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Abstract  
Lundgren, Marianne, 2006.Från barn till elev i riskzon (From child to pupil at 
risk. An analysis of school as an arena for categorisation). Acta Wexionensia nr 
98/2006. ISSN: 1404-4307, ISBN: 91-7636-518-2. Written in Swedish with a 
summary in English 
 
The purpose of this doctoral thesis is to describe and analyse how school chil-
dren are constructed into being pupils at risk. The research questions focus on 
what governing practices and techniques are used for and how power relations 
are expressed in a pedagogical practice.  

An ethnographic case study was conducted. Empirical data was collected dur-
ing one year’s time comprising documents (pupils’ written material, teachers’ 
logbooks), classroom observations, and interviews with teachers as well as inter-
views with pupils and their mothers.  

For analytical purposes the material was divided into three main fields: What 
is said – speech, What is written – text and What is done – action. This was ana-
lysed by applying some central terms derived from Michel Foucault: governmen-
tality, genealogy, pastoral power, regulation and examination processes. How 
pupils’ deviate behaviour is currently interpreted and dealt with in a pedagogical 
practice was of particular interest here. 

The outcome of this study suggests that teachers are part of a normalisation 
process, steering each other on the basis of conceptions and ideas rooted in the 
power and knowledge generally applied to the ”good school” of today. In Fou-
caultian terms this could be described as a process in which teachers constitute 
themselves as moral subjects. The teachers’ own conviction of governing ”the 
good school” can, however, be contrasted by their deeply rooted conceptions of 
pupils. Pupils are compared and categorised on the basis of judgments of what 
normality is. These normalising judgments can be understood in the light of the 
schools’ task and function in society. This task and schools’ function are not 
quite visible in the pedagogical practice and conceptions of deviance become 
more comprehensible. The predominant conception is that pupils should be re-
sponsible subjects equipped with internalised self-regulatory techniques. When-
ever this does not appear to be the case, a need for various kinds of expert 
knowledge is created with the intention of directing pupils and parents towards 
what is conceived as normality. While schools’ and teachers’ failure is tempo-
rary, judgements of pupils’ deviance prevail throughout their school years. Pu-
pils’ own strategies are not of relevance for the pedagogical practice. An ensuing 
effect of this is the construction of risk zones by the very pedagogical practice 
that considers children irresponsible objects. This doctoral thesis results in a 
suggestion as to how we could benefit from the challenging power constituted by 
pupils.  
 
Keywords: school, special education, risk, normality, deviance, governmentality, 
genealogy, power, regulation, collaboration 
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DEL I 
Att studera elever i riskzon 

 



 
 
 
 

 



Kapitel 1: Inledning 
 
Några reflektioner 
Sven Lundin (1993), författare och båtbyggare, har under hela sitt 
liv konstruerat, byggt, bebott och seglat småbåtar runt världen 
vilket har varit hans verktyg för att realisera sina drömmar. Hans 
drivkraft har varit nyfikenhet och ideal att människor ska få tillåtas 
vara annorlunda: 
 

Udda personer har det inte lätt. Det är inte rättvist, ty udda personer kan vara 
både snälla och arbetsamma och kloka. Själv är jag en udda person. Det fordras 
gott självförtroende och framgång för att man inte ska anpassa sig till Normen 
och blott bli en skugga av sig själv. 

Udda personer ställer alltid till besvär för Normen. Men de behövs. Det är de 
udda som hittar nya nischer. Det är de udda som lever i marginalerna, som 
gränsar till de ickenormerade, oupptäckta landskapen där andra lagar och 
verkligheter gäller. 

Det finns framgångsrika udda personer, som Arkimedes, Einstein, van Gogh 
och Galois. Men tyvärr är de flesta udda personer inte framgångsrika. De orkar 
knappt hålla näsan över vattnet. En hel del går under. 

För mig har livet blivit en succé. För omvärlden tog det lång tid att förstå det. 
Inte förrän jag var trettio år gammal, började en del personer rubbas i sin 
övertygelse om att mitt liv var en katastrof. När jag blev fyrtio ansåg en del att 
jag rönt en viss framgång. Nu när jag fyllt femtio är det betydligt fler som ser 
mig som vinnare (a.a. s. 7). 
 
För mig innebär Sven Lundins text funderingar kring hur 
annorlunda vi får lov att vara. Vems agenda ska gälla när avvikelse 
definieras, alltså mot vilken norm ska vi jämföras? Hur normal ska 
normaliteten vara? Hur onormal kan avvikelsen vara? Vem har 
makten att bestämma avvikelsen och hur utövas makten? Sven 
Lundin skriver att han klarade sig utmärkt fram till skolstarten men 
i skolan var hans egenskaper problematiska och han blev ett så 
kallat problembarn. En kamp uppstod mellan hans egna behov av 
att tänka fritt och skolans krav på anpassning. Han blev föremål för 
olika experters vetande och deras specifika strategier och tekniker. 
För mig har Sven Lundins erfarenheter väckt många tankar kring 
när avvikelse karakteriseras som problem eller som en tillgång och 
möjlighet. Många gånger har jag upplevt att när barn inte är 
tillräckligt fogliga finner vuxenvärlden dem besvärliga. Samtidigt 
finns hopp om att barn växer upp till vuxna som inte alltid är följ-
samma utan är specifika, kreativa och utmanar till förnyelse och till 
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samhällsutveckling. Denna avhandling handlar om sådana dubbel-
heter och fokus ligger här på vad som sker i vardagsarbetet i 
skolan.  
 
 
Utgångspunkter och perspektivval 
Mitt kunskapsintresse och mina utgångspunkter för avhandlingens 
forskningsområde har sin bakgrund i mina tidigare yrkes- och 
studieerfarenheter. Som nyexaminerad socionom, på 1970-talet, 
medverkade jag till ett akut omhändertagande av en liten pojke på 
fyra år. Hans mor missbrukade narkotika och vid omhänder-
tagandet fanns ingen annan lösning än att placera pojken hemma 
hos mig. Han bodde hos min familj i två månader och därefter 
placerades han i ett nytt familjehem. Jag har många gånger tänkt på 
honom och undrat över hur hans liv kom att gestaltas. Var det 
”rätt” beslut som gjordes och skulle tolkningen av omständigheter-
na i hans liv ha varit annorlunda om han levt under liknande hem-
förhållanden idag?  
 
Under mina yrkesverksamma år inom socialt arbete kom nya forsk-
ningsrön om barns utsatthet (Kempe m.fl., 1962; Linde, 1975; 
Kempe & Kempe, 1978; Garbarino, 1990; Janko, 1994) men även 
barns egna behov upptäcktes inom forskningen (Andersson & 
Hollander, 1996). När jag under 1990-talet arbetade som 
gymnasielärare fann jag liknande fenomen inom skolans värld. 
Uppfattningen om elevers liv i skolan och på fritiden kunde variera 
liksom om speciella insatser skulle sättas in eller inte. För att öka 
min förståelse i mötet med skolpraktiken genomförde jag en studie 
(Andréasson & Lundgren, 1996) inom ramen för magister-
utbildningen i socialt arbete, om en grupp flickor som av sina lärare 
fått epitetet ”tysta flickor”. Det var en grupp mellanstadieflickor 
som var till stort bekymmer för lärarna eftersom de, enligt lärarna, 
inte tog något utrymme i det offentliga rummet. Mötet med 
flickorna fick mig att utveckla nya tankegångar kring vem som 
ägde problemet och i vilken risk flickorna befann sig. Flickorna var 
mycket skolmotiverade och trivdes bra i skolan medan lärarna 
uppfattade flickornas skolgång som problematisk.  
 
Detta ledde mig till vidare studier i specialpedagogik, om lärares 
syn på pedagogiska förändringar i sin yrkespraxis (Lundgren, 
1999). Arbetet som lärare inom lärarprogrammen och special-
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pedagogprogrammet har gett mig nya infallsvinklar och stärkt mitt 
intresse och engagemang inom området. När jag för några år sedan 
fick möjlighet att delta i den studie som ligger till grund för 
avhandlingen blev det för mig ytterligare erfarenheter som ledde 
mig vidare inom forskningsområdet. Fokus lades på barn i riskzon 
och hur yrkesföreträdares samverkansarbete utformades såväl 
mellan olika kommunala organ som inom en skolas verksamhet lik-
som hur samverkan utformades mellan föräldrar och lärare (Lund-
gren & Persson, 2003). En fråga som inte blev besvarad och som 
jag sökte svar på var hur barn konstrueras till elever i riskzon och 
hur det pedagogiska arbetet kring dem utformades. Allt eftersom 
avhandlingsarbetet skridit framåt, i fördjupning inom teoretiska 
perspektiv och under analysförfarandet, blev jag inspirerad av 
sociala konstruktioner och av den franske filosofen och idéhistorik-
en Michel Foucaults syn på styrning, makt, kontroll och disciplin-
ering. Eftersom studien är förlagd i en pedagogisk verksamhet, en 
skola för de tidiga skolåren, är synfältet fokuserat på lärares före-
ställningar och idéer om den pedagogiska praktikens villkor.  
 
Avhandlingen har sin utgångspunkt i ett uppdrag som Svenska 
kommunförbundet initierade med anledning av genomförda 
kommunala samverkansprojekt i början av 1990-talet. Syftet var att 
undersöka hur samverkan fungerade för barn som av olika verk-
samhetsföreträdare definierats vara i riskzon. Kommunförbundet 
befarade att många barn ”föll mellan stolarna” p.g.a. att olika 
verksamheter inte gemensamt mobiliserade sina resurser för att bi-
stå barn som ansågs leva i utsatta livsförhållanden. Samverkan sågs 
därför som ett viktigt medel för att barn skulle få det stöd och den 
hjälp de ansågs vara i behov av. Samtidigt fanns behov av att 
samordna kompetens från olika verksamheter i en tid av krympan-
de ekonomiska resurser1. Två pilotstudier genomfördes. En enkät-
studie och en mindre empirisk studie som visade på vilka hinder 
och möjligheter som fanns för att finna samverkansstrategier.  
 
Därefter genomfördes en fördjupad studie. Fokus lades på barn som 
av lärare definierade vara i någon slags riskzonsproblematik och 
hur yrkesföreträdares samverkansarbete utformades såväl mellan 
olika kommunala organ som inom en skolas verksamhet och hur 

                                                 
1 I SOU 1995:142 betonas i enlighet med lagstiftning, olika verksamheters skyldighet att samverka 

för att undanröja ”Svarte-Pettersyndromet”  och samtidigt minska på samhällets kostnader (s. 82). 
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samverkan utformades mellan föräldrar och lärare. Studien resulter-
ade i slutsatsen att samverkan inte alltid ska ses som en självklar 
metod för att uppnå goda resultat. Ytterligare en slutsats var att 
organisations- och verksamheternas strukturer möjliggjorde eller 
försvårade samverkan om barn som definierades som barn i risk-
zon. Två teoretiska verksamhetsmodeller beskrevs och benämndes 
proaktiv verksamhetskultur respektive reaktiv verksamhetskultur. 
De befrämjade gemenskap respektive individualism, förebyggande 
arbete respektive återkommande akutlösningar. Skolan benämndes 
proaktiv och övriga verksamhetskulturer benämndes reaktiva. Efter 
avrapportering (Lundgren & Persson, 2003) väcktes emellertid nya 
tankar. Jag funderade över varför en pedagogisk praktik, där lärare 
med höga ambitioner att skapa ”en skola för alla” inte förmådde 
fullt ut att hantera elevers olikheter? Under vilka premisser 
kategoriseras elever och varför väljs vissa elever ut och definieras 
som avvikare? Vem väljer och varför? Hur detta sker och var detta 
sker blev jag intresserad av att undersöka. Att det sker kategorisering-
ar i skolan är förvisso ingen ny upptäckt (jfr t.ex. Hellblom-Thibblin, 
2004), men min ambition är att visa på några processer som kan 
tydliggöra hur det sker och peka på möjliga effekter. 
 
Jag kom fram till att barn i risk skulle kunna betraktas som en 
konstruktion, med lärare som viktiga huvudkonstruktörer och att de 
i detta var styrda av den organisatoriska strukturen och de för-
hållanden som är knutna till skolans uppgift i samhället. Frågorna 
och tankarna ledde till att jag bestämde mig för att genomföra en 
re-analys av det empiriska materialet och att pröva ett annat pers-
pektiv. Det är denna re-analysen som ligger till grund för avhand-
lingens resultat. 
 
I kommunförbundsrapporten var en utgångspunkt att riskzonspro-
blematiken skapar behov av samverkan i praktiken (jfr SOU 
1995:142). I avhandlingen ser jag samverkan som en teknik bland 
många andra. Detta har lett mig fram till att studera riskzonspro-
blematiken utifrån två utgångspunkter2.   
  
Den första utgångspunkten är att definitionen av barn i risk inte är 
en naturgiven sanning – utan diskursiv och kulturellt betingad. Be-
traktar man ”barn i riskzon” med utgångspunkt från ett historiskt 
                                                 
2 Jfr Johannisson, (1994). 
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perspektiv framstår de som resultatet av en social verklighet där 
barn konstrueras efter varje tidsepoks förhärskande definition 
svarande mot bestämda teorier och föreställningar om det normala 
barnet.  
 
Den andra utgångspunkten är att faktorer som den moderna statens 
behov av styrning har en avgörande roll i mötet med den enskilde 
vad gäller vem som kategoriseras som avvikande och som får del 
av olika insatser. 
 
Med dessa utgångspunkter, har jag valt att använda ett teoretiskt 
perspektiv som bygger på Michel Foucaults tankegångar. Jag har 
särskilt tagit fasta på hans syn på styrning, makt, kontroll och 
disciplinering. Eftersom studien är förlagd till en pedagogisk verk-
samhet, en skola för de tidiga skolåren, är synfältet fokuserat på 
lärares föreställningar om den pedagogiska praktikens villkor.  
 
Alvesson och Deetz (2000) skriver: ”Teori är enligt vår uppfattning 
ett sätt att se och tänka om världen snarare än en abstrakt repre-
sentation av den” (s. 44). För mig innebär ett sådant resonemang att 
valet av teori är ett sätt att tydliggöra och söka förståelse av det 
som studeras. Foucault (1979) uttrycker att makten gestaltas i form 
av vetande. Han placerade kunskap om barns avvikelse och utbild-
ning till den historiska utbyggnaden av det västerländska samhället. 
Under århundraden har olika experter kommit att få behörighet att 
tolka vad som ska betraktas som avvikelse och därmed befogen-
heter att föreslå och genomföra olika åtgärder. Hur detta kan visa 
sig i arbetet med elever i en skola av idag vill jag lyfta fram i  av-
handlingen.   
 
 
Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att beskriva hur barn i skolan kan bli 
föremål för sociala konstruktioner som tilldelar dem roller som 
elever i riskzon. Mer specifikt är avsikten att klargöra vilka styr-
ningsstrategier3 och tekniker som i detta sammanhang kommer till 
uttryck i skolans pedagogiska praktik. 
 

                                                 
3 Begreppen styrningsstrategi och teknik diskuteras utifrån Foucault i kapitel 3. 
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De centrala frågetsällningarna kan därmed beskrivas enligt 
följande: 

- Hur går det till när vissa barn kommer att uppfattas och 
behandlas som elever i riskzon? 

- Vilka särskilda styrningsstrategier och tekniker används av 
lärare i konstruktionen av barn som elever i riskzon? 

- Vilka relevanta maktrelationer föreligger i den pedagogiska 
praktiken4, och hur kommer dessa till konkreta uttryck i tal, 
text och handling bland lärare, elever och föräldrar? 

 
Disposition 
Avhandlingens DEL 1 består av två kapitel. I det första (före-
liggande kapitel) har det redovisats vad som är avhandlingens 
utgångspunkter och perspektivval liksom syfte och frågeställningar. 
I kapitel 2 görs en översikt av styrdokument och de samhälls-
förändringar som skett och sker idag. Läraruppdragets osynliga och 
synliga uppdrag berörs samt barns förutsättningar där avvikelse, 
normalitet, risk- och skyddsfaktorer redovisas.  
 
DEL II innehåller tre kapitel, och där görs i kapitel 3 en genom-
gång av analyser om makt, sociala konstruktioner och institu-
tionella förutsättningar. Här beskrivs också de foucaultianska be-
grepp som jag valt för analys av det empiriska materialet. Studiens 
uppläggning, etiska överväganden och studiens genomförande 
redovisas i kapitel 4. Kapitlet avslutas med redovisning av avhand-
lingens avgränsningar. I kapitel 5 beskrivs analysprocessen och 
frågor om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet diskuteras.  
 
DEL III består av två kapitel. Kapitel 6 utgör avhandlingens resul-
tatkapitel. Här presenteras analysen av Vad som sägs – tal, Vad som 
skrivs – text, Vad som görs - handling. Sista delen av kapitlet inne-
håller intervjuer med elever och elevers mödrar. I kapitel 7 görs en 
sammanfattande analys av de tre områden som studerats med några 
reflektioner mot bakgrund av vad som framkommit. 
 
 

                                                 
4 Här stöder jag mig på Foucaults  (1996, s. 103) uttryck ”regime of practices” med vilket ska förstås 

som platser där vad som sägs, vad som görs, vad som planeras och vad som tas för givet möts och 
interagerar med varandra. 
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Kapitel 2: Skolans villkor och elevernas 
förutsättningar 
 
Styrdokument 
I det följande kommer jag att redovisa styrdokument ur ett 
historiskt- och nutidsperspektiv som visar på den officiella styrning 
som skolan som institution har att förhålla sig till. Jag kommer 
även att presentera, vad som oftast uttrycks vara, det dolda uppdrag 
som skolan har. 
 
Lagstiftningens funktioner 
Lagstiftningen kommer till uttryck genom såväl ”symboliska” som 
”instrumentella” funktioner (Lundström, 1993, s. 22). Den första 
funktionen innebär att påverka normer så att människors upp-
fattningar om vissa fenomen styrs åt en specifik riktning. Den 
andra funktionens syfte är att direkt påverka människors handlande. 
Lagstiftningens två funktioner har stor betydelse för hur verk-
samheternas praktik gestaltas. Dessa funktioner kommer till uttryck 
genom utsagor, teorier och begrepp inom varje specifikt 
verksamhetsområde. Skillnader och likheter framkommer mellan 
olika verksamheters områden, i hanteringen av den byråkratiska 
kontrollapparaten och hur de redovisas (Fahlgren, 1999). Lag-
stiftningen innebär för t.ex. skolans del att handha myndighets-
utövning vilket innebär möjligheter att avskilja en elev från 
skolgång (SFS 1985:1100). Samtidigt ska ett bemötande perspektiv 
intas där goda och verkningsfulla relationer skapas i syfte att 
motivera till förändrat beteende. T.ex. ska åtgärdsprogram upp-
rättas när behov anses föreligga. Om en elev bedöms vara i behov 
av särskilt stöd skall sådant stöd erbjudas. Utvecklingssamtal ska 
genomföras minst en gång per termin (SFS 2000:1108).  
 
Skolans uppdrag 
Vid en översiktlig genomgång av Grundskoleförordningen, (SFS 
2000:1108) och Läroplanen (Lpo 94, 2006) för det obligatoriska 
skolväsendet framkommer att läroplanen är ett styrdokument som  
innehåller bindande föreskrifter. Arbetet i skolan skall bygga på 
individens frihet och integritet, solidaritet, samverkan och framför-
hållning. En av skolans uppgift är att ”… låta varje enskild elev 
finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

21 



genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo 94, 2006, s. 5) Skolan 
skall sträva mot elevers individuella ansvarstagande vilket ges ut-
tryck i det följande: 
 
Under rubriken ”Elevernas ansvar och inflytande” (Lpo 94,  s. 15) 
skrivs att skolan skall utveckla elevernas eget personliga ansvar för 
såväl sina studier som arbetsmiljö. 
 

Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin 
inlärning och för sitt arbete i skolan (a.a. s. 15).  
 
Normer och värden som ligger till grund för samhällets gemen-
samma värderingar skall lärarna aktivt arbeta för och detta sker bl a 
genom att: 
 

Lärarna skall samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra 
skolans normer och regler som en grund för arbetet i skolan och för samarbetet  
(a.a. s. 11).  

 
Skolan skall även samverka med föräldrarna och kontinuerligt in-
formera om vad det gäller elevens ”… skolsituation, trivsel och 
kunskapsutveckling” (Lpo 94, s. 16). 
 
Skolan skall ta hänsyn till:  
 

… elevernas olika förutsättningar och behov … Därför kan undervisningen 
aldrig göras lika för alla (a.a. s. 6). 
 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen (a a, s. 6). 
 
Under rubriken ”Bedömning och betyg” (Lpo 94, s. 18) betonas 
att skolan skall sträva efter att varje elev: 
 

… utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och 
andras bedömning i relation till de egna arbetspresentationerna och förutsätt-
ningarna (a.a. s. 18). 
  
Riktlinjerna för arbetet är att lärarna skall: 
 

… genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala 
utveckling (a.a. s. 18) 
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… utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskaps-
utveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmet samt 
informera rektorn (Lpo 94, s. 16). 
 
Elever som bedöms ha svårigheter i skolarbetet skall enligt Grund-
skoleförordningen (SFS 2000:1108) ges särskilt stöd. Stödunder-
visningen skall ges till en elev: 
 

… om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som minst skall ha 
uppnåtts vid slutet av det femte och nionde skolåret eller om eleven av andra skäl 
behöver stöd (Kap.5 §4 SFS 2000:1108) 
 
Vid elevs behov av särskilda stödinsatser: 
 

… skall rektor se till att åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och elevens 
vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet 
(Kap. 5 §1 SFS 2000:1108). 
 
Stödet skall i första hand ges inom elevens klass- eller grupptill-
hörighet. Vid särskilda skäl kan stödet ges i en särskild undervis-
ningsgrupp (Kap. 5 §5 SFS 2000:1108).  
 
Begreppen frihet, ansvar och samverkan mellan skola och hem be-
tonas. Ansvarstagandet förläggs hos rektor, lärare, elever och för-
äldrar. I regeringens skrivelse (Reg. skr. 2001/02:188) framkommer 
att skolan är en gemensam angelägenhet för den moderna välfärds-
staten. Målet är att alla elever med utgångspunkt från sina egna för-
utsättningar, behov och intresse skall uppnå såväl kunskapsmålen i 
kursplaner som läroplanens övergripande mål. 
 

Skolan i samhället 
 
Globalisering och nya förutsättningar 
I detta avsnitt tar jag upp hur de omfattande förändringar som det 
svenska skolsystemet genomgått och ska förstås i ett övergripande 
samhälleligt perspektiv. 
 
Det svenska skolsystemet har under det senaste decenniet genom-
gått radikala förändringar där mål- och resultatstyrning kommit att 
ersätta regelstyrning (Lindensjö & Lundgren, 2000). En uttalad 
decentraliseringsideologi har medfört att ansvaret för skolan blivit 
en huvudsak för kommunala beslutsfattare. I delbetänkandet från 
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Kommittén för Välfärdsbokslut (SOU 2000:3) framkommer att 
decentraliseringsvågen inneburit att det är omöjligt att studera 
konsekvenserna av senare års genomgripande reformer: ” … möj-
ligheterna att genom det nationella uppföljnings- och utvärderings-
systemet få information om konsekvenserna för elevernas kun-
skaper och färdigheter av de organisatoriska förändringarna och 
resursmässiga neddragningarna minskar bortom det rimligas gräns” 
(a.a. s. 56).  
 
För att förstå de förändringar som Sverige genomgått bör detta 
sättas in i ett globalt perspektiv, d.v.s. i relation till förändringar i 
USA, övriga länder i Europa och länder på andra kontinenter. 
Block m.fl. (2003) beskriver i en kritisk antologi hur reformer i väl-
färdsstaterna och nya diskurser påverkar familjer, barn och in-
dividers omsorg och utbildning. Författarna konstaterar att under 
det senaste decenniet har radikala förändringar inträffat vilket på-
verkat olika verksamheters sätt att hantera barn och vuxna. Makten 
har skiftat karaktär och uttrycks mer i individuella än kollektiva 
rättigheter, privata val och decentraliserad makt till kommunal 
nivå. 
 
Begreppet globaliseringen definieras av Bauman (2002) på följande 
sätt: ”‘Globalisering’ står för processer som betraktas som själv-
gående, spontana och oberäkneliga, där ingen sitter vid kontroll-
bordet och ingen tar på sig planeringen och ännu mindre tar ansvar-
et för det samlade resultatet” (a.a. s. 46). Han diskuterar framväxten 
av individualismen i ett globalt perspektiv och menar att en kort-
siktig mentalitet har vuxit sig stark på bekostnad av ett mer lång-
siktigt perspektiv. En person måste ha i beräkning att under sitt 
yrkesverksamma liv byta arbete vid åtskilliga tillfällen och 
honnörsordet är flexibilitet. Otryggheten består i att vem eller vilka 
som blir föremål för arbetsförändringar inte följer någon logik. 
”Den nuvarande otryggheten är en mäktig individualiserande kraft” 
(a.a. s. 35). Kraften är mer splittrande än förenande eftersom den 
skapar individuell rädsla och fruktan i sin ensamhet.  
 
Lundquist (1998) gör gällande att två tankeskolor framträder på det 
statliga fältet där var och en argumenterar för sin sak. I ett skan-
dinaviskt perspektiv kan dessa uttryckas vara motsättningar mellan 
individuella rättigheter och folksuveränitet. Att framhålla en ökad 
individualisering innebär betoning på integritet och autonomi 
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medan solidaritet och omsorg betonar samhörighet och gemenskap. 
Dess fördelar och nackdelar ställs mot varandra i politiska 
diskussioner avhängig politisk hemvist där en normativ bild fram-
träder beroende på var tonvikten läggs. Lundqvist (1998) uttrycker 
att i den demokratiska processen borde de politiska krafterna lägga 
tyngdpunkten på varje områdes fördelar och att deras nackdelar 
hållas i schack. Till nackdelarna hör egoism och att den starke 
favoritiseras respektive förmynderi. Dess fördelar är integritet och 
autonomi respektive solidaritet och omsorg. 
 
Motsättningarna mellan riktningarna framträder tydligt beroende på 
hur individuella rättigheter diskuteras. Två kategorier gör sig 
gällande där den ena sidan (individualism) lägger tyngdpunkten på 
skydd från statens inblandning samtidigt garanteras medborgliga 
rättigheter och olika frihetsyttringar som t.ex. yttrandefrihet och 
religionsfrihet. Den andra sidan (gemenskap) förespråkar en aktiv 
stat som säkerställer t.ex. ekonomiska och sociala rättigheter. 
Lundqvist (1998) argumenterar dock för att på senare år framförs 
nya tankegångar om integration mellan riktningarna där de mest ut-
satta ska få stöd till att utveckla sin egen förmåga för att uppnå 
självförverkligande. Mänskliga rättigheter inbegriper rätten att 
mötas och bemöta varandra med respekt. Ett sådant perspektiv an-
ses innebära ett gemensamt ansvarstagande av de fördelar och 
skyldigheter som mänskliga rättigheter innefattar.   
 
Genom globaliseringen har världen genomgått radikala för-
ändringar på så väl individnivå som gruppnivå (Ridell m.fl., 2001). 
Idag finns valmöjligheter att själv välja vilken grupp eller subgrupp 
vi vill tillhöra, men det finns en fara att tro att den individuella 
friheten är obegränsad. Kristjánsson (2001) har i sin avhandling 
myntat begreppet ”medelklassifieringen” (s. 25), vilket innebär att 
den allt högre utbildningsnivån i samhället inneburit att fler barn 
växer upp i ”mellanskiktsfamiljer” (a.a. s. 198). Genom globali-
seringen finns en tendens att vidmakthålla redan existerande sociala 
skillnader. Tomlinson (1999) argumenterar för att medelklassen5 

                                                 
5 Medelklassen definieras i Bernstein och Lundgren (1983) som den grupp som har ”… har skaffat 

sig tillgångar till och kontroll över specialiserade former för kommunikation” (s 38). De båda 
forskarna gör dock en distinktion mellan dem som har en direkt relation till kulturproduktionen 
vilka de benämner ”det förmedlande skiktet” (s. 38). Klassbegreppet har dock under senare tid 
breddats i flera dimensioner mot individualitet, struktur, kultur, genus, människors olika livschanser 
och självförståelse (Dovemark, 2004; Trondman, 2001; Bauman, 2002; Björnsson, 2005).  
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vuxit sig stark i västvärlden och gruppen finner ingen anledning att 
dela med sig av det som uppfattas som ett ”gott liv”. Idag finns 
synen på att ett livslångt lärande för alla legitimerar lycka, 
privilegier och tillgång till den traditionella akademiska världen. 
Länders regeringar engagerar sig och uppmanar sina medborgare 
till fortsatt utbildning (Kjellin m.fl., 2004; Fejes, 2006) Trots detta 
exkluderas stora grupper av människor från full delaktighet. ”There 
is pressure to use education as an agency for both exclusion and 
inclusion” (Tomlinson, 1999, s. 238). Idealet är att alla ska få lika 
villkor till goda betyg och arbeten som sedan genererar ett gott liv, 
höga befattningar och goda inkomster. Medelklassen som redan har 
dessa ideal är delaktiga i processen och tar till sig strategier för att 
försäkra sina egna barn framträdande positioner. Medelklassen 
utvecklar sin ställning genom att få tillgång till skolor med gott 
renommé, flytta till socialt etablerade bostadsområden och finns 
inte i blandade etniska grupper. Utvecklingen i Europa går än mer 
mot ett utbildningssystem som liknar en sorteringsmekanism för 
sociala klasser i en anda av allas fria val (OECD, 1994). Det är 
medelklassens val av skolor som visar en utbredd segregering. När 
olikheter mellan sociala grupper utvecklas ger medelklassen sig 
själv möjligheter till mer priviligerade val. Tomlinson (1999) 
skriver: ”Their common characteristic is a commitment to the 
social and political system which has provided them with a ‘good 
life’, or at least, a better life than their parents, and their fierce 
determination to see that their children are produced into similar 
spheres” (s. 242). Mot den bakgrunden argumenterar Tomlinson 
(1999) för att det krävs inte enbart att politiker är villiga att bidra 
till allas gemenskap utan medelklassen måste också anse att detta är 
av vikt. ”This group now seeks, more than ever before, to exclude 
potential competitors for social goods and resources, and defend 
and extend privileges and advances for their own children” (a.a. s. 
250). 
 
För min studie betyder resonemang om globalisering att jag vill 
uppmärksamma på de nya villkor som gäller för dagens skola. Vill-
koren kan påverka lärares och föräldrars föreställningar om hur 
styrningen av elever/barn kan utformas. 
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Läraruppdraget – det synliga uppdraget och det osynliga 
uppdraget 
Jag har valt att definiera lärares yrke som ett uppdrag6. Min upp-
fattning är att lärare utför ett uppdrag vilket jag studerat med fokus 
på den styrning som sker. Uppdraget kan beskrivas ur flera aspekt-
er och jag har valt att lyfta upp några tankegångar, vilka kan ge en 
allmän bakgrund till analys av skolan. 
 
Jones (1995) beskriver hur läraruppdraget påverkats i takt med 
samhälliga krav på läraruppdragets utveckling. Från 1700- talet till 
början av 1900- talet skildras hur läraren från att ha varit en 
övervakare blev en moralisk förebild. I den moraliska andan var 
målet att eleverna skulle se upp till och älska sin lärare. De 
moraliska ställningstagandena skulle ersätta kroppslig bestraffning 
där fruktan för förnedring disciplinerade eleverna att följa 
moraliska regler. Läraren utvecklades till en moralisk agent vars 
uppdrag var att som ”mönsterförälder” (a.a. s 111) fostra, bistå och 
stärka såväl barn som att upprätta nationens säkerhet och välstånd. 
Popkewitz (1998, s. 51) skildrar att läraren intar en  rollmodell 
inför eleverna. Han/hon ska genom att agera som modell ”rädda” 
de elever som saknar förebilder efter det ”rätta” sättet att uppföra 
sig vad det gäller t.ex. moral, vänlighet och tolerans.    
 
Groth (2002) diskuterar hur forskningen under senare år gått från 
professionsbenämning av läraryrket till sökandet efter definitioner 
av mer kvalitativ karaktär. Han använder sig av begreppet lärarroll 
och med stöd av Svedberg skriver han att ”Rollen är en social 
konstruktion i spänningen mellan yttre villkor och inre förutsätt-
ningar” (Svedberg, 2000, s. 74 citerad i: Groth, 2002 s. 30). Rollen 
kopplas till normer, etik, organisationskulturer och personliga för-
hållanden.  Han beskriver två lärarroller kopplat till styrstruktur, en 
avgränsad lärarroll och en utvidgad lärarroll. Den första karakt-
eriseras av svagt inflytande av de yrkesverksamma och starkt 
politiskt inflytande. Individualism, nyorientering och ämnesin-
riktning är utmärkande drag. Den tar sin utgångspunkt från den 
dolda läroplanens värdebas. En utvidgad lärarroll utmärks enligt 
Groth (s. 109) av svagt politiskt inflytande och starkt inflytande 
från de yrkesverksamma. Samarbete, flexibilitet, och kollektiv 

                                                 
6 Jag använder mig här av Svenska Akademiens ordlista (2000, s. 974) definition av uppdrag ”åt ngn 

att göra ngt ge ngn i uppgift”. Hur uppdraget ska bedrivas beskrivs bl.a. i Lpo 94 (2006).   
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gemenskap är signum för rollen och stämmer väl överens med den 
synliga läroplanen. Båda riktningarna bär på ett ”pedagogiskt arv” 
beroende på hur uppdraget förstås och utövas. 
 
Ett vanligt begrepp inom pedagogiken är socialisation vilket i det 
postmoderna samhället blir problematiskt eftersom individen enligt 
ett postmodernt synsätt inte förs in i det systematiska (Säfström, 
2002). I det postmoderna utbildningssystemet ska individer skapas 
för att kunna hantera otrygghet, frihet och rörlighet. Risken finns 
att eleven objektifieras och kategoriseras på bekostnad av skapan-
det av relationer eftersom pedagoger själva har att hantera otrygg-
het, frihet och rörlighet i sin egen livsvärld. För att kunna hantera 
dualismen mellan elevens värld och pedagogens värld finns hos 
läraren makten att visa sin osäkerhet vilket i sig kan öppna upp och 
möjliggöra kommunikativa möten. 
 
Avhandlingens fokus är på hur pedagoger uppfattar barn i riskzon 
och hur detta gestaltas i en pedagogisk praktik. Utifrån detta 
perspektiv finner jag av intresse att lyfta fram skolans fostrande 
funktion. Som pedagog åtar sig lärare uppdraget för bedömning av 
elevers kognitiva kunskaper vilket även innebär uppdraget att 
klassificera/kategorisera barns innanförskap eller utanförskap, 
vilket sker genom dolda eller öppna handlingar. Uppdraget som 
lärare innebär att kunna hantera mångfald av kunskaper. Redan 
1968 myntade Jackson begreppet ”The hidden curriculum” vilket 
visar på dolda system som finns inom skolans ram.  
 
Skolan har som officiellt uppdrag att såväl motivera barn och unga 
till kunskapssökande som en fostrande funktion. Förutom uttalade 
mål vad gäller lärande och socialisation7 så har skolan dolda 
uppdrag, d.v.s. en reproducerande uppgift, en förvarande uppgift 
(som även inkluderar socialisation) och en sorterande uppgift 
(Jackson, 1968; Abrahamsson, 1974; Gustafsson, 1981; Broady,
1982; Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994; Holmstrand & Härnsten, 
2002; Persson, 2003). Österlind (1998) drar slutsatsen att skolans 
dolda uppdrag explicitgjorts under senare år och sannolikt ökat 
medvetenheten hos lärare om dess innebörd men samtidigt varit 
                                                 
7 ”Med socialisation brukar man avse summan av de sociala processer som utvecklar barnets 

medvetenhet om sociala normer och uppnår ett jagmedvetande. Socialisationen är dock inte något 
som sker enbart i barndomen utan är en ständigt pågående process, även om den är särskilt viktig 
under barnens uppväxt”  (Ds 2001:48, s. 15). 
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svårt att hantera p.g.a. dubbelhetens förutsättningar. Svårigheten är 
att ta till sig innehållet eftersom det bär inslag av disciplinering och 
sortering vilka är ”icke-acceptabla inslag i läraryrket” och hålls 
därför osynligt (a.a. s. 26). 
 
De inofficiella funktionerna; reproduktion, sortering och förvaring 
är starkt sammanlänkande med varandra. Den första funktionen 
handlar om skolans förmedlande roll att tillgodose arbetsmarkna-
den med kvalificerad arbetskraft. Härnsten och Holmstrand (2002) 
påtalar att skolan även har en roll att förbereda för arbetslivet. Inom 
den ständiga omvandling som sker ändras relativt snabbt kraven på 
de specifika kvalifikationer som krävs i olika yrken och de måste 
ersättas med nya (s. 152). Denna funktion ställs inför olika svårig-
heter med tanke på den förändring som sker med allt snabbare takt 
av arbetsmarknadstillfällen (jfr Bauman, 2002). En annan funktion 
är inriktad mot sortering. Elever ska fördelas till olika utbildningar 
och metoder som betyg, prov och SYO har därmed en viktig 
funktion att fylla. Ekonomi och ideologi följs åt. En tredje funktion, 
är förvaring vilket inkluderar socialisation. Socialisation hävdar 
vidare Härnsten och Holmstrand (2002) en överordnad och den 
mest genomgripande uppgiften för skolan. Syftet är att prägla 
individer till att upprätthålla samhällets grundläggande normer och 
värderingar. De skriver: ”Man kan också beskriva detta som en 
samhällsbevarande, legitimerande funktion – den tenderar alltså att 
legitimera och återskapa den givna sociala strukturen med de 
klasskillnader som finns” (a.a. s. 159). 
 
I spänningsfältet mellan kontroll, makt disciplinering och frihet 
finns lärares fostrande uppgift och det är här olika överväganden 
och strategier uppstår. Att fostras till en självgående individ innebär 
utvecklande av strategier för lärare för att hantera de elever som 
anses inte funnit förmågan att hantera sin självgreglering. Vilka 
prioriteringar läraren gör blir avgörande för vilka insatser eleven 
får. Men även lärarens egen självreglering har inflytande på hur 
arbetet utvecklas. Läraren har i sitt läraruppdrag att hantera sin 
egen autonomi i förhållande till uppdraget. Utveckling inom utbild-
ningsområdet har skett från centralisering till decentralisering sam-
tidigt som statens kontrollorgan i form av omfattande utvärderings-
system och statliga inspektioner tillsätts för att upprätthålla kvalitén 
i skolan (Fritzén, 2004). Staten ger lärare viss frihet men kontroll 
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och övervakning sker vilket skapar en dold reglering av läraren 
vilket sedan implementeras i mötet med eleven och föräldern.  
 
Idag styrs skolan av krav på effektivitet d.v.s. ”… en effektivitets-
kod som styr sätt att göra saker på” och en ”produktion av diskurs-
er” (Jones, 1995). På den moraliska arenan uppträder olika strategi-
er och tekniker i syfte att disciplinera människan. Idag, liksom i 
början av förra seklet, styrs elever liksom lärare av upprättade 
etiska regimer i avseende att styra ”… sig själva genom produktion 
av sanning” (a.a. s. 112). Läraren ska idag genom omsorg och dia-
log dana elevers ”etiska liv” samtidigt som läraren är förbunden 
med inflytande från statens moraliska krav och krav på att discipli-
nera sig själv (Permer & Permer, 2002). 

Identitet och Socialisation 
Jenkins (1996) argumenterar för att identitet endast kan förstås som 
en pågående process där biologiska, kulturella och sociala 
processer samverkar. Människan ingår i ständiga processer där 
hon/han agerar och interagerar tillsammans med andra människor. 
Identiteten skapar förståelse av vem vi är, förståelse av vem andra 
människor är och därmed förståelse av varandra. Social identitet är 
produkten av överenskommelser och icke - överenskommelser 
mellan människor. Vi kan inte endast se på oss själva utan även 
spegla oss i hur andra människor ser på oss. Vi internaliserar vår 
bild av oss själva genom hur människor uppfattar oss. Men det är 
inte tillräckligt för att hävda vår identitet. Identiteten måste också 
finna sin giltighet med dem vi delar den med i ständiga processer. 
Idag är vi inte lika säkra på vår identitet som för några decennier 
sedan p.g.a. de snabba förändringar som sker inom sociala och 
kulturella kontexter ”… our social maps no longer fit our social 
landscapes” (Jenkins, 1996, s. 9).  Bauman (1998) argumenterar för 
att centrala livsstrategier i postmodern tid inte är att bygga en 
bestående identitet utan att se till att inte bli fast i något fack. 
Människan ska inte bli långvarigt engagerad utan flexibel och 
rörlig. Valfriheten är den mest betydelsefulla stratifierade faktorn 
vilket indikerar att ju större valfrihet individen har ju större dignitet 
anses individen ha i den postmoderna hierarkin. Ansvarstagande, 
flexibilitet och valfrihet är idag krav som ställs på elever. Detta 
ligger till grund för social selektion och reproduktion genom att 
resursstarka grupper prioriteras (Dovemark, 2004).  
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Det pedagogiska fundamentet kan sägas innehålla fostran, lärande 
och bildning (Lindberg, 2000). Det innebär att individen ska in-
lemmas i samhället och tillägna sig rådande traditioner, handlings-
mönster och synsätt. Människan ingår därigenom en livslång in-
lärningsprocess, d.v.s. socialisation. Moqvist (1997) visar på hur 
barn och föräldrar förutom familjesystemet, ingår i flera institution-
er som t ex skola respektive arbetsplatser. Samhället idag präglas 
därför oftast av en dubbelsocialisation vilket utvecklats under efter-
krigstiden där bl.a. 1960 och 1970 – talets kollektivism har ersatts 
av 1980 och 1990- talets starka individualism. Moqvist drar slut-
satsen att familjen som system genomgått förändringar i takt med 
samhällsutvecklingen. Föräldraskapets känslomässiga del har 
numera fått en mer avgörande betydelse än vad den tidigare 
försörjningsmässiga hade. I mötet med skolan upplevs ett flertal 
problem där det finns en önskan om tydlighet och kommunikation 
vad det gäller regler, innehåll och barnets lärande. Världen utanför 
familjen uppfattas som full av konkurrens och meriteringskrav. 
Familjernas pedagogiska, ”lokala” diskurs utgörs till viss del av 
synen på fostran där trygghet, stimulans och mångsidighet lyfts 
fram. Barnet ska mötas av mer respekt och en tilltro till individers 
utvecklingsmöjligheter. Uppdraget är att förena individualism och 
gemenskap. Föräldrar ska stödja, driva på och vara lyhörda sam-
tidigt som regelverk, påbud och olika rekommendationer finns som 
”officiell” diskurs.   
 

Beskrivning av forskningsfältet 
 
Allmän inledning 
Barn som uppfattas vara i något slags risk att fara illa har under 
decennier varit ett bekymmer för vuxenvärlden och expertgrupper. 
Det handlar såväl om barn som uppfattas befinna sig i olika risk-
miljöer som uppfattningen om barns egna riskbeteenden. Det som 
här redovisas är några forskningsexempel som speglar mångfalden 
av hur samhället hanterat dessa problem.  
 
År 1961 synliggjordes barns utsatthet i form av fysik misshandel 
vid en forskningskonferens i Denver och begreppet ”The Battered 
Child Syndrom” myntades (Hacking, 1999; Kempe & Kempe, 
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1978). 1975 uppmärksammades att sexuella övergrepp fanns som 
socialt problem inom familjer. Lagstiftningen stärktes successivt 
för barns rättsäkerhet. Under 1980- och 1990- talet riktades fokus 
på barn som växte upp i familjer med missbruksproblematik, 
psykisk sjukdom och instabilitet eller hemlöshet (Hacking, 1999; 
Janko, 1994).  
 
Bergenheims (1994) avhandling visar på hur barns sexuella 
beteenden uppfattades som problematiskt ur ett pedagogiskt och ett 
medicinskt perspektiv under perioden 1930-1960. Barnavårds-
nämnderna och sedermera socialtjänstens uppfattning om föräldrars 
brister i omsorg om sina barn beskriver Lundström (1993) och 
Fahlgren (1999) i sina avhandlingar. Swärd (1993) och Sundqvist 
(1994) har studerat hur barn- och ungdomsproblem, så kallade 
vanartsproblem, beskrevs vid seklets början i protokoll från Malmö 
stad respektive Norrköpings skolråds och Norrköpings barnavårds-
nämnd.  
 
Lärares och rektorers syn på barn i behov av särskilt stöd och 
specialpedagogiska insatser har studerats av Persson (1998). 
Börjesson och Palmblad (2003) skildrar hur experter och in-
titutioner beskriver så kallade ”problembarn” och vilka åtgärder 
som sätts in för barn som på olika sätt inte faller inom ramen för 
normalitetsdiskursen.  
 
Vad som upptäcks och vad som definieras som problem har under 
århundradenas lopp varit olika, men företeelsen att korrigera och 
förändra det som uppfattas som avvikande har bestått. Genom 
historiska tillbakablickar visar Sundqvist (1994) och Swärd (1993) 
att experters disciplineringstekniker mot barn och unga effektiv-
iserats och att en förskjutning skett från repressiv karaktär till en 
mer terapeutisk karaktär. Forskarna konstaterar att historiskt sett 
finns det gemensamma drag i västvärlden för hur barn och ungas 
problem uppfattas. Hur de ska fostras och hur de ska behandlas.  
 
Begreppet ”barn i riskzon” etablerades under 1980- talet från an-
tropologisk och sociologisk forskning om barn som växte upp i 
dessa miljöer. Forskare från dessa discipliner reagerade i början av 
1970- talet på USA´s regerings ensidiga syn, att det var ensam-
stående kvinnor från såväl fattiga förhållanden som kvinnor till-
hörande minoritetsgrupper som skulle utbildas för att uppfostra sina 
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barn (Lübeck & Garret, 1990). Janko (1994) skriver att det finns 
skillnad hur yrkesverksamma uppmärksammar barn i olika svårig-
heter och uttrycker att ”Professionals are more likely to recognize 
and label behavior as ’abusive’ if parents are poor and colored than 
if they are middle class and white. … Families in poverty are 
greatly overrepresented in the child welfare system” (a.a. s. 6). I 
Sundqvists (1994) forskning framkommer att bättre ställda föräld-
rar hanterade sina barns avvikelse på så sätt att läroverket tog hand 
om disciplineringen. Barnen från dessa familjer övervakades 
därmed av två instanser, föräldrar och läroverk. Även Bergenheim 
(1994) konstaterar att de föräldrar som självmant tog kontakt med 
Barnbyn-Skå för att få stöd i föräldraskapet kom från medelklassen. 
Hon tolkar det som att ” … medelklassens föräldrar hade delvis en 
annan syn på barnuppfostran och normalitet än vad de lägre sam-
hällsskikten hade, vilket medförde en lägre toleranströskel, ett 
snävare normalitetsbegrepp samt ett större förtroende för läkare och 
psykologer ” (a.a. s. 280).  
 
Med ovanstående utgångspunkter vill jag förstå de  speciella 
insatser som förekommit i skolan för att definiera elevers avvikelse. 
I nästa avsnitt görs några tillbakablickar på det specialpedagogiska 
fältet och vilka idéer som genomsyrat dess historia.   
 
 
Skolan och elever i behov av särskilt stöd 
Före folkskolereformen 1842 hade föräldrarna huvudansvaret för 
barnens fostran och utbildning. Bl.a. åtog sig föräldrarna genom 
dopet ansvaret att ge barnet en religiös fostran. Därefter har skolans 
formella delansvar utökats allt eftersom den byggts ut (Isling, 
1988). 
 
I och med folkskolans tillkomst och utbyggnad uppdagades dock 
svårigheter över vem som skulle ta hand om de barn som på något 
sätt ansågs avvika från normaliteten. Till gruppen hörde de som 
ansågs vara gravt avvikande som t.ex. fysiskt och psykiskt 
funktionshindrade. Utvecklingen gick till att definiera de bildbara 
sinneslöa och de obildbara sinneslöa och särskilja dem från den 
vanliga skolan. Men även försummade och vanartiga barn skulle 
fostras i moralisk anda och i praktiskt arbete för att bli självför-
sörjande. Olika tankesätt gjorde sig gällande. Några av argumenten 
var att normala samhällsmedborgare måste skyddas, folkskolan 
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ställde krav på att befrias från gravt avvikande elever för att under-
lätta arbetet i skolan men också för att öka dess anseende. Ytter-
ligare argument var att det fanns ett samhälleligt intresse att norm-
alisera det avvikande och krav ställdes i slutet av 1800-talet att 
anstaltsvården för de avvikande skulle byggas ut (Ahlström m.fl., 
1986). Andra idéer som framfördes och växte sig stark i början av 
1900-talet var utbyggnad av hjälpklasser och nya former av spec-
ialundervisning.  
 
1946- års skolkommission lade grunden för ideologin och funda-
mentet för en enhetlig grundskola. Frågor som väcktes var bl.a. hur 
differentieringen skulle ske och hur undervisningen skulle bedriv-
as? Urvalsystemet till realskolan togs bort och elever skulle genom 
fria val och eget ansvarstagande välja sin utbildningsväg. Stor till-
tro lades till skolpsykologers kunskaper att testa och diagnostisera 
elevers skolmognad för att ge råd och vägledning för eventuellt 
behov av specialundervisning (Ahlström m.fl., 1986). 
  
I och med införandet av Lgr 62 skedde stora organisatoriska för-
ändringar. Grundskolan stod inför nya utmaningar i och med att in-
dividualiseringstanken än mer betonades. Specialundervisningen 
skulle betraktas som: 
 

… en naturlig hjälpåtgärd, som erbjuds de elever, som på grund av miljö- eller 
arvsbetingade fysiska eller psykiska orsaker företer sådana avvikelser 
beträffande utveckling och mognad, att de ej utan risk för komplikationer kan 
undervisas i de vanliga klasserna, samt till dem som på gund av speciella 
svårigheter behöver sådan särskild specialundervisning, som ej kan meddelas 
inom den vanliga klassundervisningens ram (Lgr 62,  s. 62). 
 
Uttagningen av elever skulle inte ske slumpmässigt utan föregås av 
noggrann och allsidig undersökning. ”Utredningen skall innefatta 
medicinsk undersökning, utförd av skolläkare och i vissa fall av 
specialist, samt psykologisk-pedagogisk undersökning utförd av 
personer med god kompetens för sin uppgift” (a.a. s. 63). Elever 
kategoriserades och grupperades. Undervisningen genomfördes i 
klasser som benämndes hjälpklass, observationsklass, hörselklass, 
synklass, läsklass, frilufts- och hälsoklass, skolmognadsklass och 
Cp-klass (Lgr 62, s. 64-68). Andra särskilda specialundervisnings-
möjligheter kunde ges i talkliniker och läskliniker. 
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I början av 1960-talet tog föräldrar till döva barn initiativ till att 
placera sina barn i skolor i närheten av hemmet i protest mot in-
stitutionsplaceringar. Flera andra handikappgrupper ställde liknan-
de krav och medvetenheten om olika rättigheter ökade. Motstånd 
till segrerande lösningar tilltog och normaliseringsideologier blev 
framträdande (Ahlström m.fl., 1986).  
 
