska ungdomar i två 
högstadieskolor. Skolorna valdes på grund av studenternas olika sociala förutsättningar (a.a., 
1998: 519). Utifrån intervjuerna hävdar Hird i likhet med föregående artikel att ungdomars 
identitet inte enbart skapas utifrån klass- och könstillhörighet utan hänsyn måste även tas till 
inre skillnader mellan dessa kategorier. Författaren kritiserar tanken på att det enbart är yttre 
skillnader såsom kön och klass som definierar individens identitet. Hänsyn måste även tas till 
skillnader mellan individer med ursprung från samma klass och kön. Identitetsskapande sker 
alltid inom en kontext och det är därför av betydelse att även se till den kontext inom vilken 
identitet skapas och att enbart förklara identitetsskapande utifrån sociala strukturer ger en 
förenklad bild (a.a., 1998: 526).  
  
Wortham (2003) fokuserar på hur individens sociala identitet skapas genom skolan. 
Författarens artikel om social identitet ämnar förklara hur individens identitet inte enbart 
skapas genom sociala kategorier såsom exempelvis klass, kön och etnicitet utan identitet 
skapas även genom kategorier som tillhandahålls för en individ inom en specifik kontext 
såsom exempelvis ett klassrum (a.a., 2003: 230). Författaren observerade och utförde 
intervjuer på en High School i Amerika under en period av två år. Läroplanen var uppbyggd 
kring seminarieformer där gemensamma diskussioner kring olika ämnen stod i fokus (a.a., 
2003: 232). I den aktuella artikeln har författaren fokuserat på hur en aspekt av en kvinnlig 
students identitet skapats i relation till de teman som diskuterats i klassrummet.  
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Vid observationer som utfördes i klassrummen framkom ett mönster som pekade på att lärare 
och studenter positionerade elevens identitet i relation till de ämnen som diskuterades. På 
grund av att den kvinnliga studenten gick utanför ramarna för interaktionen som ägde rum 
blev hon positionerad som stökig och störande. När kollektivism kontra individualism 
diskuterades i klassrummet lade studenten fram ett antal argument mot kollektivism som inte 
var adekvata med den övriga gruppens argument. Detta ledde till att läraren personifierade 
studentens argument vilket ledde till att studenten fick stå som representant för individualism 
inför klassen. En aspekt av studentens sociala identitet definierades således för henne, läraren 
och övriga elever (a.a., 2003: 242).  
 
4:2 Strategier för identitetsskapande 
 
När barn skall börja en ny skola krävs det enligt Waerdahl (2005) att barnen anpassar sig till 
nya normer och värderingar som gäller i den nya referensgruppen. Författaren till den aktuella 
studien ämnar förklara strategier till anpassning i nya sociala referensgrupper genom 
empiriska observationer och intervjuer av tolvåriga barn som skall börja högstadiet. 
Intervjuerna som utfördes kretsade kring barnens reflektion över sin nuvarande situation och 
den främmande situation de stod inför (a.a., 2005: 201). Det var framförallt tre teman som 
avhandlades under fem intervjutillfällen: personlig förmåga, alienation från tidigare 
referensgrupp samt normer och värderingar hos den grupp som barnen ville bli en del av.  
 
Intervjuerna visade att konformitet genom bland annat klädval var en viktig aspekt i barnets 
strävan efter att bli en del av den nya gruppen. Märkeskläder sågs som en fasad som barnen 
kunde använda för att inte sticka ut bland sina skolkamrater. Samtidigt skulle kläderna 
symbolisera ungdomens identitet och vara en social markering av att hon nu är en ungdom 
och inte ett barn. Författaren hävdar att kläder blir en social markör som innebär att 
ungdomen alienerar sig från sin tidigare referensgrupp och samtidigt anpassar sig till sin nya 
(a.a., 2005: 209). Ungdomarnas fritidsaktiviteter var ytterligare en faktor som var av betydelse 
för deras identitetsskapande. Ungdomens fritidssysselsättning förklarades som en naturlig 
arena för ungdomen att komma i kontakt med äldre ungdomar och på så sätt ett forum för 
förberedelse till den nya situation de stod inför (a.a., 2005: 213). 
 
Verkuytens (2002) artikel ämnar förklara hur störande beteende hos elever definieras olika av 
lärare och elever. Studien utgår från ett etnometodologiskt perspektiv där interaktionen mellan 
lärare och elever står i centrum vid analysen (a.a., 2002: 108). Observationer utfördes på en 
högstadieskola i Holland i fyra olika klasser under en period av åtta månader. 
Observationerna kompletterades med intervjuer av såväl elever som lärare i de berörda 
klasserna. Till skillnad mot föregående artikel fokuserar Verkuyten på att analysera hur 
störande beteende hos eleven förklaras av denne genom diskursiva praktiker som förflyttar 
ansvaret från denne till läraren. Fokus i den aktuella studien ligger på hur studenten definierar 
lärarens sociala identitet genom hur studenten interagerar med läraren men även hur en del av 
elevens sociala identitet förs över på läraren. Författaren hävdar att definitionen av situationen 
som uppstår i klassrummet är avgörande för lärarens och studentens framställning av sig 
själva (a.a., 2002: 112).  
 
Eleverna anser att deras störande beteende bör kontrolleras av läraren och att det således är 
lärarens ansvar att bibehålla ordningen i klassrummet (a.a., 2002: 114). Författaren hävdar att 
identitet skapas genom föreställningar och kategoriseringar av människor. Elever anser att 
läraren skall uppträda på ett visst sätt och när läraren inte gör det kan ansvaret för elevens 
beteende läggas över på läraren. Enligt författaren sker det således en ansvarsförskjutning av 
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eleverna på läraren. En del av elevernas identitet som störande och bråkiga inom klassrummet 
skjuts över på läraren och eleven förskjuter därmed en del av sin identitet på läraren. Att 
ansvaret för elevens beteende läggs över på läraren ses som en strategi från elevernas sida att 
omdefiniera sin identitet (a.a., 2002: 119). 
 
4:3 Stigmatisering 
 
McAnich och Millich (1992) har i sin studie undersökt hur elever interagerar med andra 
elever som har diagnosen ADHD. Studien ämnar problematisera diagnosers stigmatiserande 
effekt i sociala interaktioner. Studien baseras på experimentella undersökningar med grupper 
om 40 elever varav alla bestod av pojkar. Deltagarna delades in i två grupper med elever som 
inte hade någon diagnos i en grupp och elever som den förra gruppen blev felaktigt 
informerade om att de hade diagnosen ADHD i en andra grupp. Undersökningsdeltagarna 
blev sedan ombedda att tillsammans utföra samarbetsövningar. Dessa ställdes sedan mot två 
kontrollgrupper där ingen var diagnostiserad. Undersökningen ägde rum i en kontrollerad 
miljö och elevernas interaktion filmades med videokamera (a.a., 1992: 4). Efter varje 
genomförd arbetsuppgift ställdes frågor till pojkarna angående deras samarbete. Det visade 
sig att informationen som eleverna fått om sin samarbetspartner påverkade hur interaktionen 
såg ut mellan dem. Det var inte bara de felinformerade personerna som upplevde att 
samarbetsövningarna var svårare att genomföra än dem i kontrollgruppen. Även eleverna som 
diagnostiserats med ADHD upplevde svårigheter i samarbetet. Deltagarna som fått 
information om sin samarbetspartner upplevde denne som mindre vänlig, att han pratade mer 
sällan och att han verkade mer frånvarande i interaktionen än vad som rapporterades i 
kontrollgruppen (a.a., 1992: 5). Undersökningens design var utformad på ett sådant sätt att det 
endast kunde vara den felaktiga informationen som påverkade undersökningsresultatet. Enligt 
författarna visade studien på hur förhandsinformation kan leda till att elever stämplar andra 
elever som avvikande och som ett resultat av detta upplever sig den som uppgetts ha 
diagnosen ADHD som just avvikande (a.a., 1992: 5).  
 
Hymel (1986) ämnar beskriva hur ungdomars beteende tolkas av deras kamratkrets. Den 
aktuella undersökningen tar sitt avstamp i kritik mot tidigare studiers resultat om att stämpling 
av ungdomar från ungdomar kan förebyggas och motverkas genom en rad åtgärder från 
skolan (a.a., 1986: 432). Författaren hävdar att stämpling av elever är något som sitter i under 
en längre period och att detta inte kan motverkas genom att enbart förbättra den 
stigmatiserades beteende, det är även nödvändigt att se till hur övriga elever tolkar beteendet i 
fråga.  
 
Två intervjuundersökningar utfördes vid två skilda tillfällen med 160 barn i åldrarna 7-10 år i 
en första undersökning och den andra studien baserades på intervjuer utförda med 80 elever 
som vid tillfället var 15 år gamla. I den första fasen av undersökningen mättes popularitet hos 
elever genom enkäter. Enkäternas resultat användes sedan för att teckna hypotetiska scenarier 
där populära och mindre populära elever utförde handlingar som antingen var negativt eller 
positivt laddade (a.a., 1986: 433). Under de följande intervjuerna fick eleverna sedan tolka 
och förklara kamratens beteende.  
 
Den första studien visade att elevernas tolkning av kamraters beteende var beroende av dels 
beteendet i sig och dels av vilken uppfattning eleven hade om kamraten innan intervjun (a.a., 
1986: 438). Om det var en populär elev som utförde positivt laddade handlingar tolkades 
dessa som beroende av stabila och interna faktorer till skillnad mot mindre populära elever 
vars beteende tolkades utifrån externa faktorer. Resultatet i den första studien pekar mot att 
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elever som ses som avvikande kan utföra positiva handlingar utan att det påverkar kamraters 
tidigare uppfattningar om dem (a.a., 1986: 438). Författarens förklaring till ovannämnda 
fenomen är att eleverna är måna om att behålla en kongruent uppfattning om kamrater. Detta 
resulterar i att tolkningar av kamraters beteenden färgas av tidigare uppfattningar om dem 
(a.a., 1986: 433). Forskningsdesignen i den andra studien var upplagd på samma sätt som den 
första studien och resultatet pekade även i denna studie på att handlingar bedömdes utifrån 
förutfattade meningar om individen som utförde handlingen. Utifrån de aktuella 
undersökningarna kan således uttydas att ungdomar i hög grad bedömer kamrater utifrån 
tidigare uppfattningar om deras person. 
 
I likhet med föregående artikel fokuserar Kinney (1993) på hur elever stigmatiseras utifrån 
andra elevers tidigare uppfattningar om dem. Artikeln ämnar förklara hur elever som blir 
stämplade som ”nördar” förhåller sig till sig själva och andra genom andra elevgruppers 
uppfattningar om dem. Den aktuella undersökningen baseras på observationer och intervjuer 
utförda på en Amerikansk High School, vilket motsvarar svenskt gymnasium (a.a., 1993: 24). 
Dessa intervjuer och observationer jämfördes senare med en undersökning som gjorts på 
samma elever fast på Middle School, vilket motsvarar svenskt högstadium. Artikeln kunde 
påvisa att elever som blev stigmatiserade som ”nördar” under Middle School förändrade sin 
sociala identitet när de övergick till High School.  
 
Enligt författaren skedde en ”avstämpling” när eleverna övergick från Middle till High 
School. Betydande faktorerna för att ”avstämplingen” kunde ske var att High School 
tillhandahöll fler sociala roller och att skoleleverna använde sig av assimileringsstrategier till 
den nya miljön. Elevgrupper var inte enbart indelade i kategorierna populära och nördar 
såsom tidigare. I High School kunde eleverna positionera sig inom en rad olika sociala 
kategorier. Tillsammans med att High School erbjöd eleverna fler aktiviteter som var knutna 
till skolan kunde de som tidigare stämplades som ”nördar” nu få andra möjligheter att 
definiera sig själva genom dessa aktiviteter (a.a., 1993: 26f).  Enligt författaren valde de 
tidigare stämplade eleverna en av två anpassningsstrategier: antingen övertog dem roller från 
mer populära elever eller så skapade de en subkultur tillsammans med andra elever som 
delade deras intressen (a.a., 1993: 31-33). Författaren hävdar att elevernas sociala identitet 
skapas genom interaktion elever emellan och att eleverna genom exempelvis aktiviteter 
övertar andras perspektiv och roller. Tack vare att High School erbjöd en mindre hierarkisk 
social miljö kunde elever som tidigare stigmatiserats som ”nördar” interagera med 
skolkamrater och på så vis överta andras perspektiv och roller vilket enligt författaren ledde 
till en avstämpling av dessa elever (a.a., 1993: 35). I enlighet med föregående artikel hävdar 
författaren att stigmatisering av elever bygger på tidigare uppfattningar om den stämplade. 
Vid möte med nya referensgrupper kan individen få en chans att omdefiniera sin sociala 
identitet. 
 
