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ABSTRACT 
Titel: Fostran som pedagogiskt projekt. Bilden av ”problembarnet” i statens 

offentliga utredningar. (The bringing up of pupils as an educational project. 

The image of ”the problem child” in governmental committees).  

   This study focuses on the image of the problem child as it appears in two 

texts (from the 1940s and 1970s) of governmental committees on Public 

Health (SOU) and the new school law (Ds 2009:25, will be implemented in 

July 2011). By image is meant that the image of the problem child is 

constructed for specific purposes rather than being “found” in an objective 

reality.  

   The aim is to describe, analyse and compare discourses on “the problem 

child” as they appear in the texts. The method used is an application of 

discourse analysis based on a social constructionist approach and the work of 

Michel Foucault. Among the Foucauldian concepts used are discourse, 

governmentality, power and subjectification. In the final chapter possibilities 

and limitations of Foucauldian analysis are discussed. The discourses that 

influences the image of the problem child, in the different texts, have three 

major continuities operating, the talk of a school which aim is to not separate 

the pupils, the use of the term behavioural disorders and finally the 

pedagogical methods that individualises, differentiates, compares, places in 

hierarchy as well as shuts out pupils from the classroom. The emphasize of 

the teachers role to give knowledge to the pupils rather than bringing them up 

separates Ds 2009:25 from the two SOU-texts where the emphasize is placed 

on the bringing up of the pupils. Potential effects concerning the problem 

child because of this change in the pedagogical discourse are discussed.  

Keywords: bringing up, problem child, social constructionism, Foucault, 

discourse, governmentality, power, subjectification. 



 

 

 

  4 (55) 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ________________________________________________ 3 

1.1 Problemformulering ____________________________________ 4 
1.2 Utgångspunkter och perspektivval _________________________ 4 
1.3 Syfte och tillvägagångssätt _______________________________ 5 
1.4 Struktur och kapitelinnehåll ______________________________ 6 

2 Metod___________________________________________________ 7 
2.1 Diskursanalys _________________________________________ 7 
2.2 Utgångspunkterna för uppsatsen och dess konsekvenser ________ 9 
2.3 Validitet och reliabilitet ________________________________ 10 

3 Forskningsobjektet belyst genom tidigare forskning _____________ 12 
3.1 Inklussionskriterier ____________________________________ 12 
3.2 Framväxten av särskiljande åtgärder inom skolan ____________ 13 
3.3 En förändrad syn på problembarn_________________________ 13 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER _______________________ 16 
4.1 Social konstruktionism _________________________________ 16 
4.2 Centrala begrepp i Michel Foucaults forskning ______________ 17 

4.2.1 Diskurser, makt och vetande _______________________ 18 

4.2.2 Tillämpning i uppsatsen av Diskurser, makt och vetande19 

4.2.3 Styrningsmentalitet och maktens mikrofysik__________ 20 

4.2.4 Tillämpning i uppsatsen av styrningsmentalitet och maktens 
mikrofysik _____________________________________________ 21 

4.2.5 Styrningsmentalitet och självteknologi _______________ 21 

4.2.6 Tillämpning i uppsatsen av styrningsmentalitet och 
självteknologi ___________________________________________ 22 

5 PRECISERING AV frågeställningar OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
 23 

5.1 Frågeställningar_______________________________________ 23 
5.2 Val av texter _________________________________________ 23 

5.2.1 Utredningsväsendets status ________________________ 23 

5.2.2 Tre snitt i skolutredningsarkivet ____________________ 25 

5.3 Tillvägagångssätt _____________________________________ 26 



 

 

 

  5 (55) 
 

6 ANALYS_______________________________________________ 28 
6.1 1946 års skolkommissions slutbetänkande __________________ 28 

6.1.1 Differentieringspedagogikens grundläggande begrepp och 
värderingar ____________________________________________ 29 

6.1.2 Den skolpsykologiska rådgivningen och de pedagogiska 
metoderna______________________________________________ 30 

6.2 1946 års skolkommissions slutbetänkande __________________ 31 

6.2.1 Vilka problem pekas ut i utredningen? ______________ 31 

6.2.2 Vad pekas ut som problemens orsaker? ______________ 31 

6.2.3 Vilka lösningar av problemen presenteras?___________ 32 

6.3 Skolans arbetsmiljö – utredningen om skolans inre arbete______ 33 

6.3.1 Differentieringspedagogikens grundläggande begrepp och 
värderingar ____________________________________________ 34 

6.3.2 De differentieringspedagogiska åtgärderna ___________ 34 

6.4 Sammanfattande analys: Skolans arbetsmiljö – utredningen om 
skolans inre arbete___________________________________________ 35 

6.4.1 Vilka problem pekas ut i utredningen? ______________ 35 

6.4.2 Vad pekas ut som problemens orsaker? ______________ 36 

6.4.3 Vilka lösningar av problemen presenteras?___________ 37 

6.5 Nya skollagen: för kunskap, valfrihet och trygghet ___________ 38 

6.5.1 Differentieringspedagogikens grundläggande begrepp och 
värderingar ____________________________________________ 39 

6.5.2 De särskilda åtgärderna ___________________________ 40 

6.6 Sammanfattande analys: Nya skollagen: för kunskap, valfrihet och 
trygghet ___________________________________________________ 41 

6.6.1 Vilka problem pekas ut i utredningen? ______________ 41 

6.6.2 Vad pekas ut som problemens orsaker? ______________ 41 

6.6.3 Vilka lösningar av problemen presenteras?___________ 42 

7 Komparativ analys________________________________________ 44 
7.1 En skola stadd i förändring ______________________________ 44 
7.2 Tillbaka till dåtiden? ___________________________________ 45 
7.3 Problembarnet i tre skolutredningar _______________________ 46 



 

 

 

  6 (55) 
 

7.4 Avslutande reflektioner_________________________________ 48 

8 Referenslista ____________________________________________ 49 
  
 



3 

  3 (55) 
 

1 INLEDNING 
 
Under en av mina praktiker som skolkurator satt jag med en kollega i fikarummet. 