Införande av Lgr 69 innebar ett perspektivförskjutning från 
placering av elever i specialklasser till samordnad specialunder-
visning. Undervisningen av elever med skolsvårigheter skulle så 
långt som möjligt bedrivas i vanliga klasser. När en elev ansågs få 
svårigheter i skolan skulle dessa även relateras till elevens om-
givning så väl i skolan som i hemmet. Man skriver: 
 

Med utgångspunkt i systematiska eleviakttagelser, samtal med föräldrarna och 
diagnostiska undersökningar bör i första hand vedebörande lärare och klass-
konferensen söka utforma ett program för tillrättaläggande av undervisningen 
samt för särskild träning och behandling, som anses lämplig för just denna elev  
(Lgr 69, s. 78) 
 
Vid lärares bedömning av svårare fall kunde specialundervisning 
ske av en tids observationsundervisning enskilt eller i grupp. 
 
I Lgr 80 betonades det förebyggande skolarbetet med elever som 
fick svårigheter. Perspektivet utvidgades från en specifikt individ-
fokusering till att först pröva om skolans arbetssätt kunde ändras. 
Skolan skulle motverka att elever fick svårigheter och anpassa 
innehåll och arbetsätt och organisation till olika elevers individ-
ualitet. ”Skolan måste erbjuda ett mångsidigt innehåll för att möta 
varje elevs individuella behov” (a.a. s. 30). Särskilda undervis-
ningsgrupper bör begränsas till att enbart omfatta ämnen eller 
ämnet ”där elevens svårigheter är särskilt stora” (a.a. s. 55) efter-
som det ansågs vara risk att eleven miste kontakt med kamrater. 
 
De utbildningspolitiska inriktningarna har därefter haft mål-
sättningen att uppnå ”en skola för alla”. Strävan har sedan 1960-
talet varit att uppnå jämlikhet i utbildningssystemet (Egelund m.fl., 
2006). Intresset för inkluderingstanken ökade i styrka i början av 
1990-talet (Hyden & Dunne, 2001). En av orsakerna var att barn 
som exkluderades från skolan skapade ett samhälleligt problem 
genom ökad ekonomiska kostnader bl.a. till följd av kriminalitet. 
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Emanuelsson (1977) konstaterade att den ”nya” skolan bar på ett 
arv från den ”gamla”. Han visade på att det fanns en diskrepans 
mellan skolans uppsatta förväntningar på eleverna och elevernas 
förutsättningar. Barn som dessutom kom från hem utan studie-
traditioner blev desillusionerade i utbildningssammanhang där 
rådande medelklassvärderingar dominerade. 
 
1996 gör Emanuelsson en distinktion mellan ”elever med behov av 
särskilt stöd” och ”elever i behov av särskilt stöd”. Att byta ut med 
till i möjliggör perspektivskiftet från individproblem till att in-
dividens svårigheter relateras till omgivningens struktur.8  
 
Armstrong (1998) argumenterar för att barn som är i behov av 
särskilt stöd i skolan och på många andra sätt är i behov av något 
stöd från samhällets sida oavsett orsaker, deltar i ett utbildnings-
system som testar och selekterar utifrån normativa kriterier. Många 
barn väljs ut och testas oftare än andra barn beroende på hur 
experter uppfattar deras behov och svårigheter. Dessa tester kon-
strueras utifrån en tolkning av styrdokumenten av hur individer ska 
rankas och värderas relaterat till kunskaper och färdigheter. Styr-
dokument fungerar då som en katalysator på hur människor han-
teras och kontrolleras. Detta formar utbildningsstrukturerna och hur 
praxis utvecklas. Hur barn selekteras beror inte enbart på de 
politiska beslut som görs utan även på hur alla i systemet från 
högsta kommunal nivå till lärarna själva hanterar sitt uppdrag i 
mötet med barnen (Armstrong, 1998).  
 
Tomlinson (1987) intar en kritisk inställning till specialpedagog-
iska insatser. Hennes kritik riktar sig mot att man inte kan frångå 
sociala, ekonomiska och politiska strukturer när det gäller analysen 
av det specialpedagogiska området. ”Why does being a poor reader 

                                                 
8 I regeringens proposition (2002/03:53) framkommer att barn som benämns ”… barn i behov av 

särskilt stöd” (s 124) i skollagen inte är definierat. Här uttrycks önskemål att lagstiftningen för-
stärks för barn som tillhör kategorin så att även barn som utsätts för misshandel eller andra 
övergrepp skall tillhöra gruppen. Hälsa och lärande går inte att skilja åt och utredarna föreslår 
starkare fokusering på barn som far illa eller riskerar att fara illa inom kommunala verksamheters 
kompetensutveckling av pedagogisk personal. Vidare föreslår utredarna att Skolverket utfärdar all-
männa råd gällande anmälningsskyldigheten till socialnämnden, att nationella granskningar genom-
förs för att följa upp barns inflytande och delaktighet inom olika skolformer samt uppmärksamma 
hur skolorna bedriver arbetet med barn som far illa. Min tolkning av förslaget är att behov finns att 
lärares kunskaper inom området breddas och fördjupas.  
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and working class seem to have much more serious and long-term 
social consequences than being a poor reader and upper or middle 
class?” (a.a. s. 34). Enligt Tomlinson reproducerar det samhälleliga 
systemet den sociala ordningen. Samhällets normer stipulerar vad 
som är avvikande. Fahlgren (1999) betonar att ängslan produceras i 
föreställningar om att riskmiljöer och riskfaktorer finns. Ängslan 
skapar i sin tur ”… en marknad för ytterligare sociala undersök-
ningars vetande och social kontroll. Om vi bara visste, om vi bara 
kunde matcha rätt diagnos med rätt åtgärd så skulle vi veta vad som 
fungerar, för vem, var och hur” (a.a. s. 203).  
 
 
Forskning om barn i riskzon 
Följande avsnitt handlar om att beskriva dagens diskussion och 
dess historiska rötter kopplat till normalitet och avvikelse begrepp-
en. 
 
Vad är ”normalt”? 
I sökandet efter vad som betecknas som normalt hos en människa 
konstaterar Gustavsson (1998) att det är en relativ ny företeelse. I 
engelska och svenska ordböcker började begreppet användas i sin 
nuvarande betydelse i mitten av 1800-talet. Författaren beskriver 
hur Adolphe Quetelet vid den tiden skapade uttrycket medel- eller 
genomsnittmänniskan. Han utvecklade idén från astronomernas 
teknik där stjärnors rätta position bestämdes i form av ett diagram. 
Diagrammet var en kyrkklockformad kurva och benämndes ”The 
Bell Curve” (a.a. s. 52). Beräkningstekniken överfördes till att 
finna olika medelvärden hos människor och därmed skapa vad som 
bedöms vara normalt. Därefter utvecklades användandet av 
diagrammet och fick benämningen normal- eller klockkurvan. 1905 
konstruerades det första intelligenstestet och i Sverige användes 
test för första gången 1920 för att avskilja elever till special-
undervisning. Intelligenstester gav underlag för en utökad hjälp-
klass undervisning och bidrog till att kvotera in människor i ”hjälp-
klassintervall” (Ahlström m.fl. 1986). Gustavsson (1998) tar 
exempel från Herrnstein och Murray (1994) som har studerat fe-
nomenet utifrån människors intelligens. De menar att det sker en 
omstrukturering i samhället från traditionella socialklasser till in-
delning av människor beroende på deras kognitiva kapacitet vilket 
kan beskrivas i kategorisering av fem kognitiva klasser: Very 
bright, bright, normal, dull, very dull.  
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Tideman (2000) diskuterar i sin avhandling normalitet med ut-
gångspunkt från normaliseringsprincipen (Nirje, 1969). Principen 
utvecklades när personer som var institutionsplacerade ställde krav 
på att få leva sina liv utanför institutionerna på lika villkor som 
andra människor. Han argumenterar för tre sätt att definiera norm-
alitet: 
 

• Statistisk normalitet. Här utgår man från att normalitet är ett 
normalt tillstånd och bedöms ”utifrån medelvärde och 
standardavvikelse för en normalfördelningskurva”. 

• Normativ normalitet. Värderingar avgör vad som betraktas 
som normalt vid en bestämd tidpunkt. 

• Individuell eller medicinsk normalitet. Normalt är att 
individen inte är sjuk eller avvikande. Avvikelse kräver 
behandling av olika slag för att uppnå normalitet ( Tideman, 
2000, s. 53). 

 
Vad är ”avvikelse”? 
Den forskning som fokuserat avvikelse har gjort det utifrån två 
skilda perspektiv: 
 

• ett positivistiskt perspektiv; en definition söks av begreppet 
med utgångspunkt att det finns vissa bestämda faktorer som 
gör att avvikelse uppstår. 

• ett socialkonstruktivistiskt perspektiv: utgångspunkten är att 
avvikelse är någonting som skapas (i en bestämd diskurs), 
d.v.s. den avgörande frågan är vem som väljer att klassa 
något som avvikelse och varför. 

 
Vidare har forskningen om avvikelse försökt att dels ringa in risk-
faktorer, dels minimera riskerna och även peka på skyddsfaktorer. 
Före diskussionen om risk- och skyddsfaktorer tar jag upp några 
allmänna kommentarer om avvikelse. 
  
Ohlsson och Swärd (1994) har studerat den historiska utvecklingen 
av synen på ungdomar som betraktas som marginaliserade och hur 
vetenskapliga teorier förklarat fenomenet under historiska perioder. 
De gör en distinktion mellan individens problem och samhälls-
problem. Individuella problem kan vara hotande för den enskilde 
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individens existens utan att innebära fara för andra människor. De 
diskuterar vidare om vad som i ett samhälle uppfattas som sociala 
problem och att dessa inte alltid är av ondo. Sociala problem t.ex. 
kan öka sammanhållningen i ett samhälle genom att en gemensam 
syn på olika fenomen kan stärka den moraliska och normerande 
uppfattningarna om vad som accepteras eller inte. På liknade sätt 
lyfter Mc Dermott (1993) upp skolans behov av s.k. ”successful 
failure” för att utmärka de ”lyckade” eleverna. Avvikelsen behövs 
därmed för att definiera normaliteten och vice versa. 
 
Skolnormen utgörs av medelklass, pojke och svenskhet (Persson, 
1998). För dessa grupper synes kategorin vara bredare, mer tillåtan-
de och möjligheter ges i större utsträckning till individualisering 
och frihet. Popkewitz (1998) beskriver hur barns beteende bör vara 
för att lyckas i skolan: 
 

The successful child is one who can sleep at proper hours, study, and who is 
allowed to develop self-motivation and responsibility-dispositions and 
responsibility (a.a. s.  37).  
 
Hellblom-Thibblin (2004) skriver att skolan har en viktig uppgift 
genom: ”Att  hitta balansen mellan att å ena sidan bejaka elevers 
olikheter och å andra sidan sträva efter att hjälpa elever att över-
vinna svårigheter. Det innebär att inte problemförklara olikheter 
och att samtidigt undvika att rubricera svårigheter som uttryck för 
elevers olikheter” (s. 122). Att kunna hantera dilemmat i fostrans-
uppdraget innebär därmed att finna balansen mellan uppfattad olikhet
och svårighet. 
 
Bestämning av riskfaktorer 
Synen på barns som far illa har förändrats i takt med att samhällets 
syn på barn förändrats (Hacking, 1999; Hultqvist & Petersson, 
1995). Idag är mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar 
grundläggande principer när barns livsvillkor bedöms. Sverige 
ratificerade FN´s deklaration om mänskliga rättigheter 1990 
(Utrikesdepartementet, 2000). Deklarationen ska vara ledande i 
arbetet med barn. Definitionerna av begreppen barn som far illa 
respektive barn i riskzonen är inte helt klara och det finns knappast 
heller någon entydig internationell definition av begreppen. I 
regeringens proposition (Prop. 2002/03:53) framkommer att: ”Det 
råder stor enighet hos de yrkesgrupper som i olika sammanhang 
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möter barn i utsatta situationer om behovet av att på ett enhetligt 
sätt kunna beskriva under vilka förhållanden ett barn far illa” (s. 
47). Författaren fastslår värdet av ett likartat språkbruk och menar 
att detta ”… skulle underlätta samverkan och undvika missförstånd, 
och är utifrån ett barnperspektiv synnerligen angeläget” (a.a. s. 47). 
 
Begreppet ”risk” har kommit att bli tongivande under de två 
senaste decennierna (Innes, 2003). En viktig aspekt i debatten om 
risk har varit det faktum att det förutsätter ett nytt sätt att tänka, 
identifiera och reagera på en hel mängd avvikande beteenden. 
Riskanalyser och riskbehandlingar har ökat markant i det sen-
moderna samhället.  Risk är ett flerdimensionellt område som 
präglats starkt av ett antal akademiska discipliner och förutsätter en 
grad av analytiskt påverkan inom en lång rad olika ämnen och 
problem. Forskningen inom området har varit begränsad och frag-
mentiserad med olika innebörd och argument beroende på forsk-
ningsdiciplinernas karaktär. Innes (2003, s. 131) identifierar tre 
huvudområden inom begreppet där varje perspektiv appellerar till 
olika problemområden i syfte till att hantera avvikelse, kriminalitet 
och social ordning.  
 
Social theories of risk:  Perspektivet har fokus på förändringar 
inom makrostrukturella och institutionella system i det post-
moderna samhället vilka utsätter människor för risker bl.a. genom 
en global finansiell marknad.  
Cultural theories of risk: Kulturella riskteorier har fokus på hur 
människor i en viss kultur kan förstå och svara på de risker som de 
utsätts för. Inom detta område reagerar människor inte på möjliga 
risker på ett objektivt och rationellt sätt utan närmare ses risker som 
kulturella konstruktioner.  
Genealogical theories of risk: Delar av Michel Foucaults arbeten 
ligger till grund inom området och har utvecklats inom 
perspektivet. Innes (2003, s. 132) skriver att i en genealogisk sträv-
an söks efter hur risker uppstår i ett modernt samhälle, hur de för-
ändras och vilka konsekvenser och praktisk tillämpning dessa får 
genom övervakning, disciplinering och styrning.  
 
Perspektiven ska inte ses som oförenliga, dessutom är de var och en 
för sig bidrag till att se på riskområdet med utgångspunkt från flera 
perspektiv. Enligt Innes ska de betraktas som framtidsorienterade 
och baseras på att upptäcka och förhindra oacceptabla handlingar 
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innan de uppstår. Syftet är att finna kategoriseringstekniker för att 
identifiera riskindivider och på så sätt förhindra brott innan de ut-
förs (jfr Foucault, 2003).  
 
Att definiera begreppet i riskzon kan i många avseenden vara en 
risk i sig. Lübeck och Garret (1990) diskuterar den sociala 
konstruktionen av begreppet i. ”I riskzon” kan tolkas som att något 
finns i något och som i sin tur utsätter personen för något som kan 
befaras vara eller bli problematiskt. Begreppet är vidsträckt och 
fokus läggs oftast på det enskilda barnet och dess familj istället för 
på övergripande sociala, politiska, ekonomiska förhållanden och 
utbildningsinstitutioners påverkan på människors livssituation. 
Många gånger bibehålls lärares kritiska syn på barn som anses 
komma från ogynnsamma bakgrunder. Forskarna konstaterade att
omkring en tredjedel av alla barn i grundskolan ansågs vara 
definitionsmässigt i risk av något slag och att detta att befinna sig i 
risk betyder olika för olika personer. ”The human condition is 
conceived of as a continuum, in which all that is normative is 
considered positive. Anyone experiencing anything unexpected or 
unpleasant is potentially a, risk” (Lübeck & Garret, 1990, s. 2).  
 
Lundén (2004) konstaterar i sin avhandling att vilka barn som 
placeras inom begreppet barn som far illa och varför detta sker är 
oklart. Det är de yrkesverksammas inom barnverksamheterna egna 
föreställningar som blir avgörande. I Lagerbergs (1998) studie 
framkommer liknande slutsatser. Definitionen av begreppet är inte 
helt klart och det finns knappast heller någon entydig internationell 
definition av begreppet. Personal i olika verksamheter benämner 
ofta begreppen med utgångspunkt av sin egen tolkning. Lagerberg 
hänvisar i detta sammanhang till Arvidsson m. fl. (1994) som 
diskuterar begreppet ”psykosocial problematik” ur ett objektivt 
perspektiv. De skriver: 
 

Bedömningarna inom området måste med nödvändighet bli starkt personligt 
färgat och utgå från den enskilde befattningshavarens kunskaper och personliga 
förutsättningar (a.a. citerad i Lagerberg 1998,  s. 78). 
 
Konstruktionen, definitionen och beskrivningen av den individuella 
identiteten och de begrepp som omgärdar den diskuteras av 
Dahlberg (2003). Hon skriver i detta sammanhang: 
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Klassificeringen av barn i riskzonen eller barn med särskilda behov är mycket 
uppenbara exempel på sådana normaliserande praktiker som får utrymme i 
många länder – inklusive Sverige. … Emellertid är hela denna terminologi pro-
blematisk eftersom den ses som neutral. Det bidrar till en konstruktion av det 
”fattiga” barnet – ett svagt och inkompetent barn som bara blir bemyndigat 
genom sådana diagnostiska och terapeutiska termer som ”kompensation” och 
”intervention” (Dahlberg, 2003, s. 9-10). 
 
Dahlberg förhåller sig emellertid inte avvisande till identifikation 
av riskzonsproblematik och individer som riskerar att hamna i 
svårigheter av olika slag. Snarare anser hon att problematisering av 
sådana klassificeringar inte är detsamma som att bortse från att det 
finns individer som gynnas av särskilt stöd eller som lever i olika 
avseenden fattiga miljöer. Men just identifikationen och interven-
tionen kan bidra till att framkalla beroende, hjälplöshet och i värsta 
fall förstärkning av en redan påbörjad alienation. 
 
Stattin och Magnusson9 (1996) analyserar i en artikel orsaker till 
utvecklandet av antisocialt beteende bland unga och yngre vuxna. 
Analyserna grundas i tre longitudinella forskningsprojekt och re-
sultaten visar bl a att det inte är särskilt framgångsrikt att studera 
olika riskfaktorer var för sig. 
 
När det gäller relationen mellan problem under uppväxtåren och 
olika aspekter av framtida socialt liv konstaterar Stattin och 
Magnusson (1996) att bland pojkar hade bristande skolmotivation 
och låg utbildningsnivå starkast samband med social missan-
passning i vuxenlivet. För flickor var låg utbildningsnivå också en 
riskfaktor men lika riskfyllt var tidig sexualdebut och flyttning från 
hemmet i unga år. Särskilt bland pojkar hade också aggressivt och 
hyperaktivt beteende liksom bristande kamratrelationer starkt 
samband med framtida kriminalitet. Skolans förmåga och vilja att 
uppmärksamma sådana riskbeteenden framstår då som betydelse-
fullt särskilt för sk ”högriskpojkar”. Stattin och Magnusson skriver: 
 

Obviously, if resources could be allocated to break the acceleration into 
further delinquent activities of these boys who come early to attention of police 
and social authorities, considerable effect on crime could be expected to result 
(a.a. s. 630).  

                                                 
9 Föjande litteraturöversikt fram till kapitel 3 bygger på vad som tidigare redovisats i rapporten 

Lundgren och Persson (2003) och som där motsvarar sidorna  16 – 38,  54 – 74. Dessa författades 
av mig. Vissa förändringar och tillägg har gjorts i detta sammanhang. 
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Författarna konstaterar vidare att missanpassning i vuxenlivet 
visserligen kan härledas bakåt i tiden till enstaka riskfaktorer som 
kan ha haft betydelse. Viktigare är emellertid att söka förståelse för 
problemkonstellationen snarare än att studera varje riskbeteende för 
sig. Detta kan dölja sambandet med andra beteenden som kan 
utgöra riskfaktorer. Särskilt viktigt blir detta i ljuset av att ”… 
accumulation of problems had more of an exponential rather than 
monotonic relationship with all three types of negative outcomes 
(criminality, alcohol or drug abuse” (a.a. s. 633). Den multi-
faktoriella betydelsen av riskbeteenden bör stå i centrum när åt-
gärder sätts in snarare än behandling av olika svårigheter eller risk-
beteenden för sig vilket i sig skapar behov av samverkan mellan in-
divid och samhälle. 
 
Sammanfattningsvis argumenterar Stattin och Magnusson för ett 
helhetstänkande på riskproblematiken och skriver: 
 

… the findings show the significance of applying a broad person-centered 
perspective on antisocial development. That problems in one area for a subject 
often co-occur with problems in other, makes it necessary to aim at a more 
holistic description … (a.a. s. 640) 
 
Bestämning av skyddsfaktorer 
Som komplement till riskfaktorer lanserar Stattin (2002) begreppet 
skyddsfaktor. Medan en riskfaktor är en faktor som ökar risken för 
ett framtida negativt utfall verkar en skyddsfaktor i relation till ett 
specifikt riskförhållande och kan definieras som ”… ett förhållande 
som minskar risken för framtida problem bland de personer som 
ligger i riskzon att utveckla sådana problem” (Stattin, 2002, s. 195). 
Olika utvecklingsskeden i livet kan innebära behov av olika 
skyddsfaktorer men Stattin konstaterar samtidigt att en skydds-
faktor inte innebär några garantier för s.k. högrisk-klassificerade 
personer att få ”ett lyckligt liv” (s. 206). En skyddsfaktor kan 
möjligen bidra till att minska framtida svårigheter. Det är alltså inte 
tillräckligt att dra slutsatsen att en skyddande faktor skulle 
minimera framtida risker utan forskningen bör enligt Stattin inrikta 
sig på skyddsmekanismer och processer mer generellt. Rubinstein 
Reich och Tallberg Broman (2004) anser att det föreligger en 
närmast skriande brist på forskning inom området kring processer 
kring risk- och skyddsfaktorer. De skriver att det finns ett mönster i 

43 



forsknings- och åtgärdsprojekt där det som inte är normerande 
fokuseras i ett bristperspektiv. Detta anser Rubinstein och Tallberg 
Broman ”… kan diskuteras i termer av reproduktion och tillämp-
ning av normerande kunskaps- och maktregimer. Det är då den 
forskning som ej föreligger, de forskningsfrågor som ej formulerats 
som är de utmanande” (a.a. s. 20).  
 
Lagerberg och Sundelin (2000) har i en omfattande forsknings-
översikt fördjupat sig i så väl nationell som internationell forskning 
med avseende på risk, prognos, intervention och prevention re-
laterat till barn, ungdomar och deras familjer som definierats leva i 
utsatta situationer. De drar slutsatsen att: 
 

Riskökning är sällan så stor att det går att dra någon bestämd slutsats. Man 
kan tala om stor risk – liten risk - ingen risk, men det är alltid så att det finns 
barn som tycks gå oskadda genom en risk, andra som klarar sig någorlunda och 
andra som verkligen far illa (a a , s. 327).  
 
Idag har forskningen inom området förskjutits från ett risk-
perspektiv till ett friskperspektiv med grund i den s.k. salutogenes-
forskningen (Antonovsky, 1979; Lagerberg & Sundelin, 2000; 
Werner & Smith, 2003). Forskningens primära fokus är riktat mot 
att studera vad som gynnar hälsa och välbefinnande och mer 
specifikt vad som möjliggör att barn, trots svåra umbärande, ut-
vecklas gynnsamt. Inom den engelska forskningen myntades be-
greppet resilience redan på 1970- talet. Motståndskraft och skydds-
faktorer är de bärande begreppen i sammanhanget och centralt är 
att barnets kompetens ska vara i fokus. Forskningen kan inte enbart 
ha inriktningen mot riskfaktorer utan att vinnlägga sig om vikten av 
vilken förmåga barnet har till mestring d.v.s. hur barnet kan hantera 
stress (coping). Lagerberg och Sundelin hänvisar bl.a. till ett 
nordiskt projekt ”Oppvekstnettverk”, där 1850 barn i tioårsåldern 
deltagit (Backe-Hansen & Odgen, 1998). Den centrala frågan som 
ställs där är ”… hur barn hanterar sin vardagssituation i hem och 
skola i ett brett komplext sammanhang av risker och skydd i den 
speciella miljö där de befinner sig ” (citerad i Lagerberg & 
Sundelin, a.a. s. 212). Riskfaktorer och skyddsfaktorer interagerar 
med varandra. Utvecklingen har skett från att ha sett på barn som 
osårbara s.k. maskrosbarn till förståelse av att inget barn är osårbart 
men att kompetensen att hantera riskfaktorer är bl.a. avgörande för 
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dess utveckling. Dessutom är närvaro av skyddsfaktorer avgörande 
för effekten av riskfaktorer. 
 
Sammanfattningsvis kan, enligt redovisad forskning, riskerna def-
inieras på tre nivåer: på den makrostrukturella nivån (d.v.s. 
samhället), på den lokala nivån (d.v.s. närmiljön) och på den in-
dividuella nivån (d.v.s. individen själv, familjen och kamrater). 
Argument framförs att när barn och unga får svårigheter av olika 
slag så är det på det mänskliga planet som konsekvenserna blir 
svårast men det finns också en ekonomisk sida av problematiken. 
Barn och unga i riskzon löper större risk än andra att hamna i 
kriminalitet, utveckla psykosocial och somatisk ohälsa, alkohol- 
och narkotikamissbruk, arbetslöshet eller helt enkelt drabbas av för 
tidig död. Därför skapas behov av och önskemål från stats-
apparaten10 och forskningen att identifiera och förutsäga mänskligt 
handlande för riskidentifikation. Men är det möjligt? Och när 
riskeras individens integritet vid alltför vidlyftiga interventioner i 
människors liv? Vem sätter gränsen? Individen själv? Staten? 
 
 
Samverkans komplexitet 
Med utgångspunkt från ovanstående resonemang om hur barn 
relateras till risk- och friskfaktorer blir samverkan som idé in-
tressant. För att förstå sammanhanget och val av mitt teoretiska 
perspektiv har Foucault betydelse för att förstå hur barn konstrueras 
att bli ”elev i riskzon”. Detta har sin relevans i mina utgångs-
punkter liksom i samverkan som aktuell företeelse i den tid som av-
handlingen skrivs. Att lyfta upp samverkan relaterat till Foucaults 
begrepp om makt, styrning, frihet och kontroll innebär möjligheter 
att kasta nytt ljus inom området.  
 
Under 1990- talet får idén om samverkan ett allt mer genomslag 
som generellt fenomen på såväl nationell som på lokal nivå i 
Sverige. Inför 2000-talet inträdde en förnyelsediskussion och 
nyckelord som demokratisering, samverkan, partnerskap och 
nätverk uppkom för att betoning på konkurrens och privatisering 

                                                 
10 Staten definieras enligt följande efter Beronius (1991). Staten är inget lättfångat fenomen eftersom 

begreppets representation inte kan förstås på ett entydigt sätt. ” ”Staten” existerar inte, men dess 
praktiker och materia existerar” (a.a. s. 69) d.v.s. det politiska systemet stiftar lagar vilket tjänste-
män i egenskap av sitt uppdrag har att verka från och de blir därmed representanter för staten i s.k. 
praktiker.  För att uppdraget ska kunna utföras ges olika materiella villkor.      
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skulle tonas ned. Montin (2004) beskriver ett antal samverkans-
försök som startade under 1990-talet i syfte att förmå verksamheter 
samverka kring människors ”sammansatta problem” (a.a. s. 54) 
samtidigt som ekonomiska resurser skulle tillvaratas på ett billigare 
och bättre sätt än tidigare. På samma sätt har argument förts inom 
skolans verksamhetsområde vad det gäller arbetet kring barn i be-
hov av särskilt stöd (Börjesson & Wahl, 1999). 
  
I perspektiven av skyddsfaktorers och motståndskrafts innebörder 
kan jag konstatera att synen på dess inverkan bli så väl avgörande 
för hur samverkan gestaltar sig mellan mellan lärare och föräldrar 
och hur föreställningen om barns svårigheter framträder. Kan det 
vara så att samverkan har svårt att realiseras om föräldrar enbart 
har siktet på skyddsfaktorer och skolan enbart på riskfaktorer? 
D.v.s. finns det en diskrepans mellan hur problem beskrivs och hur 
de ska hanteras? Kan skolans fostrande uppdrag kombineras med 
andra verksamheters fostrande uppdrag att få individer att anpassa 
sig till rådande samhälleliga system? Bedöms människor vara 
avvikande i egenskap av att de inte kan hantera sin självreglering? 
Samhällets offentliga verksamheter har att hantera den problematik 
som handlar om relationen mellan människans frihet och sam-
hällets behov av kontroll. Kan dilemmat hanteras i samverkans-
situationer och vilket uppdrag anser sig verksamhetskulturerna 
bära? Det är därför av stor vikt att vara uppmärksam på de risker 
som finns i ett nära samverkansarbete.  
 
Enligt Roaf (2002), Armstrong (1995) och Fulcher (1999) är 
förhoppningen att samverkan ska producera högre effektivitet inom 
och mellan verksamheter i syfte att hjälpa och stödja människor. I 
den praktiska vardagen kan dock detta synsätt på samverkans 
”goda intentioner”  komma i konflikt med individens synsätt. 
Risker i samverkan kan t.ex. vara att individens förmåga att anta 
egna utmaningar minskar och när samverkan brister mellan verk-
samheterna finns risk att orsakerna läggs på enskilda individer. Att 
vara i risk kan bero på samhällelig utsatthet (Prop. 2002/93:53) 
eftersom samverkan i sig inte kan lösa generell utsatthet. Sam-
verkan kan skapa kontroll, makt och konflikter som uppstår mellan 
t.ex. föräldrar och professionella vilket inte kan ses isolerat från 
reella och uppfattade maktrelationer (Armstrong. 1995, Mc 
Conkey, 2002; Roaf, 2002). Armstrong (1995) argumenterar för att 
essensen av makten är betydelsefull därför att de professionella kan 
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genom sin makt selektera vilka barn som bedöms vara i riskzon. 
Han uttrycker att synen på individen har sedan 1980- talet för-
ändrats. Det som då sågs som samhälleliga felstrukturer har under 
decennier blivit separerade till individuella svårigheter. De profes-
sionellas ansvar har fragmentiserats och en naturlig följd har blivit 
att arbetet inriktas mot söndersmulade behov. Detta har skapat kon-
flikter i de professionellas roller eftersom samhällsuppdragets in-
tentioner är svåra att uppfylla genom reducerade ekonomiska 
anslag och ideologisk förändrad syn.  
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Del II 
Studiens perspektiv och genomförande 

 
 
 





Kapitel 3: En teoretisk plattform 
 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger 
till grund för avhandlingen och som rör ställningstaganden om hur 
den verklighet är beskaffad som ska studeras och hur den kun-
skapen är möjlig att erhålla. Här presenteras analyser av makt, 
disciplinering och styrning. Även teori om sociala konstruktioner, 
organisationsteoretiska perspektiv och Foucaultianska begrepp som 
jag funnit mest användbara vid analys av empirin kommer att 
presenteras.  
 

Analyser av makt, disciplinering och styrning
Foucault (1998) beskriver hur en förändrad syn på straffsystemet 
skedde runt 1700- talet. Straffsystemet ansågs vara alltför god-
tyckligt, för brutalt och appellerade inte till den nya tidens 
samhälleliga förändrade ekonomiska, politiska och sociala för-
hållanden. Maktens disciplinära form figurerade inte enbart inom 
fängelsemurar, militärväsendet, inom den framväxande industrin 
utan även inom skolan och sjukvården växte den sig stark. Syftet 
var att producera lydiga och väl fungerande samhällsmedborgare 
som kunde användas och utvecklas i samhällets tjänst. I disciplin-
eringens tjänst framträdde det som ansågs vara specifikt för varje 
individuell avvikelse och klassificering blev möjligt för gruppering. 
”Taktiken gör det möjligt att på samma gång karakterisera in-
dividen som individ och ordna en given mångfald” (a.a. s. 175). 
 
Bernstein & Lundgren (1983) talar om att möjligheter till föränd-
ring är kopplade till samhällets maktpositioner. Makt är förenat 
med ekonomisk och juridisk-politisk nivå och de drar slutsatserna 
att skolans traditioner förstärks vid ekonomisk nedgång. De be-
skriver två kvalifikationer när det gäller den samhälleliga 
produktionens nedslag, varav den första är en ”direkt kvalifikation” 
för produktionen. Den andra kallar de en ”moralisk kvalifikation” 
där eleven ska lära sig att uppföra sig genom att passa tiden, 
hantera sin hygien, vara kreativ och klara enformiga uppgifter. I 
varje stund en elev lär sig något blir hon också delaktig i sitt eget 
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identitetskapande och de benämner skapandet som en ”metainlär-
ning” (Bernstein & Lundgren, 1983, s. 20) och kopplar detta till 
Bourdieus habitusbegrepp. 
 
Bernstein & Lundgren (1983) hävdar vidare att undervisningen 
betyder ” … alltid disciplinering, men vad disciplineringen gäller 
och i vilken form den tar sig varierar under historiens gång” (s. 37). 
Författarna betonar att det finns ett starkt samband mellan ut-
bildning och produktion. Men hur ska disciplineringen utformas? 
Disciplineringens uppgift är ju att fostra till följsamhet och in-
ordning i det samhälleliga systemet. Syftet är att människors tank-
ar, beteenden och känslor styrs i vissa fastlagda riktningar d.v.s. en 
inordning i samhället av det självreglerade subjektet. Skolans 
utformning är från början ett projekt som utgick från motsägelse-
fullhet mellan tro och förnuft där lärares uppgift är att fostra elever-
na till att själva hantera sin kreativitet, nyfikenhet och rörelse-
förmåga (a.a. 1983).  
 
Detta projekt kan också ses i relation till statens roll. I ett tidigare 
avsnitt har jag lyft fram att skolans roll har förändrats från regel-
styrning till mål- och resultatstyrning. Det har i sin tur skapat nya 
former av statlig styrning. Den största förändringen av styrnings-
formen skedde i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet då 
mål och regelsystem ersatte den centraliserade makten som 
staten stod för. Bakgrunden var bl.a. minskad tilltro till välfärds-
statens problemlösningsförmåga och till politisk styrning (Linden-
sjö & Lundgren, 1986; Segerholm, 1999). Idag är det på kommunal 
nivå som formerna för skolutveckling ska förnyas. Men kan skolor 
ha total frihet utan större inblandning från staten? Segerholm 
(1999) visar på att de statliga intentionerna d.v.s. på formaliserings-
arenan inte implementeras på den s.k. realiseringsarenan på sådant 
sätt som anses önskvärt. Hinder finns på vägen och olika 
kontrollsystem tillsätts för att intentionerna ska realiseras. Skol-
verkets omorganisation vid årsskiftet 2003 innebar att den kon-
trollerande makten förlades till en del (Skolverket) och utvecklings-
delen till en annan (Myndigheten för skolutveckling). Vilken 
betydelse får detta? I enlighet med Foucault (1998) kan detta ut-
tryckas i att friheten begränsas genom statens kontroll av lärare och 
elever, vilket bl.a. sker i praktiken genom inspektioner. Styrningen 
sker under ett s.k. Panopticum vilket han använder som en metafor 
för den moderna rekonstruktionen av kontrollinriktad makt. Det 
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kan exemplifieras på så sätt att skolor väljs ut och kan förvänta sig 
inspektionkontroller. Känslan av att kunna gömma sig från kontroll 
finns inte. Även om statens tillsyn inte alltid skapar en oro och en 
rädsla så är hotet ständigt närvarande. Detta fenomen är tydligt i 
England där särskilda lärare finns stationerade på varje skola och 
rapporterar avvikelse till en nämnd som sedan kan avfärda eller 
åtgärda det som uppdagats (Fritzén, 2004). Forsberg och Wallin 
(2005) diskuterar i en artikel ett styrsystem som byggs upp i 
Sverige med ökad kontroll. De menar att risken finns att systemet 
blir kontraproduktivt när läroplanens intentioner möter kriteriestyrd 
undervisning. 
 

Social konstruktion  
I mitt avhandlingsarbete har jag letat efter olika teoretiska 
perspektiv för att förstå mitt empiriska material. I detta avsnitt ger 
jag en övergripande bild av social konstruktion vilket är relevant 
med tanke på valet av Foucault som teoretiker. En grundläggande 
uppfattning i avhandlingen är att olika praktikers uppfattningar är 
konstruerade för vissa intentioner. Detta innebär t.ex. att synen på 
avvikelse och normalitet konstrueras i ett teoretiskt och historiskt 
sammanhang. Denna syn speglar de sociala, kulturella och 
historiska sammanhang i vilka de uppstår och som formar tolk-
ningen av den normala individen. Denna tanke är en kärnpunkt i 
vad som benämns social konstruktion eller social konstruktionism. 
Detta begrepp används ibland synonymt med, ibland skiljt från, 
begreppet social konstruktivism. I avhandlingen används begrepp 
ibland på ett omväxlande sätt, beroende på vilket begrepp som de 
citerade eller refererade författarna har använt.  
 
Hur vi förstår och uppfattar världen, vilka kategorier och begrepp 
vi använder har sina rötter i vår historia och kultur. Vår historia och 
kultur är effekter av sociala och ekonomiska förhållanden vid en 
specifik epok (Berger & Luckman, 1966, 1979; Burr, 1996). Det 
betyder att vår förståelse skapas utifrån den tid vi lever i och som 
genererar skapandet av kategorier för att möjliggöra en hanterlig 
värld (Popkewitz, 1998).  
 
Under olika tidsepoker har exempelvis synen på barn i många 
avseenden varit begränsad. Synen på barndomen har förändrats i 
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takt med samhällsutvecklingen och den samhälleliga kontexten 
präglar synen på såväl barn som barndomen (Dencik, 1995; Lee, 
2001; Kristjánsson, 2001). Vad som betecknades som naturligt för 
barn att göra för decennier sedan har förändrats liksom för-
väntningar på föräldrars sätt att vara mot sina barn (Burr, 1996). I 
Sverige har välfärdsinstitutionerna efter andra världskriget, vilat på 
argumenten att jämlikhet uppnås genom lika behandling. Idag kan 
man konstatera att detta synsätt utmanas av såväl nyliberala idéer, 
sociala grupper som av olika rättsviseteoretiker vilka betonar 
hävdandet av olikhet mer än likhet i ett jämlikt samhälle (Hörn-
feldt, 2003). På liknade sätt utmanas forskningen i det postmoderna 
samhället genom behov av nya begrepp och analysverktyg i och 
med att ”Människorna  framträder mer kontextuella och mycket 
mer motsägelsefulla och varierade än vad generell kategorisering 
stämmer överens med” (Rubenstein Reich & Tallberg Broman, 
2004, s. 21).  
 
Av betydelse för avhandlingen är att den sociala konstruktionen av 
individen alltså inte sker i ett vakuum. Att studera sociala kon-
struktioner innebär att reflektera över det som sägs, vad som inte 
sägs, hur det sägs, hur det skulle kunna sägas och hur det görs 
(Foucault, 1996). Det handlar om att analysera praktikregimer. 
Foucault skriver: 

 
To analyze ”regimes of practices” means to analyze programs of conduct that 

have both prescriptive effects regarding what is to be done (effects of 
”jurisdiction”) and codifying effects regarding what is to be known (effects of 
“veridiction”). (a.a. s. 103)  
 
För att få en bild av vad vi menar med definitionen av ”ett barn i 
riskzon” behöver vi komma överens om vad vi ska komma överens 
om. Börjesson (2003) skriver att ”Det är en fråga om social över-
enskommelse, inom ramen för en kulturell och politisk mall, en 
rådande diskurs som skulle ha kunnat tänkas annorlunda – och 
också har tänkts annorlunda” (s. 20). Först måste barn i riskzon 
definieras i relation till barn i allmänhet, eller till uppfattad norm-
alitet. Hur onormalt kan det onormala vara? Järvinen och Bertilsson 
(1998) uttrycker att benämningen och synen på ”den andre” är en 
reflektion som är nödvändig för dem som befinner sig inom 
normalitetens gränser. Det är en diskursiv motpol som inte kan 
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undvikas. De marginaliserade eller de avvikande jämförs för all tid 
med normaliteten.  
 
Searle (1999) hävdar att ”fakta”/sanningar endast existerar i kraft 
av människors överenskommelser. Sanningar skapas genom männi-
skors medvetenhet om en viss företeelse. Sanningar som med-
vetandegörs placeras i relation till det värdesystem som vi omfattas 
av och existerar i en hierarkisk struktur. Verkligheten får därmed 
mening genom de begrepp, kategorier och tolkningar som männi-
skor konstruerar. För att argument ska få giltighet är förutsättning-
en att kategoriseringarna är gemensamma och etablerade vilket 
innebär att språket har en avgörande betydelse. Språket används 
därmed för att skapa en viss ordning och reda i en dynamisk och 
mångtydig verklighet. Även Barlebo Wenneberg (2001) lyfter fram 
språkets roll: ”Språket är socialt konstruerat och därför blir vår 
uppfattning av och vår kunskap om verkligheten socialt konstruer-
ad” (s. 12). 
 
Behov finns inom samhällsvetenskaperna att kategorisera det 
oönskade för att kunna påverka och förändra. Alvesson och Sköld-
berg (1994) uttrycker att ”Inom samhällsvetenskapen kan ”studie-
objekten” med fördel ses som en social konstruktion. Människor 
konstruerar sin sociala verklighet. Poängen här är att detta gäller 
även forskaren” (s. 322). I kategoriseringsprocessen finns egentlig-
en inget slut, enbart produkter genom den process enligt vilken de 
godtas. Vårt beteende tolkas och ges en identitet. Genom att 
kategorierna blir värdeladdade avgörs synen på vilken kategori man 
”bör” eller inte ”bör” tillhöra. Vilka ideal som skapas och som ska 
uppnås. Det i sin tur skapar individens syn på sig själv och hon kan 
passivt godta eller göra uppror mot experternas klassificering. Ett 
ändamål med klassificering är forskningens och experternas önskan 
att kunna förstå orsak och verkan bättre så att oönskade beteenden 
kan förutses och därmed förhindra att de uppstår (Hacking, 2000; 
Järvinen & Bertilsson, 1998).  
 
Problemet inom samhälls- och beteendevetenskaperna är emellertid 
att de etiketter som vi sätter på olika företeelser medför att vi talar 
om dem på ett visst sätt (Hacking, 2000). Därigenom skapas en ny 
”verklighet” vilket i sin tur innebär att kunskapen om företeelserna 
förändras. Hacking beskriver det som att ”Det finns en konstant 
drift i samhälls- och beteendevetenskaperna att efterlikna natur-
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vetenskaperna och identifiera naturliga kategorier av människor” 
(Hacking, 2000, s. 142). När en kategorisering är genomförd för-
ändras kategoriseringen på grund av återkopplingseffekter. När en 
grupp tillskapar sig kunskaper innebär det förändrade beteenden 
vilket i sin tur förändrar kunskapen om dem. Genom att införa syn-
en på interaktiva kategorier visar Hacking på att det finns ”… en 
hel labyrint av sammanlänkande påverkansrelationer” (a.a., s. 155). 
Poängen är att när etiketter sätts på människor händer något med 
människors självbild.  
 
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att vad vi ser och vad vi 
hör beror på vår egen medvetenhet, vår konstruktion av verklig-
heten. Vad vi internaliserar och vad vi ”vågar” se. Människors 
existens är beroende av hur och på vilket sätt vi uppfattar det. 
Barlebo Wenneberg (2001) argumenterar för att det finns disparata 
uppfattningar om hur världen är beskaffad. Att kunskap om hur 
verkligheten uppfattas, är beroende av sociala faktorer som avgör 
vilket val som görs för att tro på en viss tolkning av verkligheten. 
Mina egna bakgrundsfaktorer stipulerar i och med det vilka val av 
teorier som får högst giltighet på samma sätt som tolkningen av 
dem. Genom min egen förförståelse väljer jag därför de teorier som 
för mig är mest intressanta. 
 

Institutioner och etikettering 
I en del av förståelsen för hur en pedagogisk praktik gestaltas, har 
jag funnit intresse i olika teoretiska perspektiv inom människo-
behandlande verksamheter. Reflektioner som lett mig hit handlar 
om verksamheternas funktioner och deras möjligheter och svårig-
heter att välja bort eller ta emot individer.  
 
Verksamheternas företrädare har genom statens medgivande fått 
befogenheter att tolka vad som ska inordnas i verksamheternas 
system d.v.s. vad som ska förändras och utvecklas men också vad 
som inte ska åtgärdas. Företrädarna kan tolka vad som ska be-
traktas som normalt och onormalt, föreslå och genomföra olika slag 
av behandling men också i kraft av sitt ämbete besluta om 
behandling ska iscensättas eller inte. Prottas (1979) myntade be-
greppet ”people-processing” i beskrivning av människovårdande 
och människobehandlande verksamheter. På grund av verksam-
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hetens originalitet kan den inte hantera människors mångskiftande 
karaktärsdrag. Människan konstrueras till en klient eller till en elev 
för att verksamheten ska åta sig arbetsuppdraget. Konstruktions-
processen består av två områden där individen först ska 
standardiseras och kategoriseras för att få en byråkratisk identitet 
(Johansson, 1997, s. 56). Verksamheterna är tidsanpassade och där-
för måste varje individ förenklas för att effektivt kunna behandlas 
och kontrolleras. Det innebär att varje individ kan ”förvandlas” till 
flera olika karaktärsindivider i ett samverkansarbete, allt för att bli 
hanterbar i den ”byråkratiska djungeln”. Johansson skriver vidare: 
”Bedömningen av vilka egenskaper som är relevanta sker huvudsa-
kligen på byråkratins, inte individens, villkor. "Byråkratin är med
andra ord specialiserad” (a.a. s. 55).  

 
I mötet med den enskilda individen innebär det att verksamheten 
enbart kan ta hänsyn till vissa attribut och karaktärsdrag. Verksam-
heters företrädare definierar därmed  vem och vad ett barn i riskzon 
är och borde vara. Barn som på olika sätt kategoriseras kan i det av-
seendet betraktas som socialt konstruerade objekt för professionell 
makt. När barnets behov prövats och funnits tillräckliga, kan er-
forderligt stöd beviljas. Varje barns avvikelse måste förklaras, 
definieras och fokuseras. En process tar vid där barnet transformer-
as till klient, patient eller elev och blir t.ex. ett ”ärende” inom 
socialtjänsten, en ”patient” inom barn- och ungdomspsykiatrin eller 
en ”elev i behov av särskilt stöd” i en pedagogisk verksamhet. 
Verksamhetsdiskurser tillhandahåller barnkategorier som samtidigt 
reproduceras genom dem. De tas för givna och används såväl som 
verktyg i arbetet som i disciplineringen av barnet (Löfstrand, 
2005). Nilhom (2003) uttrycker: 

 
… när ettiketten kommer att användas som beteckning har eleven inlemmats i 

kategorin. Etiketter ses här således som redskap som professionella och 
institutioner använder för att lösa sina uppgifter snarare än som beskrivning av 
egenskaper hos individer (a.a. s. 56). 

 
På liknande sätt har den specialpedagogiska utvecklingen tenderat 
att fokusera på professionella och institutionella intressen. Dess-
utom har personer inom dessa institutioner haft krav på sig att göra 
något åt ”problemen” och dels hantera sina egna behov så som 
sysselsättning, karriär och lönesättning. De har ett eget intresse av 
att synliggöra arbetet. Att t.ex. utarbeta speciella verksamheter 
legitimerar deras arbete. Thomas och Loxley (2001) hänvisar till 
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Bourdieus ”doxa” en slags vardagskunskap som tas för given. 
D.v.s. specialpedagogiska verksamheter har sällan ifrågasatts eller 
blivit utforskade för att utveckla nya strategier och förbättra dess 
förändringspotential. ”Things people accept without knowing” 
(Thomas & Loxley, 2001, s. 52).   
 
Sociala institutioner skapas genom människors vanemässiga och 
upprepade sociala beteenden. I den mänskliga aktiviteten finns 
alltid risker för ”habitualization” (Berger & Luckman, 1966, 1979, 
s. 69) vilket för människan innebär möjligheter och risker. 
Möjligheter att ritualisera sina handlingar och på så sätt underlätta 
arbetet men också risken att ”synfältet” minskar för andra alterna-
tiv. Vanemässiga processer och upprepade sociala beteenden före-
går institutionaliseringen och skapas genom återkopplade samspels-
mönster. Kunskaper om den historiska processen bakom en verk-
samhets handlande måste därför förstås. Institutionen kontrollerar 
genom sin form mänskligt handlande genom att i förväg definiera 
handlingsmönster som tillåtande eller inte. Samtidigt kräver den 
institutionella världen legitimitet för att rättfärdigas och förklaras. 
Verksamheten måste fordra att bli accepterad av individen. Ju mer 
en människa institutionaliseras desto lättare är det att förutsäga och 
kontrollera henne.  
 

Foucault 
I analysen av empirin kommer jag att utgå från den franske 
filosofen och vetenskapsteoretikern Michel Foucaults arbeten. 
Foucault producerade under sin aktiva tid som forskare en mång-
fald publikationer, gav intervjuer och höll tal som bevarats för 
eftervärlden. Det innebär att det blir irrelevant att tala om att ”an-
vända sig av Foucault” som teoretisk referens i ett forsknings-
arbete, snarare handlar det om att någon aspekt av hans arbete får 
relevans för den företagna studien. När jag bearbetat materialet på 
det sätt som redovisas i kapitel 5, sökte jag efter ett teoretiskt 
perspektiv som kunde kasta ljus över de inkongruenser som kunde 
skönjas i materialet. Det var i det här sammanhanget som Foucault 
kom in i bilden. Foucault (1982) ingår i en filosofisk skara där hans 
frågeställningar inför tiden kan uttryckas genom följande: ”Maybe 
the most certain of all philosophical problems is the problem of the 
present time, and of what we are, in this very moment. Maybe the 
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target nowdays is not to discover what we are, but to refuse what 
we are” (Foucault, 1982, s. 216). Min nyfikenhet var väckt och min 
ambition var att fördjupa mig i mitt empiriska material. Syftet var 
inte att lyfta fram vad det var jag redan visste utan söka svar på de 
frågor som hade väckts.    
 