Artiklarna som presenterats ovan har gett en bild över hur samspelet mellan elever kan ta sig 
uttryck i skolmiljö. Artiklarna har jag delat in i två teman, vilka är identitet och 
stigmatisering. Artiklarna jag funnit har påvisat att stigmatisering av elever från elever sker i 
ett samspel som påverkas av de förutfattade meningar elever har om varandra. De artiklar som 
återfinns under temat identitet behandlar hur identitet framställs med hjälp av ett 
utbildningssociologiskt perspektiv och fokuserar främst på hur identitet framställs i 
interaktionen mellan elever men även hur interaktionen mellan elever och lärare påverkar 
elevens identitet. Artiklarna som behandlar identitet ur struktur/kontext perspektiv betonar 
strukturers påverkan på identitetsskapande. Större sociala kategorier såsom kön, klass och 
etnicitet påverkar elevernas identitetsskapande. Flertalet av dessa artiklar framhäver dock 
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kontextens betydelse. Det vill säga att större strukturer samverkar med aktörens 
förutsättningar inom skolan att definiera sin identitet.  
 
Ambitionen med min uppsats är att bidra med en förståelse av hur elever i särskild 
undervisningsgrupp upplever sin skolsituation. Uppsatsens studieområde har inte fått något 
utrymme inom tidigare forskning. Som jag försökt att påvisa genom presentationen av tidigare 
forskning har studierna studerat hur samspelet mellan ungdomar ser ut eller hur ungdomar 
skapar en del av sin identitet delvis genom skolan. Dock kan artiklarna angående 
stigmatisering kopplas till min uppsats och dessa artiklar kan skapa en större förståelse för hur 
respondenterna upplever utanförskapet till övriga skolelever och gemenskapen inom den 
särskilda undervisningsgruppen. Artiklarna som berör identitetsskapande visar skolans 
betydelse för ungdomars identitet. Min förhoppning med denna uppsats är att bidra med en 
förståelse kring skolungdomar som befinner sig i särskilda undervisningsgrupper.  
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5 Metod 
 
Undersökningen är av en kvalitativ karaktär vilket innebär att den ämnar beskriva de 
kvaliteter som är kännetecknande för upplevelsen av skolgången hos ungdomar i särskild 
undervisningsgrupp. Uppsatsens syfte lämpar sig bäst till att undersökas med hjälp av en 
kvalitativ datainsamlingsmetod då den aktuella undersökningens frågeställningar inte skulle 
kunna besvaras med hjälp av en kvantitativ datainsamlingsmetod. Vid en kvantitativ ansats 
skulle variationer i, och kvantiteter av fenomenet upptäckas, dess kvaliteter och beståndsdelar 
skulle dock inte kunna upptäckas och beskrivas.  
 
Den aktuella undersökningen baseras på fem intervjuer med elever i särskild 
undervisningsgrupp i åldrar 14-16 år varav fyra killar och en tjej. Intervjuer utfördes under två 
skilda tillfällen på en högstadieskola i en medelstor svensk stad. Tyvärr var det svårt att få tag 
på respondenter till intervjuerna och därför var jag tvungen att överge min tanke om att 
maximera skillnader i populationen genom att intervjua ungdomar som ingår i olika särskilda 
undervisningsgrupper. Rektorn och berörd personal på skolan informerades om studiens syfte 
och användningsområde. Ansvarsläraren informerade sedan ungdomarna samt deras 
målsmän. Före varje intervju informerades respondenten om studiens syfte och 
användningsområde. Respondenterna blev även informerade om att deras konfidentialitet 
garanterades. Efter utförd intervju gavs tillfälle till eventuella frågor till intervjuaren.  
 
Intervjuerna hade en riktat öppen karaktär vilket innebär att respondenten får resonera fritt 
kring dennes upplevelse av skolan. Till skillnad mot den öppna intervjuformen tillåter den 
riktat öppna designen en högre grad av strukturering av frågorna. Jag kunde använda mig av 
fler frågor som underlättar datainsamlandet då jag ansåg att jag inte skulle få ut lika mycket 
om jag enbart bad respondenterna att resonera fritt kring en öppen frågeställning. Det skulle 
vara respondenterna övermäktigt på grund av deras låga ålder. Då den riktat öppna 
intervjuformen valdes säkerställdes att vissa teman skulle täckas till skillnad mot om den 
öppna intervjuformen valts (Lantz, 1993: 21).  
 
Intervjuguiden som användes bestod av frågor som rörde relevanta teman för att fånga 
aspekter angående hur ungdomar i särskild undervisningsgrupp upplever sin skolsituation. 
Teman som jag ansåg relevanta för min undersökning var sociala relationer inom och utanför 
den särskilda undervisningsgruppen. Även den sociala miljön inom och utanför gruppen var 
aspekter som jag ville fånga. Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare och varade 
mellan 20-40 minuter. Hänsyn togs inte till intervjurespondenternas kön och etnicitet, detta på 
grund av att det inte ligger i studiens syfte att utröna skillnader mellan män och kvinnor samt 
skillnader mellan etniska grupper. Fokus ligger på ungdomars upplevelse av skolan oavsett 
kön, klass och etnicitet. Den gemensamma nämnaren för respondenterna var istället deras 
undervisningssituation.  
 
Vid analysen av det insamlade datamaterialet användes fenomenologi. Detta perspektiv 
lämpar sig som analysredskap då perspektivet ämnar förklara ett fenomens väsen. Studien 
ämnar belysa respondenternas subjektiva upplevelse av att delta i en särskild 
undervisningsgrupp. Fenomenologi har ett metodologiskt förfarande som tillåter utsagorna att 
tala om för forskaren vad som är upplevelsens essens, dess kärna. Detta på grund av att 
fenomenologi betonar medvetandets betydelse för förståelsen av omvärlden. Vår förståelse av 
omvärlden skapas inte genom empiriska observationer utan byggs upp av vårt medvetande 
(Husserl, 1989: 88).  
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Nedan följer en överblick av Husserls (1989) grundtankar kring fenomenologi följt av en 
presentation av de analytiska verktyg som analysen av upplevelsen att gå i särskild 
undervisningsgrupp bygger på. Den senare delen utgår från Moustakas (1994) framställning 
av det fenomenologiska angreppssättet vid forskning.  
 
5:1 Husserls Fenomenologi 
 
Husserl (1995) presenterar i sin antologi ”Fenomenologins idé” sina tankar om fenomenologi 
som svar på vetenskapens problem med att skapa en tillförlitlig kunskap. I ovannämnda 
samling definieras fenomenologi som en metod och tankehållning som skapas ur ett 
sammanhang av vetenskapliga discipliner. Med detta avsågs en metod och tankehållning som 
kan ses som svaret på de vetenskapliga disciplinernas problem med att producera sann 
kunskap (a.a., 1995: 63). 
 
Husserl hävdar att ett fenomen som studeras måste reduceras från de egenskaper vi tillskriver 
det utifrån förutfattade meningar. För att förstå och tillskansa oss kunskap krävs det att man 
når dess innersta väsen. Denna process benämner författaren som den fenomenologiska 
reduktionen, detta innebär att man ”skalar av” allt det man tidigare tror sig veta om fenomenet 
som skall undersökas (a.a., 1995: 46). Den fenomenologiska reduktionen innebär att man ser 
bortom det som ligger i medvetandet om det rena fenomenet så att fenomenet kan framträda 
som det är beskaffat. Husserl använder sig av begreppen transcendens och immanens, 
transcendens kan förklaras som de förutfattade meningar vi har om ett fenomen som, så att 
säga, står i vägen för den rena förklaringen av fenomenet ifråga. Immanens är då dess 
motsats, detta begrepp kan förklaras som det som är skådat genom vårt medvetande (a.a., 
1995: 50). Ett fenomens väsen, dess essens, kan inte förklaras genom att enbart reducera det 
till dess kärna utan hänsyn måste även tas till hur fenomen varierar och korrelerar 
sinsemellan. Detta innebär för den aktuella uppsatsen att hänsyn bör tas till hur ungdomarnas 
upplevelse av att gå i särskild undervisningsgrupp varierar ungdomarna emellan. Först då kan 
uppsatsen uttala sig om essensen i upplevelsen av att delta i en sådan grupp då det är de teman 
som inte varierar mellan utsagorna som utgör upplevelsens essens. Det är genom detta som 
man kan komma fram till fenomenets immanens det vill säga till fenomenets innersta kärna 
(a.a., 1995: 55).  
 
Kunskap kan endast uppnås genom intuitivt vetande, vi kan inte dra slutsatser om ett fenomen 
genom härledning från tidigare kunskap eller genom hypotetiska antaganden om verkligheten 
(a.a., 1995: 77). Slutsatser som är dragna från vetenskapliga föreställningar om en empirisk 
verklighet kan inte kallas för kunskap därför bör kunskap härledas från rena iakttagelser av 
fenomenet ifråga. För varje upplevelse som en människa är med om svarar ett rent fenomen 
som genom den fenomenologiska reduktionen uppvisar ett naturligt väsen. Upplevelsen består 
i sig själv av ett rent väsen som kan avtäckas med hjälp av ovannämnda reduktion (a.a., 1995: 
81).  
 
Inom fenomenologi är inte den objektiva verkligheten i sig intressant, det som är av intresse 
är hur medvetandet är riktat mot något utanför sig själv. Medvetandet är intentionellt vilket 
innebär att medvetandet alltid är riktat mot någonting och detta är en del av upplevelsen i sig. 
Det absolut givna består således av dels intentionalitet och dels av rent skådande som 
uppkommer genom att man reducerar upplevelsen till vad den verkligen är och skär av alla 
transcendenta meningar om fenomenet i fråga. Detta innebär för den aktuella uppsatsen att 
tidigare uppfattningar om skolan och de känslor som är förknippade med skolgången skall 
reduceras och sättas inom parentes. Sedan skall utsagor från ungdomarna analyseras med ett 
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öppet sinne där min empatiska förmåga betonas och en öppenhet gentemot datamaterialet 
skall bibehållas för att låta materialet tala för sig själv och visa vilken riktning som fenomenet 
tar (a.a., 1995: 82). Inom fenomenologi är intersubjektivitet centralt, detta innebär att det 
skapas en förståelse mellan respondenten och intervjuaren. Jag som intervjuare skall överta 
respondentens perspektiv och se fenomenet genom samma ”glasögon” som respondenten.  
 
Nedan följer en beskrivning av de analytiska verktyg som använts i den aktuella 
undersökningen. Verktygen kommer även att sättas i relation till det insamlade datamaterialet. 
Detta görs för att konkretisera verktygen och för att få en bild över hur analysen fortskridit. 
 
5:2 Tillvägagångssätt vid analys 
 
Noema och Noesis 
 
Noema är hur fenomenet är konstituerat för oss och hur vi förnimmer det när vi har det 
framför oss. Det är således den objektiva, fysiska delen av ett fenomen. Noema kan liknas vid 
fenomenets grund, när individen talar om någonting, minns någonting, eller uppfattar 
någonting är noema det som individen ser framför sig. Det som ovannämnda begrepp åsyftar 
är upplevelsens olika delar som sammantaget bildar en enhet. Dessa delar säger dock inget om 
fenomenets mening, om dess essens. För att nå fenomenets innersta kärna krävs av forskaren 
att hon ser till det som är absolut givet i respondenternas utsagor. De bakomliggande 
meningarna i fenomenet är det som Moustakas (1994) benämner som noesis (a.a., 1994: 70). I 
varje noema finns det underliggande meningar som samspelar med andra meningar i 
fenomenet och som samtidigt skiljer sig från de förra. Detta gör att hänsyn måste tas till hur 
noema korrelerar med varandra och hur de skiljs åt (a.a., 1994: 73). Detta kan uppnås genom 
konstant jämförande av de olika utsagorna för att se vad som är återkommande i dessa och 
vilka delar som enbart presenteras i enskilda utsagor, det är först då som en helhet av 
fenomenet kan uppfattas.  
 
I min analys av upplevelsen av att ingå i särskild undervisningsgrupp måste hänsyn tas till hur 
ungdomarna framställer fenomenet. Hur dem talar om det och genom talet kan fenomenets 
olika noema urskiljas. För att se dess noetiska sidor skall konstant jämförelse göras av 
utsagorna för att upptäcka en röd tråd samtidigt som förekommande variationer skall 
upptäckas. Fokus förflyttas därmed från utsagornas textuella till utsagornas strukturella nivå. 
Moustakas förklarar detta genom att olika frågor ställs till datamaterialet. På den textuella 
nivån är det vad ungdomarna i den aktuella studien säger om sin skolgång som är av intresse. 
På den strukturella nivån är det hur de beskriver sin skolgång som skall förklaras (a.a., 1994: 
79). På den textuella nivån är det således det konkreta och explicita som är av intresse i 
utsagorna. Vad ungdomarna säger om deras relation till kamrater, lärare etcetera. På den 
strukturella nivån är det de underliggande meningarna som skall avtäckas. I detta skede skall 
frågan hur de talar om relationen till lärare och kamrater vara i fokus. Exempelvis kan 
underliggande meningar om hur det känns för ungdomarna att befinna sig i en särskild 
undervisningsgrupp avtäckas. Detta är utsagornas noesis, de underliggande meningarna som 
ligger bortom noemat.  
 