Denna kollega var verksam som specialpedagog och hade 30 års erfarenhet inom 

skolan. Vi pratade om elever som i brist på bättre paraplybegrepp kan kallas 

”stökiga”. Specialpedagogen såg tillbaka på ett yrkesliv och sa: ”Många av de elever 

som förr i tiden utvecklade alkohol- och drogproblem och blev kriminella var sådana 

som idag hade haft ADHD- och asperger-diagnoser. Tänk vilken skillnad det hade 

kunnat göra för deras livssituation”. Kan det verkligen vara så enkelt, ville jag fråga. 

Det gjorde jag inte. I vägen stod inte bara praktikantrollens hierarkiska 

begränsningar. Det var som om något mer låg i luften. Som ett outtalat förbud – eller 

ännu hellre – en outtalad restriktion. Jag har efteråt funderat på vad som fick mig att 

avstå från att fråga. Kanske var jag rädd för att inte kunna presentera en alternativ 

förståelse? Kanske var det frågan om vilken kunskap som är rätt kunskap? Kanske 

handlade det om vem som har rätt att tala om vilken kunskap som är rätt kunskap? 

   Under det första decenniet av 2000-talet har en konjunkturuppgång vad gäller 

diagnosticering av barn kunnat skönjas, detta trots flera klient- och 

anhörigorganisationers decennielånga kamp för ett samhälle som ser människorna 

”bakom diagnoserna” (Börjesson & Palmblad, 2003, s 14). Varje ny skolepok har 

inträtt med storvulna ideal om såväl rationalitet som humanitet. Inte sällan har man 

tagit avstånd från den ”förskräckliga historien”, som inom skolans värld kan 

exemplifieras genom den gamla ”idiotdiagnosen” och genom särskilda skolformer 

som ”obskliniken” (Börjesson & Palmblad, 2003, s 13). Men hur stor är egentligen 

skillnaden mellan då och nu?  Hur vet vi att vi rör oss mot bättre tider? Ett sätt att 

bringa ordning i dylika frågor kan vara att fokusera på den diskurs som präglat en 

viss epok. Diskurs kan betyda talat eller skrivet språk, men Bergström och Boréus 

menar att en diskurs även kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar viss typ 

av kunskap och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet (2005, s 

309). Hur en diskurs kan analyseras förklaras under rubriken Utgångspunkter och 

perspektivval. 
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1.1 Problemformulering 
 

Mats Börjesson och Eva Palmblad (2003) har pekat ut fyra elevgrupper som 

tydligare än andra blivit föremål för särskiljande åtgärder genom skolhistorien ”de 

kroppsligen sjuka och funktionshindrade, de barn som bryter mot skolans ordning: de 

stökiga, bråkiga, olydiga, rastlösa osv., de barn som inte hänger med i 

undervisningen och de mobbade barnen”, (2003, s 16). Utifrån ovanstående 

indelning har jag för denna uppsats valt att fokusera på de elever som anses bryta 

mot skolans ordning. Att bli föremål för samhällets maktutövning påverkar givetvis 

en individ. Att bli föremål för samhällets maktutövning redan som barn torde kunna 

få alldeles speciella följder för ens framtid. Samhället är, som bekant, uppbyggt kring 

skolan. Utbildning kan vara nyckeln till en individs drömmar, men kan sannolikt 

även upplevas som en negativ erfarenhet. Därför blir det relevant att rikta ljuset mot 

de elever vars skolgång inte blir som samhället, och för all del, individen själv 

önskar. Börjesson och Palmblad (2003, s 7) påbjuder beteckningen ”problembarn” 

för de barn som anses bryta mot skolans ordning. Begreppet problembarn ges i 

Nationalencyklopedin följande beskrivning ”barn med beteendestörningar som gör 

det svårt att uppfostra o.d.: klassens [problembarn] fick en tid gå i särskild 

undervisningsgrupp” (Nationalencyklopedin, 2011-05-02). För tydlighetens skull 

kommer därför dessa elever att i uppsatsen refereras till som ”problembarn”.  

1.2 Utgångspunkter och perspektivval 
 
En första utgångspunkt för mitt uppsatsarbete är att definitionen av problembarnet, 

med tillhörande beteendestörningar, inte är av naturen given, utan snarare diskursivt 

och kulturellt betingad. Denna tanke vilar på en konstruktionistisk grund. Det 

konstruktionistiska tankesättet bygger på att vår förståelse för och uppfattning om 

världen är grundad i vår historia och kultur. Vår historia och kultur är betingad av 

sociala och ekonomiska omständigheter vid en specifik epok (Burr, 2003, s 4; Hall, 

1997, s 25).  

   För att försöka belysa hur bilden av dagens problembarn har konstruerats kommer 

uppsatsen att undersöka texter från statens offentliga utredningar (SOU) samt 

Departementsseriens utredning för 2011 års nya skollag (DS 2009: 25). Bergström 

och Boréus (2003) konstaterar att texter blir samhällsvetenskapligt intressanta av 

särskilda skäl. Texter relaterar till människor och grupper av människor. Det finns 
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författare till texterna, och oftast, mottagare till texterna. Texterna ger liv åt både 

medvetna och omedvetna uppfattningar som människorna i texternas 

tillkomstmiljöer bär på. Texterna reflekterar, återger eller ifrågasätter t.ex. makt. De 

är emellertid inte i sig makt. Användandet av diskursiv textanalys ger möjlighet att 

granska relationer mellan människor eller grupper av människor som återfinns 

utanför texterna (Bergström & Boreus, 2005, s 15).  