Foucault (1996) diskuterar vid ett möte med en grupp historiker sin 
syn på decenniers olika straffsystem. Hans tankegångar har 
uppfattats såväl irriterande som förlamande eftersom hans 
forskning inte ger några enkla svar på hur historiska förgivet-
taganden objektifierar vissa individer. Budskapet ska inte uppfattas 
som svårigheter till förändring istället vill han visa på hur grund-
sanningar produceras inom kunskap/vetande system och hur 
instabila dessa är. Hans önskan är att hans skrifter ska inspirera till 
att utmana självklara tankesätt istället för att inordna sig i dem. 
”My work takes place between unfinished abutments and lines of 
dots. I like to open up a space of research, try it out, and then if it 
doesn´t work, try again somewhere else” (a.a. s. 101). Min tolkning 
av ett sådant budskap är att forskaren ges frihet att välja begrepp ur 
Foucaults teoretiska verktygslåda för att på så sätt pröva dem och 
undersöka deras bärkraft. Naturligtvis finns det risker med att 
analysera mitt empiriska material ur ett sådant perspektiv eftersom 
jag gör anspråk på att se på världen ur annan synvinkel. Min avsikt 
är att visa på hur en viss praktik med hjälp av ett specifikt analysnät 
kan förstås. Jag vill ta vara på min egen nyfikenhet i sökandet efter 
ny kunskap och tänka i andra banor än vad jag tänkt vilket kan 
illustreras med följande citat: 
 

Det finns tillfällen i livet då frågan om man kan tänka på annat sätt än man 
tänker, och se på annat sätt än man ser, är nödvändig att ställa om man vill 
fortsätta att betrakta och att fundera (Foucault, 2002, s. 12).  
 
Foucault (1980) undvek att analysera i klasstermer. Han ansåg inte 
detta vara oviktigt vid skapandet av sociala strukturer men han ville 
undvika att fastna i föreställningar om att klasser återskapar sociala 
skikt som redan formats av andra intressen och ideologier. Snarare 
intog Foucaults en ifrågasättande uppfattning om vad och vem som 
avskiljs eller särskiljs, anses normal eller vansinnig i utvecklingen 
av ett modernt samhälle. Jag tolkar Foucaults syn på så sätt att 
oavsett politiskt och statligt system är maktrelationens hur av 
intresse att studera. Foucault (1984) såg historien som ett sätt att 
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diagnostisera nutiden med härledning till historien. Det betyder för 
mig att mitt forskningsintresse är riktat mot mikromaktens hur. 
D.v.s. hur makt och vetande tas sig uttryck idag när barn i en skola 
blir föremål för olika konstruktioner. 
 
Mitt teoretiska val har därmed utgångspunkt i en genealogisk11 
analys med vilket avses att jag intresserar mig för ”… inte vad det 
var som egentligen hände i det förflutna, utan snarare vad det är 
som fortfarande är levande från den tiden, och på vilket sätt det är 
levande” (Beronius, 1991, s. 50). Det kan förstås som att skolan 
som verksamhet bär på ett historiskt arv (jfr Emanuelsson 1977) 
där makt- och vetanderelationer manifesteras efter den tidsepok de 
legitimeras. 
 
Foucault (1984) uttryckte själv att tre områden var möjliga inom 
perspektivet:  
 

• Vår egen kunskapshistoria i relation till sanning varigenom 
vi konstituerar oss själva som kunskapssubjekt,  

• En egen kunskapshistoria i relation till maktfält varigenom 
vi konstituerar oss själva som aktiva subjekt över andra. 

• En kunskapshistoria i relation till etik varigenom vi 
konstituerar oss själva som moraliska agenter (a.a. s. 262). 

 
En genealogisk analys kan t.ex. visa på att historiska fenomen 
framträder i dess ursprungliga form men i en ny förklädnad där 
maktrelationer formar den diskursiva praktiken. Hur kan relationen 
mellan t.ex. lärares utsagor i tal, handling och text om sig själva, 
elever och föräldrar förstås i ett nutidsperspektiv? Hur konstrueras 
lärares utsagor om vad som idag anses vara möjligt att tala om och 
vilka strategier och tekniker för styrning möjliggör detta tal i hand-
ling och text och som speglar gränslandet där avvikelsen uppstår? 
Frågor av detta slag finns därför närvarande vid en genealogisk 
analys. De tre ovan punkterna berör makt- och vetanderelationer, 
skapandet av normalitet/avvikelse genom s.k. särskiljande praktiker 
och hur vi åläggs att styra oss själva. Särskilt handlar det om vad 
Foucault kallar governmentality12 och utveckling av strategier 
                                                 
11 Genealogi (grekiska genea) = födelse, härkomst som kan ses i ett nutidshistoriskt perspektiv 

(Beronius, 1991). 
12 Govern = styra, mentality = inställning, föreställning. Styrningsmentalitet (Foucault, 1978, 1979; 

Assarsson & Sipos Zackrisson, 2005). 
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inom det moderna samhällets ram och hur dessa uttrycks i 
en pedagogisk praktik idag.
 
 
Några centrala begrepp hos Foucault 
I Beyond Structuralism and Hermeneutics (1982) ger Foucault en 
tillbakablick på sin produktion och vilka mål han haft sedan början 
av 1960-talet. Han beskriver detta som att: ”My objective, … has 
been to create a history of the different modes by which, in our 
culture, human beings are made subjects” (a.a. s. 208). Det är 
historien om hur den moderna människan formats vilket förutsätter 
ett slags vetande och vissa former av maktrelationer där ett inbörd-
es beroende förutsätts mellan dessa.  
 
Foucault (1982) argumenterar för att detta kan uttryckas på tre sätt, 
i en historisk process, var av de två första relateras till varandra. Ett 
sätt är skapandet av nya undersökningsmetoder som ges veten-
skaplig status och som har människan och hennes beteende som 
kunskapsobjekt inom en diskurs13. Ett annat sätt är objektifieringen 
av subjektet som Foucault kallar ”dividing practices” (a.a. s. 208).  
Genom olika yttre processer av särskiljande skapas inre urskilj-
ningsprocesser hos subjektet vilka formar den egna självuppfatt-
ningen. Exempel som kan ges är hur föreställningar skapas i en 
pedagogisk praktik om vad elever är i behov av och hur strategier 
och tekniker utvecklas för att styra dem ”rätt”. Formulär och mallar 
kan ses som former av olika tekniker inom en pedagogisk praktik 
för att på det sättet undersöka vad som kan definieras som normalt 
eller onormalt.  
 
Ett tredje sätt utgår från olika självtekniker/självregleringstekniker 
där subjektet för det första konstitueras i förhållande till andra 
subjekt. Exempel kan vara hur lärare och elever konstitueras sins 
emellan respektive till föräldrar och andra elever. För det andra i 
förhållande till den egna existensen, till exempel hur lärare eller 
elever uppfattar sig själva. För det tredje i förhållande till peda-
gogiska praktiker d.v.s. hur lärare och elever skapar sig själva i 
relation till skolan som institution (Foucault, 1982). Permer & 
Permer (2002) har preciserat självtekniker med avstamp från vad 
Foucault (1987) uttrycker om självkännedom. De skriver: 

                                                 
13 Begreppet klargörs i avsnittet: Tillblivelse och bevarande av sanningsbegreppet.  
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Självtekniker innefattar således att öka kunskapen om sig själv genom att 

undersöka sig själv, att reflektera över sig själv, att bedöma sig själv och att 
kontrollera sig själv. Dessutom innefattar självteknikerna att arbeta med sig själv 
för att bli ett moraliskt subjekt, det vill säga att dra moraliska slutsatser av under-
sökningen och bedömningar av sig själv och slutligen välja att bete sig ansvarigt 
(Permer & Permer, 2002, s. 167).  
 
Jag har således tagit fasta på Permers & Permers (2002) begrepp 
som självreflektion, självbedömning, självkontroll och självstyrd 
moral vid min analys av det empiriska materialet.  
 
Governmentality – synlig och osynlig styrning. 
Foucault (1982) uttryckte att det var med hjälp av begreppet 
”conduct”, d.v.s. ”leda” andra och uppföra sig inom möjlighetsfält 
som maktens specifika natur konstituerades. Makt är i grunden en 
fråga om styrning, government, och mindre en konfrontation 
mellan individer. Han säger: 
 

”Government” did not refer only to political structures or to the management 
of states; rather it designated the way in which the conduct of individuals or of 
groups might be directed: the government of children, of souls, of  communities, 
of families, of the sick (a.a. s. 221). 
 
Government handlar inte enbart om politiska och ekonomiska 
lagligt upprättade former utan även om andra handlingssätt. I av-
handlingen är det framförallt fokus på hur barn styrs. Det kan sägas 
vara föreställningar om hur människan är och hur hon ska styras 
d.v.s. hur de styrande försöker forma och bearbeta såväl sig själva 
som andra fria subjekts handlingar inom sociala och moraliska om-
råden. Föreställningen grundar sig på såväl vardagskunskaper som 
samhälls- och beteendevetenskaplig kunskap vilka konstruerar våra 
tolkningar av företeelser för att möjliggöra en förståelig värld. 
Vilken förhandsinställning som kunskapen grundar sig på är 
diskursivt reglerat kopplad till olika kulturella/historiska praktiker 
(Foucault, 1978, 1979, 1982; Fejes, 2006). 
 
Foucault (1979) såg från slutet av 1600-talet två parallella 
historiska processer som växte sig starkare i de framväxande 
nationalstaterna. Dels utvecklingen av administration och koloni-
serande av stater och dels en religiös väckelse som skapade fråge-
ställningar kring vilken riktning samhällen skulle ta och hur 
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människor skulle styras, av vilka och med vilka metoder. Olika 
former av undersöknings- och forskningsstrategier utvecklades i 
syfte att kartlägga och undersöka människors liv för att säker-
hetsställa nationalstatens reproduktion, säkerhet och välfärd. Bland 
annat utvecklades en enorm dokumentationsapparat inom läkar-
vetenskapen, vilken låg till grund för normaliseringsteknologier 
(Foucault, 1977, 1987; Beronius, 1991). Varje stat har att hantera 
dilemma mellan ”… the public versus the private,… thus the State 
can only be understood in its survival and its limits on the basis of 
the general tactics of governmentality” (Foucault, 1979, s. 21). Han 
problematiserar begreppet governmentality och dess uppkomst och 
menar att det är decentraliseringsutveckling, en transformering av 
rationaliteter och teknologier av politisk styrning, som skapar ett 
vetande för viss maktutövning. Teknologierna har förvandlats 
p.g.a. decentraliseringen så att ett nytt vetande utvecklats. 
 

How to govern oneself, how to be governed, how to govern others, how to 
accept him who is to govern us, how to become the best possible governor etc.  
(1979, s. 5) 
 
I de moderna staternas14 utveckling har maktutövning decentrali-
serats till kommuner och samhälleliga institutioner och omformats 
till en slags frihet där människan ska formulera sina behov 
(Foucault, 1979). För skolans del har detta inneburit att idag för-
väntas t.ex. elever arbeta flexibelt, självständigt och med eget  an-
svarstagande. Lärare förväntas t.ex. arbeta i lärarlag, i öppenhet 
mot samhället samt med socioemotionella frågor (Dovemark, 2004) 
Områden för maktutövning har därmed blivit alltmer finmaskiga 
och allokerade. Foucault (1982) uttrycker detta som att ”… that this 
individuality would be shaped in a new form, and submitted to a set 
of very specific patterns” (s. 214).  
 
Mångfalden av maktutövning visar sig genom reglering, normering 
och sanktionering av människors beteenden. Staten utbildar en 
mängd experter ”… engineers of the human soul” (Rose, 1989, s. 
20) som ska diagnostisera, analysera och lösa mänskliga problem. 
Det är trots människans möjligheter till större frihet, experten som 

                                                 
14 Rose (1995) diskuterar de senaste femtio årens utveckling i form av ”välfärdsstaten” och hur såväl 

kritik riktats mot dess brister som dess ”framgångar”.  En ny maktform av  avancerad liberalism har  
idag växts sig starkare där behov av nya experter skapas och där styrningen inte ska ske 
genom”samhället” utan genom varje enskild medborgares reglerade val (a. a. s. 43).   
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är expert och klienten som är klient och experten gör vad som är 
betydelsefullt och relevant.  
 
Begreppet frihet, rymmer dubbelheter eftersom det förväntas att 
människan ska styra sig själv och reglera sig själv och samtidigt 
vara anpassningsbar till nya sociala och historiska förändringar. 
Hultqvist och Petersson (1995) beskriver det som att ”… friheten är 
kusin med makten” (s. 28). Sökande efter frihet är inget nytt och 
har varit en av drivkrafterna till utveckling och utformning av de 
moderna staterna. Det nya är att öppen maktutövning via tvång och 
våld accepteras allt mindre och föreställningen om ett samhälle 
styrt utifrån ansvartagande och självreglerade subjektet och som 
Foucault (1984) benämner ”Techniques of the self” (s. 277), d.v.s. 
idén om hur människan konstitueras som moraliskt subjekt, växer 
sig starkare. Till exempel fungerar utbildningsinstitutioner på ett 
sådant sätt ”… one is managing others and teaching them to 
manage themselves” (Foucault, 1984, s. 277). D.v.s. lärare är såväl 
som elever själva föremål för styrning och därmed själva 
stipulerade för maktutövande. Frågor som därmed blir intressanta 
är: Vad ska styras? Vem ska styras?  Hur ska styrningen ske? Fejes 
(2006) beskriver i sin avhandling hur nutidens styrning yttrar sig: 
 

To govern is to get the subjects to govern themselves – the conduct of 
conduct. But this it does not mean that the ‘state’ is governing less than before 
that it is absent from governing process. Instead, the art of governing has 
changed and assumed new forms where the ‘state’ has become more distant from 
the governing practice (a.a. s. 74). 
 
En förändrad kunskapsbildning framträder15 vilket är en följd av en 
förändrad inställning eller mentalitet när det gäller hur barn och 
unga ska styras in i framtiden16. Det implicerar nya tekniker för 
styrning som ofta är osynliga och sammanlänkade med varandra. 
Beroende på hur framtiden kommer uppfattas så uppkommer efter 
hand nya tekniker för styrning. Dessa tekniker låter sig ofta inte så 
enkelt upptäckas. Ibland samspelar de även med varandra. Därför 
                                                 
15 I den neo-liberala diskursen definieras inte styrning i form av explicita mål i politiska-juridisk 

mening. Idag är siktet inställt mot det ”självreglerande” och ”självartikulerande” subjektet vilket 
kräver nya former av förhållningssätt (Hultqvist & Petersson, 1995, s. 30). 

16 Tullgren (2003) beskriver med stöd av Hultqvist att framtiden är temporala föreställningar som 
beskriver tiden efter rådande tid, men föreställningar grundar sig även på hur vi konstruerar fram-
tiden. Att fostra och undervisa barn med nödvändiga kunskaper inbegriper ideér om hur vi tror att 
framtiden kommer gestalta sig (s. 129). Ingen kan förutsäga framtiden men den konstrueras i nutid 
genom tal, text och handling.  I namn av framtiden = konstruktion av framtiden. 
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kan samtalet eller dialogen ses som en form av teknik för styrning, 
vilket inbegriper vilka föreställningar som t.ex. lärare har om 
eleven och som ges uttryck i mötet. I ett samhälle där samtalet blir 
en styrande kraft förutsätter det ett moraliskt tänkande och 
agerande av subjektet själv. Individen blir ett självstyrande subjekt 
i namn av frihet där målet är att skapa en vilja till utveckling och 
förändring vid problemdefiniering. Permer och Permer (2002) ut-
trycker att ”Det handlar om en identitetsfrisering av individen, en 
omstöpning som ska upplevas komma inifrån individen själv” (s. 
305).  
 
Tillblivelsen och bevarande av sanningsbegreppet 
Foucault (2002) ställer sig frågan om hur sanning utvecklas inom 
tre områden; vetande, makt och tillblivelsen av subjektet. Sannings-
produktion är en diskursiv praktik där uttalande görs om hur man 
ska tänka om andra och om sig själv. I rationaliteter för styrning 
skapas föreställningar om sanningar i olika diskurser.  

 
”Truth” is to be understood as a system of ordered procedures for the 

production, regulation, distribution, circulation and operation of statements. 
“Truth” is linked in a circular relation with systems of power which produce 

and sustain it, and to effects of power which it induces and which extend it. A 
‘régime’ of truth (Foucault, 1980, s. 133). 
 
Hur sanningsregimer produceras är därmed beroende av vilka eko-
nomiska, sociala, och politiska sammanhang som omger diskursen. 
Jag tolkar Foucaults syn på sanningar som att de är temporala kon-
struktioner. Foucault (1993) skriver att en diskurs är en språklig 
ordning som uttrycks såväl i text som i uttalanden i en social 
praktik som är i ständig rörelse styrd av specifika regler och 
strukturer. En diskurs är aldrig statisk utan förändras i takt med att 
nya utsagor uppstår. Begrepp förändras men uppdelningen av 
normalitet och avvikelse består. I varje diskurs finns därför 
sanningsanspråk på vad som är kunskap (Foucault, 1993), ett 
vetandesystem där avvikelsen definieras i relation till vad som def-
inieras som normaliteten. I dessa system kategoriseras, klassificer-
as, kontrolleras och administreras individer d.v.s. individer blir 
utsatta för olika makttekniker och dominansstrukturer (Foucault, 
1998; Beronius, 1986). De diskurser som produceras om t.ex. elev-
er i skolan gör således anspråk på att utrycka ”sanningen” inom just 
det området. När sanningen formuleras uttrycks inte bara en stånd-
punkt eller en tolkning utan även kunskap om hur verkligheten ska 
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gestaltas. D.v.s. vad som är rätt eller fel, vad som är normalt eller 
avvikande. Foucault (1993) skriver att ”…den diskurs som uttalad-
es av rätt person och enligt erforderlig ritual” (s. 11) uttalar 
sanningen som skapar diskursen. Det finns alltid möjlighet att ut-
mana sanningen men begränsningar görs av ””diskurspolisens” 
regler” (a.a. s. 25). Kontrollen regleras även av villkoren ”… för 
diskursernas inträde i spelen” (a.a. s. 26) där inte vem som helst 
kan få tillgång till dem. För att få tillträde till diskursen d.v.s. att få 
delta och påverka måste vissa krav vara uppfyllda eller vissa 
kvalifikationer uppnådda inom det fält de uppstår vilket varje verk-
samhetskultur såväl skapar som blir skapare av. Elever i riskzon är 
alltså ständigt föremål för en intensiv ”sanningsproduktion” i tal, 
text och handling runt eleven. I den pedagogiska praktik som jag 
befunnit mig i har jag studerat vad som sägs, vad som skrivs, vad 
som görs och hur detta konstrueras av lärare då de talar om sig 
själva och den pedagogiska verksamhet de bedriver.  
 
Pastoral makt 
Den pastorala makten är därför av intresse att lyfta upp här. Den 
har sitt ursprung från 1500-talet och i de kristna institutionernas 
tradition. Foucault (1982) menar att det är en gammal maktteknik i 
ny politisk skepnad. Under medeltiden var bikten ett viktigt kon-
trollinstrument av samhällets medborgare. Efter reformationen fick 
husförhören en framträdande funktion som övervakningssystem. 
Kyrkan hade en betydande roll när det gällde samhällskontrollen så 
väl av medborgarnas grundläggande som religiösa kunskaper. Före 
folkskolereformen 1842 hade föräldrarna huvudansvaret för 
barnens fostran och utbildning. Bl.a. åtog sig föräldrarna genom 
dopet ansvaret att ge barnet en religiös fostran. Därefter har skolans 
formella delansvar utökats allt eftersom den byggts ut (Isling, 
1988).  
 
Den pastorala maktens mål var tidigare att tillförsäkra individuell 
frälsning i ”nästa värld”.  Idag kännetecknas den pastorala makten 
av att människan ska uppleva hälsa, välbefinnande och skydd mot 
olyckor under sin livstid. I den pastorala makten finns två strategier 
sammanvävda: å ena sidan omsorg med syfte att hjälpa och bistå 
för att skydda mot olyckor och utanförskap å andra sidan möjlighet 
till maktutövning och disciplinering för att inordna och kontrollera 
individen. I expertyrket ryms alltså dubbelheter på så sätt att 
experterna ska fungera som stöd för föräldrar och/eller barn, och 
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samtidigt identifiera avvikelse. Expertuppgiften blir att få 
förtroende för att kunna genomföra sin uppgift. En maktform som 
kräver såväl förmåga att få del av människors ”innersta” tankar 
som fallenhet att kunna styra dem. I sanningens tjänst som Foucault 
(1982) uttrycker det framträder den pastorala makten, där experten 
blir till vad dåtidens prästerskap idag förlorat. Information som ut-
vinns vid samtal kan ses som en form av bikt. T.ex. kan ut-
vecklingssamtal i skolan ses som tekniker för pastoral makt. Elever 
och föräldrar bjuds in för informationsbyte och kunskap erhålls. 
Om inte dessa samtal innehåller former av välvillighet riskerar 
samtalen sin existens. Information som erhålls dokumenteras i 
diverse mappar och journaler för att möjliggöra skapandet av en 
bild av individen och bildar underlag för kontroll. Enligt Foucault 
(1982) har verksamheter till uppgift att garantera dess fortsatta 
existens. Risken finns därför för att reproducerande tolkningar görs 
mellan verksamheter vid ett samverkansarbete. Ett informations-
utbyte öppnas upp mellan olika nätverk så att individens till-
kortakommande offentliggörs och dessa blir oföränderliga. 
Börjesson och Palmblad (2003) uttrycker det på följande sätt 
”Tidigare kunde man gå omkring ett helt liv och dölja sina till-
kortakommanden: nu uppenbaras de brister som givetvis funnits 
där hela tiden” (s. 113). 
 
Makt och disciplin 
Att äga sanningen innebär att producera/reproducera kunskap som i 
sin tur implicerar en makthandling. Makten används när någon eller 
något definieras. I grunden är makt mindre en konfrontation mellan 
två motståndare och mer en fråga om styrning. Makt är inte enbart 
en teoretisk fråga utan emanerar från t.ex. personliga erfarenheter, 
moralisk uppfattning, auktoritet och vetenskap. Foucault (1982) in-
tresserade sig för hur makten opererade, d.v.s. vilka dess avsedda 
och oavsedda effekter blev. Han menade att den existerar i sociala 
relationer och är situerad d.v.s. den är relationell och växlar  mellan 
att en person kan uppleva makt vid ett tillfälle för att vid ett annat 
tillfälle vara maktlös. Den skapas och förändras i det diskursiva 
spelet. 
 
Men makten är inte enbart relationell utan också avhängig subjektet 
som en makteffekt. Makten existerar när den visar sig i handling, 
vilken i sin tur är integrerad i olika fält av möjligheter och bärs upp 
genom permanenta strukturer som t.ex. i en pedagogisk praktik. 
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Makten ägs alltså inte utan är en effekt av diskursen samtidigt som 
diskursen är produkt av makten. Den är alltså kontextuell och kan 
endast existera över fria subjekt, d.v.s. när individuella subjekt eller 
grupper har möjligheter till att realisera olika handlingar. Därför är 
makt och motstånd sammanlänkade med varandra. Där makt ut-
vecklas finns motstånd. Foucault (1982) skriver: 
 

It would not be possible for power relations to exist without points of 
insubordination which, by defination, are means of escape (a.a.  s. 225). 
 
Foucault (1998) hävdade att makten inte enbart är repressiv utan är 
även produktiv eftersom den producerar sanningar, kunskaper och 
ritualiserar handlingar (s. 227), vilket betyder att maktens positiva 
egenskaper genererar kännedom om individen något som i sin tur 
skapar kunskap om henne/honom vilket möjliggör stöd och hjälp. 
 
Foucault (1998) kopplar det disciplinära samhällets ursprung till 
historiska processer där ekonomi, juridik, politik och vetenskap 
samverkar med en treenig målsättning: ekonomisk sparsamhet, 
diskretion samt maximalt utnyttjande i syfte att skapa välmående 
samhällen. Disciplin är därmed inte ett utryck för ett idealiskt per-
sonlighetsdrag utan det är ”… the generalization and inter-
connection of different techniques themselves designed in response 
to localized requirements” (Foucault, 1996, s. 109). Han såg den 
disciplinära funktionen ur två perspektiv. Å ena sidan en större för-
måga till skicklighet och därmed ökad produktivitet. Å andra sidan 
en risk med allt för stark följsamhet och underkastelse. Samman-
fattningsvis är disciplinen ”… en teknik för att bringa ordning i den 
mänskliga mångfalden” (Foucault, 1998, s. 254) vilket varje makt-
system har att hantera.  
 
Foucault (1998) drog paralleller mellan institutioner som fängelser 
och skolor. Även om argument finns att skolan som institution är 
mer humaniserande än fängelser menar Foucault att det är samma 
maktmekanismer som härskar inom institutionerna. Dessa makt-
mekanismer utvecklar olika disciplineringsformer av strategier och 
teknologier i syfte att reglera och styra människor i en norm-
aliseringsprocess. Han skriver angående ”Normens makt” och dess 
möjligheter att utveckla disciplinära tekniker för att avskilja det 
normala från det onormala: 
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På sätt och vis har makten att normalisera framtvingat homogenitet, men den 
individualiserar genom att göra det möjligt att mäta avvikelserna, bestämma 
nivåerna, fastslå specialiteterna och dra nytta av olikheterna genom att anpassa 
dem efter varandra (Foucault, 1998, s. 215). 

 
Den hierarkiska övervakningen samverkar med normaliserings-
processen inom disciplineringssystemets utformning. Här utvecklar 
Foucault (1998) filosofens Benthams idé om panoptikon eller 
”inspektionshus” varifrån människor kunde iakttas från ett högt 
torn. Ett av sätten att definiera maktens förhållande till människors 
dagliga liv. Bentham konstruerade en tankemodell där samhällets 
medborgare skulle övervakas av ett fåtal individer för att öka 
effektiviteten i produktionsprocessen. Utopin var att skapa ett 
perfekt styrt samhälle. Genom att medvetandegöra individen om 
övervakningen var makten synlig samtidigt som den var okontrol-
lerbar eftersom individen aldrig visste vid vilken speciell tidpunkt 
övervakningen skedde. Makten fungerade automatiskt, blev därmed 
fullkomlig och behövde därför inte utövas. Skolbarn blev flitiga, 
arbetaren arbetade, den sjuke följde läkarens råd och den van-
sinnige höll sig lugn. Det innebar att de som bedrev makten kunde 
utforma lämpliga metoder för att tränga djupare ner i människors 
beteenden och få framgång i ökat vetande. Elever i skolan är 
ständigt föremål för hierarkiska övervakningar och det 
normaliserande systemet i en process som Foucault benämner 
examensprocessen. 
 
Examen17

”I examen kombineras den övervakande hierarkins metoder och 
den normaliserande sanktionens metoder” (Foucault, 1998, s. 216). 
Foucault menade att den disciplinära makten kännetecknas av den 
hierarkiska översynen, repressalier och integrering av dessa i olika 
processer d.v.s. ”kunskapsövningar” och ”undersökningar”. Genom 
dessa examensprocesser utvecklas vad som möjliggör ett vetande.  
Syftet är att få ett försteg i handling, genomföra analyser och göra 
jämförelser. Examen är såväl en avslutning på en lärotid som ett 
lärande med förlängd maktritual där värdering, belöning och be-
straffning ingår. I skolan sker examina parallellt med under-
visningen och kan exemplifieras med t.ex. utvecklingssamtal, 
nationella prov eller olika klassdemokratiska gruppträffar. Läraren 

                                                 
17 I den svenska upplagan av Övervakning och straff (Foucault, 1998) skriver översättaren: ”Ordet 

”examen” används på franska både för ”kunskapsprövning” och för ”läkarundersökning” (s. 216).  
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inhämtar kunskaper om eleven och fastställer vilken särart han eller 
hon har för att inkorporera honom/henne till att t.ex. bli en elev i 
riskzon. En rad av ”koder” möjliggör beskrivning och analysering 
av individen i de olika sfärerna där individen blir till ett fall. Målet 
är att ”rätta till” det som anses vara felaktigt för att normalisera 
eller exkludera. 
 
”Genom examen införs också individualiteten i ett dokumentärt 
område” (Foucault, 1998, s. 221). I det övervakningssystem eleven 
ingår i finns ett nät av skrivna handlingar. Dokumenten är en del av 
den diskursiva praktiken och bygger på historiska strategier och 
tekniker men uttrycks så som de förväntas vara skrivna under den 
tidsepok de existerar. Idag kan detta exemplifieras med elevers 
individuella mappar och upprättande av åtgärdsprogram (Foucault, 
1993). Information inhämtas som möjliggör klassificering och 
skapandet av kategorier för att få fram ett genomsnitt som skapar 
normaliserande värden. T.ex. mäts elevens kunskaper och färdig-
heter genom kontroll vilket inte alltid behöver betyda att elevens 
lärande har ökat. Även elevens specifika karaktär och levnadssätt 
dokumenteras. Genom dokumentationsmöjligheterna utvecklas två 
samverkande delar. Dels görs han/hon till ett objekt där individ-
uella särdrag beskrivs och analyseras i syfte att bevara dessa i det 
vetandesystem de uppstår. Dels skapas ett jämförelsesystem för att 
kunna kategorisera avvikelse. I relation till hur dokumentationen 
uppstod i vetenskapligt syfte och hur makten över människors 
kroppar skapades ställer Foucault (1998) den kritiska frågan: ”…är 
det möjligt att upprätta en vetenskap om individen?” (s. 223). Han 
ville därmed visa på de sanningsregimer som vetenskapen själv 
skapar och förkastar under historiens gång. 
 

Inför analysen 
Genom att studera Foucaults texter av och om honom har jag funnit 
de delar som jag presenterat ovan som mest centrala och relevanta 
som analysverktyg. Eftersom den här studien behandlar områden 
där elever ska styras in i framtiden och där fokus har varit på elever 
som definieras vara i riskzon har mitt intresseområde rört sig mot 
hur den diskursiva styrningen uttrycks. I lärarers diskursiva före-
ställningar ligger inbäddat ett slags sanningssägande om hur de 
konstituerar sig själva och hur elever konstrueras till att bli och 
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vara barn i risk. I Foucaults samlade verk betonas makt-/kunskaps-
figurationen där vetandet alltid ger möjlighet till makt och där 
makten alltid implicerar kunskap. D.v.s. maktrelationer definierar 
vilken kunskap som är möjlig, och kunskap är basen för makt-
relationer.  
 
Jag har i min dataproduktion haft tillgång till vad Foucault (2002) 
benämner ”föreskrivande texter” (s. 15) med vilka han avser texter 
i olika format. D.v.s intervjutexter, lärares loggböcker, elevers in-
dividuella mappar och mina fältanteckningar. I min förståelse av 
Foucault framträder spänningsfält som lärare har att hantera inom 
verksamhetens rådande ram och inom läraruppdragets gränser i 
syfte att styra elever i namn av framtiden. Foucault (1982) 
diskuterar möjligheterna till att analysera maktrelationer med fokus 
på en bestämd verksamhet. Detta har jag tagit fasta på vilket 
redovisas i kapitel 5.  
 
 

71 





Kapitel 4: Den empiriska studiens uppläggning 
och databildning 
 
 
Studiens empiriska underlag utgörs av elevers individuella mappar, 
lärares loggböcker, olika skoldokument, kommunala dokument, in-
tervjuer med lärare och föräldrar samt klassrumsobservationer. I 
det följande kommer jag först att ge en översikt över det 
forskningsprojekt som utgör grunden för avhandlingsarbetet. 
Därefter beskrivs valet av fallstudie som ansats och studiens ge-
nomförande mer i detalj. Dessutom diskuteras etiska ställnings-
taganden, studiens begränsningar och ställningstaganden angående 
dataanalys. 
 
 
Studiens uppläggning – en översikt 
Denna avhandlings utgångspunkt var att studera en kommun där 
samverkan fungerat bra och handlingsplanerna fått effekt ett s.k. 
exemplary case. (Svenska Kommunförbundet, 2000, s. 5). Genom 
kontakt med Svenska Kommunförbundet fick jag några förslag på 
kommuner som enligt dem hade en beredvillighet att arbeta med 
samverkan mellan olika verksamheter. Eftersom studien var in-
riktad på skolsektionen skulle fokus läggas på en skola och hur 
samverkan kring denna fungerade. De urvalskriterier som förelåg 
vid val av kommun och skola var följande: 
 
Kommunen skulle ha dokumenterade politiska- och tjänstemanna-
beslut som uttryckte viljeriktningar till samverkan. 
 
Inom den pedagogiska miljön skulle finnas organiserade arbetslag 
för lärare och övrig personal. 
 
Skolan skulle ha en utpräglad målsättning att genomföra samverkan 
mellan elever, föräldrar och med professionella nätverk utanför 
skolan. 
 
I samråd med Svenska Kommunförbundet valdes en kommun ut. 
Jag fick förslag på en chefsperson som var aktiv i kommunens sam-
verkansarbete och blev efter kontakt med personen inbjuden till 
kommunen. Vid mitt första besök i kommunen presenterades 
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flera samverkansprojekt och reguljära samverkansarbeten. Jag valde
från kommunens skollista ut tre slumpmässigt utvalda skolor där 
förskola och förskoleklass var integrerade i skolbyggnaden. Efter
skolbesöken valdes en skola ut vars personal var villiga att delta
i studien och där samverkan var i fokus för personalen. Kommunens 
specialpedagog och skolans rektor beskrev i positiva ordalag skolans
olika strategier för god samverkan och att arbetet bedrevs på ett 
föredömligt sätt inom den pedagogiska verksamheten. 
 
Skolan i fråga benämns här Sunnerödskolan. Den var belägen i en 
kommundel som kan karakteriseras som landsbygd. Ett större 
villaområde fanns i anslutning till skolan och en del barn reste till 
skolan med skolbuss från mindre orter. I skolan, som var byggd för 
drygt 100 barn, vistades ca 150 barn dagligen. Förskoleklass var 
integrerad i huvudbyggnaden liksom fritidsverksamhet. Sju lärare 
och en förskollärare, som varit i fokus för studien, arbetade i skolår 
1 t.o.m. skolår 6. Alla lärarna har lärarexamen. Några av dem 
har en brokig yrkesbakgrund (barnskötare, fritidspedagog, behand-
lingsassistent och tjänsteman) och hade vid tidpunkten för studien 
en varierande tjänstgöringstid bakom sig. Ett elevvårdsteam tillhör-
ande Sunnrödskolan, med kurator, talpedagog, skolsköterska och 
specialpedagog, var lokaliserade till en skola som här kallas Evby-
skolan. Den var belägen i ett större samhälle några mil från 
Sunnrödskolan. Praxis var att de elever som avslutade skolår 6 i 
Sunnerödskolan flyttade påföljande hösttermin över till Evbyskolan 
för att studera tom skolår 9.   
 
Studien lades upp så att information inhämtades genom flera källor 
och på olika nivåer inom kommunen. Studien genomfördes under 
ett års tid för att därmed bereda möjlighet att fånga upp och följa 
överväganden, processer och ställningstaganden i arbetet med barn 
i en specifik pedagogisk verksamhet – en skola för de lägre åren. 
 
Som nämndes i avsnittet Utgångspunkter och perspektivval har jag 
efter det att projektrapporten publicerades 2003 ändrat fokus. I av-
handlingen redovisas re-analys av det empiriska materialet. 
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Val av fallstudie 
Vid ingången till den empiriska undersökningen var valet att ringa 
in problemområdet. Vilka barn definierades vara i riskzon? För 
vad var man i risk? Vid närmare eftertanke, är inte alla i risk någon 
gång under livet och vad innebar det att komma ur en risk? Var 
samverkan alltid att föredra eller fanns det risker med samverkans-
arbetet för den enskilde individen? Dessa frågeställningar berörde 
mig djupt och var ständigt närvarande. Under studiens framväx-
ande utformning diskuterade jag ämnet och ideér med kollegor och 
forskare, utmanade mig själv och min ”tysta kunskap” med frågor 
om varför jag valt ämnet och vilka förhoppningar jag hade inför 
studiens resultat. Norén (1990) argumenterar vikten av forskarens 
rörelsefrihet och risken med pålagor och förbud av paradigmatisk 
karaktär. 
 
En brett inriktad fallstudie valdes för att studera fältet ur flera 
infallsvinklar (jfr Ragin & Becker, 2000; Wievioka, 2000), d.v.s. 
en fallstudie som är inriktad ”… på socialisation och andra sam-
hälleliga begrepp där pedagogiska företeelser studeras” (Merriam, 
1994, s. 39). Yin (2003) argumenterar för att fallstudier växer fram 
genom behov av att förstå komplexa sociala fenomen i bl.a. 
organisationer (Kullberg, 2004). Ragin och Becker (2000) lyfter 
upp begreppet ”case” eller ”fall” och konstaterar att begreppet är 
mångfasetterat och innehåller flera olika aspekter inom samhälls-
vetenskaplig forskning. ”What is this a case of?” är en  åter-
kommande fråga som forskaren bör ställa sig vilken utmanar för-
givettagna ställningstaganden (s. 6). Becker (2000) poängterar att 
ju osäkrare forskaren är kring svaret desto bättre kan forskningen 
bli eftersom det bidrar till utvecklingspotential inom området. 
Osäkerheten ska inte tolkas som något negativt utan inspirera till 
flexibilitet, nyfikenhet och öppenhet inför det som ska studeras, 
analyseras och tolkas. Med utgångspunkt från ett sådant perspektiv 
kan eller ska inget definitivt svar ges på frågan eftersom "it depends" 
(s. 6).  Forskaren bör ha ett öppet förhållningssätt inför det oförut-
sägbara där svaren ses som preliminära och omdefinieras allt efter-
som forskningsprocessen pågår. Men ett sådant förhållningssätt im-
plicerar inte att ”anything goes”.  
 
Merriam (1994) betonar att en fallstudie ska vara klart definierad 
och uppfylla vissa villkor. Ett sådant villkor är att studiens gränser 
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och fokus definieras. Den miljö som utgör ”fallet” eller ”the case” i 
min studie är först och främst en skola. Det är här de flesta in-
formanterna finns; pedagogisk personal, elever och deras föräldrar. 
Fallet utgörs dessutom av fyra av skolans elever som följts under 
ett års tid. Ett annat villkor är att s.k. kritiska situationer lyfts fram 
och utsätts för granskning och analys. Redovisning av de betydelse-
fullaste deltagarnas föreställningar, deras upplevelser av aktuella 
händelser och beskrivningar bör vara med (Norén, 1990).  
 
Jag inspirerades av etnografi och valde att använda mig av etno-
grafiska tekniker (Merriam, 1994) vid datainsamling genom inter-
vjuer, samtal, skriftliga dokument och deltagande observationer. 
Alvesson & Sköldberg (1994) hävdar att mångfalden av olika 
tekniker möjliggör ett bredare och rikare material.  
 
Kullberg (2004) påpekar att en etnografisk studie ibland benämns 
fältstudie och karaktäriseras av att forskaren befinner sig under en 
längre tid i den miljö som ska studeras. Dahlgren (1996, s. 93) har 
pekat på några ytterligare karaktäristiska drag i kvalitativa fält-
studier. De utmärkande egenskaperna som forskaren har att förhålla 
sig till är:     
 

• att fältforskning kännetecknas av en rad olika datainsam-
lingsmetoder. Observationer som görs beskrivs genom-
gående till sin sociala, kulturella och historiska kontext. 
Förutom fältobservationer och tematiserade intervjuer 
kan dagböcker och lokala dokument vara tekniker för 
datainsamling (Jfr Merriam, 1997; Starrin m.fl., 1991; 
Ragin & Becker, 2000; Yin, 2003). 

 
• att forskaren vågar gå nära och deltar i mer eller mindre 

omfattning i livet inom fältet som ska undersökas. För-
hållningssättet är att inte störa människors olika 
aktiviteter. Etisk varsamhet och konfidentialitet är viktiga 
aspekter. 

 
• att forskningsprocessen och dess konsekvenser är en 

gemensam angelägenhet för såväl forskaren som del-
tagarna där samförstånd är kittet mellan olika aktörer, 
”…”the joint venture model”” (Dahlgren, 1996, s. 87).  
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Etiska överväganden 
I forskningssammanhang ställs enligt HSFR (Vetenskapsrådet, 
2002) fyra etiska krav vilket forskaren har att ta ställning till. Ett av 
dessa krav är informationskravet vilket innebär att forskaren ska 
informera om studiens syfte. När den empiriska delen av studien 
inleddes informerades föräldrar, politiker och personal på olika 
befattningar om studiens syfte, uppläggning och tillvägagångssätt 
via brev och muntligen.  
 
Ytterligare ett etiskt krav är samtyckeskravet. Inför varje intervju 
gavs ny information för att ge möjlighet till personen att avstå. 
Föräldrarna, i det här fallet mödrarna, gav muntligt samtycke till att 
deras barn fick delta. Alla elever i klassen informerades muntligt 
vid ett tillfälle. Enligt det etiska kravet ska varje individ själv 
avgöra om han/hon vill delta eller inte. Individen har också rätt att 
avbryta deltagandet under studiens gång. Under insamling av 
empirin uttryckte inte någon av informanterna önskemål att avstå 
från deltagande. Tvärtom möttes jag av stor beredvillighet att delta 
i studien såväl hos föräldrar som olika personalkategorier och 
politiker. När intervjuerna med eleverna genomfördes önskade fler 
elever bli intervjuade än vad som var tänkt som urval.  
 
Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och innebär möjlighet 
till avidentifiering. I och med att studiens syfte var att studera barn 
som på olika sätt uppfattades vara i någon slags av problematik 
valdes av forskningsetiska skäl att avidentifiera kommunen, orter, 
skolor, personal, föräldrar och barn. Samtliga dessa egennamn är 
utbytta mot fingerade namn. Fokus i skolan var fyra skolbarn. För 
att dessa inte skulle identifieras intervjuades ytterligare fyra elever. 
Dessutom ingår kravet att ingen obehörig ska få ta del av eller få 
tillgång till personuppgifter. I en studie av den här karaktären finns 
alltid möjlighet att utomstående kan identifiera någon eller några av 
deltagarna. För att minimera att så ska ske har jag i beskrivningarna 
av miljöer och individer bytt ut specifika attribut. Dessa förändring-
ar har inte inneburit att essensen i innehållet påverkats. Här har jag 
dock försökt finna en balans för innehållets karaktär och etiska 
ställningstaganden. Vetenskapsrådet (2000) skriver att sådana 
risker bör beaktas ”… vid vägning av värdet av det förväntade 
kunskapstillskottet mot eventuella negativa konsekvenser för de 
berörda” (s. 5). Därvid var tanken för mig att bedriva forskning i 
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syfte att förbättra människors ”… hälsa och livsvillkor, undanröja 
fördomar eller höja människors medvetenhet om hur de på ett 
rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser” (s. 5). Igenkännandet 
kan även minimeras med hjälp av tidsaspekten. Åren mellan 
insamlande av empiri och färdigställande av avhandlingen har 
inneburit att barnen bytt skola och några pedagoger bytt arbetsplats 
eller arbetsuppgifter vilket innebär att förhållandena har ändrats för 
de inblandade. Det fjärde kravet är Nyttjandekravet. Syftet med 
studien och de uppgifter som samlats in har enbart varit för 
forskningsändamål.  
 

Studiens genomförande 
 
Tillträde till området och förhållningssätt 
Jag besökte skolan tillsammans med rektorn. Rektorn hade tidigare 
informerat lärarlaget, åtta kvinnliga pedagoger, om studien och vid 
min närmare presentation visade sig alla var positivt inställda till 
medverkan. Därefter följde diskussion av val av lärare som skulle 
delta mer frekvent och vilken klass som lämpade sig bäst att följa 
under ett års tid. Valet föll på tre lärare som gemensamt undervisa-
de i en klass. Klassen bestod av 24 elever och några av 
eleverna skulle flytta till Evbyskolan, för de högre skolåren efter 
vårterminen. Tre lärare var villiga att skriva loggböcker. Lärarna 
valde själva ut fyra elever, alla pojkar, som följdes under ett års tid, 
och som var i någon slags problematik där samverkan med andra 
verksamheter var i fokus. De fyra eleverna hade alla haft någon 
form av stöd under sin skoltid från logoped, barn- och ungdoms-
psykiatrin (BUP) och socialtjänst. Urvalet gjordes därmed med ut-
gångspunkt från projektets syfte.  
 
Vi planerade de dagar jag skulle besöka skolan. Syftet var att jag 
skulle besöka skolan för att finnas med i skolans vardag d.v.s. delta 
mer eller mindre i vardagsarbetet utan att störa arbetet för vare sig 
personal eller elever. Vi bokade tider för att jag skulle delta vid 
utvecklingssamtalen. Jag vistades på och omkring skolan antingen 
en hel skoldag, förmiddagar eller eftermiddagar. Min inställning 
var såväl öppenhet mot det oväntade som nyfikenhet inför olika 
händelser för att komma så nära individerna som möjligt. Jag gavs 
möjlighet till att så att säga ”lära känna fallet” genom långsiktig 
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närvaro, vilket underlättade en djupare förståelse (Norén, 1990). 
Lärarna visade stort intresse att delta i studien för att kunskaps-
mässigt lära sig mer inom yrket och för att studien skulle falla så 
väl ut som möjligt. Inför de återkommande intervjuerna läste jag 
igenom lärarnas loggböcker skrivna vid tidigare tillfällen och 
utskrivna intervjuer för att få respons på mina reflektioner. Under 
forskningsprocessens gång fanns även en referensgrupp vid 
Svenska Kommunförbundet och vid rapportskrivandet förmedlades 
delresultat till lärarna som responderade positivt. 
 
Initialt hade jag ambitionen att komma så nära individerna som 
möjligt för att kunna förstå olika skeenden. Hur kunde hela kedjan 
av informanter kring vilka barn som ansågs vara i någon slags 
problematik förstås? Allt eftersom processen fortskred hamnade jag 
i ett dilemma. Mötet med lärarna i deras vardagsarbete, deras 
reflektioner och omsorg kring eleverna gjorde att jag fick svårt att 
vara nära eleverna och jag valde att närma mig lärarna. Billington 
(2000) beskriver liknande fenomen när han i sin studie följde några 
barn med diagnosen ADHD. Han valde att spontant tacka nej till en 
kopp kaffe i personalrummet, vid första inträdet i skolan. Han ville 
inte hamna i ett s.k. ”Partnership” (a.a. s. 8) med lärarna vilket 
skulle innebära dilemma i mötet med de elever som deltog i hans 
studie. Han diskuterar närheten i ett maktperspektiv där makt-
relationen blev avgörande för honom där han ansåg att lärarnas 
makt överskred elevernas och han valde därför att vara nära elever-
na.  
 
Min närhet bestod i att jag deltog mer i läraraktiviteter än i elev-
aktiviteter. Under dessa aktiviteter d.v.s. lärarnas raster och spon-
tana möten ställdes jag inför frågeställningar om elever, lärarnas 
egna ställningstaganden och diskussioner mellan varandra. Jag kom 
ofta i dilemmat mellan hur stödjande jag skulle vara och hur 
distanserad jag skulle förhålla mig. Jag försökte därför inta en mer 
lyssnande och frågande hållning än en rådgivande. Det betyder att 
jag kunde distansera mig från lärarna när jag efter samtal, 
intervjuer och observationer reflekterade över hur eleven uppfatta-
de situationen, hur föräldrar uppfattade skolan eller hur kollegor 
emellan uppfattade händelser. Mitt förhållningssätt skulle kunna 
beskrivas som ”estetisk distans” (Starrin m.fl., 1991, s. 35) Med 
vilket avses att jag var både observatör och deltagare d.v.s. jag ville 
störa så lite som möjligt med min närvaro men vid förfrågningar 
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deltog jag i såväl kommunikation som att tillfälligt hjälpa elever 
med skoluppgifter. Dahlgren (1996) diskuterar sin syn på 
distansering och han menar att från närheten som är en förutsätt-
ning i det goda mötet krävs en successiv distansering. Löchen 
(1972) framhåller att forskaren mycket väl kan vara fullt deltagan-
de under datainsamlingen, men en distanserad hållning bör intas 
under bearbetning och rapportskrivande. 
 
 
Insamling av empiriskt material 
 
Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes under ett års tid. Till grund för analysen 
ligger totalt 12 intervjuer med åtta lärare, åtta intervjuer med fyra 
elever och sex intervjuer med elevernas mödrar. (Ytterligare en 
lärare intervjuades; en pensionerad lärare. Vid intervjuutskriften
var denna ljudupptagning av så dålig kvalité att intervju-
bandet fick raderas.) Lärarintervjuerna skedde enskilt i personal-
rummet och i klassrummen när eleverna lämnat skolan. Fyra lärare 
intervjuades två gånger var och fyra lärare en gång var. För att inte 
specifikt utmärka några elever intervjuades fler elever än de elever 
som ingår i studien. Sammanlagt intervjuades åtta elever enskilt två
gånger var. Fyra av eleverna var som sagts i fokus och deras
mödrar intervjuades i respektive hem (två mödrar två gånger var,
två mödrar en gång var). 
 
Dessutom genomfördes intervjuer med representanter som explicit 
ingår i avhandlingens empiri. Sex personer i ledande befattningar, 
två verksamhetschefer vid Barn- och ungdomspsykiatrin respektive 
barn- och utbildningsförvaltningen, en resurschef, en individ- och 
familjeomsorgschef och två rektorer intervjuades en gång var, alla 
på sina respektive arbetsplatser. Fyra politiker som representerade 
tre olika nämnder intervjuades, en via telefonintervju, de övriga tre 
på sina arbetsplatser. Skolans specialpedagog intervjuades en gång 
i hemmet och en gång per telefon. Övrig pedagogisk personal, elev-
assisten, två lärare för skolår 9 och andra yrkesrepresentanter 
d.v.s. skolsköterska, skolkurator, två socialsekreterare, logoped och
BVC-sjuksköterska intervjuades en gång var på respektive arbets-
platser. Sammanlagt genomfördes 56 intervjuer med 41 personer.
Dessa intervjuer redovisas i Lundgren och Persson (2003) och har
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gett mig förståelse för de organisatoriska och sociala sammanhanget
inför re-analysen.  
 