Epokén 
 
Epoké är den process som forskaren skall använda sig av för att kunna nå fenomenets kärna. 
Detta innebär att förutfattade meningar om det aktuella fenomenet skall sättas inom parentes. 
Enligt fenomenologi skall kunskap byggas på det rena sinnet och inte på tidigare kunskaper 
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då detta gör att vi inte kan se fenomenet för vad det verkligen är. Inom fenomenlogi benämns 
människors förutfattade meningar som den naturliga attityden. Detta begrepp kan liknas vid 
förförståelse. Att sätta den naturliga attityden inom parentes möjliggör att fenomenet kan 
betraktas med ett öppet sinne vilket innebär att fenomenet får visa sig så som det verkligen är 
konstituerat utan att påverkas av forskarens förutfattade meningar (Moustakas, 1994: 86). 
Ovannämnd process är problematisk då människor alltid besitter tidigare kunskap inom en rad 
skilda områden, det är svårt att ställa sina tidigare kunskaper inom parentes och vara ett tomt 
papper som skall fyllas av respondenternas utsagor om det aktuella fenomenet.  
 
I den aktuella uppsatsen gör kravet på epoké att en genomgång av teoretisk referensram och 
tidigare forskning skall göras efter analysen. Detta för att forskarens tolkning av 
respondenternas utsagor inte skall styras av teoretisk kunskap inom området. Genomgång av 
tidigare forskning har dock genomförts innan analysen då detta underlättar arbetet med att 
ringa in problemområdet och klargöra om det finns kunskapsluckor inom det aktuella området 
(Moustakas, 1994: 110). Mina erfarenheter från mitt arbete som fritidsledare på en 
högstadieskola har jag satt inom parentes. För att tydliggöra mina erfarenheter och 
förutfattade meningar skrev jag ner dessa på ett separat papper innan jag påbörjade analysen. 
 
Fenomenologisk reduktion 
 
Fenomenologisk reduktion innebär reflekterande över det insamlade datamaterialet. Vidare 
innebär det att forskaren skall upptäcka teman och förtåelsehorisonter som fenomenet består 
av. Detta uppnås genom reflektion kring fenomenet och reduktion av de tidigare uppfattningar 
som finns kring fenomenet i fråga (Moustakas, 1994: 91). Ovannämnd process innebär att 
forskaren skall reflektera med utgångspunkt från sitt eget medvetande. För varje iakttagelse av 
fenomenet skall subjektiva reflektioner utföras och då kommer nya förståelser fram om 
fenomenet. Nya perspektiv på fenomenet upptäcks och dessa är sammankopplade med de 
tidigare (a.a., 1994: 93). Vid analys av ungdomarnas utsagor innebär detta att nya teman kan 
komma att upptäckas vid reflektion över materialet. Om så sker skall nya iakttagelser göras 
och nya teman framkommer som sammanhänger med de tidigare. Detta utförs utifrån 
subjektiva tolkningar av materialet (a.a., 1994: 92). Jag kommer i den första fasen att skriva 
ner alla meningsenheter som är av betydelse för upplevelsen av att befinna sig i särskild 
undervisningsgrupp. Sedan kommer jag att se till varje meningsenhet för att se om det finns 
enheter som inte är av betydelse för den upplevelse jag vill fånga (a.a., 1994: 121). När detta 
är gjort tar analysen ett steg vidare mot en mer strukturell nivå där meningsenheter skall delas 
in i kluster.  
 
Föreställd variation 
 
I detta skede av den analytiska processen skall en strukturell förklaring av fenomenet uppnås. 
Detta innebär att forskaren skall söka efter variationer hos fenomenet. Genom den 
fenomenologiska reduktionen har fenomenet, så att säga, ringats in och i den aktuella fasen 
skall dess underliggande meningar sökas. Genom att se till fenomenets variationer kan dess 
essens upptäckas då essensen är det som inte varierar mellan respondenternas utsagor. I detta 
skede av analysprocessen skall meningsenheterna delas in i kluster som utgör själva grunden 
för upplevelsen av att gå i särskild undervisningsgrupp. Sedan skall dessa kluster jämföras 
med respondentens hela utsaga för att se om de förklarar upplevelsen på ett för utsagans 
överensstämmande sätt genom att se om dessa teman uttrycks explicit eller om de är 
jämförbara med utsagans helhet. De kluster som inte stämmer överens med utsagans helhet 
kommer att väljas bort (Moustakas, 1994: 121).  
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Mening och Struktur 
 
När ovannämnda steg har utförts i analysen kommer jag att binda ihop de teman som jag 
funnit för att förklara fenomenets mening och struktur. Mening i den bemärkelsen att 
begreppen kommer spegla respondenternas utsagor om upplevelsen av att delta i särskild 
undervisning. Dessa begrepp kommer även att utgöra fenomenets struktur. Genom att jag 
binder ihop begreppen som bygger på meningsenheter tagna ur respondenternas utsagor är 
min ambition att ge en djuplodande beskrivning av upplevelsen av att delta i särskild 
undervisning (Moustakas, 1994: 101). 
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6 Resultat 
 
Nedan redovisas uppsatsens resultat under de teman som jag framarbetat i min analys. I 
avsnittet som följer sammanfattas resultatet. De teman jag presenterar nedan kan liknas vid 
byggstenar som sammantaget utgör fenomenets essens.  
 
Periodisering av skolgång 
 
Ungdomarnas utsagor präglades av en uppdelning av högstadietiden i tiden före och tiden 
efter ingången i den särskilda undervisningsgruppen. Samtliga respondenter talade om tiden 
innan ingången i gruppen som präglad av turbulens vad gällde skolgången, detta på grund av 
att rutiner rörande skolan inte fanns för ungdomarna och skolan sågs som onödig och 
krävande. En respondent svarar på frågan om varför han inte är intresserad av skolan och har 
skolkat mycket innan tiden i gruppen: 
 

Ja vet inte, det är väl att man vill inte lära sig, man tycker inte att det är 
nödvändigt att kunna det där man lär sig i skolan. Och det tycker jag också vissa 
saker är helt onödigt, som liksom inte intresserar mej nånting och då vill jag inte 
jobba med dom sakerna. Då skiter jag i att jobba, då gör jag så, ja, då är jag 
bara. 

 
När sedan ungdomarna talar om tiden efter att de ingick i gruppen talar de i termer av ökat 
engagemang vad gäller skolan och att rutiner kring densamma har stärkt. Förklaringar till att 
rutiner stärkt och engagemanget kring skolan har ökat förklaras genom gruppens storlek samt 
att lärarna är mer lättillgängliga i den särskilda undervisningsgruppen. En av ungdomarna ger 
en målande beskrivning över skillnaden mellan den ordinarie skolklassen och den särskilda 
undervisningsgruppen när respondenten resonerar kring hur miljön skiljer sig mellan 
undervisningsformerna: 
 

I klassen hände det ja eh varje lektion, när jag gick i klassen, det är alltid varje 
lektion nån som snackar och..då blir jag okoncentrerad och då blir ja, och sen ja, 
här i slussen är det oftast ganska lugnt och tyst. Man får hjälp och man kommer 
vidare bland…ja mycket bätttre.  

 
I citatet ovan kan vi se exempel på ungdomarnas uppdelning av högstadietiden i tiden innan 
och efter inträdet i den särskilda undervisningsgruppen. Förklaringar till respondenternas 
skolsituation ges i form av turbulens vad gäller klassrummets miljö. Tiden efter ingången i 
gruppen beskrivs som mer harmonisk och att respondenterna får bättre stöd av lärare vilket 
bidrar till att respondenterna upplever en stabilitet i sin skolgång. Ingången i särskild 
undervisningsgrupp kan således ses som en markör för att en ny period har påbörjats i 
respondenternas skolgång.  
 
Positionering inom skolan 
 
Ett mönster som jag sett i utsagorna pekar på att detta beror på att ungdomarna känt att de inte 
har en given plats inom skolans sociala miljö. Att anta en tuffare och hårdare fasad har 
kompenserat deras känsla av utanförskap. En av respondenterna förklarade detta som att han 
”spelade Allan eller nåt” när sedan samtalet med honom fortsatte på varför han ”spelade 
Allan” förklarade han detta som att ”det är väl så här alla har väl sin roll i skolan”. En annan 
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av ungdomarna beskriver själv en situation i skolan som ytterligare påvisar hur ungdomarna i 
den aktuella gruppen framställer sig själva på ett visst sätt i interaktion med andra elever: 
 

Om dom verkligen följer efter en när man gå [skolelever som inte befinner sig i 
den särskilda undervisningsgruppen, förf. anm.], och är trög och fortsätter och om 
man går iväg och fäller en och, då kan man vända sig om, och säga en gång till 
och nu tycker jag du ska ge dig, men efter ja…sjuan, åttan och nu när jag går i 
nian är det ingen som gör så. Ingen som ja, rakt utsagt, ingen som vågar, fast man 
inte varit ute efter det har man fått en jävla stor respekt, ibland elever. 
 

På frågan om vad det är för sorts respekt som han åsyftar svarar respondenten: 
 

Ett exempel då, om jag och till exempel en kompis från gruppen skulle gå i 
korridoren och det är massa elever som väntar på att komma in på lektion, ser vi 
arga ut, då flyttar dom sig in mot väggarna och då får vi gå liksom 
 

Respondenten ger en förklarande bild över hur ungdomarna i särskild undervisningsgrupp 
uppvisar en viss bild av sig själva som hårda och tuffa. Citatet visar även att skolkamraterna 
har en bild av respondenterna som överensstämmer med den bild som de ger av sig själva som 
hårda och tuffa. 
 
Samtidigt har det i och med inträdet i den särskilda undervisningsgruppen skett en förändring 
hos ungdomarna då ett mönster visar att de fått en ny start tack vare gruppen som de deltar i. 
En beskrivning av den särskilda undervisningsgruppen som en plats för samhörighet kan 
tydas i datamaterialet. Vid inträdet i den nya gruppen har en perspektivförskjutning uppstått. 
Med perspektivförskjutning syftar jag på att ungdomarna ser på sig själva och sin skolgång på 
ett annat sätt än tidigare. Tack vare gemenskapen som finns i gruppen och ett större stöd från 
lärarna kan eleverna känna att de har en plats inom ovannämnda grupp. Ett talande exempel 
på ovannämnda perspektivbyte ger en av respondenterna när han berättar hur det är i gruppen 
jämfört med tiden innan: 
 

Jag har inte slagits på ett år ungefär, jag har inte liksom, ja man blir ju som man 
umgås, jag har inte, lugnt här [i den särskilda undervisningsgruppen, förf. anm.] 
och man lär sig att behärska sig mer här och liksom, tycker jag, man bryr sig inte 
så mycket, och blir det någe då går man till våra lärare och säger det, nu får du 
säga till den här killen att han ger sig, innan det händer nånting. 
 

Utanförskap 
 
Att ungdomarna ingår i en särskild undervisningsgrupp är dock inget som ses som odelat 
positivt och ett utanförskap gentemot övriga skolelever kan uttydas. Samtliga respondenter 
talar om hur andra elever betraktar den särskilda undervisningsgruppen som en 
undervisningsgrupp för mindre begåvade elever. Uttryck som ”särbarn” och ”cp-skadade” 
förekommer genomgående i utsagorna från eleverna i den särskilda undervisningsgruppen. 
Ungdomarna beskriver både en negativ och en positiv sida av att ingå i gruppen. Den positiva 
sidan är en lugnare och mer harmonisk miljö medan den negativa sidan blir att gruppen 
utpekas av andra elever som en undervisningsform för sämre begåvade elever. Detta har 
enligt ungdomarnas utsagor lett till att de känner ett utanförskap gentemot övriga elever på 
skolan. Samtidigt framhäver ungdomarna i samtalen som vi fört att det ställs samma krav i 
gruppen som i den ordinarie skolklassen: 
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Dom säger jävla särbarn, och ni får sluta tidigare och ni börjar senare och…ni 
har raster lite då och då, och det är inte så jobbigt och massa sånt därnt. Om man 
ibland jämföra här så en klass, där finns det en lärare på en klass och 25 elever 
ungefär och han kan inte gå runt och säga att alla håll tyst, håll tyst, håll tyst, håll 
tyst.  
 