   Idéhistorikern Sven-Eric Liedman beskriver i fyra punkter vad man ska ha historia 

till: 1. Historien ger oss förklaringen till att ”det blivit som det blivit”. 2. Bara genom 

historien kan vi veta något om de stora samhällsförändringarna. 3. Endast genom 

historien kan vi få en klar bild av vad mänskligt liv kan vara, av hur samhället kan se 

ut o.s.v. 4. Endast genom att gå till avlutade händelsekedjor, som i väsentliga 

avseenden liknar dem som vi har omkring oss, kan vi kalkylera resultatet av det som 

pågår (1980, s 93). Utifrån Liedmans punktlista kan det vara fruktbart att försöka 

analysera den nutida diskurs som villkorar situationen för problembarnet med hjälp 

av hur elever har betraktats vid olika tidpunkter i historien genom SOU-texter. 

   En andra utgångspunkt för arbetet med uppsatsen tar avstamp i den franska 

forskaren Michel Foucaults idéer om skolan som en praktik som fostrar elever med 

specifika mål. Dessa mål kan vara att skapa laglydiga medborgare, förnuftiga och 

rationella individer, men även att skapa medborgare som kan uppfylla ett politiskt 

syfte (en demokratisk utopi exempelvis) (Hermann, 2004, s 86-87). Nilsson (2008, s 

9) menar att Foucaults författarskap har bidragit till att rikta fokus mot 

forskningsobjekt som tidigare i mindre utsträckning tilldragit sig forskares intresse 

såsom fängelser, mentalsjukhus, och andra institutioner, avvikande, kriminalitet, 

galenskap, sexualitet, medicin etc. 

1.3 Syfte och tillvägagångssätt 
 
Uppsatsens forskningsobjekt är alltså problembarnet som en pedagogiskt särskild 

grupp. Mitt huvudsyfte är att synliggöra och analysera de föreställningar som 

existerar om problembarnet och hur detta bör hanteras pedagogiskt, dvs. som det 

framträder i statliga utredningstexter (SOU & Ds). Med uppsatsens inriktning följer 

att texternas framställning av förhållandet mellan individ och samhälle blir centralt. 

Detta innebär att jag koncentrerar mig på texternas beskrivningar av vilka problem 

som finns med ovanstående elevgrupp samt vilka medel och mål som presenteras för 
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att förändra situationen. Eftersom mitt empiriska material utgörs av texter kommer 

jag metodiskt att arbeta med textanalys, diskursanalytiskt inriktad. Uppsatsen vilar på 

en konstruktionistisk grund och de konkreta analysverktygen bygger på Michel 

Foucaults begreppsvärld (se teoretiska utgångspunkter). När dessa teoretiska 

utgångspunkter redovisats mer utförligt följer ett avsnitt där uppsatsens 

frågeställningar och tillvägagångssätt preciseras. 

1.4 Struktur och kapitelinnehåll 
 
I kapitel 2 presenteras de metodiska utgångspunkterna. I kapitel 3 belyses uppsatsens 

forskningsobjekt med hjälp av aktuell forskning. Syftet med kapitlet är att presentera 

uppsatsens förhållande till forskningstraditioner inom fältet (det diskursanalytiska) 

och att ge ett historiskt perspektiv på forskningsobjektet. I kapitel 4 presenteras de 

teoretiska utgångspunkterna. I kapitel 5 preciseras frågeställningar och 

tillvägagångssätt. 

   Från och med kapitel 6 tar den empiriska delen vid. Här analyseras de 

föreställningar som existerar om problembarnet och hur detta bör hanteras 

pedagogiskt, dvs. som det framträder i statliga utredningstexter (SOU & Ds). I 

kapitel 7 presenteras en komparativ analys som tar sikte på att analysera den nutida 

diskurs som villkorar situationen för problembarnet med hjälp av hur elever har 

betraktats vid olika tidpunkter i historien genom SOU-texter. Uppsatsen avslutas 

med några avslutande reflektioner. 
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2 METOD 
 

I detta avsnitt presenteras och utvecklas uppsatsens metodiska utgångspunkter. 

Inledningsvis presenteras diskursanalysen som metod, vilket följs av en diskussion 

kring diskursanalysens möjligheter och begränsningar. Kapitlet avslutas med en 

diskussion avseende undersökningens validitet och reliabilitet.  

2.1 Diskursanalys 
 
Börjesson och Palmblad betonar att gemensamt för olika former av diskursanalyser 

är, ”vid sidan av diskursers konstituerande, betoningen på Hur-frågor och att man 

avstår från sökandet efter bakomliggande, egentliga eller otvetydiga essenser” 

(2007, s 16, mina kursiveringar). Med detta finns en risk genom att förnekandet av 

en oberoende yttervärld kan sätta diskursanalytikern i en idealistisk position. Med 

idealism avses att verkligheten inskränks till uppfattningar eller idéer om 

verkligheten (Bergström & Boréus, 2005, s 349-350). Palmblad och Börjesson 

(2007, s 9) lyfter fram exemplet med hemlöshet och menar att det utifrån en 

idealistisk synpunkt inte skulle existera. Diskursanalytikern förklarar detta genom att 

det givetvis existerar, men att vi endast kan tänka genom diskursiva raster. 

Fenomenet får sin mening genom diskursen och meningsskapandet kan inte 

reduceras till en begrepps- eller idévärld, utan måste inkludera texter, praktiker, 

institutioner osv. Som forskare kan vi endast studera olika sätt att förstå, uppfatta och 

förklara fenomen som hemlöshet (Börjesson och Palmblad, 2007, s 9; Bergström och 

Boréus, 2005, s 349-350).   