Intervjuerna spelades in på band. Intervjuerna med lärarna och 
mödrarna varade cirka en och en halv timme. Elevintervjuerna var-
ade i ca 20 minuter. Telefonintervjuerna varade mellan en halv 
timme och en timme. Under telefonsamtalen gjorde jag an-
teckningar som sedan renskrevs. De bandade samtalen transkribera-
des. Intervjuerna hade karaktären av planerade samtal där utgångs-
punkten var några få frågeställningar. Till yrkesrepresentanterna 
var frågorna såväl specifikt riktade som generellt hållna mot varje 
yrkesuppdrag med fokus på egen bakgrund, uppfattning av 
yrkesfunktion och verksamhetsuppdrag, relationer och samverkan 
samt synen på barn och avvikelse. Min ambition var att skapa en 
öppen och tillåtande atmosfär där samtalen var ett givande och 
lyssnande mellan personen och mig. Samtalen hade karaktären av 
dialogform som utspann sig mellan personen jag intervjuade och 
mig själv. En intervju kan generellt sägas vara ”… en speciell form 
av samtal med det speciella syftet att samla in information” (Starrin 
& Renck, 1996, s. 52). Jag var medveten om att de berättelser jag 
fick ta del av förmedlades i en specifik situation och att jag som 
person påverkade utfallet av samtalet. Min yrkesbakgrund, forskar-
rollen, min ålder och att jag är kvinna var viktiga komponenter som 
fanns med i relationen och påverkade sannolikt att intervju-
personerna kände sig bekväma vid samtalen och till de fråge-
ställningar jag ställde. Öhlander (2005) poängterar att det är inte 
enbart forskaren som studerar även ”observatören är observerad”
(s. 80). Hur forskaren uppfattas är en bidragande faktor till hur 
insamling av data flyter och hur villiga personerna är att prata 
öppet vilket Denscombe (1998) uttrycker: ”The sex, age and the 
ethnic origin of the interviewer have a bearing on the amount of 
infomation people are willing to divulge and their honesty about 
what they reveal” (a.a. s. 116).  
 
Observationer, fältsamtal och dokument. 
Fem dagar av klassrumsobservationer genomfördes och jag deltog vid
fem utvecklingssamtal under året. Jag deltog även vid ett elevvårds-
möte och två personalmöten, genomförde fältanteckningar vid 
raster och vid spontana möten. Jag tog del av de fyra elevernas in-
dividuella mappar. Innehållet bestod av åtgärdsprogram, planering, 
uppföljning och utvärdering skrivet av skolpersonal samt elevernas 
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egna anteckningar. Tre av lärarna skrev loggböcker var av två mer 
frekvent.  
 
Öhlander (2005) visar på att ”Observation i fält inkluderar alla 
sinnen, syn hörsel, lukt, smak och känsel” (s. 77) och hur komplex 
upplevelsen kan vara. Svårigheten är att inte styras av alla intryck. 
Därför är en pragmatisk systematik (s. 79) att föredra d.v.s. å ena 
sidan en genomtänkt metodologiskt systematik samtidigt en öppen-
het och improvisatoriskt förhållningsätt. Geertz (1991) betonar att 
vid etnografiska studier ska fältbeskrivningar karakteriseras av  
”thick description” d.v.s. beskrivningar som är detaljrika. Junker 
(1960) skiljer mellan fyra slags förhållningssätt som observatör vid 
insamling av data. Fullständig deltagare innebär att forskaren deltar 
i gruppaktiviteter men döljer sin identitet. Deltagare-observatör 
innebär att gruppen känner till forskarens aktiviteter och deltagar-
rollen är överordnad observationsrollen. Observatördeltagare 
innebär att gruppmedlemmarna känner till forskarens primära roll 
som observatör och delaktighet i gruppen är sekundär. Fullständig 
observatör innebär att forskaren enbart observerar t.ex. bakom en 
one way screen spegel. Min roll kan beskrivas som observatör-
deltagarrollen. Alla som deltog i studien kände till min roll. Jag 
intog observatörsrollen och förde anteckningar under de aktiviteter 
jag deltog i. Mitt deltagande kunde innebära att jag hjälpte till när 
en elev frågade mig om hjälp i skolarbetet vilket innebar att vi även 
samtalade kring uppgiften. Jag återgick till observationsrollen när 
aktiviteten var slutförd. Eleverna kunde ibland fråga vad det var jag 
skrev. När jag förklarade att jag förde anteckningar om vad jag 
studerade i t.ex. klassrummet nöjde de sig med svaret. Min teknik 
var att växla mellan snävt och brett fokus i de anteckningar jag 
förde. T.ex. att anteckna en helhetsbild med avgränsningar på vissa 
elever. Jag försökte inta en hög uppmärksamhet och fokusera mig 
på de inledande aktiviteterna, hur de fortskred och hur de av-
slutades med direkta citat i de olika situationerna (Merriam, 1994). 
Jag talade in mina fältanteckningar via bandspelare och skrev där-
efter ut dem. Eleverna ifrågasatte inte min roll som forskare då de 
vid presentation av studien uttalade att de visste mycket väl vad 
forskning var och att det var något som de själva ofta utförde i 
skolarbetet.  
 
De spontana samtalen skedde före och efter olika aktiviteter. Jag 
antecknade omgående och talade in på bandspelare, i bilen, strax 
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efter skoldagens slut. Banden renskrev jag samma dag och jäm-
förde med fältanteckningarna. Vid utvecklingssamtalen fördes sam-
tal om elevens skolsituation där eleven var i fokus. Vid dessa sam-
tal antecknade jag endast några få korta meningar. Det var ett 
beslut jag tog efter att ha deltagit vid ett utvecklingssamtal då jag 
kände mig obekväm med att föra alltför intensiva anteckningar. 
För att inte utsätta eleven för alltför stor press intog jag därför en 
mer iakttagande och lyssnande roll. Jag talade istället in mina 
iakttagelser på band i bilen efter mötet och skrev därefter ut dem. 
Öhlander (2005) för en intressant diskussion om möjligheter att 
genom observationer uttala sig om människors känslolägen utan 
kompletterande intervjuer. Han hänvisar till Blehrs forskning från 
1994 som visar på att det är möjligt om den deltagande observatör-
ens iakttagelser kompletteras med information genom samtal och 
frågor. Såväl före som efter utvecklingssamtalen förde jag endast 
dialoger med lärarna med hänvisning till de avgränsningar som jag 
ansåg mig vara tvingad att göra. 
 
De dokument som jag tog del av var elevers individuella mappar, 
lärares loggböcker, lärares utbildningsdokument och skolans olika 
arbetsdokument. Goetz och LeCompte (1984) ”… använder termen 
artefakt för att beteckna skrivna och symboliska urkunder som 
utformats av eller om medlemmarna i en viss social grupp” (citerad 
i Merriam, 1994, s. 117). Dokument ska därmed bedömas utifrån 
den historiska och kulturella kontext de utvecklats i samt utifrån  
tillförlitlighet, användningsområde och urvalprinciper. Tillkomst av 
elevernas individuella mappar har skett genom skolans reglering. 
De var skrivna inom en viss praktik, en skola, och kan därmed lik-
ställas med ”objektiva” informationskällor (a.a. s. 121), d.v.s. 
dokumenten var skrivna för andra syften än studien och påverkades 
inte av min närvaro. Begreppet objektiv i detta sammanhnag får 
dock inte förväxlas med att det ger en neutral bild – d.v.s de var 
alla producerade i en diskursiv praktik som jag studerade. Vidare skrev 
lärarna loggböcker, efter instruktioner av mig, spontant eller 
planerat, vad de själva ansåg vara av vikt att anteckna. Dessa 
loggböcker kan därför uppfattas som subjektiva eftersom texten 
blev mer av personlig karaktär, samtidigt som skriften kom till 
utifrån deras uppdrag. Merriam (1994) betonar att information från 
dokument har liknande användningsområde som observationer och 
intervjuer, eftersom dokument kan ge beskrivande information, 
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utveckla nya kategorier och skapa en historisk förståelse eller spåra 
en utvecklingstrend (a.a. s. 121). 
 

Första analysen: samverkan i fokus 
I det här avsnittet ges en sammanfattande beskrivning av de resultat 
som presenterats i den tidigare nämnda rapporten från projektet: 
Lundgren och Persson (2003). För förståelsen av avhandlingens 
problematik är det nödvändigt att ha denna, mer översiktliga bild 
som plattform. Resultatet som framkom i rapporten var en viktig 
bas för mig i det fortsatta analysarbetet.  
 
En enkätstudie och en pilotstudie18 genomfördes och resultaten 
därifrån låg till grund för rapportens huvudstudie (Lundgren & 
Persson, a.a.). Dess empiri utgör även underlag för avhandlingen. 
Två övergripande frågeställningar var i fokus: Vilka hinder och 
möjligheter finns för samverkan? Och: Vilka aktörer deltar inom 
och utanför skolan för att tillvarata olika kompetenser i arbetet med 
barn som definieras vara i riskzon? I resultaten från enkätstudien 
och pilotstudien framkom att det fanns en stark tro på värdet av att 
samarbeta mellan olika kommunala organ i det förebyggandet 
arbetet bland barn och unga i riskzon. Samtidigt visade det 
empiriska materialet på svårigheter att realisera de intentioner som 
fanns. Ett antal kritiska faktorer framkom med betydelse för 
huruvida ett framgångsrikt samverkansarbete kunde realiseras eller 
ej. En sådan var den upplevda bristen på tid. Ett annat problem som 
kunde konstateras fanns i initialfasen p.g.a. avsaknad av en politisk 
uppslutning kring syftet med samverkansarbetet liksom ett klart ut-
talat uppdrag åt och operationellt ansvar för berörda tjänstemän. 
Generellt visade de två studierna på att de olika aktörerna hade am-
bition att samverka men att respondenterna upplevde strukturella, 
verksamhetskulturella och organisatoriska hinder för arbetet. Ett 
konkret uttryck för konsekvenserna av bristande samverkan var en 
minskad anmälningsbenägenhet när upplevelsen var att ingen 

                                                 
18 Den utformade enkäten skickades till kontaktpersoner i 50 kommuner inom, mödravårdcentral, 

barnavårdscentral, barn- och ungdomspsykiatri respektive individ- och familjeomsorg och som 
några år tidigare deltagit i Svenska Komunförbundets samverkansprojekt. Enkäten besvarades av 
118 personer i 48 av kommunerna. Pilotstudien genomfördes i en kommun där urvalet bestod i att 
kommunen skulle aktivt arbeta med samverkansprojekt. Två förskolor och två skolor med olika 
socioekonomisk karaktär studerades. Rektorer, enhetschefer, tjänstemän på olika befattningar, 
lärare och representanter för individ- och familjeomsorgen intervjuades. 

84 



återkoppling fanns från socialtjänstens sida vad det gällde åtgärder 
som vidtagits med anledning av anmälan. Sekretessfrågan ansågs 
därför vara problematisk.  
 
En av slutsatserna av de tre studierna: pilotstudien, enkätstudien 
och vid första analysen av huvudstudien (d.v.s. avhandlingens 
empiri), visade på att när riskfaktorer identifierades skedde detta på 
individnivå. Vilket bekräftade för övrigt en av de bakomliggande 
faktorer som var utgångspunkt för projektet. Det är den enskilde 
individen som riskerar att hamna i svårigheter av olika skäl och 
såväl identifikationen som åtgärderna kan om inte problem sätts in i 
sitt sammanhang, också komma att koncentreras till individen.  
 
Resultatet från studierna visade på att skolan ofta efterfrågade mer 
hjälp från t.ex. socialtjänstens individ- och familjeomsorg och barn- 
och ungdomsspykiatrin än vad dessa instanser förmådde att bidra 
med. Mellan skolan å ena sidan och de senare å andra sidan rådde 
ett ojämnbördigt partsförhållande eftersom det var skolan som 
efterfrågade de andra myndigheternas kompetens medan det 
omvända förhållandet inte var lika vanligt. Skolan hamnade där-
med i ett slags beroende förhållande till socialtjänsten, barn- och 
ungdomspsykiatrin m.fl. Vidare kunde konstateras att förutsättning-
arna för ett, vad som ansågs framgångsrikt samverkansarbete, var 
att alla parter upplevde att man ”tjänade” på att samarbeta. Det 
framkom också att olika yrkesgrupper hade olika uppfattningar om 
elever i riskzon och samverkan. 
 

Inför re-analysen: några frågor och iakttagelser 
Slutsatser som drogs i projektet var att samverkan är en komplex 
process ständigt influerad av politisk korrekthet och utsatt för tryck 
från olika håll. I komplexiteten av mer eller mindre uttalade för-
väntningar från allehanda håll i samhället ska arbetet med unga 
människor bedrivas. Det är i ljuset av detta som samverkan som idé 
blir problematisk. Utgångspunkten är en helhetssyn på människan, 
men vad innebär det? Är vi t.ex. överens om att det är viktigt med 
tidig upptäckt och tidiga åtgärder? Vem efterfrågar det och vet vi 
egentligen vilka konsekvenserna blir? Vilka barn definieras vara i 
riskzon? För vad är man i risk? Vid närmare eftertanke är inte alla i 
risk någon gång under livet? Och vad innebär det att komma ur en 
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risk? Dessa frågor bar jag med mig in i den forsatta analys-
processen. Jag har också med mig några iakttagelser. 
 
Vid intervjuerna uttalade sig lärarna om hur de ansåg att skolans 
riktning mot framtiden skulle vara. Uppdraget ansågs vara att 
uppnå en skola för alla elever där varje elev ska utvecklas i sin 
egen takt. Lärarna uttryckte att de vill arbeta i en proaktiv anda. De 
arbetade för elever i namn av framtid i syfte att eleverna ska 
orientera sig i såväl ett nutidsperspektiv som ett framtidsperspektiv. 
Lärarna sade sig ha viljan till egen kunskapsutveckling för att 
uppnå de krav som de ansåg ställdes på dem i sin yrkesutövning. 
Men innebörden i lärarnas tal motsades emellertid av deras hand-
lingar och vad de uttryckte i skriven text. Jag ställde mig frågande 
kring detta eftersom i handling och i text d.v.s. vid utvecklings-
samtal respektive elevers individuella mappar, framträdde tydligare 
vad som ansågs vara avvikande. I handling och i text observerade 
och beskrev lärare avvikelsens olika aspekter. När elever inte nådde 
uppnåendemålen, var okoncentrerade, drog sig undan eller visade 
motstånd på andra sätt tydliggjordes avvikelsen. D.v.s. när elevers 
agerande skiljde sig från vad som ansågs vara normalt. Det var då 
lärarna söker kraftfulla strategier och tekniker för att disciplinera, 
fostra och socialisera elever till vad som uppfattades vara normalt. 
 
Det var alltså dessa frågor och iakttagelser som inspirerade mig att 
gå vidare och som utvecklades till vad som blivit avhandlingens 
syfte och frågeställningar. I nästa kapitel ges en närmare beskriv-
ning av analysprocessen och hur avhandlingens syfte och fråge-
ställningar vuxit fram. I kapitel 6 redovisas resultaten av re-analys-
en 
 

Läraruppdraget och genus: en avgränsning 
På senare tid har skolforskning på olika sätt lyft fram genuspers-
pektivet och dess betydelse för läraruppdraget (Gannerud, 1999, 
2003). En mängd teorier har utvecklats för att beskriva och förklara 
företeelser som under- och överordning, biologiska skillnader och 
ojämlikhet mellan könen.  I den skolpraktik som jag studerat är alla 
pedagoger kvinnor och de elever som varit i fokus för studien 
pojkar. I det här sammanhanget har jag valt att inte fördjupa mig 
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inom området varken teoretiskt eller analytiskt. Jag är väl medveten 
om att genusperspektivet kan inverka på resultatet men jag väljer 
att lämna det åt sidan i och med de avgränsningar som jag gjort.    
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Kapitel 5: Analysprocessen  
 
I det följande beskriver jag min egen forskningsprocess och 
frågorna om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
 

Bearbetning och analys av datamaterialet 
Under forskningsprocessen växte olika idéer och tankar fram 
med utgångspunkt från mina frågeställningar. Alvesson och Deetz 
(2000) påpekar: ”Data är ett resultat av tolkning och konstruktion, 
det vill säga vi måste aktivt bruka kunskap, intellekt och intuition 
för att ge innebörd åt vissa sinnesintryck” (a.a. s. 24). Därmed del-
tar jag själv i konstruktionen av det empiriska materialet. Jag läste 
igenom mina fältanteckningar/utskrifter, observationsanteckning-
ar/utskrifter, läste igenom intervjuutskrifter och loggböcker inför 
varje nytt besök på skolan. Vid samtalstillfällena lyfte jag upp olika 
frågeställningar eller prövade mina tolkningar med de olika berörda 
personerna för att få bekräftelse eller nya infallsvinklar på mina 
iakttagelser. 
 
Jag läste igenom varje utskrift för att skapa mig en helhetsbild för 
att därefter uppmärksamma de likheter och olikheter som personer-
na gav uttryck för, samtidigt som jag noterade frågor i marginalen 
och i anteckningsblock. Jag sökte efter mönster och regelbunden-
heter vilket kan identifieras som ”informationsenheter” (Lincoln & 
Guba, 1985, citerad i Merriam, 1994, s. 144). En enhet kan t.ex. 
representera ett uttryck, en mening eller ett område. Fältanteck-
ningar och observationsanteckningar jämfördes med de bandut-
skrifter som hade gjorts för att därefter analyseras, liksom 
dokument på samma sätt. Varje informationsenhet satte jag upp i 
ett kodningsschema med olika kategorier som företrädde ett tema. 
Det var i denna analysfas som skillnaderna framstod mellan olika 
yrkesgrupper gällande synen på barn i riskzon och samverkan.  
 
När den första analysfasen var genomförd och resultatet av-
rapporterat genomförde jag en re-analys. Den bild som växte fram 
vid re-analysen av det insamlade materialet skedde i en process 
som ska beskrivas i det följande och illustreras i figur 1. 
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Förklaringar 
framträder 

Vad var det som fallerade 
trots allas ambitioner? 

Ny förståelse 

Förklaringar 
framträder 

Ny förståelse 

Jag fann Faucault´s begrepp 
som lämplig analyshjälp. 

Hur och var skulle jag finna svar? 

Kunde Foucault bidra till djupare 
förståelse av empirin? 

Jag började studera Foucault´s 
texter 

Del 

Förförståelse Förståelse Dialog 
med text 

Helhet 

Figur 1. Översikt över forskningsprocessen (efter Alvesson & Sköldberg, 
1994, s. 165). 
 
 
Alvesson och Sköldberg (1994) skriver att i den hermeneutiska 
processen - vilket är en bra analogi för min forskningsprocess - är 
resultatet aldrig slutgiltligt utan ges möjligheter till fortsatt utforsk-
ning, vilket var ett stöd för mig vid re-analys av empirin. Jag sökte 
olika teorier för att finna förståelse för mina reflektioner och fråge-
ställningar om de motsägelsefullheter som jag uppfattade. Frågorna 
kunde liknas vid ett knackande på dataproduktionens texter (Alves-
son & Sköldberg, 1994). Jag fann begrepp i Foucaults texter som 
lämpliga analysverktyg. En såväl bredare förståelsehorisont som 
tydligare förklaringar växte fram om hur lärare i olika spänningsfält 
ska styra såväl sig själva som elever i namn av framtid. När jag där-
efter åter bearbetade materialet med hjälp av Foucaults ”verktygs-
låda”, framträdde nya bilder. Henriksson och Månsson (1996) 
diskuterar rädslan för att insamlad data ska tyckas vara motsägelse-
full. Tolkningar och beskrivningar av vårt material måste tillåtas 
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vara motsägelsefulla eftersom verkligheten är sådan. Stigendahl 
(2002) argumenterar för att ”Människan är mycket mer tvetydig, 
motsägelsefull och obestämbar än vad såväl subjektivismen som 
objektivismen påstår” (s. 41).  
 
Den andra analysfasen utvecklades med utgångspunkt från avhand-
lingens frågeställningar om: hur barn konstrueras till att bli ”elever 
i riskzon” och vilka strategier och tekniker lärare använder i sitt 
uppdrag och hur maktrelationer kommer till uttryck i den peda-
gogiska praktiken. En analysmodell utvecklades med anknytning 
av Foucaults begrepp: governmentality – styrning, pastoral makt, 
disciplinering och examensprocesser.  
 
 
 

Governmentality  
 
 
 

Sanningsanspråk

Examens- 
processer 

Disciplinering Pastoral 
makt 

Strategier/Tekniker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frihet <–> Kontroll <–> Omsorg <–> Disciplinering 

Produktivitet < > Repressivitet  
 
Figur 2. Illustration av analysmodellen 
 
 
Jag har tagit fasta på att analysera mitt empiriska material med 
fokus på hur maktrelationerna genom styrningens kapacitet pro-
ducerar sanningsanspråk. Detta innebär en kraft som har olika 
karaktär genom de tekniker och strategier som används i den peda-
gogiska praktiken. I styrningens hur, hanteras frihet och kontroll. 
Med frihet avses vad som i dag uttrycks i form av såväl delaktighet 
som medbestämmande och med kontroll avses olika former av 
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övervakning och granskning. Omsorg som inbjudande och disci-
plinering som upprätthållande av ordning och lydnad. Produktivitet 
ska ses som effektivitet och repressivitet i form av undertryckande. 
Med utgångspunkt från Foucault (1984, s. 277) ska tekniker förstås 
som lärares direkta synliga och osynliga handlande. Dessa tekniker 
är ofta sammanlänkande med varandra i syfte att styra mot ett 
bestämt mål. Definitionen av strategier tolkar jag enligt Foucault 
(1982) på följande sätt: 1. Vilka rationaliteter som används för att 
uppnå ett bestämt mål. 2. Hur en individ agerar utifrån vad han/hon 
tror hur andra kommer att handla och på så sätt får övertaget. 3. De 
metoder som används vid en konfrontationssituation för att minska 
motståndet och få personen att acceptera det man hävdar. 
Strategierna kan ses som sammanlänkande med varandra där målet 
är att påverka personen. Definitionen av begreppet strategi bestäms 
utifrån valet av vinnande lösningar (a.a. s. 224-225). 
 
För att utveckla datamaterialet och visa på potential och variation 
presenteras svaren i en berättande form för att skapa en större 
enhetlighet och minska fragmentisering av svaren. Dessutom ökar 
möjligheterna till att berika språket, nyansera och perspektivisera 
det empiriska materialet (Kvale, 1997; Alvesson & Deetz, 2000). 
 
Kravet på trovärdighet får inte begränsa forskarens användning av 
det empiriska materialet som inspirationskälla. Norén (1990)  be-
tonar att utmaningen ligger i att ” söka aspektrikedom” (s. 9) vilket 
innebär att reflektera över teoretiska utgångspunkter och låta 
fantasin ta fart baserad på empirin för att generera överraskningar. 
Ett sätt är att låta respondenterna komma till tals genom t.ex. citat 
och olika beskrivningar av känslomässig karaktär. Det är av stor 
vikt att fallbeskrivningen medger inlevelse för presumtiva läsare.  
 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
För att uppnå reliablititet krävs noggrann dokumentation under 
forskningsprocessens gång. Jag antecknade vad jag observerade, 
lyssnade till och reflekterade över samt skrev ned mina egna tolk-
ningar i och efter olika sammanhang. Att stanna upp för att bedöma 
och fatta nya beslut efter diskussioner med utomstående kan vara 
ytterligare sätt för att påverka studiens reliabilitet (Merriam, 1994; 
Norén, 1990). Om en fallstudies data ska bedömas vara tillförlitliga 
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ska arbetssättet vara avgörande för tillförlitligheten. Detaljerade be-
skrivningar av intervjuer och fältanteckningar kan vara exempel där 
läsaren själv avgör tillförlitligheten och tolkningen. Norén (1990)  
argumenterar för att ”Varje forskare måste hitta sitt eget sätt att 
handskas med frågan om trovärdighet” (s. 6). Han fortsätter: ”Det 
finns inga objektiva lagbundenheter som går att beskrivas … utan 
enbart subjektiva konstruktioner och att all kunskap är bunden till 
sin kontext och därmed beroende av tid och rum” (a.a. s.7). 
 
Att under forskningsprocessen delge resultat till studiens med-
lemmar för att få respons är ytterligare ett sätt att bygga på tillför-
litligheten. Vid rapportskrivandet presenterades resultatet för lärare, 
rektor och skoledning som deltagit i studien. Vid det tillfället 
möttes resultatet av tänkvärda reaktioner vilket gav underlag för 
fördjupad förståelse för vidare analys. Delar av resultatet redo-
visades i olika forskningssammanhang (Lundgren, 2003; Lundgren, 
2004). 
 
Norén (1990) diskuterar logisk, inre och yttre validitet i förhållande 
till fallbeskrivningar. Den logiska validiteten behandlar tillför-
litlighet vid studiens arbetsgång. Jag har redovisat hur datain-
samlingen genomfördes, hur teoretiska begrepp internaliserats och 
hur kontexten klarlagts. Ytterligare ett sätt att öka den logiska 
validiteten är att studien förläggs under en längre tid och därigenom 
skapa förtroende hos medlemmarna vilket ökar möjligheterna till 
en djupare förståelse för det som ska studeras. Jag vistades re-
gelbundet på skolan under ett års tid och möttes av stor bered-
villighet till min närvaro i olika sammanhang. Intervjuerna genom-
fördes regelbundet under ett skolår. Jag deltog vid utvecklings-
samtal under en vårtermin. Hofvendahl (2006) diskuterar skillnad-
en mellan genomförda utvecklingssamtal under skolårets terminer 
för elever i skolår 5. Vårterminens samtal präglas av de nationella 
provens resultat och elevernas språkval. Hösterminens samtal inrik- 
tas mot ett mer allmänt samtal om elevens skolsituation. Även de flesta
klassrumsobservationerna utfördes under vårterminen, tre av fem. 
Detta kan ha påverkat resultatet av den insamlade empirin vilket 
jag är medveten om. Den inre validiteten är avhängig sättet att ana-
lysera materialet. Larsson (1993) diskuterar i en artikel validitets-
kriterier vid redovisning av kvalitativa studier. Validiteten bör be-
dömas utifrån studiens heuristiska kvalitet d.v.s. min förmåga att 
analysera och hur jag kan övertyga om resultatens nyhetsvärde. 
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Generaliseringsperspektivet är enligt Larsson (1993) beroende på 
hur människor kan ta till sig resultatet på ett övertygande sätt. 
Svårigheten är att generalisera från en fallstudie till en annan. Han 
skriver:  
 

Kunskapstillskottet genom fallbeskrivningen sker genom att de som tagit del 
av resultaten kan ha fallbeskrivningen i åtanke, när man tänker på andra fall och 
då eventuellt upptäcka relevansen av den gestaltning, som den kvalitativa 
analysen resulterat i (a.a. s. 205). 
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Resultat och diskussion 

 
 





Kapitel 6: Sunnerödskolans pedagogiska arbete 
– tal, text och handling 
 
 
Inledning 
I detta kapitel redovisas resultatet från re-analysen. Analysen baser-
as på intervjuer, texter och observationer och rubriceras; Vad som 
sägs - tal. Vad som skrivs - text. Vad som görs - handling.  
 

• Vad som sägs – tal, baseras på lärarintervjuer och innefattar 
utsagor om lärarnas syn på sitt uppdrag, om elever och om 
föräldrar samt skriven text av en lärare. Jag kommer här att 
fokusera på den egna verksamhetens förutsättningar under 
rubrikerna: Samverkan mellan kollegor, Att utvecklas till-
sammans, Den inre styrningen, Den självreglerande skolans 
styrning, Talet om elever samt samverkan som styrning. 

• Vad som skrivs – text, involverar elevers, lärares och andra 
yrkesverksammas texter i elevernas individuella mappar 
och lärares loggböcker.  

• Vad som görs – handling, bygger på mina observationer 
från utvecklingssamtal, klassrumsobservationer och spon-
tana samtal. För att öka förståelsen har jag infogat lärares 
loggbokstexter 

 
Kapitlet avslutas med elevintervjuer och intervjuer med elevers 
mödrar. Min ambition är att på så sätt fånga komplexiteten i den 
pedagogiska praktiken. Det utmärkande draget i analysen är att 
skolans dolda uppdrag blir märkbart inom alla tre områdena. 
 
Analysen av det empiriska materialet har delats upp efter vad som 
beskrivits ovan. Det väsentliga för mig har varit att studera utsagor 
i tal, text och handling för att på så sätt få tag på diskursiva tanke-
system. Jag gör ingen diskursanalys. Analys och tolkning av den 
samlade textmassan, är inspirerad av foucaultianska begrepp vilka 
jag redogjort för i kapitel 3. Foucault (1972) intresserade sig för 
varför vissa utsagor kommer till uttryck medan andra inte gör det. 
Han menade att inget existerade utanför texten vilket jag tolkar som 
att jag gör ett val mellan två intresseriktningar: individers utsagor 
eller utsagor som sker i relation till en viss position. Mitt intresse är 
riktat mot positioners utsagor för att att markera styrkan av det 
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sammanhang i vilka de uttalas. Syftet att nämna pedagoger, elever 
och orter vid namn är att göra analysen mer läsbar. Av etiska skäl 
är alla person- skol- och ortnamn fiktiva. Åtta pedagogers utsagor 
redovisas i det följande avsnittet – Vad som sägs. Pedagogerna 
namnges enligt följande: Anna, Anita, Britta, Gerd, Johanna, 
Margareta, Sara och Sofia. Markering har gjorts för korta avbrott 
… och längre avbrott (…) av intervjutexterna.  
 

Vad som sägs 
Frågorna till lärarna var utformade så att de skulle täcka ett över-
gripande område med fokus på: 
 

• det egna yrkesuppdraget, Sunnerödkolans verksamhet och 
samverkan mellan kollegor, föräldrar, elever och övriga 
verksamheter,  

• hur elever identifieras som barn i riskzon och vilka 
särskilda åtgärder som sätts in i syfte att tillgodose dessa 
barns behov. 

 
Samverkan mellan kollegor 
Det pedagogiska arbetet mellan lärarna beskrivs i en uttalad vi- 
anda. Lärarna har valt att arbeta på skolan eftersom skolan har ”gott 
rykte” och de trivs med varandra. ”Vi har samma normer och sam-
ma syn på barnen” (Johanna). Ambitionen är att arbeta tillsammans 
för att skolan ska vara en bra verksamhet för såväl lärare som 
elever. ”… ett väldigt fint personalgäng, duktiga, ambitiösa, har 
otroliga kunskaper, hjälpsamma, ställer upp på varandra och för-
söker lösa problem” (Sofia).  
 

Då åkte jag hit och fick träffa lärarlaget och jag tyckte att de var jättebra tjejer 
alltså. Här kommer jag att trivas, kände jag. Jag var här och pratade och sedan 
fick de bestämma… (…) sen har Margareta och jag kommit på en sak. Att vi har 
samma värderingar att det är därför vi funkar bra ihop eftersom vi har samma 
synsätt på barnen.  (…) det är ju sånt, det kan låta som så fina ord, men i hand-
ling så märks det ju hur man är mot barnen. Om man ser dem, om man pratar 
med dem och att prata med andra barn inte bara sina egna barn och stänger 
dörren och så bryr man sig inte. Utan att man känner att allas barn är vårt ansvar 
här på skolan (Gerd). 
 
Att lärare beskrivs vara duktiga, ambitiösa, har otroliga kunskaper, 
är hjälpsamma, ställer upp på varandra och försöker lösa problem 
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bygger på idén om hur lärare ska vara. I talet om lärarnas arbete 
säger Johanna och Sofia att samma normer och att tycka lika är 
grunden för att skapa goda betingelser för strategier i vardags-
arbetet. Att ha samma värderingar och samma synsätt på eleverna 
sägs vara ett gemensamt förhållningssätt som får sitt pedagogiska 
uttryck i mötet med eleverna. ” … vi är så samtänkta, samma 
synsätt på eleverna och kunskap och så …” (Britta). Att lärare upp-
märksammar och pratar såväl med sina egna elever som med 
andras elever genererar kunskap om varandra och sägs vara vara 
tecken på ansvarstagande. Att klassrumsdörrar är öppna anses vara 
signal på lärarnas omsorg om varandra.  
 

Jag har alltid varit van att arbeta två t.ex. när jag gick utbildning gjorde 
praktik och auskultation och sånt var vi alltid två i klassrummet. Det är så 
naturligt att samarbeta med någon annan. Och jag och Kerstin som jag arbetade 
med i Evby, vi kom jättebra överens men i övrigt var det inte så särskilt tillåtan-
de klimat. Man höll på sina principer. (…) Men så är det inte här. Det är mycket 
mer tillåtande på sånt. Mer samarbete. Kanske inte för att klasserna går in i var-
andra men just det här att man tar ansvar för varandras barn om det skulle hänt 
något t.ex. på raster. Inte bara det här att ”… nu har han gjort si och så och nu får 
du ta upp det i klassen”, mer ett allas ansvar. Det är allas barn. Man tar ansvar för 
varandras barn. Det är verkligen så (Anna). 
 
Idéer om hur skolan ska styras skapas genom tidigare yrkes-
erfarenheter. Andra skolor jämförs med Sunnerödskolan peda-
gogiska arbete och beskrivs ha ett mer tillåtande klimat med sam-
verkan som bas. Föreställningen är att samverkan som strategi 
innebär ett gemensamt ansvarstagande för varandras elever och 
undervisning vilket underlättar arbetet. Läraruppdraget tolkas som 
en gemensam angelägenhet där allas ansvar ses som honnörsord. 
 

(…) här ser jag den skillnaden. Jag tycker att det finns mer engagemang. (…) 
den där glädjen att vara lärare som kanske inte fanns i min förra skolan, man såg 
den inte så tydligt. Att barnens bästa, att man jobbar utifrån mitt sätt att se 
lärandet. Samma tankesätt som Montessorilärare. Det ser jag hos personalen, det 
här att vilja, även om det är jobbigt ibland, ta hand om varandra (Sofia).   

 
Arbetet ska utföras med elevernas bästa för ögonen. Detta uppnås 
genom ett öppet engagemang och glädje inför yrket. Utgångs-
punkten är Montessoripedagogik, ett synsätt som Sofia i stort sett 
anser stämmer överens med övriga lärare. Det är ett gemensamt 
tankesätt när det gäller värderingar, arbetssätt, resursfördelning för 
att synliggöra varje elev. Kunskaper sägs vara förankrade i henne 
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på så sätt att de finns ”i kroppen”. De är en del av henne och ges ut-
tryck genom att forma henne själv som lärare i en bestämd riktning 
för att ge förutsättningar för lärandet. Svårigheter som uppstår löses 
genom lärarnas vilja att ge varandra stöd i ett gemensamt omsorgs-
tagande. 
 

Men sen tycker jag som skola och som pedagogisk verksamhet att det är en 
väldigt bra skola. Jag vet ju att vi har gott renommé, ett gott rykte. Och det är ju 
ingenting som naturligtvis sker av sig själv utan det är att vi pratar med varandra 
och haft våra pedagogiska diskussioner och försökt komma till botten med vad vi 
egentligen tycker. (…) grunden med det här arbetet, med värdegrunden och vad 
vi tycker, inne i sig själv, de djupaste frågorna, så långt man kan komma, att man 
tycker lika, arbetar vi med. Skulle man peta väldigt långt in i var och ens 
värderingar, så är det klart att vi är olika men, på många sätt så är vi sampratade. 
… Samtidigt så är det högt i tak. Man får göra sina misslyckanden och då kan 
man komma in här i lärarrummet och säga: ”Det sket sig fullständigt, vad gör jag 
nu?” Det är tillåtet. Det blir fel, det är ett tillåtande klimat (Anita). 
 
Anita anser att det goda ryktet som skolan fått har lärarna själva 
skapat genom eget hårt arbete. Arbetet tar sig uttryck i en ambition 
att förstå skolans uppdrag och vad läraruppdraget innebär. Målet är 
att finna en gemensam grund att utgå från för att alla ska tycka så 
lika som möjligt. Styrningen av lärarna sker med värdegrunden 
som måttstock och genom pedagogiska diskussioner. Diskussioner-
na framställs som tekniker för att få kunskap om varandras tankar 
där likheten uppfattas som något eftersträvansvärt. Misslyckanden 
anses bero på egenskaper hos läraren eftersom målet är att lyckas 
med sitt uppdrag. När tillkortakommanden visar sig, finns för-
väntningar om att få hjälp eftersom omsorgen om varandra finns i 
”ett tillåtande klimat”. Läraren som delar med sig av sitt ”innersta” 
får också del av kollektivets omsorg. Brittas utsaga är ytterligare ett 
exempel på vikten av att ”blotta sig”:  
 

Våran lilla skola, vår organisation, det fungerar ju, jag menar ju, vi är oftast 
kuratorer åt varandra. Det tror jag är lite unikt också, därför att vi vågar blotta 
oss och så och tala om elevfall. (…) Dom finns alltid där. När jag har kört fast. 
Vad ska jag göra? När vi skriker ”Nu vill jag har hjälp!” Då ställer alla upp. Vi 
litar liksom på varandra (Britta). 

  
Sammanfattningsvis kan talet om samverkan förstås av hur lärarnas 
föreställningar formuleras om hur skolans kollegiala förutsättningar 
beskrivs. Lärarnas föreställningar om hur styrningen ska ske av 
dem själva och den pedagogiska praktiken ses som uttryck för den 
kunskapsbas som skapats från tidigare yrkeserfarenheter, val av 
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teorier och läroplanens intentioner. Att ta ansvar och visa omsorg 
såväl om varandra som om elever formuleras som det enda godtag-
bara, vilket kan ses som diskursiva sanningar. Lärarna ger exempel 
på den pastorala maktens strategi när de uttalar att tryggheten 
skapas i en atmosfär där alla ”vågar blotta sig”. Med Foucaults 
begrepp kan det uttryckas som en maktform i produktiv anda där 
målet är att uppnå välbefinnande och skydd från bekymmer. 
Lärarna uppoffrar sig själva för såväl den enskilde läraren som för 
lärarlaget för att hjälpa och bistå varandra. Att inte delge sina 
innersta tankar kan innebära en risk att inte bli delaktig i 
kollektivet. I lärarnas utsagor uttrycks att det normala sättet själv-
klart inte är att dölja något varken i tal eller i handling som t.ex. att 
stänga dörren om sig. Lärarna t.ex. observerar och övervakar var-
andra i en välvillig inställning till varandra. Här finns lika många 
principer om hur lärarkollektivet ska formas som i andra skolor. 
Skillnaden är att Sunnerödskolan beskrivs ha en annan karaktär. I 
namn av bekännelser och omsorg erhålls kunskap om varandra 
vilket styr det ”goda” kollegiet. Detta kan med hjälp av Foucault 
(1982) beskrivas på följande sätt: ”Pastoral power is not merely a 
form of power which commands; it must also be prepared to 
sacrifice itself for the life and salvation of the flock” (s. 214). 
 
 
Att utvecklas tillsammans 
Lärarna samlas kring en av lärarna, Margareta. Hon ansvarar för 
skolans deltagande i ett nationellt projekt och en del av hennes 
studier är förlagd till ett av landets universitet.  
 

Jag sökte därför att jag ville utvecklas. Jag ville söka och hitta nya vägar utan 
att gå en traditionell fortbildning och det här är perfekt. Genom språkutveckling-
en, det projekt jag höll på med i fjol, så hade jag lite erfarenhet av att läsa, skriva 
och driva på arbetslaget för att sätta igång. Kanske det alltid har kännts som det 
har varit en miljö för utveckling i den här skolan som gjort det lätt att hänga på 
sådana här projekt (Margareta). 
 
Hennes arbete anses vara betydelsefullt ”Det känns, det är viktigt, 
en viktig bit…” (Sofia), vilket ligger till grund för en gemensam 
styrning mot utveckling av yrkesuppdraget som lärare. Syftet är 
”… att vi som praktiker nu ska granska vår vardag med sikte på att 
förbättra den” (Margareta).  
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(…) men jag tycker det är väldigt roligt och väldigt intressant och jag försöker 
låna böcker efter Margareta och läser och försöker, och så pratar vi väldigt 
mycket. Så det tycker jag är intressant att följa henne och litteraturen och så. Så 
jag har ett stort intresse av att lära mig (Anita). 
 
Lärarna har kommit överens om att reflektera över händelser som 
sker i det dagliga arbetet, ”… en kontinuerlig lärande- och reflek-
tionsprocess, där intentionerna är att uträtta något” (Margareta). 
Målet är att alla ska skriva ner sina reflektioner kring händelser 
efter en utarbetad mall som är utvecklad som en del i Margaretas 
utbildning. Mallen fokuserar särskilt på tankar, känslor och rea-
ktioner utifrån en specifik situation. Därefter ska lärarna ställa 
frågor till sig själva om reaktioner och vilken roll de intog.  
 
Lärarna har schemalagt en eftermiddag var tredje vecka för att ta 
del av varandras texter, med utgångspunkt från mallen och för att 
vara varandras ”kritiska vänner”. Ett sådant uppdrag innebär att 
inta en positiv attityd, ställa ”djupgående frågor” och medverka till 
att nya tankegångar väcks för att finna t.ex. råd i litteratur.  
 

När vi har våra reflektionsstunder eller vad de kallas för, så är det ju att då 
måste man vara ärlig och ställa sina frågor. Det tror jag är väldigt viktigt och jag 
tror att i det så utvecklar vi yrket. (…) Jag tycker att vi kommit en bra bit på väg. 
Vi måste vara våra kritiska vänner (Anita). 
 

Jo, jag tycker att det är jättebra. Att man får diskutera. Att lyfta fram olika 
saker och att man får lufta hur man tänker och hur man jobbar. Jag tror att man 
har nytta av det sinsemellan i sin egen utveckling också (Sara). 
 
Att utveckla en mall där lärare reflekterar och skriver ner sina 
tankar skapar ett slags biktens bekännelse i syfte att konstruera sig 
själva som lärare. En lärare ska vara ärlig, ställa sina frågor och 
delge övriga i kollegiet sina reflektioner om hur arbetet bedrivs. 
Målet är att gemensamt styra skolan mot vad som är idén om vad 
en framgångsrik skola är. Kunskapen om varandra delges inte 
endast i talet utan även genom text och används i den maktrelation 
som uppstår i form av att i välvillighet kritisera varandra. 
 
Att få alla lärarna att skriva loggböcker och reflektera utefter 
mallen är kollegiets mål. Likformigheten i kollegiet ska utmanas 
och föreställningen är att utveckling sker i turbulens. Margareta 
skriver i anslutning till sin utbildning att lärarkollegiet har er-
farenhet av att delge varandra sina känslomässiga upplevelser av 
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olika händelser ”på gott och ont”. De måste dock utveckla förmåg-
an till djupare utvärdering och analys av vardagliga händelser i 
skolan. 

 
I forskningen har jag fått lära mig att en stabil grupp är en grupp som kanske 

inte är den som utvecklas. Att det är i turbulensen som utvecklingen sker. Vi har 
haft vissa byten som har gjort att det blivit turbulens. Forskningen, tycker jag har 
lärt mig hitintills att våga titta på mig själv på ett annat sätt än tidigare. Vågar ta 
tag i det som jag ser, (…) titta på sig själv när det misslyckas. Det har varit den 
största lärdomen hitintills, tycker jag och då har jag ju jobbat mycket med re-
flektioner och de här reflektionspunkterna… (Margareta). 
 
Att våga ”ta tag i det som jag se”, studera sig själv och de miss-
lyckanden som görs innebär att Margareta även delger av sig själv i 
syfte att gruppen ska utvecklas. Brittas uttalande är ett exempel på 
att lärarnas utveckling och skapande av en gemensam grundsyn 
sker parallellt.  
 

Ja, därför att i och med Margaretas forskning så har vi fått den här språk-
arbetsplanen. (…) Och vi är hela tiden på gång. På G. Vi är nog sådana typer av 
tjejer, tror jag, att det ska hända saker. Det får inte stå still. Det sa Ingela jämt 
och Margareta också. ”Hur farao hade vi kunnat sitta här i 18-20 år annars, om vi 
inte hade fått utveckla oss själva?” … samma grundsyn. Vi är liksom olika och 
jobbar ändå lite olika men det finns ju någon gemensam nämnare (Britta). 
 
Kollegiet har sedan ett år tillbaka, upprättat en arbetsplan för språk 
och lärande, som lärarna kallar ”Skolans språkarbetsplan”. Planen 
upprättades därför att lärarna ansåg att behov fanns att inför 
föräldrar och andra intresserade visa om vad de tycker är viktigt att 
fokusera skolarbetet på. Syftet är bl.a. att avvärja så att elever 
senare i livet inte ”hamnar i ett språkligt B-lag”. 
 
Att definiera grupper ”i B-lag” indikerar att elever kategoriseras 
och grupperas utifrån sin förmåga med siktet inställt mot framtiden. 
Föreställningen är att språket är en naturnödvändighet för ett 
förnuftigt samhällsliv. Dokumentet är även av vikt för att visa på 
lärarnas benägenhet att ha en framförhållning vid insyn. Föräldrar 
och andra som har intresse kan när som helst ta del av lärarnas 
”tänk”. Lärarna blir på det sättet föremål för övervakning från olika 
grupper vilket skapar kunskap om dem och möjliggör styrning. 
Genom ett språkutvecklande arbetssätt utvecklas strategier och 
tekniker som ska genomsyra allt arbete på skolan.  
 

103 



Med språkarbetsplanen uttrycker lärarna viljan att utveckla en 
gemensam syn på språkutveckling och tillämpa ett språkutvecklan-
de arbetssätt som grund för ”det livslånga lärandet”. Språket anses 
vara grundläggande för identitetsskapande och ett betydelsefullt 
verktyg för det egna tänkandet. Eleverna ska uppmuntras att träna 
sig i att våga tycka och våga uttrycka känslor. Skrivandet sker bl.a. 
i tankeböcker och loggböcker. Dialoger, enskilt och i grupp, ska 
bidra till att utmana tankeförmågan. Målet är att elevernas 
engagemang och ansvarstagande ska öka.  
 
Språket är en faktor som anses konstituerar eleven. Eleverna 
uppmuntras att våga tala och skriva om sina känslor. Att elever 
lämnar ut sina tankar innebär att lärare får kunskaper om elever. 
Detta möjliggör för lärarna att styra eleverna mot det som uppfattas 
normalt nämligen att vara engagerad och ansvarstagande. Inter-
nalisering av styrningsidéer sker i parallellprocesser hos såväl 
lärare som elever. Lärarna ska utlämna sina innersta tankar i logg-
böcker och eleverna ska skriva ner sina funderingar i tanke- och 
loggböcker. Margareta skriver om vad utbildningen väckt för nya 
tankar kring relationen mellan elev och lärare. Idén är att det livs-
långa lärandet är en viktig aspekt för såväl elever som lärare. Den 
nya kunskapen är, att lärares erfarenheter för att uppnå det livs-
långa lärandet är lika viktig för dem som för eleverna. Britta ger 
uttryck för vad som görs: 

 
Vi har tagit tid till pedagogiska diskussioner utifrån språkarbetsplanen och 

reflektioner eftersom vi är inne i en process själva och så ska vi ha in portfolio 
nu, vi ska ju jobba med det i kväll (Britta). 

 
Att arbeta med portfolio har väckt lärarnas intresse som en effektiv 
teknik för att öka elevernas inflytande och delaktighet. Syftet är att 
skapa en trygg omgivning och att eleverna själva tar ansvar för sitt 
eget lärande så att mål uppnås. Förväntningarna på eleverna skapas 
genom föreställningen om att normen är intresserade och ansvars-
tagande elever. Detta ska ske genom att lärarna intar en rådgivande 
inställning och vägvisande roll. Därmed minskas  återkommande 
kontroller. Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina 
förutsättningar, i sin egen takt och i gemensamma dialoger till-
sammans med lärarna. Ett sådant förhållningssätt innebär en 
terapeutisk hållning. Lärarna skapar sig själva som modell och 
förebild för uppfattad norm (jfr Popkewitz, 1998).  
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Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna på ett mjukt och fint sätt 
har internaliserat styrningsidéer om hur de ska arbeta. De ser sig 
själva som flexibla och att de besitter vilja till utveckling. ”Det får 
inte stå still” (Britta). Margareta är den samlande kraft som 
definierar hur skolans uppdrag ska tolkas. ”… sedan kan ju inte 
alla gå in och vara Margareta för hon har ju kommit mycket 
längre. Men skulle hon säga det här med loggboken skulle det 
anammas för att det känns rätt” (Britta). De övriga lärarna har givit 
henne legitimitet med vilken den diskursiva praktiken utvecklas. 
Tre områden utkristalliseras och ”… förbinder en viss form av 
maktutövning med ett visst sätt att utbilda ett vetande” (Foucault, 
1998, s. 219). Detta kan exemplifieras genom: auktoritet: ”Så det 
tycker jag är intressant att följa henne och litteraturen…”, 
moralisk uppfattning: ”… vill förhindra att elever ”hamnar i ett 
språkligt B-lag” och vetenskap: ”Jag sökte därför att jag vill 
utvecklas. Jag ville söka och hitta nya vägar utan att gå en 
traditionell fortbildning och det här är perfekt”.  
 
Margareta blir den ledande personen hur sanningsanspråken fram-
ställs. I talet uttrycks flera strategier som sker i en historisk kon-
struktion och uttrycks i termer av att vardagen ska granskas med 
avsikt på att förbättra den. Att reflektera och vara varandras kritiska 
vänner, att visa på stort intresse till förändring och att  samtidigt 
vara beredd på att utveckla sig med tanke på ett livslångt lärande 
innebär ett ansvartagande subjekt vilket kan tolkas som anpassning 
i nutid. 
 
Föreställningen är att lärares och elevers privata tankar ska ut-
tryckas såväl i tal som i text vilket skapar ett slags biktens be-
kännelse hos alla i syfte att utveckla skolan till att bli mer fram-
gångsrik. Inom ramen för dessa uttrycksformer exponeras både 
lärare och elever vilket möjliggör ”en normaliserande granskning 
och övervakning” i vad Foucault (1998, s. 216) benämner 
examensprocesser och som ges uttryck i osynlig disciplinär makt. 
Formerna för den skrivna texten sker i olika rituella handlingar och 
möjliggör att belöna eller tillrättavisa individen. Men lärarna ges 
också möjlighet att kvalificera och klassificera sig själva, varandra 
och eleverna. Öppenheten blir ett osynligt sätt att styra, en dubbel-
het i att hantera läraruppdraget. 
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Den inre styrningen 
Lärarna återkommer i samtalen till begrepp som ”värdegrund, 
kunskapssyn och pedagogisk grundsyn”. När jag frågar vilken inne-
börd de lägger i begreppen blir svaren på följande sätt. 

 
Marianne: Ni säger att det är ett tillåtande klimat. Alla barn är allas an-

gelägenhet. Vad stöder ni er på? Är det bara för att personkemin fungerar eller är 
det utifrån några teorier, styrdokument eller något annat? 

 
Anna: Nej. Det jag kan känna här är att man redan tidigt pratade om hur man 

ser på barnen. Vad kunskap är. Vilken kunskapssyn och värdegrund man har. 
Det gjorde vi aldrig i Evby. Det fanns inte tid till. Där hade vi inte alls kommit 
så långt på så vis. Vi försökte men allting tog så lång tid på de vanliga kon-
ferenserna. Vi hade konferens en gång i veckan. En och en halv timma. Till så-
dana praktiska saker. Det märks stor skillnad på de här konferenserna. Här 
ordnar sig allt så snabbt. Vi behöver inte diskutera en massa små saker som det 
var där. Och så får vi mer tid över att diskutera sådana här pedagogiska saker 
som egentligen är det viktigaste.  