Alla jobbar liksom inte hårt hela tiden och, här är det så ibland är det som att 
man skriver, så pennan ryker, man jobbar, lägger man ner eller så säger läraren 
[härmar lärare, författarens anm.] upp! Skriv och så skriver man och så. Vi jobbar 
mer effektivt här än klassen. Så fast vi slutar tidigare så och börjar senare så 
jobbar vi ikapp på lektionerna än vad dem gör fast vi slutar tidigare. Så det 
jämnar ut tycker jag. 
 

Ungdomen uttrycker genom citatet ovan ett utanförskap gentemot övriga elever som kallar 
ungdomarna i den särskilda undervisningsgruppen för ”särbarn”. Detta antyder att de andra 
eleverna ser ungdomarna i gruppen som avvikare på grund av att de befinner sig i en 
annorlunda undervisningssituation. Samtidigt kan vi se att respondenten intar en 
försvarsställning och förklarar att det ställs samma krav inom gruppen som inom den 
ordinarie skolklassen. Känslan av att dels bli utpekade som avvikande och att anta 
försvarsställning är mönster som går igenom i alla utsagor. En annan respondent uttalar 
samma inställning som ovannämnda ungdom då han förklarar att ”vissa säger på skämt jävla 
särbarn” och på frågan om hur det kändes svarade han: 
 

Jag tar det inte så allvarligt, alla tror att gruppen inte ger någon hjälp men så är 
det inte. Här får man ju mer hjälp, man behöver inte tjata liksom. De som säger 
jävla särbarn är kompisar sedan tidigare, så jag tar det inte så allvarligt, de 
menar det ju inte. 
 

Att ungdomarna upplever ett utanförskap genom den särskilda undervisningsgruppen tycks 
kompenseras genom dels samhörigheten inom gruppen och dels genom att ungdomarna är 
måna om att skaffa sig bättre betyg. Perspektivbytet som jag skrivit om ovan tycks innebära 
att ungdomarna ser den särskilda undervisningsgruppen som medel för att uppnå ett mål och 
målet i ungdomarnas fall är att skaffa sig bättre betyg: 
 

Jag ska va här och plugga upp mina betyg och sen ska jag upp i min ordinarie 
skolklass det har jag redan bestämt, det enda jag bestämt är att jag ska jobba och 
så, komma i tid och sen får jag komma upp i klassen nån gång. 
 

En respondent ser sina kommande betyg som en bekräftelse på att han är som alla andra och 
att betygen skall visa att den särskilda undervisningsgruppen ger resultat. Betygen skall visa 
att gruppen har uppfyllt en viktig funktion: 
 

Jag vet själv hur det är, dom får tycka och tänka vad de vill, de ser ändå på 
slutbetyget hur det var, hur sär vi var, det är det jag tänker, jag ska verkligen visa 
dom. Sen när jag fått mitt slutbetyg efter sommaren så ska jag komma med dom 
och visa att jag inte är mycket sämre än er heller. Jag har slutbetyg. 
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Betygen är således viktiga för ungdomarna och får mycket utrymme i deras utsagor. Dels som 
en förklaring till varför de ingår i gruppen och dels som en motivation för dem att fortsätta att 
delta i den aktuella undervisningsformen.  
 
Gemenskap 
 
Som jag tidigare nämnt är gemenskapen inom gruppen tydlig bland ungdomarna. Det finns en 
gemenskap både mellan elever och mellan elever och lärare i gruppen. Ungdomarnas situation 
förklaras av dem själva både i termer av utanförskap och i termer av gemenskap. 
Respondenterna talar om många fördelar med gemenskapen som bildas inom gruppen. Att det 
är färre elever i gruppen än i den ordinarie skolklassen ses som en av fördelarna: 
 

Här är det ju mindre klass, så jag pratar inte lika mycket, jag blir mer 
koncentrerad. Men det känns liksom bättre, här blir jag inte lika bråkig. Jag får 
mer hjälp när jag behöver och sådär. I min vanliga klass får man inte hjälp på en 
gång när man behöver, här får man hjälp direkt när man behöver. Då blir det att 
jag pratar istället och så blir jag åtsagd och då pratar jag mindre men så börjar 
jag igen. 
 

Tid till samtal mellan elever och mellan elever och lärare i gruppen är även något som 
värdesätts hos ungdomarna. Respondenterna upplever att lärarna i gruppen tar sig mer tid för 
dem än vad deras lärare i den ordinarie skolundervisningen gör. Ungdomarna som deltar i den 
särskilda undervisningsgruppen upplever att lärarna i gruppen tar sig tid för dem på ett annat 
sätt än vad lärarna i den ordinarie skolundervisningen gör: 
 

Dom kan man inte snacka med, jag tycker alla lärare där uppe är falska, det är 
inga såna man kan snacka med och om man har bråkat och så och det är ju så att 
jag, jag pratar ju med x [lärare i gruppen, författarens anm.] om allt som hänt på 
helgerna och de, skulle jag berätta det för en lärare skulle ju dem anmält alltihop. 
Men x han kan man snacka med, han kan ringa på kvällarna om man behöver 
snacka med någon. 
 

Sedan fortsätter respondenten tala om hur han upplever högstadielärarna och sin relation till 
dem: 
 

Det känns som att dem skjuter undan en, ja men det är ju så att x är mer öppen, 
dem snackar inte om sitt privatliv. Det kan man ju förstå att dem inte gör men 
man vill ju liksom ha någon som man kan snacka med när det är problem. Dom 
liksom skjuter undan alla, dem har lektioner och sen är det bra. 
 

I respondenternas utsagor kan jag se ett mönster som pekar på att ungdomarna upplever 
distans gentemot lärarna i den ordinarie skolundervisningen. Ungdomarna upplever att de inte 
har någon given plats inom den större gruppen och att detta bidrar till det utanförskap jag 
beskrivit ovan. Att ungdomarna befinner sig i en mindre grupp där de delar liknande bakgrund 
med varandra och även delar skolsituationen gör att det skapas en gemenskap i gruppen. En 
av respondenterna beskriver hur han upplevde sin roll i gruppen jämfört med den han spelade 
i sin ordinarie skolklass: 
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Jaa asså vi är ju mer ehh som en familj här. Alla tar hand om varandra, eleverna 
liksom. Vi sitter ju liksom i samma båt här, här känns det som att man är på nåt 
sätt mer en i gruppen än vad det är i klassen. 
 

Således kan vi se att det skapas en närhet till gruppen genom att ungdomarna som befinner sig 
i särskild undervisningsgrupp delar liknande bakgrunder. Men även att ungdomarna känner en 
större tillit till lärarna i gruppen gör att en gemenskap uppstår. Genom den särskilda 
undervisningsgruppen upplever respondenterna en distans från den större gruppen, men 
samtidigt en närhet till den särskilda undervisningsgruppen. Tid är ett återkommande tema när 
ungdomarna talar om gemenskapen som finns i gruppen. Tid i den bemärkelsen att både 
eleverna och lärarna tar sig tid för varandra, tar sig tid för att prata med varandra på ett sätt 
som de inte gör i den ordinarie skolklassen. En av respondenterna ger en målande bild över 
detta när han resonerar kring hur det är att ingå i den särskilda undervisningsgruppen: 
 

Till exempel när nån fyller år, i gruppen, då firar vi det, som, det gör man inte i 
klassen, så som vi firar här liksom. Här sjunger vi och sen, kanske äter vi glass, 
eller något sånt där då, tar en timmas firande och, pratar och så där och. Ibland 
kan det vara mycket hårdare och jobba här och man måste jobba hela tiden och 
ibland så kan det vara lite slappt och, ibland brukar vi ju sitta och prata med 
varann och man lär känna varandra mycket bättre här för att det är få elever och 
många säger mycket och då lär man sig känna varandra, man pratar inte så i 
klassen liksom. 
 

Vi kan utläsa från föregående citat att respondenten värdesätter att man ”tar sig en timmas 
firande” i gruppen vilket det inte finns utrymme för i den ordinarie skolklassen. Klimatet i 
gruppen ses som intimare än vad det gör i klassrummet. Eleverna pratar med varandra på ett 
annat sätt i gruppen jämfört med den ordinarie klassen men även lärarna är delaktiga i den 
gemenskap som uppstår i gruppen. Genom att det finns tid för aktiviteter såsom 
födelsedagsfirande underbyggs gemenskapen. 
 
Sammanfattning 
 
Utanförskapet gentemot övriga skolelever är ett tema som återkommer i samtliga utsagor. 
Respondenterna talar om att övriga elever ser gruppen som en studieform för mindre 
begåvade elever. Övriga elever anser att elever i gruppen inte behöver studera i lika hög grad 
som dem. Respondenterna har även blivit kallade för tillmälen som ”särbarn” och 
”gruppenbarn” detta är tillmälen som markerar för dem att de inte är som eleverna i den 
ordinarie skolundervisningen. Detta resulterar i att respondenterna intar en försvarsställning 
vilket innebär att de är måna om att förklara att de arbetar lika hårt, om inte hårdare i gruppen 
än i den ordinarie skolklassen.  
 
Ungdomarnas upplevelse av den särskilda undervisningsgruppen präglas av ambivalenta 
känslor kring den särskilda undervisningsgruppen. Det upplevda utanförskapet kompenseras 
genom en känsla av gemenskap som delas av respondenter inom gruppen. Ungdomarna anser 
att det krävs att de går i gruppen för att klara sina betyg. Betygen ses inte bara som en 
motivering till att delta i den särskilda undervisningen utan de ses även som en bekräftelse på 
att gruppen uppfyller samma kunskapskrav som den ordinarie skolundervisningen. Att det är 
en mer harmonisk stämning i klassrummet är ytterligare en viktig faktor för gemenskapen 
som upplevs i den särskilda undervisningsgruppen. Även det faktum att respondenterna 
upplever att lärarna i gruppen tar sig tid för dem är en bidragande orsak. Ungdomarna 
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upplever högre grad av närhet till både lärarna och eleverna i gruppen. Som jag skrivit 
tidigare delar ungdomarna liknande bakgrunder vilket ytterligare bidrar till en känsla av att de 
”sitter i samma båt”. Således upplever eleverna i den särskilda undervisningsgruppen en 
distans från övriga gruppen samtidigt som en närhet till lärare och elever i gruppen stärks 
genom gemensamma aktiviteter såsom födelsedagsfirande men även genom respondenternas 
liknande bakgrunder. 
 
Ungdomarna talade om en periodisering av sin skolgång i tiden innan inträdet i den särskilda 
undervisningsgruppen och tiden efter. Respondenterna såg inträdet i gruppen som en markör 
för att en ny period i deras skolgång påbörjades. Berättelser om hur klassrumsmiljön i den 
ordinarie skolundervisningen upplevdes som kaotisk var gemensamt för samtliga 
respondenter. Enligt respondenterna saknades rutiner kring deras skolgång och ungdomarna 
var oftare utanför klassrummet än vad de deltog i undervisningen. I och med inträdet i 
gruppen upplevde ungdomarna att skolan blev mer strukturerad och klassrummets miljö mer 
harmonisk. Detta förklaras av ungdomarna som ett resultat av att den särskilda 
undervisningsgruppen består av färre elever samt att lärarna är mer lättillgängliga i gruppen 
än i den ordinarie skolklassen.  
 
Ett tema som återkom i ungdomarnas utsagor var deras positionering inom skolan som tuffa 
och hårda. Berättelser om att ungdomarna skulle spela tuffa och att de förde en stor respekt 
med sig var återkommande. Utsagorna beskriver hur ungdomarna sällan deltagit i den 
ordinarie skolundervisningen och att de genom detta hamnat utanför den större gruppen. I och 
med inträdet i gruppen har en perspektivförskjutning uppstått. Stödet från lärarna i gruppen 
upplevs som större än det stöd som gavs i den ordinarie skolklassen. Tack vare att gruppen är 
mindre i den särskilda undervisningsgruppen kan eleverna fokusera bättre på studierna och 
respondenterna känner sig även säkrare på sin plats i gruppen. Detta förklaras genom att 
ungdomarna delar liknande bakgrunder med varandra och på detta sätt delas en förståelse för 
varandras situation.  
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7 Teoretisk och begreppslig referensram 
 

Den symboliska interaktionismen ämnar förklara människan som en social varelse som skapas 
och utvecklas i och genom sociala interaktioner. När jag valde studieområde hade jag en viss 
bild hur situationen i skolan ser ut utifrån mina personliga och professionella erfarenheter. 
Min bild av skolan som en arena för interaktioner mellan olika grupperingar och som en scen 
uppdelad efter skolklassers sammansättningar stämde väl överens med den symboliska 
interaktionismens perspektiv på vår sociala verklighet. Nämnda perspektiv lyfter fram 
interaktionens betydelse för individens jag och hur individens jag utvecklas. En 
grundläggande tanke inom den symboliska interaktionismen är att det finns lika många jag 
som det finns grupper som individen ingår i (Goffman, 2000: 49). Då jag studerar en specifik 
grupp är detta synsätt tilltalande för mig och jag anser att det kan bidra till att skapa en större 
förståelse för uppsatsens empiriska underlag genom att det ämnar förklara sociala processer. 
 