   Börjesson och Palmblad (2007, s 16) förklarar vidare att en stor del av den 

tillgängliga forskningsmetodlitteraturen framhåller intervjuer, enkäter och 

observationer som metoder som ska säkerställa att samhällets fakta hamnar på 

forskarens bord. Tillvägagångssätten anpassas traditionellt till forskningsfrågorna 

och möjligen till de teoretiska utgångspunkterna, något som inte alls är fallet inom 

diskursanalysen. Man förnekar inte att urval och tillvägagångssätt är viktigt, men 

betonar att eftersom ”data” inte betraktas på samma sätt så behandlas 

vetenskapsteoretiska frågor och empiri mer integrerat. Diskursanalysen utgör en 

helhet av analys och kan inte betraktas som en procedur där insamling av ”fakta” 

föregår själva analysen. Med diskursanalysens avfärdande om möjligheten att genom 
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traditionell datainsamling komma nära ett fenomen inträder naturligen ett 

ifrågasättande av en given kunskaps- och innehållshierarki för materialtyper. 

Myndighetsutlåtanden ska inte av hävd anses avspegla verkligheten bättre än en 

brevsamling. Ett diskursanalytiskt arbetsätt utesluter inte att olika sorters material 

kan bearbetas med samma analytiska redskap (Börjesson & Palmblad, 2007, s 16).  

   I traditionellt uppbygg metodundervisning är det som kallas värdering av källor 

viktigt (Börjesson & Palmblad, 2007, s 16-17). Där kan studenter undervisas i 

skillnaden mellan vad som sägs i en statlig offentlig utredning respektive i en 

veckotidning, där den förra bedöms vara sannare och ligga närmre verkligheten. 

Inom diskursanalysen är den bedömningen inte särskilt viktig, eftersom de olika 

typerna av material båda gör anspråk på att skildra verkligheten. Även om de gör det 

på olika sätt så bedöms de inom diskursanalysen vara på samma gång konstruerade 

som konstruerande. Texterna och bilderna existerar i verkligheten likväl som de 

föreställer verklighet (2007, s 17).    

   Diskursanalytikern studerar alltså tal, text, bilder och andra typer av 

kommunikativa material (Börjesson & Palmblad, 2007, s 18). För detta krävs 

givetvis en forskningsdesign. I traditionell metoddesign blir det viktigt att välja en 

design som svarar mot frågeställningen och som vi konstaterat tidigare välja ett 

empiriskt material som kan spegla verkligheten som den förhåller sig. För 

diskursanalytikern handlar det, till skillnad från vid traditionell forskning, mer om att 

hitta teoretiskt fungerande teman som hjälp för skapandet av en meningsfull analys. 

Det finns emellertid inte någon hierarkisk måttstock för att avgöra vilken 

undersökningsdesign som är den rätta. Det som ska problematiseras, eftersom språk 

är handling, är uppsatskontexten och författarens aktiva val av vad som lyfts fram 

som diskursiva mönster. Enklare uttryckt blir diskursanalytikerns viktigaste uppgift 

att presentera vems kontexten är, att motivera kontextvalet samt diskutera följderna 

av detta val för studien (Börjesson & Palmblad, 2007, s 18). Bergström och Boréus 

(2005) menar att den öppna och eklektiska strategi som diskursanalysen innebär vid 

val av teoretisk utgångspunkt ställer höga krav på öppenhet i forskningsprocessen. 

Särskilt valet av teoretisk utgångspunkt behöver diskuteras, eftersom den inte alls är 

given i diskursanalys. En del diskursanalyser anses lida brist på tydlighet och 

transparens, vilket medför att läsaren får svårt att se hur slutsatserna är kopplade till 

empirin, vilket också kan ge diskursanalytiska studier en abstrakt karaktär. Det 
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ligger, menar man; ”en utmaning i att integrera den sociala praktiken och göra det 

på ett genomskinligt sätt” (Bergström & Boréus, 2005, s 351). 

2.2 Utgångspunkterna för uppsatsen och dess 
konsekvenser 

 
För att kunna analysera hur bilden av problembarnet har konstruerats och vilka 

effekter detta har fått för den specifika elevgruppen, valdes en metod som skulle 

kunna beskrivas som diskursanalys med foucauldiansk utgångspunkt. I inledningen 

av uppsatsen presenterades två viktiga utgångspunkter för arbetet. Den första var att 

definitionen av problembarnet inte är av naturen given, utan snarare diskursivt och 

kulturellt betingad. Den andra var att skolan är en praktik som fostrar elever med 

specifika mål, exempelvis att bli ansvarskännande medborgare. I och med att jag 

valde de utgångspunkter som jag gjorde inför uppsatsen har jag bidragit till 

formandet av den kontext som mina tolkningar verkar i. Ett förnekande av 

problembarnet som av naturen givet leder analysen in i ett sökande att rekonstruera 

sociala identiteter (Bergström & Boréus, 2005, s 327). Identiteter är föränderliga. 

Genom att visa vad som sägs om problembarnet i offentligt tryck (SOU, Ds), kan vi 

förstå hur diskursen ger vissa förutsättningar för dessas identitet. Varje 

identitetsformation sker i huvudsak i och genom diskursen och blir en länk mellan 

handlingsutrymme och diskurs. Identiteter som kvinna, man, arbetare eller 

problembarn är inte givna, finns inte därute. Identitetskonstruktion är en process där 

en sammansmältning av självbild och andras bilder utgör grunden. Diskursanalysen 

avvisar därmed de analysinriktningar som ser ett nära samband mellan en materiell 

utgångspunkt och medvetande (Bergström & Boréus, 2005, s 328). 