 
Marianne: Och vad är det i det pedagogiska som är viktigast? 
 
Anna: Att man ser på kunskap t ex på samma vis.  
 
Marianne: Vad är kunskap? 
 
Anna: Att barnen måste få vara med och skapa. Att det är väldigt viktigt att 

alla inte gör samma sak. Att man måste kunna få göra egna saker. Att man måste 
utgå från var varje elev står. Ta paralleller med matematik. Man kan inte hoppa 
över eller skynda på vissa elever för att de ska hinna med kursen. Utan de måste 
få den tid de behöver. 
 
Synen på elever och synen på vad kunskap är formuleras som en 
gemensam angelägenhet. På Sunnerödskolan har lärarna inter-
naliserat behovet av att diskutera vad som anses vara viktiga 
pedagogiska angelägenheter och hit hör, enligt Anna, kunskaps-
synen. Kunskap skapas i elevernas aktiviteter. Eleverna förväntas 
vara delaktiga i sitt eget skapande. Olikhet i handling uppmuntras. 
Utgångspunkten är definitionsbestämning av ”var varje elev står”. 
Elever är olika och kan inte skyndas på utan måste få den tid de 
behöver. Därmed kategoriseras och definieras elever på så sätt att 
vissa av dem inte har kapacitet att hinna med. Elever som tids-
mässigt hinner med de uppgifter som ska genomföras uppfattas 
som normala. Det betyder att ”hinna med” är normalt. De som inte 
hinner med ingår i avvikelsedefinitionen. Anna ger bilden av hur 
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styrningen av elevers kunskap ska ske. Eleverna ska delta i sitt eget 
skapande, sin egen självreglering och därmed i sitt eget ansvars-
tagande.  
 

Jag vet inte riktigt. Jag har varit lärare så länge nu … det har kommit från 
olika håll tror jag. Jag tror att Montessoriutbildningen har bidragit till mycket. 
Där fick jag vana att skriva handlingsplaner osv. (…) det fanns någonting där 
som var positivt med barnen. Det handlar om att stärka varje barn, bygga upp 
deras självförtroende, att acceptera barnets olika steg i utvecklingen. (Johanna). 

 
Allting föll på plats när jag blev Montessorilärare. Där kände jag att det är det 

jag är, Montessorilärare. Det här att hennes teori, hennes filosofi kan man säga 
att se barnen och ta vara på det de kan, deras intressen. Att kunna läsa av varje 
barn och att det barnet behöver en mjukare hand, det barnet behöver man vara 
jättebestämd med, men de flesta får man leka lite med. Det känner jag inne i 
hjärtat, det är Montessori (Sofia). 

 
Genom Montessoriutbildningen har Johanna och Sofia skapat sin 
föreställning om vad lärarens uppdrag är och hur elevers utveckling 
sker. Lärarna lägger såväl en psykologisk som biologisk blick på 
elevers utveckling vilken inträffar i olika steg. Strategin är att inta 
ett tillrättaläggande förhållningssätt som pendlar mellan mjukhet 
och bestämdhet beroende på uppfattning av eleven. Uppgiften är att 
finna acceptans för varje elevs utvecklingsfas, ta vara på vad de kan 
och att fånga deras intresse i syfte att styra dem ”rätt”. Elever be-
höver stärkas och bygga upp sitt självförtroende. Dessa är viktiga 
aspekter för att elever ska nå framgång i skolan. Men hur? 

 
Å gud så svårt. … Fast dom märkte nog på mig att när jag kom hit så satt det 

redan i väggarna … att, jag menar … det fanns inom mig, jag har jättesvårt att 
svara på det, men för … jag kom så väl ihåg. ”Vad bra att varje elev har sin egen 
mållåda,” det var det första jag sa. ”För det är självklart på den här skolan” säger 
Inger. Vad bra, för det var det för mig med. … För mig var det lika viktigt som 
att ha min egen penna. Jag kommer så väl ihåg det … (Britta). 

 
Att synen på kunskap redan ”satt i väggarna” visar på ett vetande 
som redan fanns och som exemplifieras genom att varje elev har en 
egen låda. Elever får förtroende att skapa sig själv som ansvars-
tagande subjekt i den frihet som ges. En slags självklarhet som kan 
uttryckas som att sanningen ”finns inom mig” på liknande sätt som 
Sofia uttrycker vid val av teoretisk grund ”Det känner jag inne i 
hjärtat”.  
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Att se dem, att man ser dem som små människor. (…) att man ser det genuina 
i varje elev. Att man tycker om dem, tror jag, för det märker de rätt snabbt om 
man gör det eller inte. Att man ser ungarna, att man är ärlig. Det jag menar att 
man är ju en resurs så i sig själv, oavsett metoder och pedagogiken och så. Det 
här mötet med barnen, att man kan stärka dem. Det tror jag är det viktigaste i det 
hela. För när de känner att de duger och att de kan någonting, då växer de och det 
är där vi måste komma, att hitta deras kraft, oavsett om de är dyslektiker eller 
vad de har för diagnoser. Att hitta sin egen kraft. Då tror jag att under kan 
faktiskt hända med de här barnen. Men jag tror att det är alltför många barn som 
gått ut alltså som är skadade av både skola och hem. Det är väldigt onödigt 
egentligen (Gerd). 

 
Gerds föreställning är att lärare i egenskap av att vara en individ, 
besitter kunskaper som kan utvecklas till ”rätta” strategier i syfte att 
stärka elever som har en slumrande styrka inom sig och som be-
höver ha stöd för att utveckla förmågan oavsett avvikelsedefinition 
”… under kan faktiskt hända”. Genom omsorg och ärlighet stärks 
elevernas självuppfattning och de kan utvecklas och styras mot det 
som läraren förväntar sig av dem. Idén bygger på att elever är 
bärare av olika svårigheter men även skolan och hemmet bidrar till 
att elever definieras som avvikande. När förändring inte sker kan 
eleverna inte räddas ”Det är väldigt onödigt”. Avvikelsen blir 
definierad som oföränderlig.     
 
Lärarna relaterar ofta till sina tidigare yrkeserfarenheter och privata 
liv när de förklarar sina idéer, förhandsinställningar och sitt 
handlande. Britta gör jämförelse med affärsverksamhet, varifrån 
hon hämtar sin bild på hur skolan ska styras. ”… är det något som 
är fel, så fixar man det direkt”. Hennes självbild är en lärare som 
arbetar med siktet mot framtiden där hon inte fastnat i traditioner 
utan strävar efter ett nytänkande som ligger i tiden. På det sättet 
tolkar jag att hon talar i namn av skolans rådande diskurs.  
 

Jag vet vad jag tycker och tänker. (…) Att man på något vis har gjort klart 
med sin egen barndom och skoltid och det, så att man inte tar en gammal roll på 
sig och försöker köra den. Tror att man ska var si och så utan att man måste vara 
hel själv för att klara av det här jobbet och ju hel och genomgången man är desto 
bättre går det tror jag (Gerd). 
 
Gerds idéer har skapats genom föräldrar, tidigare yrkeserfarenheter, 
egna barns erfarenheter och litteraturstudier. Dessa är några på-
verkansfaktorer som har konstituerat henne som lärare. ”Jag växte 
upp i en familj där jag fick ta mycket ansvar”. Hon nämner att 
en yttre process är lika viktig som en inre. Hon studerar, diskuterar 
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och ”…man måste vara hel själv för att klara av det här jobbet”. 
Hon framställer sig som orädd, socialt engagerad, ansvarstagande, 
medveten om hur hon agerar och uttrycker sig.   
 
Respekt och trygghet är återkommande begrepp i lärarnas utsagor. 
Alla lärarna uttrycker vikten av att visa respekt mot varandra, mot 
föräldrar och elever. Här uttrycks en gemensam vilja att möten 
mellan individer ska vara utvecklande för alla. 

 
Det känns så bara att det bygger på respekt för varandra. Att man respekterar 

eleverna och förhoppningsvis att de respekterar mig, att vi har en ömsesidig 
respekt för varandra (Anna). 

 
Jag har alltid blivit bemött med respekt. Det är jätte viktigt för mig att möta 

elever med respekt. För jag tror någonstans att det är så jätte enkelt. Jag blir 
galen när man hör att lärare misslyckas, ja, men är eleverna mötta med respekt 
då? Har läraren mött dom med respekt. Har han respekterat sina elever och deras 
åsikter och lyssnat på vad dom vill eller kör man bara över dom? Om jag gör fel 
säger jag ”Förlåt” och så tänker jag ”Aha, blir du mött med respekt hemifrån, 
eller?” … Vi missar ingenting. Det dom säger tar vi på största allvar (Britta). 

 
Jag tror att det handlar väldigt mycket om att visa barnen respekt får man den 

respekt man förtjänar själv som lärare, som vuxen. Visar du inte barnen respekt 
så får du heller ingen tillbaka. Och det vet jag att många av de stora barnen 
faktiskt har sagt att de har blivit behandlade med respekt. …vi har frågat efter 
vad de tycker och tänker.  (…) Det är skolans kod på något sätt (Anita). 

 
Genom att uttala sig om hur möten mellan lärare och elev ska vara 
eller hur sådana möten ska utvecklas, beskrivs skolans diskursiva 
praktik som en ömsesidig arena där begreppet respekt återkommer. 
”Det är skolans kod …”  Elevers åsikter ska lyssnas på. Lärarna 
ska inta ett ödmjukt förhållningssätt där egna fel och brister ska 
erkännas. Ett sådant förhållningssätt indikerar ett subjekt som är i 
ständig beredskap att rekonstituera sig själv vilket är exempel på 
tekniker av pastoral karaktär. Strategin är att få välanpassade elever 
och att skapa välbefinnande för såväl lärare och elever. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarnas idéer om hur lärar-
uppdraget ska styras har formats genom utbildning, yrkeserfarenhet 
och privatliv. På Sunnerödskolan har lärarna internaliserat vikten 
av pedagogiska diskussioner och därför har de avsatt tid för samtal 
om kunskapssyn. Lärarnas blick är inställd på elevers inre 
potentiella krafter och uttrycker att elever ska stärkas och byggas 
upp. Lärare ska utgå från vad som uppfattas vara varje elevs 
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utvecklingsnivå. Lärarna beskriver sig själva som en resurs, varvid 
lärares handlingssätt, omsorg och tillrättaläggande ska ha effekt på 
elevers handlingsmöjligheter. Tekniker och strategier för styrning-
en sker genom att strukturera elevernas inneboende ”slumrande” 
krafter på ett mjukt och hänsynsfullt sätt. Detta kan förstås som en 
produktiv maktutövning där lärarna har åtagit sig uppdraget av 
pastorala drag. Vissa elever har inte funnit förmågan att hinna med 
vilket bygger på idén om att elevers kunskap kan uppnås inom ett 
visst klockslag. Tiden blir i talet om elevers begränsningar ingen 
svårighet att hantera. Elever ska inte skyndas på. Ansvarstagande 
och frihet går hand i hand. Styrningen ska ske på ett lugnt och fint 
sätt där begreppet respekt återkommer. Såväl lärare som elev ska 
blotta sina brister i de möten som uppstår. Avslöjandet av 
personliga brister riskerar att bli till en maktform som ställer krav 
på lärare och elever att avslöja sina innersta tankar. Detta i sin tur 
generera kunskap om varandra. En maktform som enligt Foucault 
(1982) förutsätter att man känner människans innersta tankar ”… 
without knowing the inside of people´s minds, without exploring 
their souls, without making them reveal their innermost secrets. It 
implies a knowledge of conscience and an ability to direct it” (a.a. 
s. 214). I mötet ska det självreglerande subjektet skapas. Lärare ska 
vara beredda att själva rekonstituera sig vilket sker genom 
självreflektion och självstyrd moral: ”om jag gör fel säger jag 
”Förlåt””. På så sätt använder läraren sig själv som modell och 
styrningen sker såväl för läraren som eleven i riktning mot fram-
tiden.  
 
 
Den självreglerande skolans styrning. 
Lärarna har på olika sätt sökt stöd från experter såväl för egen del 
som för eleverna när de ansett att behov har funnits. I och med att 
stödet inte alltid uppfattas som tillräckligt eller kommit tillräckligt 
snabbt har lärarna på olika sätt funnit strategier genom att utveckla 
sin egen kompetens och ge stöd åt varandra. ”På den här skolan 
sköter man allting själv, utan rektor” (Gerd). Återkommande kom-
mentarer är att önskan om bekräftelse i arbetet såväl från elever, 
föräldrar som ledning.  

 
Men sedan håller Margareta på med sin forskning och hon påverkar också. 

Kommer med nya idéer. Det är väldigt spännande. Kanske det att egentligen är 
det när man funderar på om jag gör rätt eller fel: ”Vad håller du på med?” Det 
blir väldigt bekräftande att det vi gör behövs. Det är bra. Den bekräftelsen 
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behöver man alltid ha, att det man gör är bra. Jag ser det från barnen, de flesta 
tycker det är roligt i skolan (Anna). 

 
I den självreglering som lärarna ger uttryck för, finns behov av att 
få bekräftelse och uppskattning av rektorn. Lärarna letar efter stöd i 
sin utövning och för vad de åstadkommer. Att få bekräftelse kan 
sägas vara en form av belöningssystem för lärarna. Att få hantera 
friheten inger tillfredsställelse, samtidigt som behov finns av 
omsorg och omtanke. T.ex. finns det önskan om att rektorn någon 
gång skulle delta under lektionstid.  

 
Jag tror att han (rektorn) är väldigt glad för att vi jobbar på det här sättet, men 

skall jag vara riktigt ärlig, så är det svårt för honom att komma hit kanske var 
14:e dag. Att riktigt följa våra tankegångar, det tror jag är jättesvårt. (…) Han 
skulle naturligtvis, om han var riktigt insatt i vad vi håller på med, så skulle han 
kunna föra det vidare i sina kanaler förstås. Och kanske skulle vi kunna erbjudas 
mer kompetenshöjning. Snappa upp saker som finns här och där och komma med 
förslag. Men bekräftelse vore jätteviktigt (Anita). 

 
Läraren har idén om hur hon ska kunna synliggöra sitt arbete för 
rektorn. ”Följa vårt arbete … våra diskussioner”. Vilket kan tolkas 
som en vilja till övervakning i syfte att få bekräftelse och tillrätta-
läggande för att rektorn ska få en djupare förståelse i hur lärarna 
hanterar sitt uppdrag. Synliggörandet av lärarnas arbete vid besök 
av rektorn kan ses som återkommande examensprocesser. Genom 
att rektor får fördjupade kunskaper om arbetet kan han möjliggöra 
lärarnas kompetenshöjning. Detta kan tolkas som ett belönings-
system för lärarnas ”goda” produktiva arbete. 
  
Stöd finns i kollegiet men det finns även behov av ett tydligt ledar-
skap samt stöd av rektorn i styrningen av lärarna själva.  

 
 Att man känner att om det händer något så skulle han kunna ta tag i det (Gerd). 
 
Sofia letar efter strategier för att hantera sitt läraruppdrag eftersom 
hon saknar respons från rektorn. Att få handledning eller en mentor 
är hennes önskemål för att hon ska utvecklas i sitt uppdrag. Ombyte 
av rektorer, påverkar viljan till att lämna information. Skolan har 
haft fem rektorer de senaste fyra åren. Britta ger exempel på hur 
motstånd skapas i maktrelationen: 
 

Nu har jag sett fyra rektorer på dom här fem åren. Med sina svarta 
anteckningsböcker. Nu när de kommer så säger jag så här: ”Jag talar inte om hur jag 
jobbat med Jesper sedan ettan ”För där ligger din svarta bok, läs den”. Jag tycker 
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ibland att skolan har blåst ut. Totalt. Alldeles för lång tid. Det är skolans stora 
problem. Å, sedan blir jag galen på vissa grejer … när läroplanen kom -94. Hur 
kan vissa lärare19 fortfarande få jobba på ett traditionellt sätt? (Britta) 
 
Sammanfatttningvis kan sägas att i lärarnas utsagor sker belöning 
för utfört arbete i form av bekräftelse från elever, föräldrar och 
rektor. Detta kan jämföras med hur lärarna själva uttalar sig om att 
de bekräftar elever. ”Det är en fin skola vi har” bygger på idén om 
hur en skola ”ska vara”. I talet ges exempel på diskursiva före-
ställningar om hur lärarna ska styra sig själva och eleverna i en för-
hoppning om att skapa produktiva individer.  
 
 
Talet om elever  
Språkarbetsplanen är skolans övergripande strategi för att varje 
elev ska ges möjligheter att utveckla sig i tal och skrift.  Dessutom 
är lärarnas mål att eleverna, genom uppmuntran och stöd, ska vara 
delaktiga, finna stöd hos varandra och vara ansvarstagande i verk-
samheten. För att uppnå detta lägger lärarna upp strategier för att 
uppnå mål tillsammans med eleverna och ibland i kollegiet. Under 
skolåret beslutas om olika teman, vars syfte är att öka elevernas 
kompetens inom, vad lärarna uppfattar, viktiga områden. Några 
exempel är: 

• Kulturområdet där klassisk musik spelas och en 
författare väljs ut för diskussion. 

• Teateruppträdanden inför klassen för att gestalta 
en historisk händelse.  

• Besök på bibliotek där klassen väljer veckans bok.  
• Socialt samspel som uttrycks i dans och grupp/-

paraktiviteter.  
• Synliggörande av varje elev genom ögonkontakt 

och handkontakt varje morgon.  
• Utdelning av ”Veckans blomma” som sker vid 

några tillfällen varje termin där alla barn upp-
märksammas enskilt för gott kamratskap och goda 
studieresultat.  

• Klassmöten där elever ges möjlighet att uttrycka 
åsikter och delaktighet genom utvecklingssamtal 
tillsammans med föräldrar.  

                                                 
19 Lärare på andra skolor, förf. anmärkning. 
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Lärarnas förväntningar är att alla elever ska delta i aktiviteterna och 
alla ska ha internaliserat ordningsreglerna. ”Alla vill veta spel-
reglerna (…) man måste vara ledare. Här är ramen. Var här. Ta 
myspys utanför” (Britta). 
 
Maktrelationens produktiva och repressiva form visar sig i lärarnas 
utformning av den pedagogiska praktiken. Elever konstrueras i en 
väl integrerad omsorg som därigenom disciplinerar dem till att 
uppfylla de förväntningar som finns. Genom att t.ex. dela ut 
veckans blomma har eleven studerats och övervakats för belöning. 
Eleverna inordnar sig i den omsorgs- och disciplineringsmakt som 
figurerar i vardagen d.v.s. eleverna får kunskap om vilka för-
väntningar som finns eftersom den elev som får blomman, vid 
utdelning av ”Veckans blomma”, bidrar till att tydliggöra vad som 
är rätt eller fel i tanke och handling. Sofia ger exempel på hur 
läraren ska utföra uppdraget i klassrummet: 

  
Få ett sånt klimat i klassrummet så att det funkar. Det ligger på mig att få 

barnen att ta hänsyn till varandra och respektera varandra att man måste ha 
arbetsro. Det tycker jag att det är. Jag har berömt Johanna flera gånger för det för 
jag tycker att det är en jättefin klass som hon har fått ihop med många barn. Så 
det ligger mycket i hur man formar barnen. (…) Man ska ha humor, ska skratta 
med barnen samtidigt som man ska leda. Inte sträng men ändå ha den där re-
spekten. Tydlig, ha regler och rutiner. Det måste man. De måste veta vilka regler 
som gäller. Trygghet. Det är en svår kombination, en balansgång. Det passar inte 
alla barn. Den typen av lärare som jag är kanske inte passar alla, alla kanske inte 
tycker om det men mina erfarenheter är att de har uppskattat hur jag är (Sofia). 
 
Läraren har erfarenheter om vad som är ett normalt klimat i 
klassrummet. ”Få ett sånt klimat i klassrummet så att det funkar”. 
Hänsynstagande och respekt ska generera arbetsro. Det är idén om 
hur läraren ska styra elever och att läraren uppfattas har möjlighet 
att forma eleverna. Det optimala ledarskapet innehåller flera 
strategier av pastoral karaktär i form av humor, skratt,  trygghet och 
mildhet. Eleverna förväntas ha internaliserat självreglerings-
tekniker. Att hantera olika slags strategier anses vara en svår kom-
bination. Målet är att skapa lust till lärande och att konstituera 
fogliga elever. Att vara en viss typ av lärare kan tolkas som att 
elever ska anpassa sig till lärarens sätt att vara. De elever som inte 
passar in i lärarens föreställning om hur uppdraget bedrivs upp-
fattas som avvikare. 
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Lärarna har olika ämnesområden som de går igenom med eleverna 
under dagen. Eleverna förflyttar sig inom skolbyggnaden till lediga 
rum. Lärarna går sällan igenom ordningsregler. Eleverna har inter-
naliserat vad de ska göra i handling. Det som behöver göras är 
mentala omställningar mellan olika ämnen. Uppgifterna avslutas av 
eleverna själva eller på uppmaning av lärarna. Anna ger ett 
exempel på hur hon upplever arbetet i klassen: 

 
Vi har det lugnt i vår klass, de är ju många så det kan ju vara stökigt också, 

självklart. Men fredagarna när de är i väg på första slöjden och när de kommer 
tillbaka då är det mer stökigt och på fredagarna när man är trött, ja, allihop, men 
just sista timmen är det mer stökigt. Har jag dem sista timmen själv då är det mer 
det här att vara tyst och man får säga ifrån mer än vad man behöver resten av 
veckan. Sedan på måndag är det lugnt igen. (…) Ibland kan jag vara irriterad på 
fredagarna när jag går hem och jag kan tycka: ”Varför ska det vara så?” Sam-
tidigt vet jag att det är fredag, vi är trötta allihop. Ja, ja. Det är inte så mycket att 
hänga upp sig på. Sedan när måndagsmorgonen kommer tänker jag: Undrar om 
det blir likadant som i fredags?” Men då är det lugnt, fridfullt och harmoniskt. 
Det påverkar ju eleverna och det märks. Det är ju dom som behöver strikta ramar 
och som vill veta vad som händer (Anna). 

  
Eleverna förväntas agera efter informella och formella regler. Detta 
kan tolkas som att de ska kunna hantera den självreglerade friheten. 
De ska vara lugna, tysta och veta vad de ska sysselsätta sig med. 
Anna tycker sig se att elever mår bra av att stämningen i klass-
rummet är lugn, fridfull och harmonisk. Detta är specifikt för de 
elever som anses behöva strikta ramar och som beskrivs vara i 
behov av framförhållning. Samtidigt finns förståelse för att de 
agerar utanför normen till anpassning. Det blir stökigt. Anna 
funderar över sin egen irritation och varför den infinner sig: ”det är 
fredag, vi är trötta allihop”. Hon uttrycker känslan av att inte räcka 
till, något som kan tolkas som upplevd maktlöshet. Föreställningen 
om avvikelsen läggs utanför eleverna. Det är omgivningen som på-
verkar deras agerande och den accepteras eftersom det är sista 
arbetsdagen i veckan. 
 
Återkommande kommentarer om eleverna är förståelsen av att de 
är varandra olika och att det ska vara så. Varje elev ska få utvecklas 
i sin egen takt samtidigt som det innebär svårigheter att hantera 
mångfalden.  

 
Ja, alla är ju olika, både vuxna och barn och det får väl vara så … speciellt för 

barnen. Att man glömmer det ibland. Alla kan inte göra och prestera lika mycket. 
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Man skall lära känna varje elev och försöka få ut det bästa av det de kan prestera. 
Det blir mycket bättre om alla inte är lika (Johanna). 

 
Det finns förhoppning om att eleven bär på en inneboende kraft 
som kan förlösas genom lärarens förmåga. Strategin är att läraren 
lär känna eleven. Olikhet är något eftersträvansvärt. Samtidigt som 
idén om den individuella friheten finns med eget ansvar och att få 
växa i sin egen takt, upptäcker lärarna att elever inte ”hinner med” 
vad som ska ”hinnas med” inom rådande ramar. Det innebär att fri-
heten blir villkorad eftersom olikheten medför att en del elever inte 
uppnår de mål som är uppsatta.   

 
För som klasslärare hinner man inte med att ta den här specialpedagogiska 

saken också, det är orimligt. Men det är väl meningen att vi ska göra det, jag har 
förstått det, men det är orimligt. Det håller inte, det gör det inte, det finns alltså 
inte tid och kraft till det, att göra specialprogram till varje elev. (…) Ja, varför 
gör vi alla dessa åtgärdsprogram om vi inte lever efter dem sen, när vi inte orkar. 
Vi har inga resurser till det (Gerd). 

 
Gerd formulerar svårigheter att hantera det uppdrag som hon har 
till uppgift att handha. Att följa de regelsystem som är uppsatta 
finner hon omöjligt i sitt uppdrag. Att dokumentera för dokumenta-
tionens egen skull finner hon meningslöst. Hon avsäger sig den 
kontrollerande och stödjande uppgiften i form av åtgärdsprogram 
genom att argumentera för att tiden inte räcker till. I det avseendet 
ger hon uttryck för motstånd i den maktrelation hon har till sitt upp-
drag. 
 
Britta anser att två grupper av elever utkristalliseras i den 
pedagogiska frihet som skolan ansvarar för: de som kan hantera sin 
självreglering före skolstarten och de som är i behov av handfast 
styrning. ”För vissa elever som är vana, så självgående, att när de 
kör fast, då ringer jag väl och frågar museet själv då. (…) Vissa 
barn har det med sig redan i ettan andra har det inte ens i sexan”. 
Att inte ha internaliserat den förväntade självregleringen i skolår 
sex kan tolkas som föreställningen om att eleven inte anses funnit 
förmågan eller att läraren misslyckats styra eleven till de 
möjligheter som givits.  
 
Elevernas olikheter kategoriseras och uttrycks som svaga barn, 
mellanbarn, inte fullt mogen, väldigt duktiga och inte teoretiker. 
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… det finns de svaga barnen och de har vi jättestor respekt för och så finns det 
de som är mellanbarnen och så finns det de som är väldigt duktiga, som vi inte 
får glömma förstås (Margareta). 

 
… och de är helt ljuvliga ungar, de är jättefina och gulliga (…) de köper det 

jag gör. Det känns jättebra (Gerd). 
  

Elevers olikheter definieras efter uppfattade prestationer och 
relateras till varandra. Två poler möter normalvarianten och be-
skrivs som de svaga och de väldigt duktiga. I talet formas synen på 
elevers olikheter där elever som kategoriseras som svaga inte ska 
mötas annorlunda än elever som befinner sig inom normalvaria-
tionen. Elever som kan prestera mer än andra utmärker sig och 
anses vara väldigt duktiga. Att inte glömma dem indikerar att dessa 
elever har funnit den självreglerande friheten och på så sätt upp-
märksammas de inte i lika stor utsträckning som övriga elever när 
det gäller kontroll, omsorg eller disciplinering. Gerd ger exempel 
på att ”ljuvliga ungar” relateras till hur hon accepteras som lärare. 
Det ger henne en behaglig känsla av pastoral karaktär.  

 
Man kunde ju önska att det fanns mer resurser till skolan för att kunna hjälpa 

dom här eleverna som har det riktigt svårt och som behöver ha extra hjälp. Men 
som det har blivit nu i organisationen så är ju specialpedagogen till för att ge mig 
råd hur jag skall göra med den här eleven och då känns det mer som, jaha, vad 
ska dom andra göra då? Dom andra 26 stycken. Så att på något vis, det som 
fanns förr, när varje skola hade en resurslärare. Det skulle i alla fall jag önska att 
det fanns någon person (Anna). 

 
Marianne: Vad ska en resurslärare göra? 
 
Antingen ta klassen eller så att man får sitta med en eller två elever och ha 

extra genomgång i vad det är det de nu behöver t ex matte, läsa extra och så. Det 
beror ju på vad det är för person så klart. Är det en utbildad specialpedagog, att 
den personen vet kanske mer än vad jag gör. Stödja eleven med svårigheter. Att 
den personen sitter med en elev. Men det måste ju vara så att de har byggt upp 
ett förhållande för att det går ju inte med en vilt främmande person att komma 
och plocka ut en elev. Det är ju det sociala där också man måste respektera 
barnet (Anna). 

 
I utsagan beskrivs flera olika tekniker, av pastorala och disciplinära 
drag, för att stödja och kontrollera elever. Specifikt de elever som 
anses ha stort stödbehov. ”Stödja elever med svårigheter” ”… 
jaha, vad ska dom andra göra då?” En teknik är att en person del-
tar i undervisningen av hela klassen samtidigt som hon själv tar 
hand om de elever som hon anser är i behov av särskilt stöd. En 
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annan teknik är att elever som är i behov av stöd får detta av en för 
eleven känd person. I teknikerna finns omsorg invävd såväl för 
läraren själv som för elever. Omsorgen om sig själv innebär att 
läraren kan hantera de elever som har förmågan att utföra sina 
uppgifter med stöd av henne. Omsorgen om elever handlar om 
relationens betydelse för lärandet ”… det går ju inte med en vilt 
främmande person”. I lärarens tal om vilka tekniker som kan 
underlätta praktiken finns en psykologisk och social förståelse för 
lärandet där relationens betydelse framträder. 
 
De elever som anses vantrivas i nuvarande skolsystem borde ges 
andra möjligheter. Behov finns därför av utvidgning av lokalut-
rymmen och tillsättande av fler personer för att vissa elever ska få 
möjligheter till aktiviteter utanför skolbyggnaden. 

 
Skolan är ju alldeles för mycket teori och det blir ju mer och mer. Ta t.ex. 

Jesper som är en praktisk kille. Att få lite mer tid till att göra praktiska saker. Få 
mer utrymme för det. Eller som Rasmus, han som inte vill göra någonting just 
nu, som bara längtar efter fiskespöet och kan gå ut till sjön och bara ställa sig och 
fiska. Att det finns mer tillåtelse att få göra så. (…) Ja, mer utrymme och en 
person som kan vara med dem, ge dem frist från den vanliga tråkiga skolan. 
Kunna ha möjlighet att baka, fiska och hålla på med mycket praktiska saker 
(Anna).  
 
Utsagan kan ses som ett exempel på motstånd mot den existerande 
maktrelationen, d.v.s. läraren finner sig själv delaktig i en styrnings-
mentalitet som hon inte vill delta i. Hennes strategi är att kunna ge 
mer frihet till elever under kontrollerade former, vilket hon inte 
förmår ge. Uttalandet kan även tolkas som ett slags ansvarsbefrielse 
från hennes eget uppdrag. Hon ger upp kampen för att förändra den 
pedagogiska praktiken. De teoretiska handlagen särskiljs från de 
praktiska och skolan som fenomen beskrivs därmed som svår att 
reformera. Svårigheterna definieras som att det är skolan som 
inte passar för vissa elever eftersom skolan inte är tillräckligt 
stimulerande och eleverna ska förskonas från den. Detta har att göra 
med föreställningen om att en del elever är mer teoretiskt lagda än 
andra elever. Avvikelsen definieras, i en omsorg om elever, på 
så sätt att de elever som inte finner sig tillrätta med de krav som 
ställs på teoretiskt lärande borde befrias, ”… han som inte vill göra 
någonting just nu, som bara längtar efter fiskespöet”. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att i ”Talet om elever” utkristalliser-
ar sig maktrelationer av såväl produktiv som repressiv karaktär. I 
lärarnas utsagor ges föreställningar om möjligheter och svårigheter 
att hantera läraruppdraget i mötet med elever. Lärarnas beskriv-
ningar av sitt uppdrag som en frälsningslära av pastoral karaktär. 
Det är lärarens uppgift att forma eleverna och se till så att lärandet 
sker i ett ”fungerande klimat” – allt för att uppnå välbefinnande och 
produktivitet. Förståelse finns för avvikelse när omständigheterna 
är hanterbara och relaterade till t.ex. en specifik dag i veckan. 
Målet är att styra elever till produktivitet såväl i nutid som in i 
framtid. Min tolkning är att lärare och elever är fångade i ett system 
av maktrelationer som skapar motstånd från alla parter. I lärarnas 
frihetsutrymme skapas motståndsstrategier i form av vägran att 
underkasta sig vissa åtaganden. För lärarnas del ges detta uttryck i 
att inte upprätta åtgärdsprogram när de anser att de inte mäktar med 
uppgiften. Specialpedagogiska arbetsformer som t.ex. rådgivning 
anses inte heller tillräckliga, eftersom när en elev får uppmärk-
samhet lämnas övriga elever ensamma i klassrummet. Behov finns 
av en resurslärare, utvidgning av lokaler och en utökad personal-
styrka. Det kan tolkas som att när inte dessa möjligheter ges skapas 
motstånd i de maktrelationer som finns mellan lärare och styrnings-
systemet.     
 
Lärarnas strategier har sina utgångspunkter i de diskursiva före-
ställningar som finns om läraruppdraget, nämligen att skapa 
delaktighet samt lugn och ro i klassrummet. I styrningen av 
eleverna balanserar lärarna mellan omsorg och disciplinering. I de 
normaliserande bedömningarna (Permer & Permer, 2002) ingår 
disciplinering vilket inbegriper att urskilja avvikelse. Elever be-
nämns och rangordnas med utgångspunkt i uppfattade kompetenser 
och färdigheter som t.ex. svaga barn, mellanbarn, duktiga och 
ljuvliga ungar. Föreställningen är att elever som anses ha det riktigt 
svårt är i behov av individuellt stöd och behöver extra hjälp. Ett 
annat exempel är utsagor om att elever borde befrias från skolan. 
Det kan tolkas som att det är idéer som ligger till grund för 
strategier så att uppdraget blir hanterbart. Idéer av detta slag ges 
ingen respons på eftersom dessa inte finner sin relevans idag. I talet 
om elever kategoriseras de med utgångspunkt i prestationer och 
skolintresse. Elevers prestationer och agerande vägs och mäts vilka 
ingår i ett diffierentieringssystem där gällande definition av 
normalitet ska uppnås. Detta kan finna stöd i vad Foucault (1998) 
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skriver om hur den disciplinära makten för samman ”… handlingar, 
prestationer och enskilda uppförande till en helhet som på en gång 
utgör ett fält för jämförelse, ett utrymme för differentiering och 
principen för en regel som det gäller att lyda” (Foucault, 1998, s. 
214). 
 
 
Samverkan som styrning 
I utsagorna ges uttryck för att lärarna likväl som eleverna är 
fångade i en pedagogisk praktik som inte ger möjligheter till 
individuell frihet. Att hantera upplevda svårigheter som t.ex. att få 
elever till att finna ro och intresse i skolarbetet bekymrar dem. 
Britta säger att hon har svårt att räcka till för alla elever som 
behöver hennes hjälp. Hon önskar stöd av olika yrkesverksamma 
grupper och att stödet ska finnas ”där i tid”. Britta beskriver sin 
frustration ur två perspektiv. Ett perspektiv utgår från eleven som 
hon anser är i behov av stöd och ett annat perspektiv beskriver 
hennes eget behov av hjälp. Tanken är att genom andra experters 
kunskaper få förklaringar och stöd både till sig själv och till eleven. 
Detta för att förändringar ska ske med den avvikelse som hon upp-
fattar att eleven bär på.  

 
… kanske vi bestämmer någonting. Eller här i arbetslaget eller vid 

elevvårdskonferens. Alla är med, specialpedagogen, kuratorn och rektor. Så tar 
jag upp att jag är i behov av en logopedutredning. Så tar alla upp sina svarta 
böcker och bokar in en tid och då tar det en månad till för att få iväg papper. Det 
tar för lång tid. Det är för lite folk. De har för många skolor, för många elever. T.ex. 
vår specialpedagog. Hur många elever och skolor har hon? Det kan inte vara 
så att bara två psykologer är anställda i kommunen. Det är för få. Det mal för 
långsamt. Om jag slår larm ska det inte ta ett år. Det är så långa köer. Det är för 
många barn. Det borde man slå larm om. Det är ju hemskt. Man känner sig makt-
lös (Britta). 

 
Utsagan är ett exempel på den pastorala maktens karaktär. Brittas  
föreställning är att elever som definieras vara i behov av hjälp ska 
få stöd inom en rimlig tid. Det är idéer om att elever inte kan vänta 
på experters kunskaper för att uppnå hälsa och välbefinnande. 
Elevers och lärares tid är begränsad. Hon känner sig maktlös, vilket 
kan tolkas som att den att pastorala maktens karaktär ställer krav på 
uppoffring från läraren för att uppnå välbefinnande. 
 
I lärarnas utsagor om elever och föräldrar som inte upplevs vara 
tillräckligt delaktiga, definierat vara i behov av stöd eller i någon 
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form av risk, skapar samverkansbehov såväl inom verksamheten 
som med andra verksamheter. Lärarna anser att stöd och hjälp från 
andra verksamheter är svårt att få såväl för dem och som för elever.  
 
Lärarna ger uttryck för att det finns en oacceptabel tröghet i 
systemet som resulterar i en frustrerande väntan på att något ska 
hända. När beslutet väl har tagits för kontakt med rätt instanss, t.ex. 
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), socialtjänst eller logoped 
finns förväntningar på att stödet ska finnas där omgående. ”Tiden 
rinner iväg” och lärarna uppmanar ofta föräldrarna att vara aktiva i 
kontakten med berörd verksamhet eftersom:  

 
… vi ser det här barnet som jag har bett om hjälp kanske redan i år ett, så drar 

det iväg ett helt läsår innan det över huvudtaget händer något (Anita).   
 
Man känner en frustration därför att det känns så att det man siktat in sig på, 

att det är ett stort besluta att ta, om man ska gå till BUP, eller ge förslag till 
föräldrar att gå till BUP. Då har man tänkt långt innan man ger ett sånt förslag 
(Anna). 

 
Vid tal om att upptäcka och kategorisera elever som faller utanför 
normalvariationen och som befaras vara i något slags risk nämner 
alla lärarna flera tecken på avvikelse. Ett exempel:  

 
Men visst finns det ju redan barn i min klass och i andra klasser som jag har 

sett och som man har extra koll på. (…) Sådana som har koncentrations-
svårigheter. Som inte kan koncentrera sig i klassrummet och inte har någon 
motor och inte kan komma igång. Så är det alltid att man får vara observant 
(Sofia). 

 
… kan vara trötta. Alla har det inte så bra, de är ju så präglade de första åren 

(Anita).   
 
Utåtagerande barn och som alltid är i konflikt och bråk. Det kommer klagomål 

på dem (Johanna).  
 
… det finns ju alltid barn med läs- och skrivsvårigheter eller problem med 

matte eller något, att de inte ätit frukost t.ex. (Anna). 
 

Elever, som anses befinna sig i något slags risk, bedöms ha en 
problematisk relation till den pedagogiska praktiken och/eller till 
hemmet. Det är elever som inte kan koncentrera sig och som saknar 
inre motor, som har läs- och skrivsvårigheter, problem i matematik 
eller inte ätit frukost. Elever uppmärksammas genom andras upp-
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fattningar vilket även är en aspekt som styr lärarnas föreställningar 
om elever. Lärarnas strategier och tekniker är att genom över-
vakning noga observera och hålla uppsikt över elever. 
 
Ett stort beroende av föräldrarnas intresse och acceptans av skolans 
olika strategier uttrycks. Föräldrarna kommer ofta spontant till 
skolan för korta samtal eller medverkan under aktiviteter, vilket 
uppskattas av lärarna. Lärarna anser också att de är i stort behov av 
föräldrarnas delaktighet i fostran av eleverna och lärarna har krav 
på att de intresserar sig och engagerar sig i sina barns skolgång. 
”Jag vill ju tro och hoppas att det är så att de är måna om sina 
barn, att de vet vad de gör i skolan …” (Sofia).  Lärarna arbetar 
dagligen med elevernas inbördes fostran av varandra, där lärarna 
har ansvaret att forma barnen. ”Det ligger ju på mig att få barnen 
att ta hänsyn till varandra och respektera varandra, att man får 
arbetsro” (Sofia). 
 
Eleverna beskrivs i relation till uppfattade hemförhållanden och 
specifikt i förhållande till hur mödrarna agerar. Förklaringar hän-
förs till varför elever är som de är. ” … men på nåt vis måste man 
få föräldrarna att förstå deras stora bit i det här. Det går inte hur 
mycket jag än arbetar, jag har ju dem inte dygnet runt…” (Gerd). 
Detta kan tolkas som att elevers fostran är en ständigt pågående 
process och föräldrar som inte visar på delaktighet uppfattas med 
skepsis. 
 

Det är nästan det svåraste med de här barnen att de inte har någon som bryr 
sig. Alla har det inte så särskilt bra. De är så präglade av de första åren. Har 
Anders mamma någonsin läst någon saga och suttit och gullat med honom? Jag 
vet inte. Jag tror inte Petters mamma riktigt har sett Petter. Jag tror inte att 
Anders mamma har gjort det. Jespers mamma och Rasmus mamma har säkert 
gjort det. De är annorlunda. Någonting är det mellan Jesper och hans mamma. 
Han gillar sin pappa. Det är hans idol. Jesper och hans pappa har affären ihop. 
De har något ihop. (…) Tänk om man hade dom här killarna. Hjälpa dom, fick 
stötta dom hemma med läxor och läsning (Britta). 
 
Utsagan visar både på omsorg och på disciplinering med krav på 
förbättringar för eleverna. Föreställningarna om föräldrar och 
elever påverkar varandra och beskrivs i relation till uppfattade 
hemförhållanden (jfr Permer & Permer, 2002; Popkewitz, 1998). 
Att ha någon som bryr sig om och stöttar hemma med läxläsning är 
ett önskvärt sätt för föräldrar att styra. Lärarens utsaga kan tolkas 
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som att föreställningen är att föräldrar som läser sagor, bekräftar 
sina barn och tar del av skolarbetet bidrar till att elever klarar av 
skolarbetet bättre. Föräldrar som inte agerar enligt dessa före-
ställningar riskerar att bidra till att eleverna inte klarar av skolans 
krav. Riskdefinitionen förläggs utanför den pedagogiska praktik-
en. Nedan följer ett exempel på föreställningen om hur produktiva 
yttre processer skapar en förändrad inre självbild hos eleven: 

 
… jag har sett så många barn som har fått konstiga stämplar på sig. … det 

måste vara en helt ny chans alltså att tänka bort från det här negativa man hört. 
På något konstigt vis så händer det någonting med de barnen, det gör det, även 
om de har kvar kanske ett dåligt beteende, men på något vis måste man se bakom 
de här beteendena, vad står de för någonting. Står det för att man kanske har det 
jättejobbigt hemma … och det är dåligt med pengar. Då självklart vill man bli 
sedd. Man har ont både här och där, det är inte alls konstigt egentligen. Och inte 
bara sätta en etikett på den eleven, att han är lat, då reser sig håren på mig 
(Johanna). 

 
Under skolåret uppdagas att några elever på skolan är utsatta för 
mobbning. Under hösten genomförs ett föräldramöte där lärarna 
har för avsikt att informera om språkarbetsplanen, portfolio-
arbetet och lärarnas syn på lärandet. Lärarna inledde föräldramötet, 
som var välbesökt men blev avbrutna av en förälder som ville ta 
upp rastsituationerna. Han ansåg att de inte var tillfredsställande 
och att några elever inte vågade gå ut på rasterna med risk att bli 
mobbade. Alla lärarna blev överraskade och frågande varför 
föräldern ifrågasatte deras arbete.  

 
Men efter det här, alla gick hem och sov dåligt för det var en hel del andra 

påhopp sen efter också på lärarna. Man vet ju inte riktigt vad som döljer sig bak-
om bara, det får inte hänga i luften utan vi måste stå upp för det här. Vi fattade 
ingenting. Så då bestämde vi att vissa elever har vi specialbevakning på och 
antecknar vad som händer på timmar och på raster. Så vi bestämde vi kollar av 
dem, vi ringer hem och säger att vi har ett erbjudande. Vi kommer titta speciellt 
på ditt barn vad som händer runt det och sen vill vi att du ringer till oss var 
fjortonde dag och då får du berätta vad de har berättat hemma och så berättar vi 
vad som hänt i skolan. (Johanna) 

 
Lärarna följer upp händelsen vid nästa personalmöte och diskuterar 
livligt om vad som framkommit såväl vid föräldramötet som 
elevers agerande på raster. Margareta tar upp sin loggbok och säger 
att: ”I gårkväll skrev jag in i boken: Missnöjda föräldrar har miss-
nöjda barn. Missnöjda barn har missnöjda föräldrar. Vi måste få 
föräldrarna att lita på oss”. Detta kan tolkas som att föräldrar och 
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elever gör gemensamt motstånd mot de maktrelationer som skapas 
mellan dem och lärarna. Därefter söker lärarna olika lösningar och 
alla är överens om att Anita ber rektorn komma till skolan för att 
finna en acceptabel lösning av rastproblematiken. Några veckor 
därefter beslutas att fritidspedagogen ska vara mer delaktig på 
rasterna och att lärarna ska ha ett rullande schema som rastvakter. 
Det är exempel på makttekniker av disciplinär form, där föräldrar 
och lärare gemensamt noga observerar elever för informations-
utbyte. Därmed blir föräldrarna delaktiga i lärarnas uppdrag att 
fostra elever under skoltid och lärarna delaktiga i fostran av elever i 
hemmet. Detta kan tolkas som att föräldrars motstånd minskar och 
lärarna undslipper kritik på hur de hanterar sitt uppdrag. Men även 
lärarna själva är föremål för övervakning och styrning. När 
föräldrar gör motstånd mot hur lärarna hanterar sitt uppdrag blir 
lärarnas reaktion en tillfällig känsla av maktlöshet.    
 
Lärarna söker olika strategier och tekniker för att hantera den upp-
komna situationen och vid personalmötet görs ytterligare beslut 
inför framtiden. Det kan tolkas som att de är beredda att själva re-
konstituera sig genom självreflektion och självbedömning. Lärarna 
söker stöd i litteratur för att finna långsiktiga lösningar på den upp-
komna situationen. De beslutar sig för att läsa en bok om makt- och 
kamprelationer mellan barn och vuxna vilken ska vara underlag för 
vidare diskussioner i lärarlaget. 

 
… den handlar om en kampsituation varje dag och man känner att man löser 

den för stunden men inte i grund och botten, utan den ligger kvar där och man 
gjuter olja på vågen. Då har man inte löst problemet (Johanna).    

 
Sammanfattningsvis kan sägas att lärares definitioner av elever i 
risk kopplas till individ- och hemförhållanden. Individperspektivet 
utgår från lärares föreställningar om hur elever ska och bör vara. 
Hemförhållanden appellerar till idén om hur det ”goda” hemmet 
ska vara och hur det ”goda” föräldraskapet ska gestaltas. Det är de 
diskursiva sanningar om dessa fenomen som blir styrande. Elevers 
utsatthet kopplas även till tidsaspekten. Elever ska få stöd och hjälp 
”i tid”. Det är idéer om att elevers utveckling är kopplad till tid och 
att den är avgörande för att elever inte ska befinna sig i ”riskzon”. 
Därför anses tiden vara en viktig aspekt vid samverkan.  
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När lärarna uppfattar svårigheter att hantera uppdraget att styra sig 
själva och styra elever, tolkar jag att behov av samverkan skapas. I 
föreställningar om hur elever ska styras produceras olika former av 
strategier och tekniker där föräldrar och olika verksam-
hetsföreträdare förväntas samverka. Uppfattningen om att elever 
t.ex. inte deltar i skolaktiviteter eller att elever är okoncentrerade 
innebär att lärarna utmanas i frihetsutrymmet. Risken finns att 
styrningens form blir mer av repressiv karaktär än av produktiv 
karaktär när motstånd skapas i maktrelationen. Ett exempel kan 
vara hur informationen hanteras i den övervakning som sker av 
eleverna under skoltid och i hemmet för att vidta åtgärder mot 
mobbningen. Lärare och föräldrar kommer överens om strategier 
och tekniker av disciplinär art. Detta kan ses som ett exempel på 
Panopticon. Övervakningen kan ske när som helst i skolan och i 
hemmet. Den görs osynlig och eleverna görs ständigt synliga. 
Eftersom eleverna aldrig vet när övervakningen sker syftar den till 
att disciplinera även när övervakningen inte utövas. Min tolkning är 
att eleverna objektifieras och frihetsutrymmet begränsas. En 
kalkyleringsrisk är att styrningen kan leda till vad Foucault (1998) 
beskriver om examensprocesser: ”Det är det förhållandet att den 
disciplinära individen ständigt syns, att han alltid kan iakttagas, 
som håller honom kvar i hans beroende” (s. 219). 
 

Vad som skrivs 
I det föregående har lärares utsagor redovisats. I följande avsnitt 
redovisas innehållet från fyra elevers individuella mappar. Texterna 
är skrivna av eleverna själva, lärare och andra yrkesverksamma 
som på olika sätt kommit i kontakt med eleverna under de första 
skolåren. Lärares skrivna texter i loggböcker ingår även i avsnittet. 
 
Presentation av eleverna 
Lärarna ombads att välja några elever som bedömdes befinna sig i 
någon form av problematik och där olika slag av samverkan var i 
fokus. Fyra pojkar som alla haft någon form av stöd under sin skol-
tid valdes ut. En kortfattad presentation av eleverna inleder avsnittet
för att därefter följas av presentation och analys av elevernas indi-
viduella mappar. För att förhindra möjligheter till identifiering      har per-
sonliga uppgifter ändrats. Ändringarna påverkar dock inte analysen. 
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Petter: 
Är 12 år. Han har enligt lärarna svårt att koncentrera sig på skolarbetet. 
 
Anders: 
Är 12 år. Han är enligt lärarna alltför passiv i skolarbetet.
 
Rasmus: 
Är 12 år. Han har under skolåren bekymrat lärarna genom sitt svår-
hanterliga sätt att vara.
 
Jesper: 
Är 12 år. Han behöver enligt lärarna utveckla sitt tal, läs- och 
skrivförståelse. En nyupprättad ansökan finns om logopedutredning. 
 
 
Petter 
Vid genomgång av de fyra elevernas mappar framkommer att 
Petter har den mest omfattande dokumentationen. När jag går 
igenom hans personliga mapp är den fylld av papper (30 st), det 
äldsta daterat vårterminen i skolår 1. Lärares, klasslärares och 
specialpedagogers minnesanteckningar, protokoll och upprättade 
åtgärdsprogram finns i mappen. En anmälan till socialtjänsten och 
Petters egna anteckningar inför utvecklingssamtal finns även med. 
En del papper är underskrivna av klassläraren och specialpedagog 
men flera saknar underskrift.  
 
Petters första och andra skolår  
Petters olika svårigheter vad gäller koncentration, läsning, 
ordförråd och rörelsemönster beskrivs samt vilka åtgärder som ska 
vidtas under hans två första skolår. Hans koncentrationssvårigheter 
belyses inte närmare än att det är Petter som bär problemet och att 
han är i behov av att träna såväl sin motoriska som språkliga för-
måga. 