Nedan skall jag presentera den teoretiska och begreppsliga referensramen som skall rama in 
den aktuella uppsatsen. I det första avsnittet kommer en överblick av den symboliska 
interaktionismen framställas där fokus kommer att vara på perspektivets förklaring av jaget 
som formats genom sociala interaktioner. I det andra avsnittet kommer för uppsatsen 
relevanta begrepp presenteras och förklaras närmare. 
 
7:1 Symbolisk interaktionism 
 
I Medvetandet, jaget och samhället (1976) hävdar Mead att jaget är ett objekt för sig själv 
vilket skiljer jaget från andra objekt och även från kroppen. Detta innebär att vi kan samspela 
med vårt jag precis som vi kan interagera med andra människor i vår omgivning. Människan 
har en förmåga att ”kliva” ur sig själv och reflektera över de handlingar som hon utför till 
skillnad mot exempelvis djuren. På samma sätt som vi kan granska vår kropp när vi speglar 
oss kan vi granska vårt jag på ett objektivt sätt. Vi kan reflektera över de handlingar vi utför 
och de situationer vi ingår i som om vi vore utanför oss själva. Människan formar och 
utvecklar sitt jag utifrån de sociala kontexter hon ingår i. På samma sätt som andra människor 
blir till objekt för oss blir vårt jag objekt för granskning och bedömning av andra människor i 
interaktioner. Detta gör vi för att läsa av varandra och detta möjliggör en gemensam förståelse 
av situationen (a.a., 1976: 110-111).   
 
Jaget ses av den symboliska interaktionismen som en social konstruktion vilket innebär att 
jaget uppstår genom sociala processer såsom samspel människor emellan. Vårt jag förändras 
och omdefinieras beroende på de människor vi interagerar med. När jag umgås med mina 
vänner agerar jag utifrån hur de uppfattar mig och vilka förväntningar de har på hur jag skall 
agera. När jag umgås med min familj agerar jag utifrån deras förväntningar på mig och utefter 
de sociala strukturer som finns i den gruppen. Jaget är en social konstruktion i den 
bemärkelsen att jaget omdefinieras för oss själva och andra beroende på vilken social kontext 
vi befinner oss i. 
 
Jaget definieras även genom tankeprocesser hos människor vilket kan liknas med inre 
konversationer med oss själva. Den inre konversationen är ett styrmedel för att hantera sociala 
situationer och detta gör vi för att bli varse om den gemensamma definitionen av situationen. 
Enligt Mead gör dessa sociala processer att människan utvecklar olika sociala jag beroende på 
vilka grupper som hon för tillfället ingår i (a.a., 1976: 114). Den sociala strukturen i de 
grupper som individen ingår i har direkt påverkan på strukturen hos det sociala jaget. Det är 
därför som vi kan presentera olika jag för olika personer men även fast vi uppvisar olika jag är 
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de delar av ett totalt jag. Mead benämner detta som deljag och det totala jaget (a.a., 1976: 
114).  
 
När jag går och handlar tänker jag igenom situationen inom mig. Jag reflekterar över 
kassörskan, över att det finns varor på hyllorna och så vidare. Detta gör att jag vet hur jag 
skall bete mig i den aktuella situationen och vilka sociala strukturer det är som styr agerandet 
inom denna kontext. Ett tydligare exempel kan vara middagsbjudningar. Innan en sådan 
bjudning kan man tänka igenom vilka som kommer att vara närvarande, vad som är lämpligt 
och olämpligt att prata om och så vidare. Om jag skall träffa mina arbetskamrater beter jag 
mig på ett annat sätt än om jag ska äta middag med mina vänner. Tankeprocessen gör att vi 
kan agera på olika sätt inom olika sociala kontexter. Vi blir medvetna om vilka ”spelregler” 
som gäller i situationen genom att vi reflekterar över vad som skall möta oss i den aktuella 
kontexten. 
 
Grundläggande för de sociala processerna jag nämnt ovan är människans användande av 
symboler. Utan symboler skulle vi inte kunna interagera med varandra eller oss själva. 
Symboler kan vara ansiktsuttryck och gester men även språket utgör en symbol. Symboler 
använder vi i våra interaktioner med andra människor och dessa skapar en förståelse mellan 
individer. När vi interagerar använder vi symboler och dessa symboler tolkas av mottagaren 
som ger en respons på de signaler som vi skickar ut. Detta gör att symboler ses av den 
symboliska interaktionismen som en förutsättning för att vi skall kunna kommunicera med 
varandra (a.a., 1976: 116). Om jag berättar en rolig historia för min vän använder jag 
ansiktsuttryck och gester för att visa att det är en rolig historia. Jag förväntar mig att min vän 
skall skratta åt skämtet och ge mig respons i interaktionen. Om jag berättar ett skämt utan att 
visa med ansiktsuttryck och gester att jag skämtar försätter jag min motaktör i ett svårt läge då 
hon inte vet hur hon skall agera utifrån min framställning. Genom interaktion läser vi av 
varandra och övertar den andres perspektiv. Vi övertar de andras perspektiv på att se och 
uppfatta omvärlden. (Charon, 2001: 109). 
 
7:2 Referensgrupp 
 
Charon (2001) hävdar att referensgrupp kan definieras som de grupper vars perspektiv på 
verkligheten som individen delar. Referensgrupp kan förklaras som kulturer som bygger på en 
gemensam uppfattning av verkligheten som finns inom olika grupper och som individen 
införlivar i sig själv och använder sig av för att tolka sociala situationer. Alla människor har 
flera referensgrupper som används olika i olika situationer. Enligt författaren kan dessa 
grupper bestå av ”medlemskapsgrupper” såsom exempelvis fotbollslaget men det kan även 
vara större sociala kategorier som till exempel social klass och den etniska grupp som 
individen tillhör (a.a.,2001: 35).  
 
När individen tolkar en social situation gör hon det utifrån olika referensgruppers värderingar 
och attityder och referenserna hon använder sig av i sociala interaktioner ändras beroende på 
vilken situation individen befinner sig i. En djurrättsaktivist agerar på ett sätt i en 
demonstration för djurens rättigheter beroende på att hon delar sin referensgrupps värderingar 
och attityder kring frågor rörande djurens rättigheter. I skolklassen agerar hon på ett 
annorlunda sätt då andra värderingar och attityder delas inom denna grupp.  
 
Referensgrupp är således ingen fysisk grupp utan är perspektiv på verkligheten som delas av 
människor inom en viss grupp och som individen använder för att tolka och skapa förståelse i 
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sociala situationer. Perspektiven har vi införlivat i oss och vi har lika många referensgrupper 
som grupper vi interagerar med (a.a.,2001: 36). 
 
 7:3 Den generaliserade andre  
 
Mead (1976) hävdar att den generaliserade andre är individens referens för hur hon skall 
agera i sociala situationer. Det räcker inte med att enbart överta generaliserade andras 
attityder och värderingar gentemot jaget och andras jag utan deras attityder gentemot alla 
aspekter och sidor av en gemensam aktivitet måste övertas (a.a., 1976: 121). Vidare hävdar 
författaren att den generaliserade andres attityder och värderingar övertas inom den sociala 
kontext där referensgruppen verkar och gruppens attityder och värderingar ligger således till 
grund för det individuella beteendet (a.a., 1976: 122-123). Detta gör att den generaliserade 
andra inte skall ses som en eller flera konkreta personer utan generaliserade andra kan sägas 
vara de sociala strukturer som finns i de referensgrupper som individen ingår i och dessa 
strukturer styr individen i de sociala situationer som denne befinner sig i. 
 
När jag skall handla mat i min närbutik vet jag hur jag skall bete mig i den aktuella 
situationen då jag kan överta personalens perspektiv, kundernas perspektiv och så vidare. Om 
jag stjäl en tvål vet jag att detta är fel beteende och jag får dåligt samvete över detta eftersom 
jag lärt mig från mina föräldrar att det är fel att stjäla. Men jag kan även förstå vad det innebär 
för butiksbiträdet om jag stjäl en tvål. Generaliserade andra kan liknas vid bilden av djävulen 
och ängeln som sitter på individens axlar och talar om vad som är rätt och fel att göra i de 
sociala kontexter hon befinner sig i, genom de referensgrupper som individen ingår i lär hon 
sig hur hon skall agera i olika sociala situationer.   
 
7:4 Handlingsström (Stream of action) 
 
 Inom den symboliska interaktionismen liknas människors agerande och medvetande med en 
ström som ständigt tar nya riktningar beroende på vilka människor som individen interagerar 
med. Charon (2001) hävdar att människan agerar ut mot andra individer och rättar sitt 
framträdande efter vilka hon samspelar med. Individen agerar också mot sig själv och 
reflekterar kontinuerligt över situationen hon befinner sig i.  
 
Vi kan se att detta hänger ihop med begreppen jag redovisat ovan, handlingsströmmen kan 
sägas vara det övergripande begreppet. Detta för att om vi inte hade denna förmåga att rikta 
vårt agerande mot både andra och oss själva skulle vi inte kunna överta andra människors 
perspektiv och roller. Människans agerande är således styrt utifrån andra individers handlande 
mot henne. Detta innebär att våra handlingar följer varandra och vårt agerande består inte av 
enskilda stycken, utan är en konstant ström av handlingar som är uppbyggda kring exempelvis 
tidigare erfarenheter. När vi interagerar med andra människor reflekterar vi över situationen 
och efter detta gör vi val som påverkar riktningen av handlingsströmmen (a.a., 2001: 124-
126).  
 
En teoretiker som haft stor betydelse för den symboliska interaktionismen är Erving Goffman. 
I nämnda teoretikers bok Jaget och maskerna (2000) förklaras människors interaktion utifrån 
ett dramaturgiskt perspektiv. Detta innebär att Goffman ämnar förklara hur människor 
interagerar genom att han drar paralleller till teaterns terminologi (a.a., 2000: 9-10). Goffman 
hävdar att människor framställer sig själva genom roller i interaktion med varandra och att 
dessa roller skiftar beroende på vilka människor som individen interagerar med. Här kan en 
parallell till det ovannämnda begreppet referensgrupp ses. Goffman hävdar, i likhet med 
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Mead (1976), att människan är uppvisar flera olika deljag beroende på vilken referensgrupp 
hon befinner sig i. Rollbegreppet och Goffmans förklaring av dess olika delar anser jag vara 
användbara i min uppsats då detta begrepp kan bidra till en ökad förståelse för upplevelsen av 
att ingå i särskild undervisningsgrupp.  
 
7:5 Rollbegreppet och dess delar  
 
Goffman (2000) definierar roll som människors handlingsmönster som visas upp i interaktion 
med andra människor. Till rollbegreppet tillkommer även individens eller aktörens rättigheter 
och skyldigheter som är knutna till en given status i interaktionen (a.a.,2000: 23). 
 
Författaren använder sig av termen framträdande för att förklara hur människor framställer sig 
själva i och genom interaktion med andra individer (a.a., 2000: 27-28). Precis som på en 
teaterscen framställer sig individen utifrån vilka intryck som hon vill förmedla. Genom detta 
hävdar författaren att alla människor ingår i detta rollspel och att det görs per automatik. När 
individen rör sig i olika sociala grupper, eller med andra ord, referensgrupper, uppvisar hon 
olika roller beroende på vilket eller vilka intryck som vill förmedlas, men även beroende på 
vilka förväntningar som motaktörerna har om individen (a.a., 2000: 26). Nedan presenteras de 
olika delar som ingår i rollspelandet och som är relevanta för den aktuella uppsatsen.  
 
Fasad och personlig fasad kan sägas vara utrustning som individen använder sig av för att 
rama in sitt rollspel och för att presentera sig på ett visst sätt. I den aktuella undersökningen är 
skolan en fasad som tillhandahåller vissa yttre ramar såsom exempelvis skolbänkar, skåp, 
etcetera. Personlig fasad är de personliga attribut som används i samspelet mellan individer, 
exempel på detta kan vara kläder, ansiktsuttryck etcetera (a.a., 2000: 28-30). Goffman delar in 
personlig fasad i två underkategorier: manér och uppträdande. Det förra begreppet refererar 
till klädval och andra materiella attribut som är knutna till personen och som fungerar som 
förmedlare av vem personen i fråga är. Det senare begreppet hänvisar till personens roll i 
interaktionen som äger rum. Samspelet mellan uppträdande och manér är inte helt 
oproblematiskt och kan komma att krocka med varandra och skapa förvirring hos den eller de 
som individen agerar mot (a.a., 2000: 30-31). Under interaktion är det därför viktigt att 
individen är säker i sitt framträdande och att hon ger ett trovärdigt intryck på den eller de som 
personen agerar mot.  
 