   Att vi människor formar oss själva utifrån vetandet, som påstås ovan, är också en 

anledning till att inte analysen tar sin utgångspunkt i ett aktörsperspektiv. Makten är 

relationell, vilket kan förstås som att den inte finns för någon att äga utan verkar 

dynamiskt i olika relationer. Men makten är även produktiv och skapar genom olika 

maktpraktiker (skolan) aktörerna (problembarnet, lärarna). Utgångspunkterna för 

uppsatsen lämpades utifrån ovanstående att undersökas genom foucauldianska termer 

eftersom han koncentrerar sin analys på vad som händer i detta förhållande mellan 

krafter, hur det händer, med vilka medel och mekanismer det fungerar. Enkelt 

uttryckt, hur makt utövas (Beronius, 1991, s 108-109). 
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  I ovanstående ryms en central kritik mot diskursanalysen och Foucault, nämligen att 

analysen inte förmår lyfta fram aktörerna som människor av kött och blod. Analysen 

har utifrån detta även kritiserats för att inte kunna fånga de strukturella 

maktutövanden som anses förekomma i samhället (Bergström & Boréus, 2005, s 

351).  

   Foucault menar att det inte handlar om att förneka utövandet av makt, utan snarare 

betona att även de som brukar makt utsätts för denna makt i form av disciplinering 

som tvingar in dem i olika subjektivitetsformer (ex. mellanchefens situation) 

(Beronius, 1991, s 108-109). Det som blir intressant är således inte vem som gör vad 

mot vem utan vad som vem gör mot vem; ”Maktrelationer bör förstås som 

strategiska spel där ena sidan försöker bestämma den andra sidans uppförande, 

varmed den andra svarar med ett försök att inte låta sig bestämmas på det viset, eller 

själv försöker bestämma den förstas uppförande” (Beronius, 1991, s 114). Eftersom 

utgångspunkten för analyserna inte tas ur ett aktörsperspektiv är inte heller syftet 

med analysen att vara rådgivande till handling i framtiden. Med detta sagt, finns det 

emellertid anledning att uppmuntra till forskning som inte tar sin utgångspunkt ur en 

diskursanalytisk position. Även om Foucaults syn på makt har styrkor i det att den 

visar hur makt kommer till uttryck begränsas den av att inte kunna (vilja) hantera 

strukturella maktförhållanden i samhället.  

2.3 Validitet och reliabilitet 
 
Bergström och Boréus (2005) menar att det, trots skillnaden mellan traditionell 

forskningsmetodik och den forskningsmetodik som diskursanalysen ingår i, finns 

skäl att lyfta fram den aspekt av en undersökning som kallas validitet. Detta kan 

beskrivas (inom empirisk vetenskap) som att en mätmetod verkligen mäter det som 

den är avsedd att mäta. Detta kan appliceras även på mer kvalitativa undersökningar 

där innebörden istället blir frågan om den undersökning man genomför verkligen 

besvarar den eller de frågor som man har avsett att besvara. Här menar författarna att 

förförståelsen måste tas i beaktande då denna utgångspunkt innebär att forskaren på 

sätt och vis är med och konstruerar svaren (s 34-35).  När man hanterar stora 

volymer av text (utredningarna) finns det anledning att vara ödmjuk kring vilka 

alternativa texter som kunde ha lyfts ut och vilka alternativa tolkningar som hade 

kunnat göras. Med tanke på källornas omfattning är det givetvis så att det finns fler 
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sätt att förstå hur problembarnets diskurs har verkat inom skolan under en lång 

period. I jämförelse med andra undersökningar (se kapitel 3.2 och 3.3) inom 

forskningstraditionen (diskursanalys) är tidsramen i innevarande uppsats något 

begränsad. Vanligtvis spänner materialet över betydligt längre tidsperioder än 63 år. 

Ett längre tidsperspektiv hade emellertid varit omöjligt sett till projektets tidsmässiga 

begränsning.  

   Författarna lyfter även fram reliabilitetsaspekten i forskningen (Bergström & 

Boréus, 2005, s 34). Detta bygger i grund och botten på att man är tillräckligt 

noggrann i mätningar och uträkningar. Även detta kan överföras till forskning som 

den som genomförts i denna uppsats, men då handlar det mer om att vara noggrann i 

alla led av undersökningen. För de flesta textanalyser är t.ex. tolkningsaspekten en 

reliabilitetsfråga. Vilken tolkningsstrategi man än väljer måste textläsningen vara 

tillräckligt noggrann för det syfte man har. Här lyfter författarna fram vikten av god 

intersubjektivitet, som översatt till innevarande forskningsstrategier bygger på att 

man som läsare i princip ska kunna rekonstruera de operationer som en forskare gjort 

i analysen av ett visst material för att dra en viss slutsats. Det kräver t.ex. att 

tolkningar underbyggs med citat och referat av texter (Bergström & Boréus, 2005, s 

35). Det tydliga användandet av citat och referat har förhoppningsvis bidragit till att 

uppsatsen är möjlig att genomlysa och granska. Det går säkerligen att visa vägar för 

att fördjupa och förbättra analyserna som genomförts. Denna uppsats har haft en 

relativt bred ansats för att kunna ringa in ett antal viktiga element i formandet av 

problembarnets diskurs. Att förhållandevis många diskursanalytiska (foucauldianska) 

begrepp användes (se kapitel 4.2, 5.2 och 6) och i analysen av de enskilda 

utredningarna var nödvändigt för att den komparativa analysen skulle kunna 

genomföras. Detta eftersom uppsatsens breda fokus gav möjligheten att redovisa 

flera komponenter i de olika utredningars diskurser avseende problembarnet, ex. 

vilken kunskapssyn som präglar varje utredning, vilka pedagogiska följder detta får 

etc. (se kapitel 6 och 7.1-7.3). Nackdelen med detta förfarande blev att de olika 

aspekterna av diskursen kunde ha analyserats mer ingående. Det som framkommit 

genom denna ansats skulle kunna göra utgångspunkt för studier av mer specifika 

områden, exempelvis hur den moderna eleven formar sig själv genom det etiska 

problematiserandet av sin livsföring.  
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3 FORSKNINGSOBJEKTET BELYST GENOM 
TIDIGARE FORSKNING 

 
I det avsnitt som följer presenteras forskning som dels ger ett svenskt skolhistoriskt 

perspektiv på uppsatsens syfte men även exempel på undersökningar som analyserar 

olika diskurser som berör konstruerandet av samhälleliga problemgrupper. Jag väljer 

att med utgångspunkt i ett antal forskares texter göra några tidsmässigt planerade 

historiska nedslag från 1800-talets mitt och framåt. 