 
Petter har stora koncentrationssvårigheter. Han har stora brister i språk och 

ordförråd (Vårterminen skolår 1). 
 

Specialpedagogen redovisar att Petter genomgått ett motorik-
träningsprogram där bl.a. studsmatta, balansburkar och rullning 
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används. Han har svårt med rörelser och balans. I det första 
upprättade åtgärdsprogrammet, från vårterminen i skolår 2 
koncentreras uppmärksamheten på Petters läsning och han anses 
behöva läsa hemma en kvart om dagen. På ett ordkedjeprov20 får 
han stanine 6 på ordkedjor och han skriver stanine 3 på bok-
stavskedjor. I beskrivningar av förmåga till återberättande av sagor 
skrivs:  

 
Petter kan inte återberätta sagor. Han lyssnar inte (Vårterminen skolår 2). 

Petters tredje skolår 
Orsaker till Petters svårigheter vidgas i skolår tre till att även inbe-
gripa hemmet. Uppfattningen är att det är ”renlighet” och ”språket” 
som är problematiskt men även att Petter har behov av att för-
äldrarna intresserar sig för honom och visar omsorg kring hans 
person. Klassläraren skriver: 

 
Svårigheter med Petters renlighet och språket som bedöms vara grovt. Petter 

har svårigheter att berätta om olika händelser. Oro kring Petters hemsituation. 
Uppmanar föräldrarna att se till att han håller sig hel och ren och att någon 
hemma tar tid att lyssna och fråga när han berättar om vad han har läst (Hösterminen
skolår 3).   
 
Beslut tas tillsammans med mamman och Petter att: 

 
Petter ska berätta hemma vad som händer i skolan. Det är viktigt att han 

tvättar sig noga och att rena kläder läggs fram på kvällen (Höstterminen skolår 3).
 
I ett åtgärdsprogram från vårterminen i skolår 3 visar Petter att han 
gör bättre från sig i skolan. Han är inte blyg. Han har kamrater, gör 
sina läxor och matematiken ”går bra”. Vid uppföljningsmötet 
konstateras att han fortfarande är smutsig, att koncentrations-
svårigheterna består, trots att han läser koncentrerat, inte förstår 
mycket av det lästa.  

 
Petter arbetar bra i skolan. Han säger att han blir retad ibland men har svårt att 

berätta vad som händer på rasterna. Andra barn reagerar ibland på att Petter inte 
är ren (Vårterminen skolår 3). 
 
 
                                                 
20 Testet har utvecklats av Jacobsson (1993) och syftet är att mäta ordavkodningsförmåga/ 

ordigenkänning och motorisk-perceptuell diskriminationsförmåga. Testet kan användas för att få en 
översikt över elevens lästekniska förmåga och att identifiera personer med lässvårigheter eller 
dyslexi. Individuell bedömning hur långt en elev har kommit i sin ordavkodningsutveckling 
(Pehrsson & Sahlström, 1998, s 62). 
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Petters fjärde skolår 
Petters koncentrationssvårigheter består under skolår fyra. För-
bättringar vad det gäller läxläsning har inte skett och han har ett 
vulgärt språkbruk. Nya upptäckter görs kring Petters hemförhållan-
den och misstanke finns att han tittar på våldsfilmer. Inför en elev-
vårdskonferens skrivs att Petter är okoncentrerad, skapar oro, får 
ingenting gjort och är ”lustigkurre”. I ett protokoll från utveck-
lingssamtal under höstterminen skriver klassläraren: 

 
Petter har allvarliga koncentrationsproblem. Åtgärder måste sättas in 

omedelbart för att Petter ska ha möjlighet att nå målen i femman. Uppfattar tvek-
samhet hos Petters pappa. Påpekar för Petters pappa att barn går hem till Petter 
och tittar på våldsfilm vilket pappan inte känner till. Poängterar för pappan att 
han har ansvar för att se till att Petter får ett vårdat språk som går att använda till-
sammans med alla människor (Höstterminen skolår 4). 
 
I ett uppföljningssamtal strax före jul med föräldrarna konstateras 
att läxläsningen fortfarande fungerar dåligt. Ny träff bestäms till 
början av vårterminen för att diskutera eventuell testning. I ett 
protokoll från utvecklingssamtal senare på vårterminen i skolår 4 
står skrivet att Petter springer omkring för mycket på lektionerna 
och läxläsningen brister. Petter tycker själv att förbättringar har 
skett och stödjer inte lärarnas uppfattning. Beslut tas på att: 

 
Petter ska sätta sig när läraren ger ett tecken med handen som bara riktas till 

honom. Petter kan gå ut och springa runt skolan vid behov. Petter ska testas med 
DLS (Vårterminen skolår 4). 

 
Resultat från DLS- test 21 visar att Petter har mycket lågt värde: 

 
Petter läser snabbt och bra men återberättar mycket torftigt. Förstår inte 

poängen och verkar inte bry sig om att förstå. Han är i behov av enkla texter. Får 
ett Lexiaprogram (Vårterminen skolår 4). 
 
 
Petters femte skolår 
Enligt klassläraren eskalerar Petters svårigheter vilket resulterar i 
en anmälan i slutet av vårterminen till socialtjänsten. Under åren 

                                                 
21 DLS för klasserna 4-6. Testet är ett standardiserat grupptest och används som ett diagnosin-

strument för att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga. DLSM är diagnostiska läs- och skriv-
material. Testet är diagnosinstrument för att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga. Syftet är att 
kartlägga färdigheterna i läs- och skrivning. Underlag för individuellt anpassad undervisning och 
för att begära resurser åt elever i behov av särskilt stöd och stimulans (Pehrsson & Sahlström, 1998, 
s. 43, s. 44 - 45).  
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har olika insatser satts in som t.ex. bokband under ledning av 
specialpedagog och skolpsykolog. Oro uttrycks inför skolår 6 
genom att man tror att klasstorleken har negativ påverkan på Petter. 
Förslag läggs på liten grupp och han behöver övervakas för 
kontroll. Föräldrarna delar inte lärarnas oro och lärarna anser att 
föräldrarna behöver bistå Petter med hjälp för att han ska planera 
sin tillvaro bättre.  

 
Petter har svårt att koncentrera sig på skolarbetet, han är sällan tyst och han 

har ständiga ljud för sig. Han har svårt att förstå tillsägelser och svär. Klass-
kamraterna är irriterade över Petters beteende och har svårt att jobba när Petter 
finns i närheten. Petter har åsikter om det mesta men vet ofta inte vad han pratar 
om. Petter har skött läxan väldigt bra sedan skolstarten (Höstterminen skolår 5). 

 
De nationella proven i femman visar att Petter har stora svårigheter 
i alla tre kärnämnena. Klassläraren skriver: 
 

Petter har inte nått målen i kärnämnena. Han har svårt att se sin roll i skol-
arbetet. Vill inte ta emot enskild hjälp. Vill inte lyssna på bok på band. Petter är 
okoncentrerad, lyssnar bara till korta sekvenser. Oron har tilltagit under våren. 
Kan koncentrera sig i 20 minuter. Han hittar på dumheter och är lättledd. Petter 
har behov av att vara i liten grupp under sexan (Vårterminen skolår 5). 
 
I maj under skolår 5 gör klassläraren en anmälan via brev till 
socialtjänsten. I anmälan står skrivet:  
 

Petter har under flera år haft svårigheter i skolan. Hjälp har under året erhållits 
av skolpsykolog och specialpedagog för att på bästa sätt hjälpa Petter i skol-
situationen. Petter saknar stadga i hemmet som troligtvis kan bero på dålig 
kommunikation mellan föräldrarna. Jag hyser stor oro för Petter och det är viktigt 
att han får lugn och ro omkring sig i skolan och i hemmet (Vårterminen skolår 5). 
 
I minnesanteckningar från träff i juni med mamma, pappa, rektor, 
klasslärare, specialpedagog, skolpsykolog och socialsekreterare 
närvarande skrivs:  

 
Petters koncentrationssvårigheter har ökat och han vill hela tiden testa 

gränserna. Behov finns att bevaka honom hela tiden så att han inte hittar på dum-
heter. Inser inte själv att han har svårigheter och vill inte ta emot hjälp. 
Nationella provet visar på att Petter har stora svårigheter i alla tre kärnämnena. 
Stor oro hur Petter ska klara av att gå i en stor klass nästa år med 25 elever. 
Föräldrarna har inte märkt någon ökad oro hemma. Petter behöver hjälp med 
planering och mycket tydliga budskap både hemma och i skolan (Vårterminen 
skolår 5). 
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Beslut tas att skolan ska hjälpa föräldrarna att lösa konflikten och 
rektor ska informeras omgående om utgången. Petter ska informer-
as om vad som har framkommit. 
 
 
Petters sjätte skolår 
Höstterminen i skolår 6 består klassen av 24 elever. Inför utvecklings-
samtalet i september beskriver Petter sin egen bild av skolan  genom
att sätta kryss i ett formulär som har utformats om trivsel i skolan.  

 
Trivs bra i skolan. Jobbar ganska bra. Rasterna är bäst. Inget speciellt dåligt i 

skolan. Engelska, svenska och SO går bäst. Matte går sämst (Höstterminen skol-
år 6). 

 
I åtgärdsprogrammet som upprättas veckan efter utvecklings-
samtalet skriver Petter att träslöjd, engelska, svenska, läxorna, 
huvudräkning fungerar bra och att han gillar fotboll. Under 
rubriken Framtidstro har han satt ett kryss på en hög siffra. Läraren 
har skrivit:  

 
Svenska fungerar mindre bra liksom engelska. Petter låter högt under 

lektioner och han stör andra kamrater och han stökar lite. Flera kamrater har 
riktat klagomål på Petter att han stör och han kan slänga ur sig ”Håll käften 
käring”. Vid uppföljning två veckor senare konstateras att Petter har lugnat ner 
sig och går in för skolarbetet. Ny uppföljning under hösten (Höstterminen skolår 
6). 
 
Inför skolår 6 uttrycker Petter själv uppskattande omdömen om 
skolarbetet och sina egna prestationer. Lärarna skriver om en till-
varo av svårigheter för Petter, lärarna och klasskamraterna vilket 
inte överensstämmer med hans egen syn på tillvaron. Vid sista upp-
följningen konstaterar lärarna att framsteg har gjorts och uppfölj-
ning ska ske under hösten. Något förtydligande av orsakerna till 
Petters förändring i början av höstterminen ges inte. Jag finner inte 
några fler skrivna dokument när jag studerar mappen sista terminen 
i skolår 6. I början av vårterminen i skolår 6 skriver läraren i sin 
egen loggbok:  

 
Petter är sedan några veckor snurrigare än vanligt. Han är orolig i klass-

rummet och inte alls koncentrerad på sina uppgifter som han brukar. De 
kopplingar och associationer han gör är helt uppåt väggarna (Loggbok, 
vårterminen skolår 6). 
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I slutet av vårterminen i skolår 6 skriver läraren i loggboken:  

 
Åter lugnt i klassen. Förutom Petter som numera studsar omkring på tå och 

flackar med blicken. Vad är han orolig för? Högstadiet? Hur sommarlovet ska 
bli? Vet han var han ska bo? (…) Mycket fundersam över Petters boende. Hur 
kan han få lugn och ro när han inte vet från dag till dag var han ska sova? Hur 
kan och ska han kunna hålla ordning på sina saker, läxor m.m. när han är på så 
många ställen? Särskild oro inför 7:an. (…) Klassammansättningsförslag till 7:an 
har lämnats in. Vi har föreslagit att Petter skulle få en chans att börja om med 
helt nya klasskamrater. Han är väldigt svår att placera in tillsammans med någon 
från klassen. Men det finns många frågetecken runt detta? Hur kommer han själv 
att ta det? (Loggbok, vårterminen skolår 6). 
 
 
Sammanfattning av Petters individuella mapp 
De svårigheter som klasslärare, lärare och specialpedagog anser att 
Petter har i skolår 1 består under årens lopp. Petter beskrivs vara 
avvikande i förhållande till övriga i klassen i såväl sitt agerande 
som i svårigheter när det gäller att utföra uppgifter i skolämnena. 
”Han hittar på dumheter och är lättledd”. Petter bedöms ha 
koncentrationssvårigheter och han har svårt att läsa texter och att 
återberätta dem. I texten återkommer kommentarer om Petters sätt 
att agera liksom krav på att han ska ändra sitt beteende. Skriv-
ningarna från skolår 1 och skolår 2 har fokus på Petters sätt att 
vara. Hans oacceptabla sätt att vara består och uppfattningen om 
bakgrunden till dessa utvidgas till att även omfatta hemmet i skolår 
3. Föreställning är att Petter saknar stadga i hemmet vilket lärarna 
anser beror på att föräldrarna har svårt att kommunicera med 
varandra. Få förbättringar av Petters beteende lyfts upp. Min tolk-
ning är att texten skrivs i en repressiv anda där den disciplinära 
styrningen är framträdande. 
 
Skolans försök att finna lösningar under årens lopp för att förbättra 
Petters skolsituation beskrivs. Petter genomgår motorikträning och 
han testas på olika sätt. Lärare ska använda synliga och osynliga 
tekniker för att han ska lära sig kontrollera friheten i klassrummet 
t.ex. genom handsignaler. Upprepade försök görs för att föräldrarna 
ska dela lärarnas uppfattning om Petters behov av förändring. 
Klassläraren önskar större engagemang från föräldrarnas sida både 
i skolarbetet samt beträffande Petters hygien. I texten uttrycks 
behov av föräldrarnas delaktighet i fostran av Petter men även av 
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deras delaktighet i sin egen fostran som föräldrar. Det är de som 
ska lägga fram kläder till Petter och bry sig om hans skolarbete 
vilket, jag tolkar sker i en såväl pastoral som i en disciplinerad 
anda. Målet är att Petter och föräldrarna är beredda att förändra sig 
själva bl.a. genom självkontroll och självbedömning.  
 
Petters egen syn på skolan tas inte tillvara. Den lämnas och 
kommenteras inte. Den finns inte. I den diskursiva praktiken 
definieras Petters svårigheter som sammankopplade med hans 
hemförhållanden. Han lyssnar inte och han behöver övervakas för 
kontroll. Svårigheterna att hantera Petters odisciplinerade agerande 
och föräldrarnas oförmåga att förändra hemförhållandena föran-
leder en anmälan till socialtjänsten. Vid ett tillfälle nämns en träff, 
juni skolår 5, där flera berörda deltar. I kommentarer om upprepade 
försök att förmå föräldrarna att ändra uppfattning, uttrycks ett 
oförstående från pappans sida kring tolkningen av omständigheter-
na bakom Petters agerande. Behov finns att kontrollera Petter i det 
frihetsutrymme som han inte själv anses kunna bemästra. Hans 
motståndsstrategier kan tolkas som att de utmanar de diskursiva 
föreställningar som finns om honom och de strategier och tekniker 
som kommer till uttryck. Uppfattningen är att han inte har internali-
serat självregleringstekniker. Han har inte förmåga att disciplinera 
sig själv genom självbedömning och självkontroll. Hans beteende 
tolkas som störande. Koncentrationsförmågan är enligt texten 
tidsreglerad och uppgår till 20 minuter. Det är han som utgör 
problemet när jämförelse sker med normaliserande bedömningar. 
Övriga elever anses ha internaliserat självkontroll. Petter stör alla 
andra.  
 
Under skolår 6 sker förbättringar av Petters beteende. Upp-
fattningen är att han har lugnat ner sig och ”går in” för skolarbetet. 
En förbättring sker vilket ges uttryck i loggboken. Den är dock 
temporär. Petter beskrivs vara orolig. Läraren pendlar mellan den 
pastorala maktens strategier genom omsorg över hans hemsituation 
och behov av disciplinering och kontroll i skolan. Föreställningen 
är att han behöver lugn och ro för att klara av skolarbetet. Frågor 
ställs om Petters hemförhållanden. Detta kan tolkas ske i omsorg 
över hans totala situation och undran över hans egen självbild. Att 
vara svårplacerad är föreställningen om att andra elever inte bär på 
de svårigheter som hon anser att Petter har.  
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Anders 
Anders mapp är ”tunn” med sammanlagt fem papper.  
 
Anders femte skolår  
Det första åtgärdsprogrammet är upprättat i maj skolår 5. Lärarna 
är inte nöjda med Anders koncentration. Önskemål finns att han 
ska bli mer självständig i sitt skolarbete och mer initiativrik vad det 
gäller läxor. Klassläraren skriver:  
 

Kontinuerlig kontakt med föräldrarna under våren. Vi diskuterar Anders 
sociala situation, kamratrelationer, koncentration inför skoluppgifter, läxläsning 
och större möjligheter för Anders att bli mer självständig. Under rubriken 
Överenskommelse skrivs: 

- försöka bli mer självständig, -  säkrare på multi-
plikationsuppsättning, - läxorna har blivit bättre 
men måste sätta igång själv utan tjat, - ringa läraren 
varje vecka och rapportera (Vårterminen skolår 5). 

 
Anders förväntas reglera sin egen frihet. Han ska inte sysselsätta 
sig med annat än vad som krävs av honom. Han ska koncentrera sig 
på skolarbetet utan tillsägelser. Anders ska noga observeras för in-
formationsbyte mellan läraren och mamman. 
 
Anders sjätte skolår 
Två ytterligare åtgärdsprogram finns i mappen vilka upprättas 
under höstterminen. Läraren skriver:  

 
Anders och Emanuel bryr sig för mycket om varandra under lektionstid. För 

att Anders ska utvecklas i skolarbetet behövs stöttning och hjälp från mamman 
och lärarna. Anders behöver koncentrera sig på lektionerna. Han vill sköta läxan 
själv (Höstterminen skolår 6).  
 
Anders skriver själv:  

 
Eget skrivande på engelska tar tid. Matte trögt (Höstterminen skolår 6). 
  

Anders har fyllt i kryss på en blankett vad han tycker bäst om i 
skolan. I svenska tycker han om att lyssna och återberätta läst text. 
Att arbeta med bok och band, läsa och plocka ut fakta finner han 
roligt. Han har satt ett kryss för att han behöver ha hjälp med att 
strukturera berättelser med tankebanor. I engelska behöver han för-
bättra ordförråd och stavning, genom att t.ex. delta i en ordverk-
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stad. I matematik behöver han ha hjälp med klocktid, tidsskillnader 
och digitaltid.  
 
Inför utvecklingssamtalet i september fyller han i en blankett med 
värderingsfrågor angående trivsel i skolan. Här finns linjer med 
kryss som ska sättas vid positiva respektive negativa upplevelser. 
Anders trivs mycket bra med klasskamraterna och lärare liksom 
med rasterna. Han anser att han arbetar dåligt på lektioner. Bäst 
tycker han om matematik, idrott och slöjd. Engelska tycker han 
sämst om. Koncentrationen är ibland bra och ibland dålig. Själv-
ständigheten pendlar mellan att behöva mycket hjälp till att vara 
självständig. Han har lätt för att samarbeta. Han förstår inte alltid 
vad lärarna går igenom och han säger nästan aldrig till när han inte 
förstår. Anders anser att kunskaper är viktiga men sköter inte alltid 
läxorna. Kryss i rutan för: ”Äter bra”.  
 
I slutet av vårterminen i skolår 6 skriver läraren i loggboken:  
 

Anders förstår instruktionen men han presterar inget. Det tar fruktansvärt lång 
tid att göra alla uppgifter även sådant där det inte har med eget fritt skapande att 
göra. (…) Anders har numera börjat ge blommor i veckans klassmöten! Dess-
utom kom han med ett önskemål om att göra en av fotbollplanstiderna till bandy 
tid. Jättebra förslag tyckte vi! Detta mottogs inte väl av grabbarna som spelar 
fotboll. Men alla har rätt att få sin röst hörd och detta förslag röstades igenom 
både i 5, 6:an och i 4:an (Loggbok, vårterminen skolår 6). 

 
När endast några veckor är kvar av vårterminen skriver läraren i 
loggboken: 

 
6:orna har varit på klassresa och nu har de flesta killarna definitivt lagt av och 

börjat sitt lov! Tankarna på sjuan återkommer ständigt! Hur ska Petter och 
Anders klara sig? Med tanke på det ansvar och den självständighet som krävs 
där! Men det är inte något som vi kan göra något mera för att förändra nu. Det 
har kämpats med i så många år dessförinnan (Loggbok, vårterminen skolår 6). 
 
Sammanfattning av Anders individuella mapp 
Anders anses vara i behov av att förbättra sin koncentration vilket 
innebär att fokus ska vara på de uppgifter som ska göras under 
skoltid. Målet är att han ska vara beredd att ändra sig genom själv-
kontroll. Att ”sätta igång utan tjat” är föreställningen om en elev 
som har internaliserat självregleringstekniker och kan utföra de 
uppgifter som förväntas. Anders motståndsstrategier är att inte 
”sätta igång” när han förväntas utföra sina åligganden. När han är 
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delaktig i blomutdelning och planering av rastaktiviteter 
uppmuntras dessa. Det appellerar till föreställningen om ett aktivt 
skapande subjekt. 
 
Områden som ska besvaras skriftligt inför utvecklingssamtalet är: 
hur svårt eller lätt han finner ämneskunskaper, självständighet 
kontra behov av hjälp vilket balanseras i relation till lärarna. 
Experter har genom utarbetning av ett frågeformulär ringat in stora 
delar av Anders liv. Ett exempel är kommentaren om hur han äter. 
Han förväntas delge uppfattning om sig själv och om sitt skolliv. 
Anders ska blotta sina innersta tankar vilket ska ge lärarna 
fördjupade kunskaper om honom. Öppenheten blir ett osynligt sätt 
att styra. Kommentarer om livet utanför skolan riktas mot 
läxläsningen. Mamman ska hålla uppsikt över honom och delge 
läraren information. Lärarens föreställning är att hennes kunskaper 
inte är tillräckliga för att Anders ska lyckas i skolan. Hon anser att 
han även är i behov av stöttning och hjälp från mamman. Lärarens 
text tolkar jag som styrning av såväl pastoral karaktär som av 
disciplinär art. Vilka förväntningar ingår i frågebatteriet? Hur 
sanningsenlig ska Anders svara? Texten i loggboken är även den 
exempel på hur lärarens kunskap styr vad som blir sanning i den 
rådande diskursen. Föreställningen är att självständighet och ansvar 
präglar de högre skolåren. Uppfattningen är att efter många års 
kamp har försök gjorts för att internalisera dessa idéer utan att 
lyckas. Jag tolkar lärarens text som uttryck för maktlöshet på så sätt 
att ”… det är inte något som vi kan göra något mera för att 
förändra nu”. Eleverna blir av beskrivningen avvikare och oförbätter-
liga. Tiden är slut.  
 
 
Rasmus 
Rasmus går i skolår 5. Hans individuella mapp innehåller åtgärds-
program, egna berättelser och olika brev (9 papper plus en liten an-
teckningsbok). Rasmus ger uttryck i skriven text att han inte tycker 
om gruppsamlingar, vilket han visar tydligt vid mina observationer 
i skolår fem. Detta uppfattar lärarna som ett stort problem. Han bär 
med sig sina åsikter om samling under sex år i skolan. Texten på 
varje papper är mycket kortfattad. I mappen finns en egen skriven 
text som besvarar frågor då han är 5 år.  
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Var bor du? I Stenåsa i ett hus med mamma, pappa och storebror. Var är du 
på dagarna? Hos dagmamma efter Lekis. Vad gör du där? Målar och spelar. 
Samling är inte kul. Vad gör du hemma? Pusslar och gör pärlplattor. Vad vill 
du bli när du blir stor? Köra tåg. 
 
Rasmus tredje och fjärde skolår 
I mappen skrivs på papper under höstterminen och vårterminen i 
skolår 3 att Rasmus ska träna på subtraktion, multiplikation och 
problemlösning. Han skriver själv att ”Problemlösning är inte kul” 
och under vårterminen tränar han extra på minus och gånger och 
”Problemlösning är lite roligare nu”. Läraren skriver under rubrik-
en omdöme:  
 

Snabb och duktig. Vill gärna arbeta med datorn – matteprogram 
(Höstterminen skolår 3). 
 
Senare på våren skriver Rasmus under rubriken: Vad vill du ändra 
på i fyran?  

 
Att läraren ska vara kvar. Vad har jag blivit bättre på? Bättre på engelska. Det 

gör mig glad? Att vi vann i mästerskapet. Så här tänker jag inför 4 an? Att det 
ska bli roligt (Vårterminen skolår 3). 
 
I mappen finns ett papper från logoped.  

 
Rasmus bör träna sin tunga mer (Vårterminen skolår 3). 
 

Vårterminen i skolår 4 skriver Rasmus:  
 
Förstår bättre matte nu – addition och subtraktion. Under rubriken: Problem-

lösning: Ganska kul. Skriven kommentar från (Lärarvikarie): Vill att Rasmus ber 
om hjälp oftare. Han ”kör sitt race.” Ibland blir det fel och kan inte accepteras. 
Annars jobbar han snabbt och har bra läshuvud (Vårterminen skolår 4). 

 
Rasmus ger uttryck för vad han tycker om och vad han vill föränd-
ra. Lärarvikarien skriver om behov av att kontrollera Rasmus. Fri-
heten får inte vara alltför vid utan bör hållas inom tillåtna ramar. 
Att fel uppstår kan inte accepteras. Här uttrycks med kraft vad som 
inte är acceptabelt beteende. Kontroll saknas över vad Rasmus för-
etar sig. Rasmus ska befinna sig inom de rådande föreställningarna 
om vad som är accepterat beteende. Att lösa uppgifter snabbt och 
bedömas ha ”bra läshuvud” ingår i idéerna om ett självreglerat 
subjekt och behöver därför inte åtgärdas. Att Rasmus ber om hjälp 
anses vara rätt och kan tolkas som att han är i behov av kontroll 
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men också av omsorg för att styra honom ”rätt”. Frihetsutrymmet 
måste begränsas. 
 
Nytt papper vårterminen i skolår 4:  

 
Rasmus ber om hjälp oftare. Läxorna tar tid. Rasmus har skrivit under rubrik-

en: Hur gick det? Jag ber om hjälp oftare. Läraren tycker att det går bra nu. Blev 
bara lite bättre på Internet (Vårterminen skolår 4).  

 
Rasmus har internaliserat skolans önskan om att han ska be om 
hjälp vilket innebär att läraren också blivit nöjd med Rasmus be-
teende. 
 
I en liten mindre anteckningsbok skrivs, läxbok i svenska: Av 17 
böcker är 9 utlästa. 
 
Rasmus femte skolår 
Höstterminen i skolår 5 finns ett papper med texten:  

 
Jag vill bli bättre på delat. 
 

Under året uppdagas att Rasmus blivit mobbad i perioder under sin 
skoltid. Han får aggressionsutbrott i skolan och lärarna försöker 
finna olika lösningar. Läraren skriver i loggboken: 

 
Klassmötet: Rasmus ger veckans blomma till alla sina kompisar. Det har han 

inte gjort förut någon gång. Det verkar som om våra åtgärder hjälpt. Åtminston-
de än så länge. Men vi fortsätter med ett vakande öga (Loggbok, vårterminen  

 
Idrott med brännboll. Rasmus springer frivarv och han höjs till skyarna av 

alla. Jättehärligt (Loggbok, vårterminen skolår 5). 
 

Två veckor senare skriver läraren i loggboken: 
 
Den grupp som Rasmus sitter i har haft matsalen som sin uppgift denna vecka 

… Tyvärr är det så att han aldrig ställer upp för sin grupp, vad det än gäller; 
pappersinsamling, blomvattning, ställa upp stolarna! Mamman är underrättad. 
Det är viktigt att Rasmus hjälper sig själv och inte stjälper sig eftersom det nu 
blivit bättre med klasskamraterna (Loggbok, vårterminen skolår 5). 

 
Läraren pratade med Rasmus om böckerna han slängt i papperskorgen. Till 

slut erkände han. Tyvärr är hans stora problem att han aldrig kan be om hjälp när 
han inte kan. Då låser sig allt. Det är inte heller ofta som man ”får” hjälpa honom 
(Loggbok, vårterminen skolår 5). 
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Sammanfattning av Rasmus individuella mapp 
Jag tolkar texterna som att det handlar om en elev som inter-
naliserat självregleringen men inte på det sätt som överensstämmer 
med de föreställningar som den diskursiva praktiken ger uttryck 
för. Rasmus bedöms sakna självbedömning och självreflektion. I 
texten ges uttryck för att han är i behov av ytterligare styrning än 
vad han själv anser eller själv kräver av lärarna. I frihetsutrymmet 
förväntas eleven bidra till sin egen styrning genom att välja vad 
som anses ”rätt”. De diskursiva föreställningarna är att Rasmus ska 
hantera frihetsutrymmet på ett annat sätt än vad han gör eftersom 
”fel” uppstår. Jag tolkar texten som ett uttryck av pastoral karaktär 
där han bjuds in för att ta del av lärarnas kunskaper. Texten kan 
tolkas som att känslan av maktlöshet infinner sig när han inte 
godtar erbjudandet eftersom det är ”inte ofta som man ”får” hjälpa 
honom”. För Rasmus del innebär det att han ska ha internaliserat 
självbedömning och självreflektion för att avgöra när han behöver 
lärarnas stöd. Rasmus bär därmed sitt eget ansvar att hantera 
frihetsutrymmet. Han hålls under uppsikt med ett ”vakande öga” 
eftersom han är utsatt för mobbning och han observeras specifikt i 
kamratrelationer. Övervakningen sker i gemenskap med mamman 
och målet är att normalisera honom efter de föreställningar som 
finns om avvikelse. Med en foucaultiansk terminologi kan det 
uttryckas som att Rasmus ska rättas till för att bli foglig och följsam 
efter diskursens uppsatta mål.    
 
 
Jesper 
Jespers personliga mapp innehåller minnes- och planerings-
anteckningar, Jespers egna anteckningar, testtexter och åtgärds-
program. Några har underskrift, andra inte. Mappen består av 17 
papper. 
 
Jespers första och andra skolår 
Det första papperet är en planering och är skrivet vårterminen i 
skolår 1.  

 
Bli bättre i sin läsning/bokstäver. Jobba med Lexia. Lärare och föräldrar ska 

hjälpa till (Vårterminen skolår 1). 
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I början av höstterminen i skolår 2 finns en planering:  
 
Bli säkrare på att läsa. Jobba med Lexia.  
 
 

Jespers tredje skolår 
Höstterminen i skolår 3 skrivs: 
 

 Läsa ofta och mycket både hemma och i skolan. I oktober DLS-test22. I 
november Umesoltest23 klass 3. Skriver korrekt. Kan alla bokstäver. Mycket 
långsam läsare. Upptagen med att skriva och förstår inte riktigt. Avlyssnad text – 
förstår det mesta. Förhållningssätt: Positivt. Blandar stora och små bokstäver. 
Avkodningssvårigheter. Dyslektiska drag. Bättre förståelse när han läser högt. 
Behöver lagom svåra texter. Han måste känna att det viktigaste är att förstå och 
ha glädje av texter (Höstterminen skolår 3).  

 
I december skriver Jesper själv:  

 
Skoj med matte. Problemlösning tråkigt ibland. Läsning svårt att förstå 

frågorna (Höstterminen skolår 3). 
 

Vårterminen i skolår 3 besvarar Jesper själv frågor: Vad ska jag 
göra?: 

 
Träna på att läsa och läsa ofta. Problemlösning: Träna på minus. Hur gick det? 

Bättre och roligare. Det har varit roligt i 3:an. När vi vann 1000 kronor. Vad vill 
du ändra på inför 4:an? Vill bli bättre på att läsa. Tänker inte på något speciellt 
inför 4.an. Inför skolavslutningen står skrivet: Jag vill göra framsteg under höst-
en. Lästal är jobbiga (Vårterminen skolår 3). 

 
 

Jespers fjärde skolår 
I början av höstterminen i skolår 4 svarar Jesper på frågor inför ett 
utvecklingssamtal.  

 
Planer inför hösten? Träna extra engelska. Träna extra små bokstäver. Träna 

extra på handstil. Läraren svarar på frågan: Hur gick det? Blandar inte små och 
stora bokstäver längre. Lite bättre handstil (Höstterminen skolår 4).  
 
                                                 
22 Diagnostiska läs- och skrivprov skolår 1, 2 och 3. Syftet är att vara ett hjälpmedel vid 

diagnostisering beträffande omfattningen och arten av läs- och skrivsvårigheter (Pehrsson & 
Sahlström, 1998, s 42) 

23 I kartläggningsmaterialet Umesol är målgruppen är elever i skolår 2 och 3 med ”uttalade läs- och 
skrivsvårigheter”. Syftet är att ge specialpedagogen hjälp med att planmässigt genomföra 
kartläggning av elever med läs- och skrivsvårigheter och deras läs- och skrivfärdigheter att ha som 
underlag för utarbetande av åtgärdsplan som på bästa sätt skall hjälpa eleven vidare i läs- och 
skrivutvecklingen (a.a. s 73) 
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I januari i skolår 4 sker uppföljning och Jesper svarar på frågan. 
Hur gick det?  

 
Matten roligare. Problemlösning roligare. Läser bättre och förstår mer. Minus 

svårt ibland. Läxorna roligare (Vårterminen skolår 4). 
 
Lärarvikarie skriver:  
 

Märks att matten är roligare. Förstår oftast uppgifterna. Frågar alltid om han inte
förstår. Försöker få det snyggt i boken. Behöver träna multiplikation (Vårterminen
skolår 4). 
 
I slutet av vårterminen svarar Jesper på en fråga: Hur gick det?: 
 

 Jag har blivit bättre på gånger och engelska. 
 
Jespers femte skolår  
Höstterminen i skolår 5 skrivs på en lapp att Jesper ska fortsätta på 
att öva på att skriva text och på multiplikationstabellen. I oktober 
görs en DLSM- test i rättstavning. Resultat redovisas och analys 
görs av specialpedagogen.  
 

Stort stödbehov i läsning. Önskar logopedutredning och hörseltest. Behöver 
utveckla ordförståelse, läsa stycken och återberätta dem med egna ord. Jespers 
intressen är hantverk och affärsverksamhet (Höstterminen skolår 5). 
 
Inför utvecklingssamtalet på vårterminen skrivs:  
 

Vill bli säkrare på att läsa och förstå. Hjälp från mamma, pappa och lärare. Ut-
värdering i januari: Vill bli säkrare på att läsa och förstå. Hjälp från mamma och 
pappa. Utvärdering i mars: Vill bli bättre på att stava. Hjälpmedel- bok och 
lyssna på band. Hjälp från mamma, pappa och Tina (Vårterminen skolår 5).  

 
Läraren lägger till:  

 
Önskemål om att Jesper får remiss till logopedutredning. Läsläxa med böcker: 

Av 11 böcker är 6 genomlästa. Uppmanar föräldrarna att läsa med sin son. 
 
Sammanfattning av specialpedagog: 
 

År 1 VT. Åtgärdsprogram. Bli säkrare i sin bokstavsinlärning. Läsning. 
Arbeta med resursläraren. År 2. Bli säkrare på att läsa. Ansvarig mamma och 
pappa. År 3. Umesol. Specialpedagogtest. År 4. Extra stöd i sin läsning under 
hela år 4. År 5. Pågår fortfarande inte klart.  
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I lärarnas loggböcker skrivs i skolår 5 och skolår 6 om Jespers 
kamratrelationer och hans agerande under lektionstid. 

 
Vi spelar Bingo på matten. Var och en har gjort sin egen bingoplan. Jesper ger 

upp när han ej vinner något. Han kastar lappen men när nästa tal läses upp som 
han kan räkna ut tar han upp lappen igen. Detta är typiskt Jesper. Han ger upp 
när det inte går hans väg. Tänk om man alltid kunde ha tid att stötta Jesper så att 
det inte behövde gå så långt varje gång. (…) Jesper har jobbat med divisions 
uppställning på matten. Efter att ha försökt med kort division men misslyckats så 
har han fått lära sig liggande stolen istället. Efter mycket tragglande kom han 
glädjestrålande och berättade att han hade löst flera tal utan hjälp. Heja Jesper! 
(Loggbok, Vårterminen skolår 5). 

 
Bildlektion: Gruppen får färg tillsammans på sitt bord. Var och en har bland-

lock för att blanda sina färger. Inget blandande i gemensamma färgen. Jesper 
blandar genast i den gemensamma färgen varvid de andra i gruppen blir mycket 
irriterade och protesterade. Jesper blir då arg och ska inte göra något alls. Kan ej 
ta kritik och sätter sig då på tvären. Med lock och pock går det ibland att upp-
muntra honom och få honom att ändra sig. Men det är inte alltid (Loggbok, 
Vårterminen skolår 5). 
 

Jesper tar mer för sig och visar att han vill lära sig. Att skolan är tråkig hörs 
inte längre. Nu är det så att Jesper lovar andra stryk. Bjuder på stryk. Vi har 
pratat om det i helklass och Jesper är mer medveten om vad han säger … svor-
domar (Höstterminen skolår 6). 
 
Sammanfattning av Jespers individuella mapp. 
Texten om Jesper kan tolkas som exempel på vad Foucault 
benämner examensprocesser. Jesper är under skolåren föremål för 
ständiga examinationer. Ett helt system av tekniska hjälpmedel 
används för att reglera och rätta till det som anses vara ett 
individuellt fel. Min tolkning av texten är att det finns en föreställ-
ning om att Jesper bär på en psykologisk och biologisk felkonstruk-
tion. Genom en mängd tester inhämtar lärarna kunskaper om 
Jesper. Han mäts och vägs inför experters blickar. Man använder 
ett övervakningssystem av normaliserande bedömningar vilket 
synes ske i en dubbelhet såväl av pastoral karaktär som av 
disciplinär form. Att Jesper är i behov av stöd i läsning samt i 
behov av att utveckla sitt ordförråd bygger på föreställningen om 
att språket är en nödvändig kompetens inför framtiden. Ansvaret 
förläggs hos Jesper, lärarna och hos föräldrarna för att rätta till de 
brister Jesper bär på. Föräldrarna uppmanas att delta i lästräning 
med sonen. Men eftersom kunskaperna inte anses vara tillräckliga 
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och ingen förbättring synes uppstå föreligger behov av ytterligare 
experthjälp. Strategin är att samverka med logoped. 
 
Jespers brister synliggörs i de mallar och register som upprättas. 
Hans innersta tankar om sig själv och syn på egna prestationer 
utlämnas till granskning. Texterna i den individuella mappen tolkar 
jag som att Jesper inte bjuder på motstånd. Han är följsam och ger 
uttryck för att skolan är rolig. Målet är att han ska finna lust till 
lärandet. I texten ges detta uttryck i form av inbjudande ord och 
kan exemplifieras med: korrekt, positivt, lagom, glädje, snyggt och 
säkrare. Allt i en produktiv anda. Det är föreställningar om den 
lustfyllda skolan och appellerar till vad lärarna ger uttryck för i 
talet om hur skolan ska styras in i framtiden.  
 
I lärarnas loggböcker skrivs om lyckade prestationer och Jesper 
uppmuntras att fortsätta på den inslagna vägen. I loggböckernas 
text beskrivs även Jespers motståndsstrategier. Han vill inte delta i 
klassarrangemang och detta tolkas i texten som om Jesper anser att 
prestationen inte är tillräcklig. Att inte vara uthållig är en egenskap 
som kan rättas till av läraren om tillräcklig tid ges. Genom att bjuda 
in Jesper i form av uppmuntrande ord tolkar jag att föreställningen 
finns om att ett möjligt förändrat beteende kan skapas. Hela klassen 
blir delaktig i och ansvarstagande för att Jesper förändrar sitt 
beteende och sin vokabulär. Strategin är att avvikelsen på så sätt 
kan rättas till. Föreställningen är att han är tillräckligt kompetent att 
internalisera självreflektion och självkontroll vilket innebär bl.a. att 
finna förmågan att tåla kritik, uppleva skolan rolig, inte bråka med 
övriga elever och inte använda svordomar. 
 
 
Vad som görs 
Utvecklingssamtal sker under elevernas skolgång. Vid utvecklings-
samtalet förutsätts att både föräldrar och elever deltar och vid sam-
talet utbyts information med fokus på eleven. 
 
 
Utvecklingssamtal – en pedagogisk handling 
Under höstterminen och vårterminen, går Petter och Anders i skolår 
6, Jesper och Rasmus i skolår 5. Två lärare deltar vid samtalen.  
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Petter 
I Petters personliga mapp finns inga papper skrivna efter september 
i skolår 6. I april i skolår 6 deltar jag som observatör vid ett utveck-
lingssamtal. Under skolåret har jag vid intervjuer och informella 
samtal pratat med klassföreståndarna och andra lärare om Petter. 
Strax före utvecklingssamtalet samtalar jag med en av lärarna. 
Lärarna har tidigare samtalat sins emellan, om hur och vad de ska 
diskutera med Petter och hans mamma. Petters pappa har meddelat 
att han inte kommer. De har förberett sig genom att diskutera 
överflyttningen till skolår 7, Petters svårigheter med att koncentrera 
sig samt hans boendesituation. En av lärarna säger att man är 
osäker på hur lärarnas syn på Petters skol-och hemsituation 
kommer att bemötas av mamman och säger att de prövar sig fram 
och hoppas på att deras budskap ska uppfattas ”rätt”. En av lärarna 
beskriver mamman och sin egen upplevelse inför utvecklings-
samtalet:  

 
När hans mamma mår dåligt. Det är svårt. Jag tycker att jag försöker ta upp 

någonting att prata om, så enkelt som möjligt och förklara på så många olika sätt 
som möjligt vad man menar. Men så är det ju hur den andre uppfattar det. Det 
kan ju vara helt olika. Det beror ju på vad du själv har för referensramar och 
erfarenheter. Så är det lika väl med barnen. Paralleller med oss som inte alls 
stämmer. Så det är jättesvårt faktiskt.  

 
En onsdagskväll under Petters sista termin på skolan sker utveck-
lingssamtalet. Petter och hans mamma kommer in i klassrummet. 
Lärarna och jag finns redan i klassrummet. Alla hälsar på varandra. 
Tre bänkar har satts ihop med Petters bänk vid fönstret. 
Klassrummet är ombonat. På väggarna hänger elevernas teckningar 
och i fönstret finns blommor. En dator står vid tavlan där också ett 
piano och kateder står. Katedern står nära och vid sidan om tavlan. 
På katedern finns högar av papper och olika dokument som 
eleverna producerat. Vid en vägg finns olika skrivlådor, en för 
varje elev. Två stora skåp tar upp en halv vägg. Där finns material 
som eleverna och lärarna använder under skoldagarna.  
 
Petter och hans mamma kommer vid avtalad tid. Petter sätter sig på 
sin stol vid sin bänk. Mamman sätter sig bredvid. Lärarna sätter sig 
i var sin bänk mitt emot dem. De vänder sig till Petter och frågar 
hur han tycker att det är i skolan. Petter svarar:  
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- Det är ok.  
Därefter vänder sig de båda lärarna även till Petters mamma:  
- Petter du har utvecklats bra i matte, svenska och engelska. 
Petter ler och tittar på mamman.  
- Allt pekar mot en positiv utveckling sedan skolår fem.  
Inför flyttningen till skolår 7 i Evbyskolan säger lärarna att kun-
skaperna inom kärnämnena är på gränsen till otillräckliga.  
- Vi är oroade över att Petter har svårt att koncentrera sig på de 
uppgifter han har i skolan, säger en av lärarna vänd mot mamman. 
Därefter vänder hon sig till Petter.  
- Petter du bryr dig för mycket om vad andra gör. Det är bättre om 
du koncentrerar dig på dina egna uppgifter. 
De är också oroade över hans osjälvständighet och hon poängterar 
att:  
- I högstadiet krävs eget ansvar!  
Petter nickar och säger:  
- Ja, jag vet det.  
Därefter vänder han sig mot fönstret och tittar ut. Petters mamma 
säger:  
- Jag tror att det kommer att gå bra för Petter i sjuan. Hans stora-
syster går i Evbyskolan och hon trivs där. Petter säger att han har 
många kamrater här i skolan. Han blev så glad över de åtta guld-
stjärnor han fick när klassen valde ”Bästa kompis”.  
Läraren vänder sig till Petter och frågar:  
- Var bor du nu?  
Petter vänd mot lärarna: 
- Jag sover ibland hos mormor eller kusinerna eller hos pappa. 
 - Ja, men du bor hos mig, säger mamman och vänder sig till 
lärarna.  
- Det är när han inte sköter sig som han flyttar till andra eftersom 
jag inte kan ha honom boende hos mig om han inte lyssnar på mig. 
Därefter, tolkar jag att en påtaglig irritation uppstår och som jag 
upplever ökar i styrka mellan Petter och hans mamma. Irritationen 
synes bli starkare när mamman vänder sig till Petter och berättar 
om episoder som skett hemma. Han svarar henne och säger att han 
inte vill att hon pratar om hans kamrater. Hon upprepar vid flera 
tillfällen:  
- Du ska inte umgås med Erik och Oskar eftersom de har dåligt 
inflytande på dig.  
Lärarna lyssnar och deltar inte verbalt i mammans och Petters 
diskussion. Petter vänder sig från mamman. Han sitter därefter och 
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tittar ut genom fönstret. Lärarna vänder sig till mamman och fort-
sätter ställa frågor om Petters boende. De upprepar att det inte är 
bra för honom att inte veta från dag till dag var han ska bo. 
Mamman säger att hon inte vet vad hon ska göra eftersom hon har 
svårt att prata med Petters pappa och Petter lyssnar inte på henne. 
Därefter vänder sig en av lärarna till Petter och säger att det är 
viktigt att han lyssnar på sin mamma. Petter tittar på lärarna men 
svarar inte. Samtalet avslutas med att lärarna och mamman ut-
trycker en muntlig överenskommelse över det som behandlats. 
Lärarna informerar om att Petters individuella mapp skickas till Ev-
byskolan och alla skriver under överenskommelsen. Petter och hans 
mamma reser sig upp samtidigt som lärarna. Alla tar i hand. 
Lärarna tittar på Peter och säger:  
- Lycka till Petter.  
Petter och Mamman går ut ur rummet. 
 
Efter utvecklingssamtalet samtalar jag med lärarna i klassrummet. 
De frågar om jag tycker att de gjorde rätt att diskutera Petters 
boende. 
- Han vet inte från morgon till kväll var han ska sova på natten. 
Han skulle behöva en stödfamilj eller någon slags trygghet även 
hemma för han vill inte gå härifrån.  
 
I loggboken skriver läraren:  

 
Utvecklingssamtal: Funderinger: Petter och Jesper ”Hjälper man eller stjälper 

man om man i klartext säger: ”Du klarar inte målen?” Vi tror inte att varken 
föräldrar eller elever förstår att de inte fixar målen (Loggbok, vårterminen skolår 6).  

 
Lärarna säger att de nu inte kan göra mycket mer för Petter.  
  
Sammanfattande analys av Petters utvecklingssamtal 
Petter valdes ut av lärarna som en elev som ansågs vara i riskzon. 
Inför höstterminen i skolår 6 skrivs i hans personliga mapp att vissa 
förbättringar har skett. Samtidigt uttrycker lärarna i tal och i logg-
bokens text att de är oroliga för Petter med tanke på hur han ska 
klara skolår 7. Petters skolgång har enligt texten i hans personliga 
mapp, loggböcker och i handling vid utvecklingssamtalet varit 
inriktad på att hans beteende ska förändras. Hans sätt att vara 
accepteras inte. Han ska anpassa sig till vad som är föreställningen 
om normalitet d.v.s. på ett sådant sätt som övriga elever hanterar 
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självreflektion, självbedömning, självkontroll och självstyrd moral. 
Min tolkning är att det anses som om att han inte har internaliserat 
de självregleringstekniker som krävs av honom. Hans mamma är 
missnöjd med hans kamratval. I den skolvärld han befinner sig blir 
han väldigt ensam. Hur han än vänder sig, tolkar jag det som att 
hans olika strategiska val inte accepteras förrän de är anpassade till 
vuxenvärldens definition av vad som är godtagbart. I början av 
utvecklingssamtalet uttrycker Petter i tal och i rörelse vad jag 
uppfattar förväntas från lärarna och mamman, men i fortsättningen 
av handlingen förändras tal och rörelser. I vad som uttrycks i tal 
och i blickar från de vuxna ifrågasätts hans olika val och han 
vänder sin kropp och sin blick från dem. Jag tolkar det som att han 
vill undkomma övervakningen och de bedömningar som görs såväl 
om honom och hans handlande. Hans motståndsstrategi är att vända 
sig från de vuxna.  
 
Texten i hans personliga mapp ger uttryck för att föräldrarna och 
lärarna ska ha en likartad uppfattning om vad som är 
föreställningen om uppfattade problem. Önskan om delat ansvar 
visas i handling när lärarna drar sig tillbaka såväl verbalt som 
fysiskt när mamman tar aktiv del i fostran av Petter. Lärarnas 
strategi blir då en iakttagande roll. Vid samtal med lärarna i an-
slutning till utvecklingssamtalet tolkar jag deras utsagor som ett 
uttryck av osäkerhet, såväl inför mötet som efter samtalet. Under 
utvecklingssamtalet, visade de på ett tydligare aktivt handlande 
subjekt där de i egenskap av sitt vetande uttryckte i tal vad som 
förväntades av såväl mamman som av Petter. Trots denna aktivitet 
under utvecklingssamtalet uttrycktes inte strategin om samverkan 
med socialtjänsten och önskat behov av en stödfamilj.  
 
 
Anders 
Inför utvecklingssamtalet i maj, där jag deltar som observatör, 
förbereder sig lärarna genom att tillsammans lägga upp strategin 
inför samtalet. Det är i slutet av vårterminen i skolår 6 och Anders 
ska tillsammans med Petter flytta över till Evbyskolan i skolår 7. 
Vid samtal före mötet tolkar jag frustration hos en av lärarna över 
Anders sätt att agera.  
- Han har ju inte svårigheter kunskapsmässigt i skolan men det är ju 
just det att få honom att göra de uppgifter han ska. Han sitter och 
tänker på annat och tittar på vad alla andra gör.  
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Samtidigt ger hon uttryck för utvecklingstendenser genom att han 
vågar ”ta för sig mer i klassen”.  
- Anders har blivit mer och mer säker i gruppen. Det märks väldigt 
tydligt. Han söker sig ju till de yngre för han är inte lika mogen 
som de andra eleverna. Men han har blivit tryggare och vågar säga 
till mer. 
 