För att konkretisera detta använder jag mig av skolan som exempel. Om en elev har rykte om 
sig att vara tuff måste hon/han bevara det intrycket hos motaktörerna och inom ramen för 
skolan agera utefter de förutfattade meningar skolkamraterna har om individen i fråga. Detta 
för att skolkamraternas bild av eleven skall stämma överens med framträdandet.  Detta 
benämner Goffman som negativ idealisering vilket karakteriseras av ”en dramatisk effekt som 
stämmer in på observatörens extremt stereotypa föreställning” (a.a., 2000: 43).  
 
Författaren hävdar att människor i sina framträdanden döljer eller avstår från vissa handlingar 
som inte är kongruenta med den bild av jaget som personen vill att andra människor skall 
uppfatta. Detta är dock inget som hindrar människor från att ”leva ut” sina dolda sidor när de 
är ensamma och ingen iakttar dem (a.a.,2000: 44).  
 
Sammanfattningsvis kan negativ idealisering definieras som ett handlingsmönster som 
individen använder för att projicera en idealiserad bild av sig själv på de människor hon 
interagerar med. Den projicerade bilden som ges anammas av motaktörerna och de tror att det 
är den sanna personen som de interagerar med. I själva verket finns det ”lika många olika 
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sociala jag som det finns klart avgränsade grupper av individer vilkas åsikter [han] har 
intresse av” (a.a.,2000: 49).  
 
Referensgrupp, generaliserade andra och handlingsström anser jag vara begrepp som förklarar 
interaktionens roll i hur ungdomar i särskild undervisningsgrupp upplever sin skolsituation. 
Min frågeställning som undersökningen baseras på berör ämnen där interaktion spelar en 
betydande roll. Genom de tre förstnämnda begreppen kan jag förhoppningsvis få en bild över 
hur interaktionen präglas av de olika grupper som ungdomen ingår i. Genom rollbegreppet är 
min ambition att skapa en förståelse för hur respondenterna framställer sig själva genom 
interaktion med andra elever och skolpersonal.  
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8 Diskussion 
 
I den första delen av diskussionen skall jag försöka reda ut hur väl uppsatsen uppfyllt sitt syfte 
och om frågeställningen blivit besvarade. I avsnittet som följer kommer jag att relatera 
uppsatsens resultat till såväl den teoretiska och begreppsliga referensramen som den tidigare 
forskningen. Under varje tema skall jag påvisa likheter och skillnader gentemot de teoretiska 
begreppen som lagts fram i ett tidigare avsnitt i uppsatsen. Under rubriken tidigare forskning 
kommer jag relatera resultatet i min uppsats till den tidigare forskningens generella tendenser 
för att sedan gå in djupare i var och en av artiklarna. Under rubriken författarens kommentarer 
skall jag kritiskt granska uppsatsens brister och förtjänster. Metodologiska problem och 
tillkortakommanden kommer att redovisas under detta avsnitt. Diskussions delen kommer att 
avslutas med en diskussion kring implikationer för fortsatt forskning. 
 
Utanförskap, gemenskap, periodisering av skolgången i innan och efter inträdet i gruppen och 
positioneringen inom skolan som tuffa och hårda outsiders teman som karakteriserar 
upplevelsen av att ingå i en särskild undervisningsgrupp.  
 
Utanförskapet gentemot övriga elever tar sig bland annat uttryck genom att respondenterna 
upplever att andra elever uppfattar dem som mindre begåvade och de har fått höra diverse 
tillmälen såsom ”särbarn” och ”gruppenbarn”. Detta tolkar jag som en tydlig markering från 
de övriga elevernas sida att respondenterna inte är en av dem. Ungdomarna i gruppen är måna 
om att berätta att det ställs krav i gruppen och att delta i denna undervisningsform är minst 
lika krävande som att delta i den ordinarie skolundervisningen. Att respondenterna är måna 
om att försvara och motivera sin skolgång anser jag underbygger upplevelsen av utanförskap 
samtidigt som de är måna om att visa att deras skolsituation inte är annorlunda jämfört med 
övriga skolelevers skolsituation. Utanförskapet uppvägs dock av de positiva sidorna som 
kommer av gemenskapen som finns i den särskilda undervisningsgruppen.  
 
Ungdomarnas utsagor vittnar om att en perspektivförskjutning skett i och med inträdet i den 
särskilda undervisningsgruppen. Tiden innan de blev placerade i gruppen positionerade sig 
respondenterna som tuffa och hårda och denna fasad upprätthöll de genom att uppvisa en tuff 
och hård attityd gentemot övriga elever och lärare. När de blev placerade i en grupp som 
bestod av elever som delade liknande bakgrund och förutsättningar upplevdes en gemenskap 
som resulterade i att respondenterna kunde lätta på fasaden och känna sig tryggare inom 
skolan. Förutom att ungdomarna delar liknande bakgrund med varandra är det även andra 
faktorer som är av betydelse för ovannämnda perspektivförskjutning. Gruppens storlek och ett 
större stöd från lärare är aspekter som gör att ungdomarna upplever större stabilitet och 
engagemang i skolan än vad de gjorde tidigare. Samtliga respondenter uppgav att de är i 
gruppen för att bättra på sina betyg.  Detta var något de inte hade i åtanke under tiden i den 
ordinarie skolundervisningen.   
 
En av respondenterna förklarade det sociala klimatet i gruppen som att de sitter i samma båt 
och att de är som en familj inom gruppen. Denna typ av uttalanden var återkommande i alla 
utsagor, att lärare i gruppen tog sig tid och att eleverna tog sig tid för varandra. Således kan vi 
se att det finns ett behov hos dessa elever att bli bekräftade av varandra och av lärarna. Detta 
är något de inte upplevt tidigare när de ingick i den ordinarie skolundervisningen. Jag tolkar 
detta som att dessa elever upplever att de fallit mellan stolarna och inte blivit 
uppmärksammade i en större grupp. Deras sätt att ta en plats inom gruppen har varit att vara 
den tuffare och häftigare klasskamraten som skolkar och vågar säga emot lärarna. I den 
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särskilda undervisningsgruppen har ungdomarna kamrater som upplevt samma situation och 
genom detta känner de en trygghet. 
 
Periodiseringen av skolgången är ytterligare ett tema som är centralt i ungdomarnas 
berättelser om upplevelsen av att ingå i särskild undervisningsgrupp. Ungdomarna tenderar att 
dela in sin skolgång i tiden innan och efter ingången i gruppen. När respondenterna resonerar 
kring varför dem hamnat i gruppen eller hur det är att ingå i gruppen utgår förklaringarna från 
hur det var i skolan under tiden innan de påbörjade undervisningen i gruppen. Förklaringar 
kring varför respondenterna blivit placerade i den särskilda undervisningsgruppen är 
centrerade kring klassrummets stökiga miljö och att detta bidrog till att eleverna själva blev 
stökiga och bråkiga. Tiden efter att respondenterna ingått i gruppen beskrivs som mer 
harmonisk och mer strukturerad vad gäller rutiner kring skolan. Intressant är att samtliga 
respondenter nämner detta som huvudanledningen till att de blivit placerade i gruppen och att 
de haft hög frånvaro i skolan och bråkat med andra elever nämns i förbifarten. Förklaringar 
till elevernas skolsituation läggs således mest på externa faktorer och inte interna. Det stökiga 
klassrumsklimatet är den faktor som för ungdomarna själva är mest avgörande för att de 
befinner sig i den särskilda undervisningsgruppen.  
 
Syftet med min uppsats var att beskriva hur ungdomar i särskild undervisningsgrupp upplever 
sin skolsituation. Utifrån teman såsom utanförskap, gemenskap, periodisering av skolgången 
samt positionering inom skolan anser jag att jag besvarat min huvudfrågeställning om hur 
ungdomarna upplever sin skolsituation. Delessensbegreppen anser jag även fånga hur 
relationen till övriga elever och skolpersonalen upplevs av respondenterna. Utanförskapet och 
gemenskapen som beskrivits anser jag ge en tillfredsställande beskrivning över hur de sociala 
relationerna upplevs av respondenterna. Även hur den sociala miljön upplevs i den särskilda 
undervisningsgruppen kontra den ordinarie skolklassen har framkommit genom teman som 
positionering inom skolan och periodisering av skolgången i innan och efter inträdet i den 
särskilda undervisningsgruppen.    
 
8:1 Uppsatsens resultat kopplat till den teoretiska och begreppsliga referensramen 
 
Som jag tidigare skrivit kan den ambivalens som ungdomarna i den aktuella studien uttrycker 
utgöras av en känsla av både utanförskap och gemenskap. Detta skulle till stor del kunna 
förklaras med hjälp av begreppen referensgrupp och den generaliserade andra. Som jag 
tidigare skrivit ingår människor i en rad olika referensgrupper och för respondenterna är den 
särskilda undervisningsgruppen en sådan referensgrupp. Ungdomarna delar samma 
värderingar och attityder inom nämnda grupp och gruppens sociala struktur har påverkan på 
hur respondenten agerar i gruppen. En del av ungdomens jag byggs upp inom ramarna för den 
särskilda undervisningen och de interaktioner som äger rum inom gruppen.  
 
Charon (2001) förklarar referensgrupp som en grupp där samma perspektiv eller synsätt på 
verkligheten delas med detta menar författaren att gruppens perspektiv definierar även 
individens jag (a.a., 2001: 77). När individen övertar gruppens perspektiv och, så att säga, ser 
världen från gruppens perspektiv utvecklas gruppen till den generaliserade andre. Det vill 
säga gruppens perspektiv utgör riktlinjer och strukturer för hur individen skall agera i den 
aktuella kontexten. Detta gör att ungdomen kan inneha ett jag inom den särskilda 
undervisningsgruppen och ett annat jag i den större gruppen (a.a., 2001: 78). Att individen 
kan besitta flera olika deljag tolkar jag som ett antagande som underbygger mitt resultat om 
att respondenterna upplever en ambivalens till sin skolsituation. Ungdomarna upplever både 
ett utanförskap och en gemenskap. Inom den särskilda undervisningsgruppen har de ett socialt 
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jag som blir bekräftat av övriga elever i gruppen och de delar varandras perspektiv på ett 
annat sätt än vad de gör i den ordinarie klassen. Detta bidrar till att gemenskapen stärks i 
gruppen samtidigt som de upplever ett utanförskap gentemot övriga skolelever. 
 
Gemenskapen är uppbyggd kring gemensamma aktiviteter som stärker gruppen och den är 
även uppbyggd kring ungdomarnas tidigare erfarenheter och bakgrunder inom skolan. Ett 
exempel på att respondenterna delar perspektiv på skolan med varandra är deras förklaringar 
om hur de hamnade i den särskilda undervisningsgruppen. De talar om den stökiga 
klassrumsmiljön som var innan och att de på grund av miljön blev okoncentrerade och gav 
upp att studera. Vi kan se att de individuella förklaringarna utifrån externa faktorer har blivit 
kollektiva förklaringar. Detta anser jag tyda på att ungdomarna delar förståelsen av varför de 
blev placerade i gruppen. En annan aspekt som underbygger mitt resonemang kring 
referensgrupp är att respondenterna delar högstadietiden i tiden innan inträdet i gruppen och 
efter. Detta tolkar jag som att de ser inträdet i den särskilda undervisningsgruppen som en 
viktig brytpunkt i skolgången där gruppen ses som en ny referensgrupp som möjliggör andra 
sätt att hantera skolans vedermödor på då samma perspektiv på skolan delas inom gruppen. 
 
 I det tidigare presenterade resultatet stod även att läsa att ungdomarna ansåg att betygen var 
det viktiga och att det motiverar dem att delta i den särskilda undervisningsgruppen. 
Resonemanget kring betygens roll i skolan anser jag ytterligare underbygger min koppling 
mellan undervisningsgruppen och begreppet referensgrupp. Då betygen får en central del i 
respondenternas förklaring till och motivering till varför de befinner sig i den särskilda 
undervisningsgruppen kan vi se att detta blivit en gemensam definition av situationen inom 
gruppen.  
 
Perspektivförskjutningen som jag beskrivit i resultat delen kan förknippas med begreppet den 
generaliserade andre. Ungdomarna i min undersökning upplevde att de var tvungna att 
upprätthålla en fasad gentemot övriga skolelever när de ingick i den ordinarie 
skolundervisningen. Fasaden byggde på en tuff och hård yta vilket medförde ”en jävla 
respekt” hos skolkamraterna. I och med ingången i den särskilda undervisningsgruppen och 
dess sammanhållning kände respondenterna att de kunde lätta på den hårda fasaden och 
fokusera på skolan och skolarbete på ett helt annat sätt än tidigare.  
 