3.1 Inklussionskriterier 
 

Den forskning som existerar om problembarnet och dess pedagogiska situation kan 

delas in i två olika inriktningar: forskning för och om problembarnet. Forskningen 

för, som är vanligast förekommande, syftar främst till att identifiera problem och 

utifrån det utveckla psykologiska, medicinska och pedagogiska vägar för att avhjälpa 

problemen (Börjesson & Palmblad, 2005, kapitel 1, s 7-14). Christoffer Gillbergs 

(2005) forskning som strävar efter att blottlägga problematiska länkar mellan hjärna 

och beteende (neuropsykiatri) är ett centralt exempel på forskning för. 

   Forskning om, som inte har samma tyngd och status i forskningshistorien som 

forskning för, innefattar kritiska analyser av de underliggande antaganden som 

existerar om fenomen och problemgrupper i samhället (Börjesson & Palmblad, 2005, 

kapitel 1, s 7-14, 48). Det är forskning om som utgör utgångspunkten för kapitlet 

forskningsobjektet belyst genom tidigare forskning. Detta eftersom det är den typen 

av undersökning som kommer att genomföras inom ramen för denna uppsats.  

   Artiklarna valdes ut genom ett subjektivt urval där ett viktigt mål var att täcka in 

den tidsram som denna uppsats av utrymmes- och tidskäl inte kunde undersöka. 

Forskningen som valdes ut för att belysa den historiska framväxten av särskiljande 

åtgärder inom skolan, riktade mot problembarnet, skulle således uppfylla kriterierna 

att fokusera dels en historisk utveckling, dels den grupp av elever som var av intresse 

för uppsatsen (problembarnet). Den forskning som valdes ut för att belysa 

konstruerandet av samhälleliga problemgrupper skulle uppfylla kriterierna att vara av 

diskursanalytisk karaktär och fokusera uppsatsens fokus, alltså problembarnet.     
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3.2 Framväxten av särskiljande åtgärder inom skolan 
 

År 1842 gjordes ett försök i Sverige att införa en skola för alla barn i samhället 

(Isling, 1974, s 95). Detta stötte emellertid på så häftigt motstånd att det fick startas 

en s.k. folkskola bredvid de befintliga läroverken. Detta innebar i praktiken att 

skolformerna delades upp mellan fattiga (folkskolan) och mer bemedlade 

(läroverken). En skola för alla barn föreslogs åter 1948 med den s.k. enhetsskolan, 

men fick se sitt fullbordande först med införandet av grundskolan 1968 (Isling, 1974, 

s 95). I och med folkskolereformen 1842 uppstod ett delikat samhällsproblem i 

frågan om vem som skulle ha huvudansvaret för fostran. Tidigare hade föräldrarna 

(bl.a. genom dopets löfte om ansvar för religiös fostran) huvudansvaret för barnens 

fostran och utbildning (Isling, 1988, s 60). Folkskolereformen innebar även att frågan 

om vem som skulle ta hand om de barn som av någon anledning ansågs avvika från 

det normala aktualiserades (Ahlström, Emanuelsson & Wallin, 1986, s 29). I gruppen 

av barn som ansågs avvikande ingick de som bedömdes vara gravt avvikande som 

t.ex. fysiskt och psykiskt funktionshindrade. En central aspekt i hanterandet av de 

avvikande barnen blev att peka ut de bildbara sinnesslöa och de obildbara 

sinnesslöa och särskilja dem från den vanliga skolan. Men även försummade och 

vanartiga barn blev föremål för fostrande åtgärder som i moralisk anda och i 

praktiskt arbete skulle göra dem självförsörjande. Ett tungt argument för detta 

fostrande arbete var det samhällsnyttiga i att normalisera det avvikande och krav 

ställdes i slutet av 1800-talet att anstaltsvården för de avvikande skulle byggas ut. Ett 

annat vid tidpunkten framstående argument för fostran var att normala 

samhällsmedborgare måste skyddas. Detta innebar att folkskolan ställde krav på att 

befrias från dessa problemelever, dels för att underlätta arbetet i skolan men också 

för att öka dess anseende(1986, s 30 f).  

3.3 En förändrad syn på problembarn 
 
Eva Palmblad har (1994) försökt spåra psykologins inbrott i den svenska 

skolhälsodebatten. Vägen till normalisering och hantering av det avvikande började 

förändras när 1900-talet såg sitt ljus. Under slutet av 1800-talet lades ett stort fokus 

på att utreda den fysiska ohälsan hos skolbarnen. Under 1920-talet började man 

alltmer läggas fokus på den psykiska ohälsan hos skolbarnen. Palmblad menar att 

detta val av fokus skulle kunna förklaras utifrån en realitetsavspeglande 
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förklaringsmodell. Med denna avses att förändringar av problemdefinitioner, fysisk 

kontra psykisk problematik, är beroende av förändringar i den ”objektiva 

verkligheten”. Den fokusering på fysisk problematik som förelåg under 1800-talet 

kan då förklaras på flera sätt. Dels genom att den psykiska problematiken hos 

skolbarn faktiskt inte var ett problem, utan att den fysiska ohälsan dominerade. En 

annan förklaring skulle kunna vara att psykiska problem fanns där, men att 

resurserna inte räckte till att åtgärda problemen p.g.a. den fysiska ohälsans 

utbredning (1994, s 58). Palmblad menar dock att denna förklaringsmodell är 

otillräcklig. När skolungdomens ohälsa utvidgades till att innehålla sociala 

implikationer så gjordes detta på ett speciellt sätt och i en speciell form, nämligen 

genom utformandet av teorier och föreställningar om ohälsa som grundval för 

åtgärder. Detta innebär enligt Palmblad; ”För att förstå den specifika form som 

kunskaper, idéer, föreställningar, teorier, begrepp, definitioner kring ett socialt 

problem antar i ett givet historiskt skede, räcker det inte med att hänvisa till ”de 

objektiva realiteterna” ” (1994, s 59). Vilka andra förklaringar finns till förändrade 

problemdefinitioner än den realitetsavspeglande? Kan exempelvis ett begrepp som 

psykopati sägas ha uppstått genom ett studium av en objektiv verklighet?  