Anders och mamman kommer in i klassrummet. I klassrummet 
finns redan lärarna och alla hälsar på varandra. Jag presenterar mig. 
Fyra bänkar står mot varandra och Anders sätter sig vid sin bänk 
vid väggen, mamman sätter sig bredvid. Lärarna sätter sig mitt mot 
Anders och mamman. De vänder sig till Anders och en av dem 
frågar:  
- Hur trivs du i skolan?  
- Bra. Idrott är kul” svarar Anders.  
Samtalet rör sig sedan kring hur Anders utvecklats under året som 
gått. Mamman beskriver en hemsituation som består av mycket tjat 
kring läxläsning och att Anders har svårt att ta initiativ. 
- Anders är en följsam pojke, en drömmare som behöver pushas på 
för att få läxorna gjorda.  
Lärarna bekräftar liknande mönster i skolan och alla vänder sig till 
Anders för att han ska beskriva varför han agerar på ett sådant sätt. 
Anders svarar efter en kort stund. 
- Vet inte.  
Därefter förklarar lärarna hur viktigt det är för Anders att utveckla 
den positiva sidan de sett en vag början till, d.v.s. att han är mer 
aktiv i kontakter med andra elever. Samtidigt påtalar de hur viktigt 
det är att han koncentrerar sig på skoluppgifterna och att han frågar 
lärarna när han inte förstår eftersom dessa egenskaper behövs på 
högstadiet.  
- Du förstår väl hur viktigt det är att ta eget initiativ på högstadiet? 
frågar en av lärarna. Anders blick flackar och han nickar  
- Hm.  
Tystnad råder en lång stund. Lärarna vänder sig till mamman och 
de undrar över hur hon tror att det kommer att gå för Anders i och 
med byte av skola. Mamman uttrycker en förhoppning om att det 
kommer att gå bra men att:  
- Allt hänger på att Anders ser på sin skolgång med allvar och att 
han inte flyr in i sina dagdrömmar.  
Anders tittar ner i bänken, han är tyst. Läraren frågar om vad 
Anders har för förväntningar på högstadiet.  
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- Att det ska bli bra, svarar han.  
Hon berättar att Anders individuella mapp skickas till Evbyskolan 
och att specialpedagogen kommer att ta kontakt med mamman för 
att berätta i vilken klass Anders ska börja. Samtalet avslutas med 
att Anders och mamman skriver under överenskommelsen liksom 
lärarna. Alla reser på sig, tar i hand och säger:  
- Hej då!  
Mamman och Anders går ut ur rummet. 
 
En av lärarna vänder sig till mig efter samtalet.  
- Anders kommer att få hjälp av mamman. Det kommer ju att vara 
till stor hjälp för Anders.  
 
Sammanfattande analys av Anders utvecklingssamtal 
Strategin i utvecklingssamtalet med Anders och hans mamma har 
likartad karaktär som utvecklingssamtalet med Petter. Utvecklings-
samtalet startar med att Anders och hans mamma bjuds in i en 
atmosfär som kan tolkas vara av pastoral karaktär. Anders möter 
frågorna med svar om att skolan är lustfylld och att han trivs med 
idrott. Före mötet uttrycker lärarna sina föreställningar om att 
Anders kunskapsmässigt klarar av skolarbetet. Egenskaper som ska 
rättas till, vilket också ges uttryck i hans individuella mapp, är hans 
passivitet. Han ska vara mer aktiv i skolarbetet och i skapandet av 
kamratrelationer. Att äga en ”inre” säkerhet, att äga trygghet och 
”våga säga” ifrån är föreställningar om ett subjekt som inter-
naliserat självbedömning och självreflektion. Min tolkning är att 
lärarna bär på föreställningen om att detta skapas i en mognads-
process. Anders har ännu inte nått målet men han anses kompetent 
att ändra sig själv, han måste vilja själv. Jag tolkar att såväl lärarnas 
tal och handling som mammans tal och handling sker i ett slags 
överenskommelse om vad som behöver rättas till och normaliseras. 
Sanningen produceras i ett gemensamt vetande. När Anders är tyst 
och tittar ner i bänken tolkar jag hans agerande som att han inte vill 
delta i samtalet. Det är hans motståndsstrategi som skapats i den 
maktrelation som finns mellan honom och de vuxna. Att mamman 
deltar aktivt i de föreställningar som lärarna ger uttryck för innebär 
att Anders kommer få den produktiva hjälp som han anses behöva. 
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Rasmus 
Utvecklingssamtalet sker en tidig kväll i maj, när Rasmus går i 
femte klass. Inför samtalet har lärarna vid åtskilliga tillfällen sam-
talat med mig angående den mobbning som Rasmus varit utsatt för. 
De har tagit kontakt med Rasmus mamma och talat med eleverna i 
klassen. Lärarna har funderingar kring hur de ska framföra sina 
åsikter angående Rasmus eget agerande, långa hår och klädsel 
vilket de tror kan vara en av orsakerna till mobbningen. En av 
lärarna ställer frågan till mig:  
- Hur säger man till en förälder att barnet har ”fel” klädsel?   
 
Rasmus och mamman kommer in i klassrummet. Alla hälsar på 
varandra. Platsen de ska sitta vid är ett runt bord med fem stolar. 
Rasmus kryper upp på en stol och mamman sätter sig bredvid. 
Lärarna sätter sig mitt emot dem. En av lärarna vänder sig Rasmus 
och frågar hur han tycker att det är i skolan.  
- Bra, svarar han.  
Hon undrar vad han tycker är bra och vad som inte är bra men han 
är tyst. Hon vänder sig sedan till mamman och säger att:  
- Det går bra för Rasmus i svenska, matte och engelska. Han håller 
sig väl framme i ämnena.  
- Ja, han säger själv att det fungerar.  
- Ja, det är kul, svarar Rasmus.  
En av lärarna säger, vänd mot Rasmus, att det vore bra om han bad 
mer om hjälp eftersom det skulle underlätta för Rasmus när det 
”kör ihop sig”. Mamman vänder sig till Rasmus och undrar varför 
han inte ber om hjälp. Rasmus är tyst.  
Därefter tar läraren upp mobbningen och samtalet rör sig om vilka 
som mobbar Rasmus. De exemplifierar hur mobbningen utförs. 
Mamman säger att något måste göras för hon vill att det ska vara 
lugnt i skolan för Rasmus. Rasmus sitter tyst. Läraren påtalar att 
Rasmus också kan ha del i mobbningen.  
- Det är svårt när Rasmus blir aggressiv. Han bli retad p.g.a. av sitt 
långa hår och att han är så smal.  
- Ja, men hans storebror är också smal, svarar mamman.  
Rasmus skulle kanske byta byxor eftersom de byxor han har gör 
honom smalare, föreslår läraren.  
Mamman svarar med, vad jag tolkar i en irriterad röstton, att han 
gillar att ha den typen av byxor och det kan hon inte ändra på. 
Samtalet fortsätter om mobbningen och avslutas med en 
överenskommelse om att lärarna ska prata med fler föräldrar och 
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elever. Rasmus är fortfarande tyst och han har krupit ihop på 
stolen. Under det fortsatta samtalet är hans kropp ibland vänd mot 
lärarna. Innan samtalet avslutas frågar en av lärarna om mamman 
varit i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin eftersom de skulle 
höra av sig i februari. Mamman säger att hon har haft mycket att 
göra p.g.a sitt arbete men säger att hon ska ringa dit. Mamman upp-
manas att ta förnyad kontakt med BUP.  
- Rasmus får aggressionsutbrott och det är viktigt att han får hjälp 
med dem.  
Lärarna frågar om det är något mer de vill prata om men mamman 
och Rasmus svarar: 
- Det är ok.  
Alla reser på sig. Tar i hand och säger  
- Hej då!  
Rasmus och mamman går ut ur klassrummet.   
 
Efter samtalet ställer lärarna frågan till mig om de var tillräckligt 
tydliga i ”sitt budskap” om hur de uppfattar mobbningssituationen.  
 
Sammanfattande analys av Rasmus utvecklingssamtal 
Även utvecklingssamtalet med Rasmus och hans mamma inleds, 
liksom de tidigare utvecklingssamtalen, i en produktiv anda av 
pastoral karaktär. Strategin är inbjudande med frågor riktade till 
Rasmus. Att klara av kunskapskraven på en godkänd nivå ingår 
enligt min tolkning, i föreställningen om att Rasmus jämförs med 
den normala elevens kunskapsnivå. Att Rasmus ”håller sig väl 
framme” kan tolkas som att han ses som ett aktivt subjekt som 
såväl tidsmässigt som kunskapsmässigt klarar normalitetsnivån 
med godkänt resultat. Samtalet fortsätter därefter i en repressiv 
anda inriktat mot de uppfattade felkonstruktioner som Rasmus är 
bärare av. Han får agressionsutbrott och han har inte rätt klädsel. 
Han inbjuder därmed till att utmana de föreställningar som finns 
hos såväl elever som lärare om hur det självreglerande subjektet 
ska vara. Att klä sig rätt och att ha internaliserat självkontroll ingår 
i den självstyrning som förväntas av Rasmus. När varken lärares 
eller mammans kunskaper anses otillräckliga utvecklas strategin 
om samverkan med BUP. Jag tolkar att styrningen sker i en 
pastoral anda för att se till Rasmus väl och att han når målet 
av följsamhet. Vid utvecklingssamtalet tolkar jag att mammans 
motståndsstrategier är att hon inte bejakar lärarnas syn på Rasmus 
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frisyr och klädsel. Jag tolkar Rasmus tystnad och hans ihopkrupna 
kropp som former av motståndsstrategier. Han vill inte delta i samtalet.  
 
 
Jesper 
Inför utvecklingssamtalet med Jesper vårterminen i skolår 5, har 
lärarna höga förväntningar på att Jespers pappa ska delta. De kokar 
kaffe för pappan har sagt att han kommer endast om han blir bjuden 
på kaffe.  
 
När Jesper och mamman visar sig i dörröppningen ställer en av 
lärarna frågan om pappan är med. Mamman säger att han fått för-
hinder. De stiger in i klassrummet och alla hälsar på varandra innan 
de sätter sig vid ett runt bord med fyra stolar. Jesper och mamman 
sätter sig bredvid varandra och lärarna mitt emot. Läraren frågar 
om de vill ha kaffe. Mamman tackar nej och Jesper skakar på 
huvudet. Alla avstår från att dricka. En av lärarna vänder sig till 
Jesper och frågar om han tycker att det är bra i skolan.  
- Ja då, svarar han.  
Därefter börjar läraren redovisa hur han ligger till i svenska, matte 
och engelska. Jesper har svårigheter i ämnet svenska och därmed 
svårigheter att läsa texten vid matematikproblem. Det är stor risk 
att han inte kommer bli godkänd i svenska, matematik och 
engelska. Läraren uppmanar mamman att åter trycka på så att en 
logopedundersökning kommer till stånd” eftersom lärarna anar att 
det finns tecken på att Jesper har dyslexi sedan några år tillbaka. 
Mamman säger:  
- Ja, jag ska göra det.  
Nästa område berör Jespers agerande i klassrummet. 
- Jesper tycker inte om att läsa högt i klassen om inte lärarna är 
med eftersom de andra klasskamraterna säger att han läser för 
sakta, säger mamman. 
- Är det så? undrar läraren.  
Jesper nickar jakande och säger:  
- Engelska är svårt att läsa och uttala. 
Han gillar att läsa Suneböckerna och vill gärna läsa fler. Lärarna 
säger i en glad röstton att han ska söka fler böcker. De vänder sig 
till mamman som också uppmuntras att ta del av Jespers läxläsning 
och övriga läsning.  
- Kanske du kan läsa in på band så Jesper kan lyssna istället för att 
läsa?  
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Mamman tycker att det är ett bra förslag och säger att hon ska göra 
så. Jesper tycker om att hjälpa till i föräldrarnas affär och mamman 
uppmuntras att söka litteratur till Jesper som har anknytning till 
affärsverksamhet.  
Därefter tar lärarna upp mobbningen som skett i klassen vilken de 
anser att Jesper varit delaktig i. Mamman vänder sig till Jesper och 
säger med vad jag tolkar irriterad röstton att han ska sluta reta 
andra i klassen och dessutom ska han läsa fler böcker. Lärarna är 
tysta. Jesper vrider kroppen och vänder ryggen till de vuxna. Hans 
blick flackar när en av lärarna säger till honom att ändra sitt 
beteende i skolan samt att sluta mobba andra kamrater. Jesper är 
tyst. Strax innan samtalets slut lyfter läraren upp planer om hur 
höstterminen kommer att bli för Jesper. Hon visar papperet som är 
skrivet inför utvecklingssamtalet och frågar:  
- Är det ok?  
Mamman läser igenom papperet och talar om för Jesper vad som 
står skrivet. Båda skriver under. Därefter reser sig alla och säger:  
- Hej då.  
Mamman och Jesper går ut ur rummet. 
 
Lärarna är kvar i rummet. En av dem frågar mig om vad jag tyckte 
om samtalet. ”Vi har aldrig fått någon utbildning i hur man 
genomför utvecklingssamtal. Tror du att Jespers mamma fattar att 
han inte kommer bli godkänd i svenska och matte?”   
 
Sammanfattande analys av Jespers utvecklingssamtal 
Utvecklingssamtalet med Jesper och hans mamma inleds på 
liknande sätt som de övriga utvecklingssamtalen. Mamman och 
Jesper bjuds in till att delta tillsammans med lärarna i form av 
strategier av pastorala drag, t.ex. bjuder lärarna på kaffe. Jesper 
befaras ha dyslexi och strategin är att samverkan ska ske med 
logoped. Kunskapsnivån jämförs med vad som är föreställningen 
om normal nivå och Jesper anses avvika. Hans fel ska rättas till 
med hjälp av övriga experters vetande. Jag tolkar lärarnas 
uppmaning till modern som att hon inte anses ha internaliserat 
lärarnas föreställningar om vikten och  nödvändigheten av att sonen 
ska ha uppnått en viss läs- och skrivnivå. När detta inte görs anses 
behov av ytterligare expertkunskaper föreligga. Modern får därmed 
ta del av lärarnas diskursiva sanningar. Hon ska vara aktiv i att 
söka hjälp för sonen. På liknande sätt tolkar jag att modern styrs 
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mot föreställningen om att den ”goda” föräldern läser för sina barn. 
Såväl tekniska hjälpmedel som litteraturinnehåll föreslås. 
 
När samtalet skiftar ämne till Jespers agerande vid mobbningen 
ändras tonfall och kroppsrörelser. Mamman tar större del i fostran 
av Jesper och lärarna lutar sig tillbaka. Handlingen kan ses som att 
när lärarnas idéer om hur den aktiva föräldern ska agera enligt vad 
som anses vara ”det rätta” avtar deras aktiva styrning av disciplinär 
form. De behöver därför inte tillrättalägga mammans eller Jespers 
agerande. Jespers motståndsstrategi är liksom hos de övriga elever-
na, tysthet och ett avståndstagande kroppsspråk gentemot mot de 
vuxna. Han vill inte delta i samtalet. Samtalet avslutas liksom de 
övriga med såväl muntlig som en skriftlig överenskommelse. Efter 
samtalet ger lärarna uttryck för att de själva äger en känsla av 
osäkerhet och ställer frågor till mig vilket jag tolkar som en teknik 
för självreglering d.v.s.  självreflektion. 
 
 
Klassrumsobservationer 
Lärarna utmanas ständigt av olika händelser i den planerade skol-
dagen som sker i ett tids- och ämnesinriktat perspektiv. Petter är 
ofta rörlig vid sin bänk i klassrummet och pratar högt, sjunger eller 
mumlar för sig själv när jag observerar honom i klassrummet. 
 

Torsdag 11.50 – 12.40 (Fältanteckningar, vårterminen skolår 6) Klassen har 
kommit tillbaka från en teaterföreställning. Eleverna får tre frågeställningar att 
besvara enskilt. Därefter ska de diskutera sina upplevelser tillsammans med den 
bordsgrupp som de tillhör. Klassen är uppdelad i fem bordsgrupper. Petter är 
ensam pojke i sin bordsgrupp. Petter är glad, skriver på papperet framför sig 
några ord och meningar om teatern. Läraren säger till honom vid flera tillfällen 
att han ska var tyst när han skriver. Han vill diskutera teatern under tiden han 
skriver och önskade att det skulle vara mer blod, mord och våld. När tio minuter 
passerat ska alla i varje bordsgrupp diskutera vad man skrivit. Därefter ska en 
elev i varje grupp redovisa inför klassen vad som framkommit. Slumpen avgör 
vem i varje grupp som får redovisa i ett begreppsystem från olika djur. Valet 
faller på Petter. Petter tar sig an uppgiften med stort engagemang. Under tiden 
han redovisar säger en flicka till honom att han enbart redovisar sina egna syn-
punkter och inte gruppens. Läraren frågar om så är fallet och Petter svarar att han 
tycker att han framför allas synpunkter. Eftersom alla ska redovisa inom utsatt 
tid skyndar läraren till en ny grupp. Eleverna diskuterar med inlevelse och lärar-
en ger verbalt stöd till elevernas olika sätt att uttrycka sig. 
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Lärarna har fått idén till metoden från en utbildning de gick för 
cirka ett år sedan. Syftet är att alla ska komma till tals inför klassen. 
Strategin är att pojkar och flickor som av lärarna fått epitetet att 
vara alltför tysta i det offentliga rummet ska erbjudas en chans att 
framträda. Petter skiljer sig från de övriga i klassen genom att han 
inte är tillräckligt tyst. Hans språk avviker från de andra eleverna 
när han talar om blod, mord och våld. Elever som inte inordnar sig 
i kravet att vara tillräcklig tyst, att tala lågmält, att ha ett vårdat 
språk, väntar på sin tur och redovisar vad som redovisas ska, ska 
tillrättavisas vilket uttryckts i talet – Vad som sägs (jfr Broady, 
1982). Petter uppfyller alla kriterier för att anses vara avvikande. 
De elever som följer ordningsreglerna inbjuds att delta i 
diskussionen. Genom att ge verbalt stöd visar läraren på vilka för-
väntningar som varje elev ska uppfylla. Att skynda på och inte 
fortsätta dialogen med Petter kan ses som ett avståndstagande och 
en form av styrningsteknik. Övriga elever deltar i styrningen av 
Petter genom att tillrättavisa honom. Petter fyller därmed en funk-
tion i klassrummet. Han visar på hur avvikelsen uppträder och blir 
därmed ett tydligt exempel på vad som måste disciplineras och in-
ordnas i klassordningens homogenitet (jfr Foucault, 1998; Permer 
& Permer, 2002). 
 

Torsdag, 11.50 - 12.40 (Fältanteckningar, vårterminen skolår 5) Bearbetning 
efter teaterbesöket. Jesper ingår i en bordsgrupp med tre flickor. Flickorna skriv-
er energiskt på var sitt papper som de har framför sig. Jesper har en liten sax i 
handen och viftar med den. Flickorna säger till honom att sluta. Läraren blir 
uppmärksam när hon hör deras röster. Hon säger till Jesper att lägga från sig 
saxen och koncentrera sig på att skriva om teatern. Jesper tar ner handen men 
håller fortfarande saxen i handen. Han skriver inget. När det blir dags för grupp-
bordsdiskussioner är Jesper tyst. Han leker med saxen i bänkkamraters hår. 
Läraren säger åter igen till honom. Vid redovisning inför klassen faller lotten på 
en av flickorna i gruppen. Jesper har svårt att sitta still på stolen och skruvar på 
kroppen men är tyst.  

 
Tisdag, 08.45 – 9.30 (Fältanteckningar, vårterminen skolår 5). Klassen är 

delad i två grupper. Halva klassen, 14 elever skolår 5, är i klassrummet till-
sammans med en av lärarna. En annan lärare har tagit med sig den andra halvan 
av klassen till ett annat rum. Ämnet är historia. Några elever från halvklassen 
utanför klassrummet kommer ibland in och hämtar material. Ljud från olika 
rörelser och viskningar bryter tystnaden. Läraren plockar bland papper vid 
katedern. Jesper sitter vid sin plats. Hans bänk är en av fyra bänkar som är ställda 
mot varandra. Vid tre av bänkarna sitter tre flickor och diskuterar tyst med var-
andra vilket stör Jesper. Han tittar på dem. Han säger till dem att vara tysta men 
flickorna fortsätter viska sins emellan. Han har en bok framför sig och som jag 
tolkar, försöker han koncentrera sig på innehållet. Efter några minuter tittar han 
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upp och suckar. Tar boken och förflyttar sig till en annan stol och bänk i klass-
rummet. Han lägger boken framför sig och koncentrerar sig snabbt på bokens 
innehåll. Efter en stund uppmärksammar läraren att Jesper förflyttat sig. Hon ber 
honom att sätta sig vid sin bänk. Jesper tittar upp från boken och säger att 
flickorna stör honom när han läser. Anna uppmanar honom igen att sätta sig på 
sin plats. Jesper glider sakta av stolen, greppar om boken och suckar. Lägger 
boken på bänken och sätter sig på sin stol så långt som möjligt från flickorna. 
Läraren går runt i klassrummet och tittar till elevernas görande. Jesper tittar på 
klockan ”Klockan går så sakta” utbrister han. Han har läst färdigt och vet inte 
vad han ska göra. Han väntar till läraren kommer fram till hans plats några 
minuter före rasten.   

 
Jespers avvikelse har definierats i termer av tal, läs- och skriv-
svårigheter. Förväntningar finns, vilket uttrycks i hans individuella 
mapp och vid utvecklingssamtal, att han själv ska vara ansvars-
tagande för att förbättra sitt tal, skriv- och läsförståelse. Läraren har 
gett eleverna frihet att själva finna kunskap inom ämnet historia. 
Jesper finner snabbt intresse i texten men blir störd av sina 
bänkkamrater. Han uttalar sitt missnöje med att säga till bänk-
kamraterna och samtidigt sucka. Ingen tar notis om hans svårig-
heter med att koncentrera sig på texten. Genom att förflytta sig till 
en annan bänk finner han en egen lösning för att kunna genomföra 
uppgiften. Läraren uppmärksammar förflyttningen vilket innebär 
att Jespers agerande blir ifrågasatt. I frihetsutrymmet som gett 
eleverna framträder begränsningar, d.v.s. läraren ges i makt-
relationen tillfälle att tillrättalägga Jespers handlingsmöjlighet. 
Jesper har överträtt utrymmet. Jag tolkar i lärarens blick att för-
flyttningen sker i syfte att undkomma uppgiften. Hennes före-
ställningar är, att han inte inordnar sig efter klassrummets homo-
genitet vid andra tillfällen (se tidigare loggboksanteckningar och 
fältanteckningar torsdag), vilket leder till att Jespers förflyttning 
inte accepteras. Föreställningen om honom som icke ansvars-
tagande subjekt består. Normen är att han ska sitta vid den bänk 
som är bestämt trots att han vid förflyttningen skapar ett bättre 
klimat för sig själv att studera. Min tolkning är att han vid för-
flyttningen  uppfyller de krav som ställs på honom: nämligen ett 
ansvarstagande subjekt för de svårigheter han anses vara bärare av. 
Att han gör det förblir osynligt för läraren. 

 
Onsdag 13.00-13.40 (Fältanteckningar vårterminen skolår 6) Klassen är 

uppdelad i två grupper. En av lärarna har sexan (13 elever) i matematik. Alla 
eleverna har matematikböcker uppslagna på bänkarna. Läraren går runt och 
hjälper de elever som räcker upp handen. Anders och Petter räcker upp händerna. 
När Läraren varit hos dem en gång var, räcker de snabbt upp händerna igen. Hon 
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hjälper eleverna efter hur de sitter. Hon hinner inte fram till alla. Petter ligger till 
slut ned på två stolar och väntar. Anders sitter och tittar ut genom fönstret och 
pillar med sina pennor. Petter och Anders får räknat var sitt tal under lektionen. 

 
Läraren skriver i loggboken efter ytterligare en matematiklektion 
dagen efter: 
 

Petter har mycket svårt att sitta still. Pennan är borta, måste kolla in andra vid 
datan, gå på toaletten o.s.v. det är mycket oro i den kroppen (Loggbok, vårtermin-
en skolår 6).  
 
Anders och Petter hanterar matematiklektionen efter de förvänt-
ningar som finns. De sitter vid sina bänkar och ska räkna uppgifter 
i matematikboken. När läraren inte kommer tappar de intresset. De 
ger upp sina ansträngningar för att få hjälp och därmed att utföra 
uppgiften. Anders uppfattade passivitet kan på så sätt förstärkas. 
Lärarens text i loggboken dagen efter kan tolkas som att Petters 
agerande har en psykologisk förklaring. Han har oro i kroppen. 
Petters svårigheter förblir ett individuellt problem. Petter blir bärare 
av uppfattad avvikelse i klassrummet när han ger uttryck för att han 
inte vill sitta vid sin bänk och räkna. Han har dagen före visat 
behov av hjälp, men när denna hjälp inte kommer finner han olika 
motståndsstrategier dagen efter. Han vässar pennan och hittar på 
andra sätt att fördriva tiden. Min tolkning är att lärarens styrning är 
inställd på klassrummets diskursiva sanningar. Elever ska utföra 
sina uppgifter och inte sysselsätta sig med något annat. Det kan 
tolkas som att lärarens blick är inställd på att Petter är oföränderlig. 
Han anses vara okoncentrerad och har därmed inte internaliserat 
självregleringstekniker. Petters tidigare erfarenheter att han inte får 
tillräckligt med hjälp, tolkar jag som att den formar hans strategi att 
hantera nästa dags lektion. I maktrelationen blir hans agerande 
svårhanterlig för läraren. Lärarens strategi är konstant och 
styrningsteknikerna bestående. Dessa uppfattar jag som en bland-
ning av pastoral omsorg och disciplinering. Disciplineringen består 
i att elever ska vänta på sin tur tills de erbjuds hjälp. Samtidigt ges i 
loggboken uttryck för förståelse av Petters göromål. Det är hans 
inre oro som är orsaken till att han inte kan sitta still och därför kan 
hans agerande finna en förklaring. Det blir den diskursiva sanning-
en. 
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Torsdag 11.50-12.40. (Fältanteckningar vårterminen skolår 5). Bearbetning av
 teaterföreställning. Rasmus sitter tillsammans med tre pojkar. De skriver först  
ner sina upplevelser och därefter diskuterar de tillsammans. När redovisningen ska 
genomföras hamnar slumpen hos Rasmus som ska framföra gruppens åsikter. 
Han reagerar med att först bli ledsen och därefter arg. Han säger inget utan 
kroppen rör sig som om han vill krypa ner från stolen. Läraren ställer frågan om 
han vill att någon annan ska redovisa istället. Rasmus är tyst. Han är arg. Läraren 
säger ett annat djur och en annan pojke genomför redovisningen Rasmus sitter 
tyst och lyssnar, med ett, som jag tolkar, intresserat ansiktsuttryck. 

 
Läraren skriver i loggboken: 

 
Delade in klassen i olika grupper. Varje grupp delar upp sig i olika djur. Vid 

Rasmus grupp föll valet på just Rasmus. Han vet inte vad han ska säga och är på 
väg att ”flippa ut”. Snabbt ger vi ordförandeskapet till en annan. Var det rätt eller 
fel? Skulle vi ha pressat honom mer? Detta händer minst en gång i veckan. 
(Loggbok, vårterminen skolår 5)   
 
Även detta är ett exempel på styrningstekniker. Alla förväntas delta 
i gemenskapen. Att få diskutera sina egna upplevelser för att fören-
as i en öppen redovisning bygger på idén om att styra elever till 
ansvarstagande subjekt. Lärarens strategi är att genom djurbenäm-
ningar behandla alla lika och skapa en lustfylld lektion. Slumpen 
avgör vem som ska tala. När slumpen hamnar hos Rasmus vill han 
inte delta. Han reagerar känslomässigt starkt och hans motstånds-
strategi är att dra sig undan. I loggboken ger läraren uttryck för 
självreflektion. Hon ställer frågor om sitt eget agerande. I styrning-
en av sig själv är hon villig att uppoffra sig för Rasmus välbe-
finnande. Hon vill ”skydda” honom och väljer att lämna över upp-
giften till en annan elev. I föreställningen om den aktiva och den 
självkontrollerade eleven blir Rasmus agerande en svårighet för 
läraren att hantera inför övriga elever. Han avviker från normen 
och läraren har även svårt att bemästra sina egna känslor. Lärarens 
styrning av sig själv i texten kan ses som att hon är beredd att 
rekonstituera sig. Hon blir själv delaktig i de normaliserande 
bedömningar som görs om vilka strategier och tekniker som an-
vänds där målet i maktrelationen är att uppnå produktivitet. Rasmus 
vill inte delta i styrningen och hans motståndsstrategier utmanar 
läraren att söka stöd från andra verksamheter. Den diskursiva 
sanningen blir att såväl läraren som Rasmus är i behov av hjälp. 
 
Klassen har ”Klassens timme” varje vecka. Under denna timme tas 
aktuella spörsmål upp och är ett tillfälle för var och en att framföra 
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sin åsikt om klassen och skolan. En liten boll förflyttas mellan 
elever och lärare. Den som har bollen i handen ges möjlighet att 
uttrycka sina åsikter. Vid detta tillfälle ges också veckans blomma 
till goda prestationer och veckans ris till dåliga händelser, inte till 
personer. Alla elever får under en termin tre blommor var. Dessa 
ska delas ut när en elev har visat framsteg i utveckling oavsett hur 
stor eller litet framsteget bedöms. Lärarna uppmuntrar varje elev att 
yttra sig när bollen kommer och önskemålet är att alla ska delta i 
diskussioner omkring de ämnen som tas upp.  
 

Tisdag 09.40-10.40 (Fältanteckningar, vårterminen skolår 5 och 6). Klassen 
har ”Klassens timme.” Alla elever sitter i en ring på golvet.  Lärarna sitter med i 
ringen. Emil redovisar elevvårdsmötets beslut. Petter förefaller lyssna engagerat, 
byter ständigt kroppsställning och tillrättavisas viskande av Emanuel som sitter 
bredvid. Petter och Jesper sitter också bredvid varandra. De har en del gemen-
samma hyss för sig och viskar sins emellan. Ingen säger till dem att vara tyst. 
Anders är tyst, ser glad ut och sitter still. Jesper har svårt att sitta still. Han blick 
flackar. Rasmus kryper sakta baklänges till en stol. Han vill inte hålla i bollen 
när det är hans tur. Läraren frågar honom två gånger om han vill hålla bollen 
men han skakar på huvudet och kryper baklänges mot stolen. Snart sitter han på 
stolen och lutar sig mot en bänk. Ärendena berör hur fotbollsplanen ska för-
bättras, hur hockeyklubborna fungerar, ordningen vid busshållplatsen och hur 
kommande marknad ska planeras. Förslag från Emanuel: ”Alla ska dansa på 
musiken.” Berättelser som bedöms vara bra i ämnet OÄ får veckans blomma, 
både de som är riktigt bra och de som gjort stora framsteg sedan förra berättelsen 
om medeltiden. Petter och Anders får var sin blomma för sina berättelser. 
Rickards mamma kommer in i klassrummet. Rickard reser sig och kramar sin 
mamma. Inom några minuter upplöses ringen och lärarna säger att det är rast. 

 
Under klassens timme ger vi blommor till berättelser och häften. När be-

rättelserna läses upp sysslar Jesper med annat. Han lyssnar inte alls (Loggbok,  
vårterminen skolår 5). 

 
Genom att lärarna själva deltar aktivt i klassens timme utvinns 
kunskap om elevernas idéer om sig själva, kamrater och om hur 
skolans aktiviteter ska planeras. Detta möjliggör styrning av 
eleverna. Samtidigt bidrar lärarna med sina idéer vilket kan ses som 
strategier och tekniker av pastoral karaktär där lärarna är beredda 
att engagera sig för att klassens välbefinnande. Lärarna agerar som 
modell inför eleverna, samtidigt som eleverna blir delaktiga i sin 
egen styrning. Eleverna själva utvinner kunskap om vad som 
accepteras inom frihetsutrymmet genom styrning av det som rättas 
till verbalt såväl av lärare som av elever. Alla blir delaktiga i 
välvillighetsdiskursen där bekännelsen blir det signum som skapar 
anpassning till normen. Att få veckans blomma blir den yttersta 
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bekräftelsen på vad som är eftersträvansvärt vilket kan ses som ett 
belöningssystem efter normaliserande bedömningar. Rasmus som 
inte vill delta i gruppen blir avvikelsen personifierad. Hans 
motståndsstrategi är att inte yttra sig och att sakta röra sig mot en 
stol för att till slut sätta sig på den. Frihetsutrymmet kan tolkas vara 
större för Rasmus än för övriga elever p.g.a. lärarens osäkerhet i 
hur styrningen ska utformas och han lämnas därför ifred. Men även 
lärarens loggboktext ger uttryck för vad som under timmen ansetts 
som avvikande. Jesper har under lärarens blick uppmärksammats 
för att ha sysslat med något annat än vad somvar tänkt. Mina 
observationsanteckningar visar på hur hur Jespers agerande är 
exempel på avvikelse från klassordningens homogenitet. Läraren 
tolkar hans sätt att agera som oacceptablet. Detta korrigeras inte i 
det offentliga rummet.  

 
Två gånger i månaden anordnas dans i en större lokal i 
skolbyggnaden. Enligt lärarna har dansen ett socialt syfte på så sätt 
att eleverna ska ges tillfälle att röra vid någon av det motsatta könet 
i ett socialt sammanhang. 
 

Tisdag 11.00-11.40 (Vårterminen skolår 5 och 6). Johan och Emma har gått 
buggkurs och förevisar utan musik några nya steg de lärt sig på sin danskurs. 
Övriga elever står i ring och tittar på dem. Rasmus sitter på en stol och vägrar att 
delta. Läraren böjer sig ner och säger till honom att de två ska gå ut. Han vill inte 
att hon rör vid honom. Han ställer sig upp. De går ut tillsammans. Han kommer 
in efter några minuter och hämtar sin boklåda. Läraren kommer tillbaka efter 
några minuter. Musiken sätts  på under tiden och eleverna söker var sin partner. 
Anders blir uppbjuden sist av pojkarna. Petter och Jesper deltar med stort 
engagemang i dansen.  Jesper hoppar runt med sin partner och knuffar till andra. 
Lärarna deltar i dansen. När dansen är slut tar en av lärarna Jesper i handen 
skrattar när hon tittar på honom och säger ”Din lille apa”. De går ut tillsammans 
från klassrummet. Eleverna och läraren som är kvar dansar två danser till innan 
det är dags för rast.    
 
Läraren skriver i loggboken: 
 

Förslaget att alla ska dansa på musiken kom upp. Jesper hotar då Rasmus 
medan vi förbereder. ”Om du inte dansar så vill jag inte vá med dig i efter-
middag”. Läraren pratar med Rasmus och detta kommer då fram. Rasmus får för-
slaget att gå till biblioteket och läsa. Han går då först in i klassrummet och häm-
tar sin egen lådbok. Efteråt är Rasmus mycket glad vid maten (Loggbok vår-
terminen skolår 5 och 6). 
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Två veckor tidigare har läraren skrivit i loggboken: 
 

På musiken har vi buggdans. Som vanligt är det två stycken som vägrar att 
dansa. Anders är livrädd att hans stukade fot ska göra ont och Rasmus kan över-
huvudtaget inte förmå sig till att vara med. Han klarar inte av att dansa två och 
två tillsammans med en tjej. Då tycker jag att han ska läsa lådbok men han satte 
sig på en stol och satt där hela tiden. Jesper tycker att när Rasmus slipper så ska 
han också slippa. Jesper vill bara dansa med tjejer som han själv väljer ut. 
Mycket omoget och brist på respekt för andra. Det är lite typiskt Jesper om t.ex. 
andra gör fel kommenterar han det gärna eller skrattar om någon säger något 
negativt om honom blir det ett hemskt liv (Loggbok, vårterminen skolår 5 och 6). 
 
Dansexemplet kan ses som en form av maktteknik i syfte att uppnå 
homogenitet och på så sätt konstruera kollektivet (Permer & Permer, 
2002). Alla i klassen ska utföra samma sak i gemenskap. Strategin är 
att locka eleverna till dans och finna dansen meningsfull och rolig. 
Lärarna bjuder in sig själva och agerar som modeller för eleverna. 
Detta kan tolkas ske i en pastoral anda för att skapa välbefinnande 
och lust tillsammans. Strategin är att låta Rasmus utföra en annan 
uppgift. Min tolkning är att hans motståndsstrategi är svårhanterlig 
för lärarna. ”Som vanligt är det två stycken som vägrar att dansa”. 
Han tillåts avlägsna sig från gruppen. I loggboken ges uttryck för 
att beslutet inger tillfredsställelse för såväl läraren som eleven. 
”Efteråt är Rasmus mycket glad vid maten”.  
 
Jespers och Anders handlande kommenteras i loggboken och, som 
jag tolkar texten, i en repressiv anda. Deras motståndsstrategier 
finner ingen acceptans och kan ses som uttryck för att de inte ha 
internaliserat självregleringstekniker. Deras avvikelse accepteras 
inte. Jesper stör, vill välja partner själv och anses inte visa respekt. 
Anders är för passiv. I jämförelse med de andra elevernas hand-
lande ska Jesper tillrättavisas. Med en lättsam vänlighet tar läraren 
Jespers hand och de avlägsnar sig. Med Foucaults (1998) 
terminologi kan detta beskrivas som en bestraffning i syfte att 
korrigera Jesper. Tekniken är att han utesluts från dansen för att 
reflektera över sig själv och sitt handlande. Även Rasmus kan 
tolkas som utesluten från dansen men utan korrigering. Hans ute-
slutning är självvald och accepterad. 
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Elevintervjuer 
I det följande avsnittet redovisas intervjuer med Petter, Jesper, 
Anders och Rasmus. Alla eleverna var angelägna att delta. Jag var 
väl medveten om att förväntade svaren kunde ges eftersom inter-
vjuerna genomfördes av en vuxen person i skolan. Svaren var 
ibland fragmentariska och ibland uttömmande.  
 
Frågorna till eleverna var liksom de till lärarna utformade så att de 
skulle täcka ett övergripande område med fokus på: Allmän 
uppfattning om skoltrivsel, kamrater och lärare. Fritidsaktiviteter. 
Vilken uppfattning som finns om att lyckas med sina skoluppgifter, 
påverkansmöjligheter, om man har någon att gå till och prata med 
när behov uppstå, om någon lyssnar samt vilka framtidsplaner man 
har.  
 
 
Petter  

Jättejobbigt, men jag gör det ändå. Man måste ju gå i skolan och lära sig all-
ting. Jag tycker inte det är speciellt roligt. (…) alla ämnen är tråkiga men om 
något skulle vara roligt så är idrott bäst. Jag lyckas inte så bra med att rita och 
måla. Svenska och engelska funkar rätt bra. (…) jag har inte någon bästa kompis 
utan det är olika kompisar jag är ihop med. (…) Lärarna är ”Ok” och de lyssnar 
på mig i skolan. Om jag hade några problem … skulle jag gå till lärarna eller till 
mamma. … Det ska bli kul och flytta till Evbyskolan för där kommer jag träffa 
nya kompisar. Jag vill gå på gymnasiets fordonsprogram, köra lastbil och jobba 
på lager när jag blir stor (Vårterminen skolår 6).  

 
Det var tungt i femman och sexan. Många prov. Många läxor. (…) Det krävs 

bra betyg för att få jobb. (…) Bra med att man inte är i samma klassrum och så 
får man ha teknik och biologi. På Sunnerödskolan fick man spela bandy (…) Nu 
har man typ växt ifrån det (Höstterminen skolår 7). 
 
Petters utsaga kan förstås som att han accepterar de förväntningar 
som ställs på honom. Han måste, trots eget motstånd, genomföra 
skolgången eftersom han vet att det är där han ”lär sig allting”. 
Han är inte riktigt bekväm med skolämnena. Vid kunskapen om sig 
själv ger han uttryck åt vad som är att lyckas och misslyckas. Att 
rita är att inte lyckas. Att kunna svenska och engelska är att kunna 
något ”hyfsat” bra. Detta ges vagt stöd för av lärarna vid utveck-
lingssamtalet. Jag tolkar Petter utsaga som att han har framtidstro. 
Han vet vilka val han ska göra. Han har internaliserat vetskapen om 
att genom bra betyg ökar chansen till ett arbete. Framtidstron 
överensstämmer inte med utsagor i den individuella mappen och 
vid utvecklingssamtalet om hur Petters framtid kommer att gestalta 
sig. Där ter den sig mörk och riskfylld. 

160 



 
 
Jesper 

Jag trivs jättebra på Sunnerödskolan. Ibland känner jag mig orolig inför hög-
stadiet eftersom jag har ju gått på Sunnerödskolan sedan jag började skolan. Jag 
vet några grabbar på Evbyskolan som mobbar yngre elever och det är inte kul. 
Jag vet ju att de slutar när jag börjar i sjuan och det är ju ett år till. (…) Matten 
går rätt bra. Svenska går rätt bra. Jag tycker inte om att lyssna på band. Men en 
redovisning av landskap var rolig. Det ska bli kul att arbeta i pappas affär. Jag 
har massor med jobb i affären. (…) Lärarna lyssnar på mig. Jag pratar med 
ganska många. Jag har inga kompisar (Vårterminen skolår 5). 

 
Jag vill skriva mer på datan. Skolan är så där. Jag har problem med att skriva 

rätt. Engelskan är tråkig. (…) Jag vill börja i Evbyskolan för jag har kompisar 
där (Höstterminen skolår 6).  
 
Jesper ger uttyck för att han anser sig orättvist behandlad i en 
mobbningssituation eftersom han själv blev ”påhoppad”. Lärarna 
lyssnade på honom och han anser att de gör det annars också. Jag 
tolkar hans utsagor som att han inte är bekväm i kamratrelationer. 
Även Jesper relaterar till ämnena matematik och svenska som 
något som ”... går rätt bra”. Ämnet engelska relateras till en känsla. 
Han vill inte acceptera att lyssna på band vilket var ett förslag vid 
utvecklingssamtalet. Han bekymrar sig över om han kommer att 
klara körkortet när han fyller 18 år vilket ändå är viktigt eftersom 
han ska ”… ta över affären”. Han har planer på att studera på gym-
nasiets Handelsprogram ”… eftersom det är bra att gå där”. Jag 
tolkar Jespers utsagor som om att han har viss oro inför framtiden 
samtidigt som han ger uttryck för andra möjligheter ”… man kan ju 
ändra sig”. 
 
 
Anders   

Det är svårt att komma igång. Jag har svårt att förstå matte, engelska och 
svenska. (… ) När det är svårt tänker jag på annat. (…) Det är roligt att rida och i 
skolan sitter jag ofta och tänker på saker som hänt med hästen. När man säger till 
mig då börjar jag skriva. (…) Alla vuxna runt mig tjatar att jag ska göra saker. 
(…) Jag får ganska lätt kompisar. Jag pratar med en bästa kompis när han vill 
prata om bekymmer. (…) Jag tycker att det är fusk när ingen lyssnar på mig. 
Lärarna lyssnar inte. (…) Jag är orolig att bli mobbad av äldre pojkar på hög-
stadiet. (…) Jag tycker inte att jag lyckas med uppgifterna i skolan, eventuellt 
matten lyckas jag med. Min högsta önskan är att jobba med hästar (Vårterminen 
skolår 5).  
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Jag har gott med kompisar. Jag får kompisar snabbt. (…) Flickorna pratar för 
mycket. Ibland kan jag påverka, ibland inte. Jag skulle vilja att flickorna var 
tystare. Vet inte hur man påverkar det. (…) Jag vill bli bättre i skolan. I matte 
och svenska. Jag fick mer hjälp i Sunnerödskolan. Förstår bättre om någon vuxen 
är med. (…) Ja så här får man äta så mycket man vill det fick jag inte på 
Sunnerödskolan (Höstterminen skolår 7). 
 
Anders utsagor tolkar jag som ett subjekt som kämpar för att för-
hålla sig till skolans diskursiva praktik. Han umgås med flera 
kompisar. Klasstorleken anser han är för stor och få vuxna lyssnar 
på honom. Han ger uttryck för vad han lyckas med och vad han 
misslyckas med. Han har internaliserat kunskapen om att i skolan 
krävs koncentration. I förståelsen av sig själv uppfattar han svårig-
heterna som att de finns såväl inne i honom själv som i omgivning-
en. Han tycker att han inte lyckas med skoluppgifterna och han 
störs av andra elever i klassen. När så sker dagdrömmer han om sin 
häst. Han ger uttryck för att han är i behov av hjälp från vuxna. Vid 
utvecklingssamtal och loggböcker ges uttryck för att Anders är ett 
passivt subjekt och att han ska bli mer ansvarstagande 
 
 
Rasmus24  

Det är bra i skolan, bra i klassen. Jag har ganska många kompisar. Några som 
bor nära mig. Jag gillar att spela fotboll. (…) Jag tycker det är tråkigt när alla 
eleverna ska göra samma sak. Jag vill hellre rita. (…) Läraren är snäll. Jag går till 
henne och den andra läraren om jag behöver hjälp. Mamma hjälper mig också. 
(…) Jag vill arbeta med båtar när jag bli stor. (Vårterminen skolår 5) 
 
Min tolkning av utsagan är att Rasmus inte vill acceptera  klass-
ordningens homogenitet. Han vill inte utföra uppgifter i grupp. Han 
vill sysselsätta sig med det han själv tycker bäst om, att rita. Att 
vända sig till läraren när han är i behov av stöd tyder på att han har 
kunskap om vad som förväntas av honom. I den individuella 
mappen, loggböcker och vid observationer ges uttryck för att han 
inte internaliserat självmoral och självkontroll. Han ska be om hjälp 
oftare, vilket i min tolkning är för att underlätta styrningen. 
 
 
 

                                                 
24 Vid intervjuerna ville Rasmus inte svara på alla frågor. Inspelningarna var mycket svåra att av-

lyssna p.g.a. av låg ljudnivå. 
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Intervjuer med elevernas mödrar 
Frågorna till mödrarna var liksom till lärarna och eleverna ut-
formade så att de skulle täcka ett övergripande område med fokus 
på: Relation till skolan, samverkan med andra verksamheter än till 
skolan, beskrivning av sönerna och vilka möjlighet de har att 
förändra och påverka vad som de uppfattade inte var bra för 
sönerna samt bilden av deras  framtid. 
 
Bilden av barnen 
Vid samtal med elevernas mödrar uttrycks att de i stort sett är nöjda 
med hur skolan fungerar och hur samverkan sker mellan hemmet 
och lärarna. Lärarna anses vara engagerade i sitt yrke. Mödrarna 
säger sig ha förtroende för lärarna och spontana kontakter tas från 
båda håll. Alla är förtjusta i den lilla skolans utformning. 

 
Ja, läraren är suverän på att möta barnen. Allting ska ju fram och det är hon 

jättebra på. Hon ringer så fort något har hänt i skolan och jag kan ringa henne. Å 
det är hon suverän på. Även om det har varit dumma saker han har gjort så ska 
allt fram. Rasmus berättar inte allt som händer. Vi hör av varandra för att checka 
av (Rasmus mor). 

 
Ja, som han har haft svårt med att läsa och skriva och förståelse å sånt. De kan 

verkligen engagera sig (Jespers mor). 
 
När mödrarna beskriver sönernas specifika skolsvårigheter relateras 
de till barnet och omgivningen i skolan. Jespers mor beskriver sin 
oro över att Jesper är aktiv som mobbare och att han har få kamrat-
relationer. Han har haft åtskilliga hals- och öronproblem sedan 
småbarnsåren. Flera expertinstanser har varit inkopplade för stöd 
och hjälp. Har har svårt för det engelska och det svenska språket. 
Anders uppfattade tystlåtna och dagdrömmande sätt att vara i skol-
an lyfter Anders mor upp som en svårighet. Rasmus mor berättar 
att sonen varit mobbad i perioder under skoltiden.  
 

Ja, han har varit utsatt. För han är liten och smal. (…) Det är ju så tacksamt att 
reta någon som blir arg. Han har lätta att bli arg. Han tänder till och slår någon. 
Det är ju jätte tacksamt att reta honom då. Det gör att det är svårt också (Rasmus 
mor). 
 
Petters mor bekymrar sig över att han inte har kamrater. Hon vill 
att han ska vara med klasskamrater och att han ska ta hänsyn till 
henne i val av kamrater. Han har inga kamrater i skolan säger hon. 
 

Jag vill att han ska vara med klasskompisar. Det tycker jag är väldigt viktigt. 
Sedan att han tar hänsyn till vem jag trivs med. Att han vet att den kan han inte 
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vara vara med. Det tycker jag är jobbigt. (…) det jag tänker på är vem trivs du 
ihop med och vem passar du ihop med. Vem är rättvis mot dig? Att man inte blir 
nedvärderad. Trivs du att vara för dig själv eller sitter du och petar på den eller 
den? Pratar rätt ut i luften. Att man tänker sig för. Just att få vara sig själv att få 
självkänsla. Att bli säker på sig själv och jag vet vad jag är bra på. Vad jag mår 
bra av? Det var något som hans förra lärare arbetade fram väldigt mycket. Å det 
behöver han än idag. Det ser jag det behovet. Vem är jag och vem trivs jag med? 
(Petters mor). 
 
Ansvarstagande 
Alla mödrarnas utsagor kan förstås som att de är aktiva i att 
sönerna ska få en bättre tillvaro i skolan. Rasmus mor uttrycker att 
när mobbningen uppdagades tog lärarna ansvar för situationen och 
samtal genomfördes med alla inblandade parter. Samtidigt säger 
hon att hon själv har bidragit till att lärarna har engagerat sig. 
Under höstterminen i skolår 6 uppdagades  att Rasmus återigen var 
utsatt för mobbning. ”… ändå känns det som det är bara jag som 
strider”. Mamman tog själv kontakt med flera föräldrar för att 
aktivt göra något åt sonens utsatthet. 
 

När det hände då sade jag ifrån att lärarna ska vara ute på skolgården. … 
Skolgården är så stor, det behövs verkligen vara några vuxna där för det är på 
rasterna det händer. Vi är många föräldrar som bett dem (Rasmus mor). 
 
Jespers mor är inte nöjd med skolmaten som hon anser inte är till-
räcklig. Jesper blir inte mätt. Hon har gjort olika försök att skaffa 
information om hur andra skolor i kommunen hanterar skolmaten. 
Hon har lyft upp frågan med lärarna men tycker inte att någon för-
bättring har skett. Anders mamma har arbetat intensivt med att 
stärka Anders kamratrelationer och hans självförtroende. Pontus 
mamma upplever att hon har ett eget stort ansvar för familjen och 
behöver hjälp. ”Det blev för mycket att ta hela ansvaret” och hon 
har därför uppmanat Petter (Höstterminen skolår 7) att ta kontakt 
med skolkuratorn för samtal. 
 
Mödrarnas ansvartagande sammanfaller till vissa delar med hur 
sönernas egenskaper beskrivs. Petters mor ger en bild av en son 
med mycket energi. Han är mycket aktiv och trivs med att vara 
sysselsatt. Ibland ger hon honom en slant för att springa till affären 
så han får utlopp för sin energi. Han klipper gräs och spelar fotboll. 
Det är viktigt att han trivs hemma och hon uppmuntrar honom att 
läsa böcker och läxor. Hon berättar hur lycklig han var när han fick 
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blommor för väl genomfört arbete i skolan. Varje eftermiddag är han 
på fritidshemmet eftersom han har svårt att göra läxorna hemma. 
 