Innan inträdet i gruppen hade ungdomarna ingen gemenskap i samma bemärkelse som i den 
särskilda undervisningsgruppen. Respondenternas beteende tolkar jag som att de spelade en 
roll i den större gruppen som hårda och tuffa. När de ingick i den särskilda 
undervisningsgruppen fick de tillträde till en grupp som delade liknande bakgrund med 
varandra. Detta bidrog till att de även delade samma synsätt på skolan och detta drev dem 
framåt i utvecklingen. Ungdomarna strävar mot samma mål vilket är att klara av skolan och få 
fullständiga betyg och detta för dem till vidare utbildning på gymnasiet. Perspektivbytet är ett 
led i att de delar gruppens perspektiv och att de införlivar gruppens sociala struktur i sig själva 
genom interaktionen i gruppen som har lett till att de har fått en möjlighet att visa andra sidor 
av sig själva som tidigare var dolda.  
 
Som jag skrivit tidigare liknar den symboliska interaktionismen människans agerande vid en 
ström vilken ständigt antar nya riktningar beroende på vilka grupper hon interagerar med. 
Handlingsström kan liknas vid vårt medvetande som ständigt tar nya riktningar beroende på 
vilka situationer som vi befinner oss i. Handlinsströmmen innebär att människan kan 
reflektera över sig själv och andra i en given situation och att hon anpassar sitt agerande 
utifrån situationen. Vi kan säga att handlingsströmmen möjliggör en inre dialog mellan 
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individen och dess jag (a.a., 2001: 124-126). Som jag försökt påvisa tidigare har jag funnit en 
tendens i datamaterialet att ungdomarna ändrar sitt agerande efter att de blivit placerade i den 
särskilda undervisningsgruppen. Perspektivbytet har inneburit en större fokus på skolarbetet 
och att respondenterna har lättat på fasaden gentemot skolkamrater och lärare. Deras 
handlingar har således tagit nya riktningar sedan inträdet i den nya referensgruppen. Som en 
konsekvens av att de delar perspektiv och fokus inom gruppen har en förändring i deras 
beteende och deras värdering av skolan uppstått.  
 
Att ungdomarna uppvisade en fasad innan de ingick i den särskilda undervisningsgruppen kan 
sättas i relation till Goffmans (2000) begrepp roll. Författaren hävdar att människor 
framställer sig själva genom interaktion på liknande sätt som en skådespelare spelar sin roll på 
en teaterscen (a.a., 2000: 26). Rollbegreppet är ett komplext begrepp som består av en mängd 
olika delar. Nämnda teoretiker hävdar att alla människor spelar olika roller beroende på vilka 
sociala kontexter som finns tillhanda för henne. Inom skolans kontext finns det en uppsjö av 
olika roller som ungdomarna kan välja mellan. Som jag försökt påvisa genom min 
undersökning har ungdomarna i gruppen valt att spela rollen som den tuffa och hårda. Detta 
har framkommit genom intervjuerna och vissa respondenter har uttryckligen använt sig av 
termen roll för att beskriva hur de agerat inom skolan. När jag har skrivit att ungdomarna 
uppvisat en fasad har jag således inspirerats av Goffmans begrepp och när jag använt termen 
fasad har jag haft manér och uppträdande i bakhuvudet. Manér är personens materiella attribut 
som används vid framträdandet och uppträdande innebär hur personen faktiskt framställer sig 
själv genom interaktion. Respondenterna har således spelat rollen som den tuffa och hårda 
inom skolans ramar och skolkamraterna har även sett dem som den tuffa och hårda 
killen/tjejen. Detta kan förklaras med hjälp av begreppet negativ idealisering. Övriga 
skolelever har vissa förväntningar på eleven som befinner sig i särskild undervisningsgrupp 
som byggts upp av respondenterna själva genom bland annat hög grad av frånvaro från 
undervisningen samt att de varit stökiga på lektionerna. Respondenterna har då agerat utifrån 
den bild av dem som övriga skolkamrater har. En negativ idealisering av sig själva gör 
respondenterna för att skolkamraterna skall behålla en kongruent uppfattning om dem som 
personer.  Jag tolkar datamaterialet som att när respondenten sedan placeras i en 
referensgrupp med människor som delar bakgrund och erfarenheter, eller med andra ord, 
liknande perspektiv med varandra tillåts den personliga fasaden att ändras och eleven får 
möjlighet till att spela en annan roll tack vare en ny situation inom en ny referensgrupp.  
 
Här kan således en koppling tydas mellan ovannämnda begrepp. Respondenterna ingår i en ny 
referensgrupp som delar perspektiv med varandra och gruppens perspektiv på skolan blir 
individens. Jag har exemplifierat detta genom den gemensamma synen på betydelsen av att 
skaffa sig betyg för att ta sig vidare till gymnasial utbildning. Gruppens värderingar och 
attityder gentemot skolan blir individens generaliserade andre. Kollektivets värderingar och 
attityder införlivas i individen genom ovannämnda perspektivövertagande. Detta är möjligt 
tack vare individens förmåga att rikta sitt medvetande mot dem som ingår i den sociala 
situationen samt mot sig själv. Respondenten agerar på ett sätt i den större gruppen för att 
sedan ändra sitt beteende i den särskilda undervisningsgruppen där andra sociala strukturer än 
i den ordinarie skolklassen verkar och som påverkar ungdomen i sitt agerande. Respondentens 
agerande och medvetande tar andra riktningar när denne befinner sig i den nya 
referensgruppen beroende av att ungdomen införlivar nya sociala strukturer i sitt jag. Detta 
bidrar i sin tur till att respondenten får möjlighet till att spela en ny roll inom referensgruppen. 
Då interaktion sker inom en annan kontext än tidigare med nya människor kan individen 
förändra sitt agerande och framställa sig på ett nytt sätt.  
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8:2 Undersökningens resultat kopplat till tidigare forskning 
 
Ungdomarna i min studie har berättat om upplevelsen av utanförskap gentemot övriga 
skoleleverna. Det upplevda utanförskapet kan sättas i relation till artiklarna som berör 
stigmatisering. Artiklarna beskriver hur elever tenderar att stämpla andra elever som 
avvikande baserat på den förhandsinformation som de har om sina skolkamrater (Hymel, 
1986: 438). Respondenterna har blivit kallade för diverse tillmälen såsom ”särbarn” och 
”gruppenbarn”. Detta tolkar jag som att övriga elever stämplar dem som avvikare på grund av 
vad de tror sig veta om den undervisning som bedrivs i den särskilda undervisningsgruppen. 
Den särskilda undervisningsgruppen ses av övriga elever som en undervisningsform för 
mindre begåvade elever. Känslan av utanförskap har lett till att respondenterna spelat rollen 
som den hårda och tuffa i skolan vilket kan tolkas som en identitetsskapande strategi som 
respondenterna använder sig av. På grund av att övriga elever ser respondenterna som 
avvikande spelar ungdomarna rollen som den hårda och tuffa personen i klassen. Om vi 
återigen sätter detta i relation till artiklarna som presenterats under temat stigmatisering kan 
det föreligga en risk i att respondenternas beteende bekräftar bilden av dem som övriga 
skolelever har då övriga skolelever vill ha en kongruent bild av respondenterna. När 
respondenterna ses som tuffa och hårda leder detta till att de agerar efter den bilden och 
agerandet bekräftar övriga elevers uppfattning om dem.  
 
Min analys av upplevelsen av att ingå i en särskild undervisningsgrupp har visat att kontexten 
spelar en stor roll för respondenternas framställning av sig själva. Inträdet i den särskilda 
undervisningsgruppen medförde att intervjusubjekten kunde spela en annan roll i skolan än 
vad de gjorde i den ordinarie skolundervisningen. Här kan en parallell dras till artiklarna som 
beskriver identitetsskapande utifrån struktur och kontext. Dessa artiklar framhåller kontextens 
betydelse för identitetsskapande. Respondenterna i den aktuella undersökningen fick en 
möjlighet att omdefiniera sin identitet i och med inträdet i den nya gruppen. En ny kontext 
möjliggjorde en omdefinition av respondenternas identitet.  
 
McAnich Och Millich (1992) beskrev i sin artikel hur förhandsinformation av elever med 
diagnoser kan leda till stigmatisering. Elever som blev informerade om att deras 
samarbetspartner led av ADHD upplevde samarbetssvårigheter och att eleven var introvert 
(a.a.1992: 5). Jag kan se en koppling till uppsatsens resultat som beskriver att respondenterna 
upplever ett utanförskap genom att de ingår i en särskild undervisningsgrupp. Respondenterna 
har beskrivit hur andra elever talar om dem i termer av ”gruppenbarn” och ”särbarn”. Dessa 
tillmälen från övriga skolelever baseras på förutfattade meningar om den särskilda 
undervisningsgruppen. Den förhandsinformation som skoleleverna har om gruppen resulterar 
i stigmatisering av respondenterna genom uttryck som beskrivits ovan. Uppsatsens resultat 
kan således underbyggas med hjälp av McAnich och Millich studie om stigmatisering av 
elever med diagnoser. Reservation skall dock göras för att studien som presenteras i den 
aktuella artikeln behandlar medicinska diagnoser och att det inte har varit fokus i min uppsats. 
Dock kan ett gemensamt mönster uttydas genom att min uppsats och artikeln visar en tendens 
att ungdomar stigmatiseras utifrån vilken information skolkamrater har om 
undersökningsdeltagarna.  
 
Hymel (1986) kritiserar i sin artikel tankar om att stigmatisering kan förebyggas genom 
åtgärder från skolan vad gäller den stämplades beteende. Hänsyn måste även tas till hur 
skolkamrater tolkar individens beteende och agerar utifrån denna tolkning. Författaren hävdar 
att tolkningar av elevers beteende är beroende av tidigare uppfattningar om dem (a.a., 1986: 
433). Respondenterna i min uppsats beskriver hur de uppvisat fasad utåt som hårda och tuffa 
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och att detta medfört en ”jävla respekt” hos skolkamrater. På grund av att respondenterna 
spelat rollen som den tuffa i skolan har skolkamraterna agerat utefter hur respondenten 
framställt sig själv. Vi kan således se att författarens slutsats att tolkningar av kamraters 
beteende utgår från tidigare uppfattningar kan sammankopplas med den aktuella uppsatsens 
resultat. Genom undersökningen om hur ungdomar i särskild undervisningsgrupp upplever sin 
skolsituation kan vi även se att respondenterna är måna om att projicera en viss bild av sig 
själva som tuffa och hårda i interaktion med andra elever. Utifrån Hymels artikel och 
respondenternas berättelser om hur de framställer sig själva kan vi se att det ligger i både 
aktörens och motaktörens intresse att bevara en kongruent bild av personen i fråga. Detta 
sammanfaller även med den symboliska interaktionismens tankar om att människan strävar 
efter en gemensam definition av situationen (Charon, 2001: 160). Respondenten är mån om 
att presentera sig på kongruent sätt och skolkamraterna agerar mot respondenten utifrån hur 
denne framställer sig själv. 
 
Kinney (1993) beskriver i sin artikel hur övergången från Middle School till High School 
bidrog till avstämpling av elever som tidigare blivit utpekade som ”nördar”. Förklaringar till 
hur avstämplingen kunde ske var att High School erbjöd fler sociala positioner och att de som 
blivit stämplade som ”nördar” kunde engagera sig i aktiviteter knutna till skolan vilket bidrog 
till att ungdomarna kunde definiera sig själva genom dessa aktiviteter. I och med ingång i nya 
referensgrupper kunde eleverna omdefiniera sig själva genom att överta gruppens perspektiv 
(a.a., 1993: 31-33). Respondenterna i min undersökning har gett en liknande bild över 
ingången i den särskilda undervisningsgruppen. Som jag tidigare skrivit medförde 
respondentens ingång i den särskilda undervisningsgruppen ett perspektivbyte. 
Perspektivbytet innebar att respondenterna kunde lätta på den tuffa och hårda fasaden samt att 
de upplevde ett större engagemang i skolan. Dock skiljer sig uppsatsens resultat på den 
punkten att respondenterna inte upplevde någon avstämpling i och med inträdet i gruppen.  
 