   Qvarsell har i texter påvisat hur det under tidigt 1900-tal påbörjades en spårväxling 

i betraktandet av fostringssvårigheter (1985, s 167). Dessa fostringssvårigheter som 

man tidigare iakttagit genom en moralisk uppfostrande blick blev nu allt mer 

betraktat som sjukdomstillstånd. Qvarsell tar sin utgångspunkt i begreppet psykopati 

för att visa hur ett nytt sätt att betrakta friskt och sjukt växte fram under tidiga 1900-

talet. Begreppet som utvanns ur en medicinsk kontext användes för att kategorisera 

de ”nya” uppfostringsbesvär som gjorde sig gällande inte minst inom skolans värld 

(1985, s 176). Qvarsell menar att den professionella hjälp som efterlystes p.g.a. dessa 

besvär snabbt kunde tillgodoses genom att barnmedicinen och deras mest 

framstående läkare ställde sin vetenskap till förfogande. Eftersom många av dessa 

problem ansågs visa sig i skolan kunde en samverkansform mellan medicin och 

pedagogik växa fram. Denna samverkansform skulle få stora konsekvenser för 

hanterandet av avvikande skolelever (1985, s 177). Qvarsell menar att medicinens 

och psykiatrins anspråk på ett ökat inflytande över uppfostran av barn och ungdom 

till stor del var en konsekvens av ett naturvetenskapligt kunskapsideal på frammarsch 

och av den position som vetenskapen generellt började befästa även inom social- och 

människovården på 1920- och 30-talen (1985, s 180-181). Palmblad menar att den 
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ökade betoningen av psykologiska bedömningar av eleverna under det tidiga 1900-

talet, bl.a. genom intelligenstestningar och diagnoser, fyllde syftet att sortera och 

placera eleverna i olika former av särundervisning för att se var i samhället de kunde 

fungera allra bäst (1994, s 60). Hon menar också att samhället genomgick en 

mentalitetsförändring i fråga om lämpliga personlighetsideal. Karaktärsfasthet som 

ideal ersattes av en betoning mot social anpassningsförmåga och emotionell 

stabilitet.  Ett samhälle som allt mer premierade social, geografisk och yrkesmässig 

flexibilitet behövde en ny sorts medborgare för att leda landet in i framtiden (1994, s 

60-61). 
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta avsnitt presenteras och utvecklas uppsatsens teoretiska utgångspunkter, social 

konstruktionism och centrala begrepp i Michel  Foucaults forskning. 

4.1 Social konstruktionism 
 
En grundläggande uppfattning i innevarande uppsats är att skolans elevsyn är 

konstruerad för vissa syften. Detta innebär att problembarnet är konstruerad i ett 

historiskt och teoretiskt sammanhang. Burr (2003, s 3) menar att social 

konstruktionism börjar med en kritisk ståndpunkt mot förgivet tagen kunskap. Detta 

bygger på det att det inte finns en för våra upplevelser oberoende yttervärld möjlig 

att studera, vilket alltså får följder för vilka kunskaper vi kan utvinna. Det 

konstruktionistiska tankesättet bygger alltså på att vår förståelse för och uppfattning 

om världen är grundad i vår historia och kultur. Vår historia och kultur är betingad av 

sociala och ekonomiska omständigheter vid en specifik epok (Burr, 2003, s 4; Hall, 

1997, s 25).  

   Ett för uppsatsen relevant exempel för hur vår historia och kultur präglas av sociala 

och ekonomiska omstndigheter är att samhällets syn på barn har förändrats genom 

olika tidsepoker. Eydal och Satka (2006) lyfter bl.a. fram tidsepoken runt början av 

1900-talet när barn slutade betraktas som möjlig arbetskraft (barnarbete), vilket fick 

följden att barnen betraktades som i behov av ytterligare skolning/utbildning innan 

de kunde betraktas som fullvärdiga medborgare. Burr (2003) konstaterar att vad som 

ansågs vara naturligt för barn att göra för decennier sedan har förändrats liksom 

förväntningar på föräldrars sätt att uppfostra sina barn (Burr, 2003, s 4). 

   Konstruktionister förnekar inte den materiella världen men betonar att det är 

genom språket, eller vilket system som än representerar våra uppfattningar, som 

mening skapas (Burr, 2003, s 4-5; Hall, 1997, s 25). Mening är inget vi finner, det är 

något vi konstruerar. Det betyder att den historiska kontext vi lever i skapar 

meningsfulla kategoriseringar för våra upplevelser som fungerar som verktyg för oss 

att hantera världen vi lever i (Burr, 2003, s 4-5; Hall, 1997, s 25).  

   Burr (2003, s 22) menar att det i ovanstående fråga om verklighetens beskaffenhet 

uppstått en konflikt inom den konstruktionistiska disciplinen. Hon lyfter fram två 

läger, realister och relativister. De som utgår från tanken om realism menar att det 
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existerar en värld oberoende av vår representation av den (2003, s 23). 