 Jag tycker att barnen ska vara hemma efter skolan men Petter är på fritids. 
Om de på fritids inte vill ha honom där säger de ifrån. Han vill inte göra läxan 
här hemma på kvällarna. Han får göra läxan på fritids och det tycker jag är 
bra…. Det var bra att vi fick någon lösning på det (Petters mor). 

 
Jespers mor beskriver sonen som ”… stark i sig själv”. när hon 
skildrar hans förhållande till att inte vilja delta i olika idrottsliga 
sammanhang. ”Han är mer den här typen, att han vill ju leka”. 
Rasmus utsatthet i skolan beskriver modern på följande sätt: 
 

Men han är stark på det viset att han aldrig nekar att gå till skolan. Han går till 
plugget oavsett vad som händer, det gör han. Han har börjat sega på morgana 
och säga att han har ont i huvudet … Det är där jag inte vill hamna, då blir det 
jobbigt (Rasmus mor). 
 
Samverkan 
När  det gäller samverkan med olika expertinstaner varierar upp-
levelserna mellan mödrarna. Vid utvecklingssamtalet i april kom 
Rasmus mor överens med lärarna att åter ta kontakt med barn- och 
ungdomspsykiatrin för att hon och sonen ska få stöd och hjälp. 
Lärarna upplever svårigheter med att hantera Rasmus i skolan 
eftersom han drar sig undan och är svår att nå i olika situationer. En 
av lärarna har vid flera tillfällen uttryckt att Rasmus behöver stöd 
och hjälp att hantera sitt sätt att vara. Rasmus mamma ser barn- och 
ungdomspsykiatrin som en möjlig instans att få hjälp i från men de 
har sagt att Rasmus svårigheter är skolrelaterade och därför ska 
svårigheterna lösas inom skolans ram. Vid intervjun ett halvår 
senare har ingen kontakt etablerats och hon är tveksam till en 
sådan. 
 

Vi var där båda två och pratade. De bollade över det till skolan igen för att de 
skulle ta över det där med mobbningen. Och det har de gjort. Vi skulle tillbaka 
och de skulle höra av sig igen, i februari med det har de inte gjort. Så det funkar 
inte. BUP´s uppfattning är att skolan är snabb på att skicka sina egna problem till 
BUP. Att de ska ta tag i mobbningen i skolan först. Så ser dom på saken 
(Rasmus mor). 
 
Petters mamma har genom socialtjänstens försorg fått en kontakt-
familj. Planeringen är att Petter ska vara där, men enligt mamman 
är sonen inte intresserad av att vara i familjen. Han väljer istället att 
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vara hos sin pappa eller kusinerna. Jespers mamma har förväntningar 
på att logopedutredningen ska hjälpa Jesper under kommande 
skolår 6 eftersom hon uttrycker att kraven på Jesper kommer 
att öka. Anders mamma har tillsammans med sin make regelbundna 
kontakter med socialtjänsten. 
 
Förväntningar och krav 
Mödrarna anser att de får tillräckligt med information om sönernas 
kunskapsnivåer. Rasmus mamma är nöjd med de kontrollmallar 
som finns i kärnämnena för då ”… kan de ju inte falla igenom”. 
Hon tycker dock att skolans fria arbetssätt inte passar Rasmus i alla 
avseenden. När han inte finner lösningar på uppgifterna skapar 
detta irritation och han har svårt att hantera situationen och finna 
nya angreppssätt på uppgiften. Samtidigt är det förberedelse inför 
”högstadiets”/Evbyskolans arbetssätt med stor frihet och själv-
ständigt arbete. 
 

Det som är lite jobbigt, tycker jag, är den här självlärningen. De skall själva ta 
reda på fakta. De får ett land till exempel och så skall de själva jobba med det 
och hitta fakta och presentera fakta. … det har varit svårt för Rasmus och det är 
många föräldrar som tycker det och alla barn är inte så skapta att de kan ha egna 
arbeten, att de ska ta egna initiativ. Det är ju svårt men det är säkert jättebra att 
lära sig det. Ibland känns det att det inte funkar så bra. (…) han tycker det är 
svårt. Han kör fast och blir irriterad och då tänker han inte klart. Och har vi inte 
fakta hemma så fastnar han. (…) Det är svårt att hitta en balansgång i det att 
både lära sig självständighet och initiativ och samtidigt inte vara där mognads-
mässigt. Det är svårt att hitta den balansen (Rasmus mor).  
 
Hon jämför med vad som förväntas på ”högstadiet”/Evbyskolan 
och säger att självständigt arbete i skolan är en god början för att 
förbereda sig inför nästa skolår. ”Det är ju bra för då lär de ju sig. 
Det blir en naturlig sak att ta tag i det”. Jespers mamma relaterar 
Sunnerödskolans krav till ”högstadiet” och gymnasiet: 
 

På högstadiet blir det ju andra krav och det kan nog jag ju tycka, det hör jag 
med många säga, dom ställer för stora krav. Barnen, dom klarar inte av det. Det 
är en skrämmande utveckling tycker jag. Det är många som inte hänger med. Om 
det alltid varit så eller blivit så nu kan jag inte uttala mig om. Inget som man 
märkte själv när man gick i skolan (Jespers mor).  
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Inför framtiden uttalar Jespers mor att: 
 

… vad de vill göra, spelar ingen roll… bara dom vet vad dom vill göra 
det tycker jag är viktigt. Han har en framtidsplan, han vet vad han vill och 
det tycker jag känns jätte bra (Jespers mor). 
 

Petter och Anders går i skolår 7 under höstterminen. Petters 
mamma är tillfreds med sonens skolgång, medan Anders mamma 
hyser stor oro över hans skolgång. Hon anser att lärarna inte har 
samma grepp om Anders skolsituation som lärarna på Sunneröd-
skolan. Hon vill att allt av vikt skulle framträda tydligare och att 
det fanns klarare mål. ”Nu svävar allt i luften”. Hon saknar kon-
tinuitet i informationen. Hon känner stor ovisshet var han ”... ligger 
kunskapsmässigt”. Hon vill vara delaktig men tillåts inte vara det. 
 

Anders måste ha hjälp men ingenting händer. I skollagen står att barn som 
inte klarar kärnämnena skall få ett åtgärdsprogram utfärdat. Jag kommer 
begära att få läsa det (Anders mor). 
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Kapitel 7: Sammanfattande analys och 
slutsatser 
 
I avhandlingens inledning har jag redogjort för bakgrunden till 
studien. Efter avrapportering av den första analysen av 
datamaterialet (Lundgren & Persson, 2003) var jag fokuserad på att 
genomföra en re-analys. Flera frågor hade formats och jag var 
intresserad av att fördjupa mig i vilka föreställningar som fanns om 
riskzonsproblematik.  Det som inte fått något svar, var hur det 
egentligen kom sig att vissa elever ansågs befinna sig i risk. En 
tanke som väcktes, var att ”elever i risk” skulle kunna betraktas 
som en konstruktion i den pedagogiska praktiken. Detta ville jag 
fördjupa mig i och jag har i föregående kapitel redovisat re-ana-
lysen som ligger till grund för följande kapitel. 
 
Jag ska här presentera sammanfattande analyser om vad som fram-
kommit i fråga om Vad som sägs - tal, Vad som skrivs – text och 
Vad som görs – handling. Vidare ges sammanfattande analyser av 
elevernas och mödrarnas utsagor. Därefter ges en beskrivning av 
relationen tal – text – handling och jag avslutar med några re-
flektioner mot bakgrund av vad som framkommit. 
 

Sammanfattande analys 
Vad gäller talet kan sammanfattningsvis sägas att lärarna ingår i en 
fortgående process mot att konstituera sig i sitt läraruppdrag. De 
har siktet inställt mot framtiden och syftet är att den pedagogiska 
praktiken ska utvecklas till ett ”livslångt lärande” såväl för dem 
som för eleverna (jfr Kjellin m.fl. 2004; Fejes, 2006). Detta kan 
tolkas ske i en anda där lärare vill uppnå den ”goda” skolan och 
vara de ”goda” lärarna. Lärarna  kan på så sätt beskrivas vara 
”progressiva” lärare vilket McWilliam (2004) beskriver som: ” … 
those teachers who seek to understand and utilize the very best 
methods of teaching as defined by norms and standards of their 
time and place” (a.a. s. 148). Mina analyser visar på att lärarna 
ingår i en normaliseringsprocess där de styr varandra med 
utgångspunkt från de föreställningar och idéer som har sin 
förankring i makt- och vetandekonfigurationer som skapas i den 
diskursiva praktiken. Sanningarna om dem själva finner sitt stöd i 
de disciplineringsprocesser de själva är medskapare till. Detta kan i 
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foucaultianska (1984) termer beskrivas i en process vari de 
utnämner sig själva som moraliska subjekt. Styrkan i utsagorna om 
att styra den ”goda” skolan utmanas av lärarnas egna 
föreställningar och idéer om elever. Föreställningarna och idéerna  
ges uttryck i återkommande examensprocesser, där elever jämförs 
och klassificeras utifrån normaliserande bedömningar. Det sist-
nämnda kan förstås utifrån skolans samhälleliga uppdrag och dess 
funktion i samhället (jfr Foucault, 1978, 1979; Armstrong, 1998). 
Lärare har i och med detta att hantera den dubbla logiken d.v.s. att 
hantera sina föreställningar om normalitet och avvikelse, där 
avvikelsen således hanteras som om dess innebörder inte finns. Att 
inte synliggöra och bearbeta dess innebörder anser jag är en risk 
som elever befinner sig i. Risken finns att innebörderna stigma-
tiseras om elever och lärarens blick blir konstant riktad mot 
uppfattad avvikelse vilken är ständigt i fokus för korrigering. Mitt 
resultat visar på att talets innebörder inte synliggörs för lärarna 
själva, elever och föräldrar. Dess osynliga budskap ifrågasätts 
aldrig inom skolans diskursiva praktik och förblir därmed 
oproblematiserad.  
 
Texten, i form av elevernas individuella mappar, har analyserats 
och dess resultat kan förstås i vad Foucault (1998) beskriver som 
examen varigenom individualiteten införs i ett dokumentärt område 
(a.a. s. 221). I de individuella mapparna placeras eleverna i ett 
övervakningsområde som ger dem en bestämd plats ”i ett nät av 
skrivna handlingar” (a.a. s. 221). Under de år som eleverna mäts, 
beskrivs och analyseras anses ingen förändring ske av vad som 
uppfattas som avvikelse. Eleverna ”infångas och låses fast” i de 
diskursiva föreställningar som finns om dem. Varje elevs 
karakteristiska drag och färdigheter och förmågor redovisas av 
experter och av eleverna själva. Eleverna görs till objekt och 
genom beskrivningar och analyser bevaras de med sina särdrag, 
särskilda utveckling och läggning under översyn av ett permanent 
vetande (a.a. s 223). Foucault (1998) uttryckte att i de skrivna 
metodernas former omvandlas individen till ett ”fall”. Texterna i 
mapparna kan ses som teknik för objektiviering och underkuvande. 
Disciplineringen ritualiseras i form av skrivna texter och varje elev 
nålas fast vid sin egenhet (a.a. s. 225). T.ex. beskrivs Petter under 
alla år som okoncentrerad, Anders beskrivs som passiv, Jesper har 
bestående tal- läs- och skrivsvårigheter och Rasmus beskrivs vara 
svårhanterlig. Loggböckernas textuella utsagor om eleverna för-
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stärker denna bild. Mina argument för att Texten som teknik med-
för en riskzonsproblematik är att dess stigmatiserande repressiva 
uttryck om eleverna består under alla skolår. En relevant fråga i 
detta sammanhang blir: På vilket sätt konstitueras eleven som 
subjekt i de återkommande oföränderliga bedömningar som görs?  
 
Handlingsaspekten har jag analyserat i de texter jag erhållit från 
utvecklingssamtalen, lärares loggböcker, spontana samtal och 
genom klassrumsobservationer. Vad gäller utvecklingssamtalen 
kan konstateras att lärarnas utsagor före utvecklingssamtalen 
innehåller frågor om hur de ska förmedla de diskursiva 
föreställningar som finns om eleverna. Det innebär att eleven har 
varit föremål för övervakning. Information har utvunnits och 
avvikelse har identifierats. Detta ska förmedlas till såväl föräldern 
som eleven för reflektion i syfte att korrigera beteende. Utveck-
lingssamtalen kan ses som en handlingsaspekt där olika strategier 
och tekniker kommer till uttryck. Jag tolkar att handlingen inleds 
med en välvillig inställning från lärarnas sida. Alla bjuds in till 
deltagande. Det kan ses som en teknik av pastoral karaktär vilken 
sker i en produktiv anda. Det är en teknik i syfte att skapa 
välbefinnande och bekännelse för att utvinna kunskap om elever 
och föräldrar. Foucault (1982) menar att den pastorala maktens 
form inte kan existera utan att kunskap utvinns om människors 
innersta tankar: ”… without exploring their souls, without making 
them reveal their innermost secrets. It implies a knowledge of the 
conscience and an ability to direct it” (a.a. s. 214).  Utvecklings-
samtalen kan därmed ses som en akt för bekännelse ”… som 
levererar kunskap om människans inre, som blir ett fruktbart 
verktyg för att utforska hennes själ och för att styra henne optimalt” 
(Permer & Permer, 2002, s. 58). Därefter övergår handlingen i en 
repressiv anda där disciplin som teknik kommer till uttryck. 
 
Disciplineringen blir en teknik för lärarna att styra såväl elever som 
föräldrar inom den tid som är avsatt för utvecklingssamtalen. Den 
disciplinära makten kan därmed förstås som: ”Inte bara att få dem 
att göra det man önskar utan att få dem att göra som man vill, med 
den teknik, den snabbhet och den effektivitet som man har 
bestämt” (Foucault, 1998, s. 162). Lärarnas strategi är att synlig-
göra de diskursiva sanningar som finns för föräldrarna och eleverna 
i syfte att uppnå konsensus såväl om elevers avvikelse som om 
allas ansvarsområde. När föräldrar och lärares sanningsanspråk 
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överensstämmer riktas utsagor och rörelser gemensamt mot eleven. 
Målet är att elever ska förändra sig. Elevernas motståndsstrategier 
är tystnad och deras kroppar och blickar vänds från de vuxna. När 
lärarna använder disciplinering som teknik kan detta förstås ur två 
sidor med hjälp av Foucaults (1998) terminologi, nämligen att å 
ena sidan stärka elevens förmågor att ”lyckas” i skolan och att å 
andra sidan styra eleven till underkastelse i vad Foucault benämner 
skapandet av ”fogliga” kroppar (a.a. s 162). Min tolkning av ut-
vecklingssamtalen är att de avslutas i tveksamma skriftliga och 
muntliga överenskommelser om den fortsatta styrningen. Balansen 
mellan att stärka eleverna och att underkuva dem är hårfin.  
 
I lärarnas utsagor efter utvecklingssamtalen får jag frågor om deras 
budskap varit tillräckligt tydliga. Efter samtalen, när maktrelation-
en är bruten, tolkar jag lärarnas utsagor som att de ger uttryck för 
sin egen maktlöshet. De ska förmedla diskursiva sanningar som de 
före samtalen anar inte kommer att mottas väl av varken föräldrar 
eller elever. Det kan tolkas som att lärarna gör sig beredda att 
försaka sig själva för elevernas välbefinnande (Foucault, 1982). I 
själva handlingens epicentrum blir maktrelationen situerad och 
lärarna agerar i egenskap av de diskursiva sanningar som existerar. 
I lärarnas riskbedömningar finns föreställningar om att ”rädda” 
elever i form av olika strategier och tekniker av omsorg och 
disciplinering. Målet är att normalisera såväl elever som föräldrar. 
 
Analysen av klassrumsobservationerna visar på att eleverna över-
vakas och rangordnas i klassrummet. Strategier och tekniker 
används i syfte att uppnå kollektiv homogenitet. Samtidigt sker 
individualisering på så sätt att krav ställs på eleven att delta aktivt i 
sin egen självreglering för att öka sin förmåga att styra sig själv 
mot rätt handlande. Enligt Foucault (1998) skapar disciplineringen 
sammansatta rum som till viss del tillåter rörelser inom rummet 
samtidigt som individuella särdrag urskiljs. Elever styrs mot 
gällande normer. De är föremål för återkommande examens-
processer vilket sker genom ”… en ständig jämförelse mellan var 
och en av dem och alla de andra, vilket ger möjlighet att på en gång 
mäta och belöna och bestraffa”. (a.a. s. 218) Klassrummet kan 
således förstås som ett analytiskt rum (Foucault, 1973; Beronius, 
1991). Vad som är normalt och avvikande definieras mot 
normaliserande bedömningar. Kunskap om elever insamlas och 
formas med utgångspunkt i lärarnas föreställningar vilka blir 
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styrande i den diskursiva praktiken. Det normala belönas. Det 
avvikande korrigeras. Detta förmedlas från lärarna i anslutning till 
händelser i klassrummet eller vid andra tillfällen. Mina analys-
resultat leder mig till att argumentera för att Vad som görs skapar 
en pedagogisk praktik som kan uttryckas vara en riskzon. Elevers 
rationella valhandlingar finner ingen acceptans inför lärares blick. 
Friheten blir villkorad och eleven är föremål för ständig korrigering 
för att på så sätt ”stöpas om” för att anpassas till uppfattad 
normalitet. 
 
I olika maktformer såväl av pastoral omsorg som av disciplinering 
deltar lärarna som modeller. Det kan förstås ur två perspektiv. Det 
ena perspektivet avser modellinlärning för eleverna (jfr Popkewitz, 
1998). Det andra att de är i färd med att konstituera sig själva som 
lärare. I några av de observationsexempel som jag beskrivit deltar 
lärarna i gemenskap med eleverna (jfr Foucault, 1982). Lärarna är 
t.ex. vid klassens timme och vid klassdansen i färd med att styra sig 
själva bort från den ”gamla” auktoritära läraren till den ”nya” goda 
produktiva läraren. Detta kan beskrivas som att ”… it creates both 
the new expert teacher and the new pupil, both willing to take part 
in the continuous and comprehensive examination” (Simola,   m.fl., 
1998, s. 83).  
 
Jag tolkar lärarnas handlande och olika texter som att de anser sig 
ha utvunnit mer kunskaper om Petter, Jesper och Anders än vad de 
har fått om Rasmus. Därför infinner sig tveksamheter om honom 
som subjekt och lärarna blir osäkra på hur styrningen ska gestaltas. 
I loggboktexter formuleras detta i osäkerhet över vilka strategier 
och tekniker som ska användas. Det tolkar jag som ett exempel på 
hur föreställningar om elever i riskzon konstrueras i den diskursiva 
praktiken och behov av samverkan uppkommer vilket tidigare getts 
uttryck åt i såväl tal – Vad som sägs - som i text – Vad som skrivs.  
 
Av elevintervjuerna framgår att de formulerar sina känslor, fram-
tidsplaner och önskemål om hur de är delaktiga i ett jäm-
förelsesystem som avser vad som behövs korrigeras: ”Jag lyckas 
inte så bra med att rita och måla” (Petter). ”Jag har problem med 
att skriva rätt” (Jesper). ”Det är svårt att komma igång. Jag har 
svårt att förstå matte, engelska och svenska” (Anders). ”Jag tycker 
det är tråkigt att alla eleverna ska göra samma sak” (Rasmus). I de 
maktrelationer som finns mellan elever och lärare och mellan 
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elever formar Petter, Anders, Jesper och Rasmus sina motstånds-
strategier. Dessa uttrycks i olika former av handlande och i tal 
vilket sedan skapar diskursiva sanningsanspråk om dem d.v.s. i 
talet ges uttryck för föreställningar om elevernas olikheter, i texter-
na beskrivs eleverna som oföränderliga och i handling sker stän-
diga korrigeringar. Elevernas annorlundahet blir till avvikelse. 
 
Elevernas utsagor kan förstås i vad Foucault (1982) benämner 
”dividing practices”. Det innebär att eleverna genom yttre process-
er om vad som anses vara normalt eller avvikande skapar bilden av 
sig själva. De definierar sina diskursiva svårigheter vilka blir till 
egna sanningar om dem själva. Dessa sanningar internaliseras 
gradvis och blir under årens lopp oföränderliga vilket bl.a. 
framkommer i de individuella mapparna. Min tolkning är att 
eleverna reagerar på de strategier och tekniker som kommer till 
uttryck. De har egna tankar om hur styrningen kan gestaltas. 
Elevernas utsagor kan därmed ses ur ett tvåsidigt perspektiv d.v.s. 
”technologies of the self” (Foucault 1982, 2002). Å ena sidan ger 
eleverna uttryck för viljan att blir självständiga och autonoma 
individer. Å andra sidan uttrycks en omsorg om dem själva att 
underordna sig styrning för att få stöd och hjälp. Exempel är; ”… 
köra lastbil och jobba på lager när jag blir stor. Lärarna är ”Ok” 
och de lyssnar på mig i skolan.” (Petter), ”… ta över affären. 
Lärarna lyssnar på mig.” (Jesper), ”Det är svårt att komma igång. 
Förstår bättre om någon vuxen är med.” (Anders), ”Jag vill hellre 
rita. Jag går till henne och den andra läraren om jag behöver 
hjälp” (Rasmus).  
 
Mödrarnas utsagor om eget ansvarstagande för barnen/eleverna 
tolkar jag sker med en produktiv innebörd. Rasmus mor har själv 
hanterat mobbningssituationen, Jespers mor har engagerat sig i 
skolmaten, Petters mor har involverat skolkuratorn och Anders mor 
har arbetat intensivt med att stärka hans kamratrelationer. Lärarnas 
utsagor om mödrarnas relation till sönerna tolkar jag sker i en 
repressiv ton, liksom Rasmus mors initiativ i mobbningshändelser-
na. Anders mors ansvarstagande vid skolövergången stämmer 
överens med lärarnas syn på ansvarstagande. Sönernas egenskaper 
beskrivs som utvecklingsmöjligheter i en omsorg om deras väl. 
Dessa kan jämföras med lärarnas omsorg om elevernas väl.  
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Mödrarnas utsagor tolkar jag som att barnens/elevernas svårig-
heter/avvikelser är kopplade till barnen och till omgivningarna i 
anslutning till skolan. Barnens uppfattade svårigheter relateras till 
hur deras ämneskunskaper är, vilka kamratrelationer de har och hur 
de hanterar sin koncentration. Detta kan jämföras med lärarnas 
utsagor, vilka relateras till barnen/eleverna och till omgivningarna 
utanför skolan t.ex. hemmet. Uppfattade svårigheter/avvikelse kan 
därmed förstås som att barnen/eleverna blir bärare av de vuxnas 
olika föreställningar om vad som är barnets/elevernas svårigheter/-
avvikelse. Svårigheter/avvikelse som förläggs utanför den enskilde 
eleven/barnet relateras således av mödrarna till skolan och av 
lärarna till hemmet. De vuxnas föreställningar om svårigheter/-
avvikelser överensstämmer därmed inte med varandra. Vilka 
strategier och tekniker som ska användas vid styrningens hur, blir 
då en fråga om vilka maktrelationer som cirkulerar mellan alla 
parter. Dessa ges sedan uttryck i föreställningar och idéer i den 
diskursiva praktiken där lärarnas hegemoniska utsagor i tal, text 
och handling, blir till sanningar (jfr Foucault, 1993, 2002). Rasmus 
och Jespers mödrars utsagor är exempel på diskrepansen mellan 
lärarnas föreställningar och mödrarnas föreställningar om vilka 
strategier och tekniker som är bäst för eleverna/sönerna. För 
Rasmus del är de strategier och de tekniker som används för att 
hantera den självreglerade friheten för svår och för Jespers del är 
det strategier och tekniker som kommer till utryck för kravupp-
fyllelse inte de ”rätta”.   
 
Med utgångspunkt från mina analyser etableras nya frågeställning-
ar om; ”How to govern oneself, how to be governed, how to govern 
others, how to accept him who is to govern us, how to become the 
best possible governor etc.” Foucault (1979, s. 5). Mina analyser 
visar på att barnen/eleverna blir bärare av vuxenvärldens föreställ-
ningar om hur styrningen ska se ut utan barnen/elevernas egen 
medverkan. När föräldrar och lärares föreställningar inte överens-
stämmer med varandra blir styrningens hur en dubbel logik för 
eleverna att hantera. Under alla skolår är föreställningarna om 
eleverna konstanta och de är ständigt föremål för korrigering för 
anpassning till uppfattad normalitet. Eleverna utvecklar egna mot-
ståndsstrategier mot de strategier och tekniker som används. Deras 
egna strategier finner ingen relevans i den diskursiva praktiken (jfr
Foucault, 1993). Till följd därav, argumenterar jag för att den 
pedagogiska praktiken skapar egna riskzoner när elever oavbrutet
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ses som icke ansvarstagande objekt. Hur jag definierar dessa riskzoner
diskuterar jag i följande avsnitt.  
 
 
Relationen tal – text – handling 
Vid analysen av datamaterialet finner jag en rationalitet för 
styrning som till viss del utgår från styrdokument, personliga er-
farenheter och kunskaps/vetenskapskonfigurationer. Dessa imple-
menteras i den diskursiva praktiken genom olika strategier och 
tekniker vilket såväl lärare som elever har svårt att hantera. Hur 
styrningen ska gestaltas uttrycks i lärarnas tal om visioner och 
förhoppningar om att styra skolan i en tidsanda där idealet är att 
uppnå välbefinnande såväl för skolans kollektiv som för varje 
enskild individ. Lärarna konstituerar sig själva utifrån de 
intentioner som idag stämmer väl överens med föreställningar om 
den ”goda läraren”. Det kan uttryckas som att lärares tal uttrycks på 
en formuleringsarena som fyller alla kriterier beträffande idén om 
den goda pedagogikens praktik för att uppnå ”en skola för alla”. 
Mina analyser visar på att lärarna på så sätt är oavbrutet i färd med 
att hantera sitt uppdrag genom självreflektion, självbedömning, 
självkontroll och självstyrd moral (Foucault, 1987; Permer & 
Permer, 2002). I lärarnas frihetsutrymme kontrollerar, disciplinerar 
och övervakar lärarna varandra genom synliga och osynliga 
strategier och tekniker. Lärare och elever ingår i en gemensam 
process som idag uttrycks äga rum i ett livslångt lärande. Det 
innebär att läraruppdragets styrning sker i en parallellprocess där 
lärare inte enbart styr elever i namn av framtid. Lärare är i full färd 
med att styra sig själva och varandra i namn av framtid (jfr 
Tullgren, 2003).   
 
Vid analys av talet om lärarna själva framträder strategier och 
tekniker av pastorala drag. Lärarna har åtagit sig uppgiften att i en 
frälsningsorienterad maktform arbeta för att uppnå välbefinnande, 
energi och effektivitet. Allt sker för att i en produktiv anda forma 
sig själva och eleverna i namn av framtid. I talet ges uttryck för att 
de ständigt är beredda att uppoffra sig i fortlöpande diskussioner, 
reflektioner för att utveckla strategier och tekniker så att varje elev 
ska utvecklas efter de diskursiva föreställningar som finns om vad 
elever är i behov av. I de diskursiva sanningar som produceras in-
om den pedagogiska praktiken erhålls kunskaper såväl om lärare 
som om varje elev. Kunskapen om varandra erhålls i en 
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bekännelsediskurs där alla ska erkänna sina brister t.ex. i lärarnas 
reflektionsböcker och elevernas loggböcker . I frihetsutrymmet som 
lärare har att hantera blir lärarnas kunskaper och föreställningar 
styrande. Dessa skapar diskursiva sanningar som styr de 
maktrelationer som finns mellan lärare, elever och föräldrar. Men i 
frihetsutrymmet skapas motstånd vilket i sig skapar behov av 
kontroll och disciplinering, t.ex. avstår lärarna från att skriva 
åtgärdsprogram och eleverna agerar inte som förväntas. 
Frihetsutrymmet kan därför aldrig bli annat än villkorat med ut-
gångspunkt från de maktrelationer som skapas i den diskursiva 
praktiken. Detta kan relateras till vad Foucault (1982) beskriver på 
följande sätt om att makt och frihet inte kan separeras: ”The 
relationsship between power and freedom´s refusal to submit 
cannot therefore be separated” (a.a. s. 221). 
 
I talet uttrycks idéer om hur styrningen ska utformas. Här mani-
festeras hur lärare ska finna strategier och tekniker för att elever 
ska internalisera självreglerande tekniker för att konstituera sig som 
ansvarstagande subjekt. Detta bygger på idéer om det 
självreglerande subjektet som den ”goda” individen. Ett självregler-
ande subjekt har internaliserat de diskursiva föreställningar som 
finns och är på så sätt inte i lika stort behov av kraftfull korrigering 
som det subjekt som inte anses har internaliserat självregleringen. 
När elever visar motstånd till de idéer som lärare har om hur 
styrningen ska ske framträder de repressiva formernas karaktär i 
maktrelationen. Jag har i mina analyser visat på hur detta uttrycks i 
tal, text och handling. Dessa tre områden kan därmed definieras 
som olika riskzoner som interagerar med varandra. Med det menar 
jag att utsagor i t.ex. de individuella mapparna inte är en enskild 
teknik som i sig skapar risk. Det är en teknik som förstärker talet 
och handlingsaspekten vilka tillsammans skapar och förstärker  
diskursiva sanningar om elever och föräldrar. 
 
Även lärares egna privata och yrkesmässiga erfarenheter formar 
föreställningar om hur elever ska styras. En del elever finner sig 
inte tillrätta inom det rådande skolsystemets ordning. I kraft av 
svårigheter att skapa det individuella och självreglerande barnet blir 
eleven bärare av det som systemet har svårt att härbärgera. Elever i 
riskzon innebär att lärares föreställningar om vad risk är och vad 
elever behöver för att styras in i framtiden bygger på normaliseran-
de bedömningar. Dessa normaliserande bedömningar kan förstås 
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utifrån skolans samhälleliga uppdrag och dess funktion. Den 
pedagogiska praktiken håller detta osynligt och avvikelsen 
kan på så sätt förklaras. Barn formas till elever i riskzon inom
skolans strukturer genom de diskurser som skapar och skapats
om elevers behov och agerande. Den enskilde eleven får slutligen
bära systemets frustration när eleven genom sitt agerande visar
motstånd mot vad systemet vill uppnå. Eleven blir på så sätt det
(samhälleliga) patologiska systemets identifierade patient. 
 
I mötet mellan elev och den sanningsdiskurs som är ett uttryck för 
hur elever ska styras i namn av framtid formas olika strategier och 
tekniker. I spänningsfältens konfrontation sönderfaller idealen om 
allas likvärdighet och möjligheter. Detta sker eftersom sannings-
anspråken är reglerande och skapare av normalitetskriterier. Vad 
som sägs d.v.s. talet är uttryck för ambition och förtrogenhet om att 
uppfylla skolans uppdrag. I Vad som skrivs – d.v.s. de textuella 
utsagorna och i Vad som görs – d.v.s. i den handlingsinriktade 
praktiken förstärks de repressiva formerna i maktrelationerna och 
eleven blir definierad som avvikare. Systemet har inte utrymme för 
något annat och konsekvenserna blir skapandet av den ”onormala” 
eleven. 
 
Elever kategoriseras efter de normaliserande bedömningar som 
finns (jfr Foucault, 1998; Popkewitz, 1998). När förutsättningar 
inte ges, finns inget annat utrymme än att se eleven som ”onormal”. 
Den diskursiva praktiken som system ifrågasätts inte. Elever ges 
inga andra möjligheter. Konsekvensen blir ett totalt misslyckande 
för skolan, eleven och familjen med fokus på eleven som bärare av 
misslyckandet. Misslyckandet blir momentant för skolan som 
system och verksamhetens företrädare, medan det för eleven blir 
bestående i den skolform han/hon genomgår. Den enskilde eleven 
blir ensam bärare av svårigheten/avvikelsen (jfr Armstrong, 1995; 
Roaf, 2002) 
 
Såväl lärarna som elevens föräldrar förleds tro på att framsteg 
kommer att ske bara eleven anstränger sig. Alla vilseleds. I 
normalitetskriterierna är avvikelsen inbyggd, eftersom eleven ska 
uppnå vissa mål vid en bestämd tidpunkt, vara koncentrerad och 
vara delaktig i sitt eget subjektskapande på de villkor som styr-
mentaliteten faställer vilket den pedagogiska praktiken ska genom-
föra.   
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Varför finns avvikelsen inbyggd i systemet? Mål att uppnå och be-
dömningar bygger på föreställningar om vad ”normalt” är. Såväl 
strukturer som individuella behov som skapas, sätter gränser för 
vissa elevers möjligheter att betraktas som ”normala” (jfr Prottas, 
1979; Johansson, 1997; Löfgren, 2005) Styringens hur sker genom
synliga och osynliga strategier och tekniker. Även om mina analyser 
visar på att lärare finner motståndsstrategier mot vissa av 
styrmentalitetens krav är styrkan i styrningen så kraftfull att lärarna 
blir styrmentalitetens representanter i mötet med elever. 
 
Förutsägbarheten att elever misslyckas är därmed inbyggd i 
systemet eftersom normalitetsdiskursen är i behov av avvikelse (jfr 
Ohlsson & Swärd, 1994; Permer & Permer, 2002). Detta tar sig 
olika uttryck och dyker upp i olika skepnader (Foucault, 1993). I 
skolans normalitetskriterier ingår anpassning där individen ska
socialiseras, förvaras, reproduceras, kvalificeras och sorteras 
(Jackson, 1968; Broady, 1982; Abrahamsson, 1974; Holmstrand & 
Härnsten, 2002) efter samhällelig ordning.   
 
Systemets effekter blir att lyckas eller att misslyckas. Om ett 
misslyckande sker är det svårt att bli delaktig. Konsekvensen blir 
att individen inte anses vara tillräcklig duglig. Benämningen att be-
finna sig i riskzonen framträder därmed. Lärare förlägger avvikels-
ens orsaker utanför skolan och på eleven. Föräldern förlägger dess 
orsaker på skolan och på barnet. Därmed får eleven/barnet ensam 
härbärgera de vuxnas krav, frustrationer, förväntningar och önske-
mål om förändring.   
 
Mina resultat visar på att samhällssystemet i sig skapar zoner för 
individuell risk. Nivån för uppnåbar godkändgräns läggs på in-
dividen, familjen och den pedagogiska praktiken, där skolan är satt 
för att utföra uppdraget att uppnå en likvärdig utbildning ”för alla” 
men där skolan inte förmår att hantera elevers olikheter vilket i sig 
skapar individuella problem (jfr Armstrong, 1995, 1998).  
 
 
Avslutande reflektion 
En sammanfattande analys av Vad som sägs – Vad som skrivs – 
Vad som görs visar således på att alla tre områdena interagerar med 
varandra. Varje del har analyserats var för sig för att i kapitel 7 visa 
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på syntesen. Min ambition har varit att visa på hur avvikelse 
identifieras och hur barn definieras som ”elever i riskzon” och vilka 
risker detta i sig kan innebära i form av stigmatiserande effekt. 
Risken att ”habitualizera” (Berger & Luckman, 1966, 1979) hand-
lingar och minimera synfältet i självklara diskursiva föreställningar 
innebär att eleven i den pedagogiska praktiken blir ensam bärare av 
uppfattade svårigheter.  
 
I mina argument deltar jag själv med att kalkylera om riskzoner – 
nämligen skolan som kategoriseringsarena. Det är ställningstaganden
som jag finner av intresse. Foucault (1998) ställde ju den 
kritiska frågan om de sanningsregimer som vetenskapen själv 
skapar. Därmed gör jag mig själv delaktig i att i detta sammanhang 
definiera vad riskzon är - nämligen skolan som en ”regime of 
practices” (Foucault, 1996). Att ställa kritiska frågor är en av 
forskningens uppgifter. Mina egna kritiska frågor inför framtiden är 
därför: Vad krävs för att hantera skolans normativa uppdrag så att 
barn inte far illa i skolan trots all välvillighet att göra ”gott”? 
Varför hålls det för oproblematiserat att elever kategoriseras, 
bedöms och korrigeras utifrån normaliserande bedömningar? Hur 
ska maktrelationernas närvaro hanteras om de inte lyfts upp som en 
realitet? Vem ska bära de utmaningar som dessa områden innefattar 
om inte den pedagogiska praktiken problematiserar sig själv i 
förhållande till eleverna?  
 
Frågeställningarna kan relateras till debatten om den dolda läro-
planen och skolans samhälleliga uppdrag och dess samhälliga 
funktion (jfr Gustafsson m.fl. 1981; Broady, 1982). Den handlar om 
den verklighet som inte är uppenbar utan måste undersökas och 
tydliggöras. Dess undangömda ”funktion” har under decennier 
diskuterats och det intressanta är att dess roll aldrig har försvunnit – 
den är en del av den pedagogiska praktiken. Problemet är som 
Broady skrev 1982: ”Av ondo är att den dolda läroplanen är dold” 
(s. 52). Elever styrs oavsett diskursiva strategier och tekniker mot 
anpassning till de strukturella ramar som skolan skapar genom sin 
samhälleliga funktion. En avgörande fråga är varför sådana iakt-
tagelser inte får genomslag i form av en i grunden förändrad peda-
gogisk praktik. Istället utvecklas strategier och tekniker inom 
samma – inte ifrågasatta – tankeram. Det blir ”mer av samma”, 
d.v.s. det pedagogiska arbetet utvecklas i form av t.ex. portfolio, 
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loggböcker, reflektionsstunder utan att diskussion förs om villkoren 
för arbetet (jfr Foucault, 1984). 
 
Den pedagogiska praktiken idag rör sig inom samma historiska 
tankeram och dess maktmekanismer existerar men ges olika uttryck 
(Foucault, 1984, 1998; Beronius, 1991). Idag genomsyras skolan 
av påbud om frihet, ansvarstagande och flexibilitet (Rose, 1995; 
Bauman, 2002; Dovemark, 2004). Såväl lärare som elever ska idag 
under en frihetsflagga skapa egna villkor och möjligheter för att 
själva utforma skolan till att blir en egen utvecklande zon. Men hur 
fri är tanken? Hur fritt är arbetet? Skolan kan aldrig ses som en 
enskild verksamhet. Dessa diskursiva föreställningar är skapade 
och formade efter de makt- och kunskapsvillkor som råder i 
samhället.  
 
Mina resultat visar på att barnet blir ensamt bärare av definierad 
avvikelse i de normaliserande bedömningar som förekommer i den 
diskursiva praktiken. Strävan efter att korrigera avvikelser är 
starkare än funderingar på hur de kan vara av godo. Som en 
motbild vill jag avslutningsvis anknyta till det citat som inleder 
avhandlingen: ”Udda personer ställer alltid till besvär för Normen. 
Men de behövs”.  
 
 

181 





Summary 
 
Background and aim 
This doctoral thesis concerns itself with possibilities and 
difficulties, which arise when working with children who are 
considered deviant from the norm in a specific pedagogical 
practice. What is discovered and defined as a problem has varied 
throughout the centuries, yet one prevalent feature has been the 
need to rectify and alter deviate behaviour. During the course of 
history focus has shifted from repressive characteristics towards 
more therapeutic characteristics when working with children at 
risk. Risk analyses and treatment of critical cases have drastically 
increased in late modern society. Risk is a multidimensional field 
strongly influenced by a number of academic disciplines. Research 
in this area has been fragmentary and varying meanings and 
arguments have been attached to it, depending on the research’s 
disciplinary character.  
 
In summarising the field, risks can be identified at three levels: the 
macro-structural level (i.e. society), the local level (i.e. the local 
societal context) and the individual level (i.e. individuals, family 
and friends). It is often argued that whenever children and young 
people get into serious trouble the consequences are hardest to bear 
at the individual level, not least due to an economic side to the 
problem. For this reason, the state and researchers both create the 
need for as well as require identification and predictability of 
human action in order to determine risk. 
 
The focus of this doctoral thesis is placed on how pedagogues look 
upon pupils at risk and how this is transformed into a pedagogical 
practice. This thesis’ starting point is based on an initiative by the 
Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) to 
study how cooperation between the different authorities functions 
for the children who are defined as being at risk by pupil welfare 
teams that typically include teachers, school principals, social 
workers etc. It was feared that many children would fall through 
the system due to a failure by local authorities to join forces in 
order to assist children in dire circumstances. Cooperation was 
therefore regarded as an important means to provide children with 
the support and care they were considered in need of. 
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Simultaneously, competencies from different schools and units 
required coordination at a time of ever decreasing funding. New 
questions were raised following the publication of the initiative’s 
final report (Lundgren & Persson, 2003). One disturbing question 
that had remained unanswered was why certain pupils, and quite a 
large number at that, were regarded as being at risk. It occurred to 
me that ”children at risk” could be viewed as a construction in the 
pedagogical practice. My doctoral thesis’ aim and research 
questions were formulated in order to conduct a re-analysis.  
 
The aim of the thesis is to describe and analyse how children are 
constructed as pupils at risk in a pedagogical practice. Therefore, 
the following research questions were of particular interest: how 
are children constructed as ”pupils at risk”? Which governing 
strategies and techniques are used in a pedagogical practice? How 
are power relations expressed? Answers to these questions were 
sought by analysing interviews with teachers, pupils and pupils’ 
mothers, written text material by teachers and classroom 
observations.  
 
Method  
An ethnographic case study was conducted. The empirical material 
was collected during one year’s time and consists of varied 
documentation by and on pupils, teachers’ logbooks, classroom 
observations, interviews with eight teachers as well as interviews 
with pupils and their mothers. Observations were also made on the 
occasion of all kinds of school meetings and spontaneous 
encounters.  
 
For analytical purposes, the material was divided into three main 
fields: What is said – speech, What is written – text and What is 
done – action. This was analysed by applying some central terms 
derived from Michel Foucault: governmentality, genealogy, 
pastoral power, regulation and examination processes. How pupils’ 
deviate behaviour is currently interpreted and dealt with in a 
pedagogical practice was of particular interest here. 
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Result 
The empirical material was analysed within three main fields. 
 
What is said – speech, based on interviews with teachers, 
containing statements about how teachers’ view their task, about 
pupils and parents as well as written text by a teacher. Focus was 
placed upon the workplace’s conditions titled collaboration with 
colleagues, to grow together, self-discipline, governing the self-
regulatory school, the discourse on pupils as well as collaboration 
as a tool for governing. 
What is written – text concerning pupils’, teachers’ and other 
school profession related texts contained in pupils’ documentation 
and teachers’ logbooks. 
What is done – action is defined here as what happens when action 
is taken and is based on observations of teacher-pupil talks on 
progress with the pupils’ parents present, classrooms, spontaneous 
conversations and teachers’ logbooks. 
 
As far as speech is concerned it can summarily be stated that the 
teachers are integrated in an ongoing process of constituting 
themselves in their profession. They focus on the future with the 
intention to develop the pedagogical practice in a process of 
”lifelong learning” for both teachers and pupils. This can be 
interpreted as happening in a spirit of teachers wanting to achieve 
the ”good” school and aspire to be the ”good” teachers. In this 
manner, teachers can be described as ”progressive” which can be 
understood as them looking for and applying the best strategies and 
techniques currently available. The result indicates that teachers are 
part of a normalisation process, directing each other in the light of 
the conceptions and ideas expressed in the power and knowledge 
configurations that are created in the discursive practice. The 
discursive truths about themselves become comprehensible in the 
regulative processes created by the teachers themselves. Challenges 
embedded in the task of teaching arise between the teachers during 
those periods when challenges by the governing system are 
dismissed. In Foucaultian terms this could be described as a 
process where teachers constitute themselves as moral subjects. 
The strong convictions expressed in their statements and comments 
on governing the ”good” school are challenged by the teachers’ 
own conceptions and ideas about pupils. This in its turn is 
expressed in discursive truths where pupils are compared and 
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classified on the basis of normalising judgments in perpetual 
examination processes. Teachers need to handle their conceptions 
of normality and deviance; however, deviance is dealt with as if the 
meaning of it did not exist. In my view, not unveiling and dealing 
with the meanings of deviance is putting pupils at risk. There is a 
risk of stigmatising pupils and of constantly focusing on the 
conceived deviance in a sense of it needing correction.  
 
Texts from pupils’ documentation were analysed and the outcome 
of the analysis can be comprehended as what Foucault describes as 
examination by which individuality is inserted into a documentary 
field. The documentation by and on pupils is placed in a field of 
surveillance allocating the pupils certain spaces in a ”web of 
written actions”. During the years of measuring, describing and 
analysing pupils, no change appears to happen as far as the 
conception of deviance is concerned. Pupils are ”caught and locked 
into” the subsisting discursive conceptions of them. This concerns 
the characteristic features and talents of each pupil, how they are 
grouped at various levels and how experts and pupils account for 
their capabilities. Pupils are made into objects and their 
peculiarities, particular individual development and dispositions are 
preserved by way of describing and analysing them as though they 
were permanent truths. Foucault claimed that the shapes written 
methods take, transform individuals into ”cases”. The texts in the 
portfolios can be viewed as a tool for objectification and 
subjugation. Regulation is ritualised by means of written texts and 
every pupil is pinned to his or her own singularity. This can be 
exemplified by the fact that throughout the years, pupils have been 
called incorrigible. Statements in teachers’ logbooks about pupils 
intensify this picture. My argument here is that The Written Text as 
a technique entails a problematic of the risk zone due to its 
continuously stigmatising repressive utterances about pupils 
throughout the years.  
 
The aspect of action, when analysed, indicates that teachers’ 
spontaneous conversations preceding teacher-pupil talks on pupils’ 
progress contain questions about how discursive conceptions of 
pupils are to be communicated. This means that pupils have been 
subject to surveillance. Information has been obtained and deviance 
has been identified. This is to be communicated to parents and 
pupils with the intention for them to reflect upon how their 
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behaviour could be rectified. Teacher-pupil talks on pupils’ 
progress can be looked upon as an aspect of action in which 
different strategies and techniques are expressed. The teacher’s 
action can be interpreted as taking place in a spirit of benevolence. 
Everyone is invited and encouraged to participate. This can be 
looked upon as a technique of pastoral character, which is applied, 
in a productive spirit and with the intention of making everybody 
comfortable in order to obtain information about the pupils and 
their parents. Following this, the talk alters character and develops 
into a more corrective shape. The teachers’ strategy is to unveil the 
existing discursive truths for pupils and their parents intending to 
reach a mutual understanding on the pupils’ deviance as well as on 
everyone’s accountability. When parents’ and teachers’ truths 
concur, words and gestures are jointly directed at the pupils. The 
aim is for the pupil to change his or her behaviour. Pupils’ counter 
strategy is silence in which their bodies and looks are averted from 
the adults. When regulation is applied as a technique this can be 
understood in two different ways, i.e. on the one hand supporting 
the pupils in order for them to further develop their capabilities so 
that they ”succeed” in school and on the other hand to force pupils 
into submission in a style that Foucault terms the creation of 
”compliant bodies”. The talks on pupils’ progress are concluded by 
means of doubtful written and oral agreements on the future course 
of action. There is a fine line between supporting the pupils and 
subjugating them. In the teachers’ assessment of risk there are 
inherent notions of ”saving” pupils expressed in the appliance of 
different kinds of strategies and techniques of caring and 
regulating. The aim is to normalise both pupils and parents.  
 
The analysis of the classroom observations suggests that pupils are 
supervised and allocated certain places in the classroom. Strategies 
and techniques are applied in order to create homogeneity. At the 
same time, individualisation of pupils does take place because they 
are expected to participate actively in their self-regulation in order 
to improve their ability to direct themselves towards correct action. 
According to Foucault regulation creates composite rooms that 
allow for movement within the room to a certain extent, but where 
individual characteristics are simultaneously singled out. Pupils are 
directed towards existing norms. They are subject to permanent 
examination processes that take place by means of permanent 
comparison of each and every one of them. The classroom can thus 
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be comprehended as an analytical room. What is regarded as 
normal and deviating is defined in the light of normalising 
judgements. Information about pupils is collected and categorised on 
the basis of teachers’ conceptions, which become predominant in 
the pedagogical practice. Normality is rewarded. Deviance is 
rectified. Teachers communicate this either directly following an 
incident or on a later occasion. The result in this doctoral thesis 
further suggests that What is done creates a pedagogical practice 
which can be termed as a form of risk. Teachers do not accept 
pupils’ rational choices. Freedom is subject to certain conditions 
and pupils are subject to permanent correction so that they may fit 
into what is conceived as normality.  
 
Pupils’ statements can be understood as what Foucault terms 
”dividing practices”, i.e. by means of external processes on what is 
regarded as normal or deviating pupils creating pictures of 
themselves. They gradually internalise the discursive truths, which 
become unalterable in the course of the years. Pupils react to the 
strategies and techniques that are expressed. They have their own 
thoughts about how governing could be done but these do not meet 
with sympathy.  
 
The mothers’ statements are described in relation to the child and 
the child’s environment in relation to school. The children’s 
knowledge of school subjects, friendships and ability to concentrate 
are some examples for this. This can be compared with the 
teachers’ statements, which relate to the pupils and their 
environment outside school. Conceived difficulties/deviances can 
thus be understood as the child/pupil becoming the bearer of the 
adults’ various notions of the children’s/pupils’ difficulties/ 
deviances that are to be corrected. Difficulties/deviances
that are placed outside the child/pupil are related to school
by the mothers and to the pupils’ homes by the teachers. The 
adults’ notions of difficulties/deviances are therefore not concordant. 
What kinds of strategies and techniques are to be used for 
governing then becomes a question of power relations between 
all involved parties. These power relations are then expressed 
in conceptions and ideas within the pedagogical practice predom-
inated by teachers’ hegemonic oral and written statements as well
as their hegemonic actions.  
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Summarily, the result indicates that pupils are categorised 
according to normalising judgements. These normalising 
judgements can be understood in the light of the schools’ task and 
function in society. This task and schools’ function are not quite 
visible in the pedagogical practice and conceptions of deviance 
therefore become more comprehensible. In the absence of 
alternative conditions there is no choice but to regard the pupil as 
deviant. This pedagogical practice as a system is not questioned. 
Pupils are not offered any alternatives. Failure is temporary for the 
school as a system and for those employed there while it becomes 
permanent for the pupils within the school they are attending. What 
is said – What is written – What is done thus illustrates that the 
three fields interact. This doctoral thesis highlights how deviance is 
identified and how children are categorised as ”pupils at risk” and 
what kinds of risks there are for stigmatisation. The risk of actions 
becoming a matter of routine and that there is a narrowness of 
outlook when discursive notions are used as a matter of course 
means that pupils in the pedagogical practice become single-
handed bearers of conceived difficulties.  
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