Ett tydligt mönster i artiklarna som rör identitetsskapande genom skolan är att de fokuserar på 
större sociala kategorier såsom kön och klass. Dessa artiklar står i kontrast till den aktuella 
uppsatsen då den inte har som ambition att analysera hur kön och klass påverkar ungdomars 
upplevelse av att delta i särskild undervisningsgrupp. Däremot kan de artiklar som behandlar 
kön och klass i relation till identitet fungera som incitament för fortsatt forskning inom 
uppsatsens område. Det kan vara av intresse att se om större sociala kategorier såsom kön, 
klass och etnicitet har en inverkan på sannolikheten av att bli placerad inom en särskild 
undervisningsgrupp. En sådan studie skulle få en mer makroinriktad karaktär då större sociala 
strukturer delvis förklarar varför ungdomen hamnat i den aktuella skolsituationen. Då min 
undersökning är mer orienterad åt individnivå skulle en sådan studie komplettera uppsatsens 
resultat då eventuella bakgrundfaktorer kan sättas i relation till upplevelsen av att ingå i en 
särskild undervisningsgrupp. Jag anser det därför vara försvarbart att ha med de artiklar som 
inte är direkt relaterade till min uppsats då dessa artiklar ringar in uppsatsens studieområde.  
 
Verkuytens (2002) artikel om elevers förskjutande av ansvaret för störande beteende på 
lärarna kan kopplas till min undersökning. Som jag beskrivit i resultat delen av uppsatsen 
beskriver respondenterna att det var den stökiga miljön i klassrummet som bidrog till att de 
blev placerade i den särskilda undervisningsgruppen. Verkuyten påvisar i sin artikel att 
lärarna var de som skulle ta på sig ansvaret för miljön i klassrummet och att de således fick 
stå till svars för studenternas störande beteende (a.a., 2002: 112). Förklaringar till beteendet 
hos eleverna lades på yttre faktorer i såväl min undersökning som i artikeln. Det som skiljer 
min uppsats från Verkuytens artikel är att den sociala miljön angavs som förklaring av 
respondenterna i min uppsats och i Verkuytens artikel var det lärarna som fick stå till svars. 
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Till skillnad mot Waerdahls (2005) som hävdar att materiella attribut och fritidsaktiviteter är 
betydande för ungdomars anpassning till nya referensgrupper visar min studie att en 
gemensam bakgrund och delade erfarenheter av skolan är faktorer som spelar in vid 
anpassning i den nya referensgruppen. Skillnaden kan dock föreligga i att Waerdahl studerade 
anpassningsstrategier till den nya referensgruppen och inte vad som karakteriserar 
upplevelsen av att ingå i en referensgrupp. 
 
Ziehes (1993) tankar om skolan som ter sig allt mer främmande för eleven genom dess 
instrumentalisering av kunskapskraven kan kopplas till ungdomarnas resonemang kring 
skillnader mellan den särskilda undervisningen och undervisningen som sker i det ordinarie 
klassrummet. I Kulturanalyser beskriver Ziehe hur kunskapskraven från skolan bidrar till en 
instrumentalisering vilket resulterar i att ungdomen distanseras från skolan (a.a., 1993: 73). 
Som ett resultat av ovannämnda instrumentalisering sker en psykologisering av skolan genom 
att elever söker efter identifiering genom skolan på grund av att skolan ter sig allt mer 
främmande för ungdomen. Som jag tidigare skrivit i uppsatsens resultat upplever 
respondenterna en distans gentemot lärarna som är engagerade i den ordinarie 
skolundervisningen. Berättelser om hur lärarna som bedriver den ordinarie 
skolundervisningen enbart är intresserade av att lära ut och inte prata med respondenterna på 
det personliga planet som lärarna i gruppen gör är återkommande när skillnader mellan den 
särskilda undervisningsgruppen och den ordinarie skolklassen diskuteras. Respondenterna 
upplever en distans gentemot lärarna i den ordinarie undervisningen och en närhet till lärarna i 
den särskilda undervisningsgruppen. Detta tolkar jag som ett exempel på det resonemang som 
ovannämnda teoretiker för i kulturanalyser.  
 
8:3 Författarens kommentarer kring uppsatsen 
 
Utanförskapet som jag beskrivit att ungdomarna upplever i relation till övriga elever besvarar 
frågeställningen om hur relationen mellan respondenterna och övriga elever ser ut. Det som 
jag anser vara bristfälligt med detta tema är att det har en svag teoretisk förankring då jag inte 
har något i min teoretiska referensram som kan bidra med en ökad förståelse av denna 
centrala del i upplevelsen av att ingå i särskild undervisningsgrupp. Möjligtvis skulle Beckers 
(1998) teori om avvikande beteende och stämpling kunna bidra med en sådan förståelse då 
ungdomarna upplever att de blir stämplade som avvikare av övriga skolelever genom att de 
blir kallade vid diverse tillmälen. Dock har jag använt mig av begreppen roll och negativ 
idealisering för att beskriva det upplevda utanförskapet och med hjälp av nämnda begrepp 
anser jag att utanförskapet fått en teoretisk förankring. 
 
Referensgrupp anser jag vara ett begrepp som kan tydliggöra och underbygga resonemanget 
kring ungdomarnas upplevelse av både utanförskap och gemenskap då respondenterna själva 
inte gett bilden av att uppleva sig som avvikare. Berättelserna kring dessa teman har istället 
varit centrerade kring hur den särskilda undervisningsgruppen står i kontrast mot den 
ordinarie skolundervisningen. Dock skulle Beckers teori kunna fördjupa insikten i just 
upplevelsen av utanförskap. Stämplingsteorin är en teori som förklarar hur människor 
förhåller sig till varandra och då främst hur människor förhåller sig till avvikande beteende. 
Om denna teori skall appliceras på hur ungdomar i särskild undervisningsgrupp upplever sin 
skolsituation krävs det att det föreligger en social process bakom inträdet i den särskilda 
undervisningsgruppen. Syftet med den aktuella uppsatsen har dock inte varit att undersöka 
bakomliggande faktorer till varför ungdomen blivit placerade i en särskild 
undervisningsgrupp utan syftet har varit att beskriva vad som karakteriserar upplevelsen av att 
ingå i en sådan undervisningsgrupp. 
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Under transkriptionerna av de första intervjuerna som jag utförde uppdagades ett problem 
angående respondenternas utsagor. Det var svårt att få utförliga svar från mina respondenter 
på frågorna som jag ställde. Vid det andra intervjutillfället hade jag detta i åtanke och 
ansträngde mig för att skapa en avslappnad och harmonisk samtalsmiljö. Jag samtalade med 
respondenterna en stund innan själva intervjun påbörjades. Invändningar kan därför göras mot 
de något korta citaten som presenteras under uppsatsens resultatdel. Min förhoppning är ändå 
att de citat som valts för att exemplifiera mina teman uppfyller sin funktion. Att utföra fler 
intervjuer är ett alternativ som jag funderat över men det alternativet avfärdade jag då ett 
utökat antal intervjuer troligtvis skulle leda till samma slutsats som jag presenterat då jag har 
haft som ambition att fånga essensen i respondenternas upplevelse av att ingå i särskild 
undervisningsgrupp. Det hade även varit önskvärt att intervjua ungdomar från olika särskilda 
undervisningsgrupper eftersom jag då hade kunnat maximera skillnader och fått ett bredare 
spektra av upplevelser kring särskild undervisning. 
 
Syftet med min uppsats har varit att beskriva hur ungdomar i särskild undervisningsgrupp 
upplever sin skolsituation. Fler intervjuer utgör ingen garanti att jag skulle få utförligare svar 
från respondenterna. Istället skulle jag lagt ner mer engagemang i att få en mer avslappnad 
och harmonisk samtalsmiljö när jag utförde intervjuerna. Ett fullgott alternativ till rummet 
som var beläget vid klassrummet hade varit exempelvis ett lokalt café. Jag förmodar att 
platsen som intervjuerna utfördes på hämmade respondenterna i våra samtal med varandra då 
intervjuerna utfördes i en lokal i närheten av klassrummet. 
 
Ytterligare en tanke som slår mig vid granskning av den valda metodologin är att det skulle 
vara intressant med en kombination av fenomenologi och grundad teori. Den senare 
metodologin är mer lämpad för att undersöka sociala processer. En undersökning som 
använder sig av grundad teori som metod skulle kunna utröna hur det kommer sig att 
ungdomarna blivit placerade i en särskild undervisningsgrupp. Kan denna förklaring även 
sammankopplas med en fenomenologisk ansats anser jag att en mer heltäckande bild över 
upplevelsen av att ingå i särskild undervisningsgrupp skulle uppnås. Med grundad teori skulle 
vi kunna se om ungdomarna genomgår vissa steg innan de blir placerade i den särskilda 
undervisningsgruppen. Sedan skulle denna process kompletteras med hur ungdomarna 
faktiskt upplever sin skolsituation. Om en sådan undersökning utförs skulle skolledningen 
förhoppningsvis kunna sätta in åtgärder på ett tidigare stadium för att förhindra ungdomen 
från att placeras i den särskilda undervisningsgruppen. Om skolan genom förebyggande 
åtgärder lyckas med att förhindra en placering av ungdomen i en särskild undervisningsgrupp 
skulle det förhoppningsvis resultera i att även utanförskapet som beskrivits i denna uppsats 
förebyggs. 
 
Jag har försökt att redogöra för de steg jag gått igenom med utsagorna för att läsaren skall få 
en tydlig överblick över förfarandet vid analysen. Då fenomenologi är en subjektiv metod, 
kanske mer än någon annan, kan detta medföra att andra människor kan upptäcka andra 
centrala teman i upplevelsen av att ingå i särskild undervisningsgrupp än de som jag funnit. 
Med vetskapen om denna metodologiska problematik har jag försökt att vara tydlig med 
redovisningen av de analytiska steg som analysen gått igenom. Detta för att läsaren skall få en 
klar bild över hur jag kommit fram till uppsatsens resultat.  
 
Sedan återstår frågan om det överhuvudtaget är möjligt att finna ett fenomens väsen. Jag tror 
personligen att det kan vara möjligt att nå vissa delar eller teman som är centrala för att 
beskriva upplevelsens väsen. Det är ändå problematiskt att uttala sig om att jag har funnit 
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fenomenets väsen. När vet jag med säkerhet att det inte finns några fler teman eller delar som 
är av betydelse för att beskriva essensen?  
 
Ytterligare en aspekt vad gäller den valda metodologin att ta hänsyn till är dess krav på att 
förförståelsen skall sättas inom parentes. Jag valde att skriva ner mina tankar och min 
förståelse kring skola och särskild undervisningsgrupp innan jag påbörjade analysen. Detta 
hjälpte mig till stor del och jag har fått en utökad förståelse av ungdomarnas upplevelse av att 
ingå i särskild undervisningsgrupp. Det som jag blev överraskad av var respondenternas 
uttalanden om den gemenskapen som finns i gruppen. Innan jag påbörjade arbetet med 
uppsatsen trodde jag att de skulle uppleva utanförskapet som mycket större än gemenskapen.  
 
Hur ungdomarna upplever sin skolsituation anser jag vara betydelsefullt för skolledning och 
ansvariga lärare som arbetar med gruppen att få en förståelse kring. Som det är i dagsläget 
tenderar den särskilda undervisningen mer vila på en grund av ”taget för givet” kunskap. Att 
det inte finns en handlingsplan och klar definition av den särskilda undervisningen tyder på att 
denna problematik inte belysts i den utsträckning som är nödvändig. Min studie kan användas 
i detta syfte på skolor för att se vad som är positivt kontra negativt med denna 
undervisningsform. Det är tydligt att ett utanförskap upplevs av ungdomarna och detta är 
viktigt för skolledningen att försöka finna lösningar till hur de kan motverka detta 
utanförskap. Innan jag påbörjade min studie ställde jag mig kritisk till särskilda 
undervisningsgrupper för att jag såg en risk till utanförskap hos eleverna. Resultatet har dock 
visat mig att särskild undervisningsgrupp uppfyller sin funktion. Jag vill ändå hävda att det är 
av yttersta vikt att motverka utanförskapet. Kanske kan det hjälpa att flytta lokalen närmare 
den övriga skolan. Undervisningen skulle kunna äga rum i ett vanligt klassrum som finns i 
skolan. Små detaljer som dessa anser jag skulle kunna motverka isolationen av ungdomarna i 
den särskilda undervisningsgruppen. 
 
Jag anser att det behöver bedrivas mer forskning kring ungdomarnas egna upplevelser av 
skolan i högre grad än vad som görs idag. Då skolan genomgår ideliga förändringar kan det 
vara av intresse ur ett samhälleligt perspektiv att se hur ungdomar relaterar till dessa 
förändringar. Massmedia alarmerar om ständiga neddragningar på resurser inom skolan och 
att detta resulterar i att ungdomar kommer i kläm. Frågan återstår då om skolforskning intar 
ett aktörsperspektiv och försöker se problematiken ur skolelevernas perspektiv. Jag anser att 
forskningen inom skolans område måste ner på mikronivå för att vi skall få en mer 
djuplodande förklaring till hur skolan upplevs av ungdomarna. 
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