Representationer inkluderar perceptioner, tankar, språk och bilder. Realisterna 

framhäver att våra upplevelser påverkas av denna oberoende verklighet, utan att det 

nödvändigtvis handlar om en korrekt eller precis reflektion. Det som understryks är 

emellertid att vi kan nå vetskap om denna verklighet. Relativister hävdar, i motsats 

till ovanstående, att även om en sådan verklighet existerar är den utom räckhåll för 

oss. Det enda vi har tillgång till är våra representationer av verkligheten, vilket 

omöjliggör bedömningar om sanningshalter osv. (Burr, 2003, s 23). 

4.2 Centrala begrepp i Michel Foucaults forskning 
 
De som på ett eller annat sätt förhåller sig till Foucault konstaterar att han lämnat 

efter sig ett omfattande och komplicerat tankegods (Beronius, 1991, Nilsson, 2008, 

Hermann, 2004, Drugge & Johansson, 1997). Därför vill jag understryka att det inte 

varit ett syfte, eller ens möjligt, att sätta mig in i hela Foucaults forskargärning. Mitt 

mål har varit att presentera en genomgång av några centrala teman i Foucaults 

begreppsvärld och därifrån låna mig ett par ”verktyg” för en analys av 

problembarnets diskurs.  

   Foucault utgick från tanken att vi människor görs till subjekt (kan förstås som 

underkastelse) genom historiens gång (Hermann, 2004, s 86). Detta innebär att det 

inte finns någon naturgivenhet eller universalitet i våra upplevelser av vad det 

innebär att vara människa. Att vara människa har på olika platser genom tidens gång 

inneburit olika saker, vilket innebär att subjektet formas kontinuerligt. Foucault 

menar dessutom att vi blir till subjekt på olika sätt: 1: genom vetenskapliga och så 

kallade diskursiva metoder, 2. via sociala och politiska dominansrelationer, som 

delar upp, differentierar individer samt 3. genom självets arbete och förpliktelse 

gentemot sig själv (Hermann, 2004, s 86). Nedan följer nu en kortare beskrivning av 

de tre ovanstående indelningarna över på vilka sätt människans görs till subjekt. 

Eftersom det inte ingår i syftet med uppsatsen att försöka spåra pedagogikens 

härkomst kommer punkt 1 ovan att utvecklas i något mindre omfattning än punkt 2 

och 3. 
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4.2.1 Diskurser, makt och vetande 
 

Begreppen diskurs och diskursiv analys har en viktig funktion i Foucaults arbeten 

(Bergström & Boréus, 2005, s 309). Foucault presenterande under sin forskargärning 

två olika diskursanalytiska angreppssätt: det arkeologiska och det genealogiska. 

Analysen inriktas både på diskursens begreppsuppbyggnad och inre relationer, dess 

arkeologi, samt på diskursens möjlighetsvillkor och maktrelaterade härkomst, dess 

genealogi (Bergström & Boréus, 2005, s 309-311).  

   I ett tal som senare utgavs som texten Orders of discourse (diskursens ordning på 

svenska) redogjorde Foucault för olika principer för diskursens reglerande (1977). 

Den första principen om förbuden reglerar vad som är tillåtet att tala om, vilka som 

får tala samt när och i vilka situationer det är tillåtet. Dessa inskränkningar regleras 

ytterst genom maktrelationer i samhället (1977, s 8). Den andra principen bygger på 

uppdelning i dikotomier som förnuft och vansinne, normalt och onormalt samt friskt 

och sjukt. Uppdelningen leder till ett avvisande, reglerande eller motverkande av den 

ena av de två polerna (1977, s 9-10). Den tredje reglerande principen kallar Foucault 

viljan till sanning, motsägningen mellan sant och falskt. På inomdiskursiv nivå är 

denna uppdelning givetvis inte trivial, men om man väljer ett annat perspektiv än det 

inomdiskursiva framträder hur vår vilja till sanning är historiskt och kulturellt 

betingad och producerad inom olika maktrelaterade sociala praktiker. I det moderna 

samhället spelar utbildningssystemet en viktig roll för uppbyggnaden av dessa 

principer (1977, s 10-12).  

   Foucault beskriver, utöver dessa yttre procedurer, förekomsten av inre procedurer 

genom vilka diskurserna ”utövar kontroll över sig själva” (1977, s 12). De inre 

procedurerna styrs genom principer för klassifikation, organisation och distribution 

som bl.a. syftar till att motverka att diskursen betraktas som en produkt av 

slumpfaktorer. Att inte vad som helst kan uttryckas inom diskursen. Ett exempel på 

detta är, enligt Foucault, kommentaren. Genom att diskursen ständigt återkommer 

och genomsyrar text efter text som reproducerar, kommenterar och förklarar den 

förstärks känslan av dess vikt och sanning (1977, s 12).  

   Foucault var även inspirerad av Nietzsches genealogiska kritik som tog sikte på att 

demaskera ”stora” vetenskapliga upptäckter genom att fokusera på dess ibland 

tillfälliga och simpla härkomst (Foucault, 1972/1969, s 27; Beronius, 1991, s 49). 

Den genealogiska metoden studerar alltså diskursernas möjlighetsvillkor, dess 
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maktrelaterade härkomst. Den genealogiska metodens viktigaste fråga är hur det 

kommer sig att ett visst fenomen (vansinnet, sexualiteten, problembarn) vid en given 

historisk period problematiseras, utgör objekt för vetenskaplig kunskap och 

samhälleligt vetande samt leder till utveckling av sociala praktiker (Beronius, 1991, s 

83). Utgångspunkten för Foucaults genealogiska analys är alltså; vad är det som 

möjliggör diskurser och diskursiva praktiker?  

   I framväxten av det moderna samhället har den vetenskapliga 

kunskapsproduktionen spelat stor roll (Hermann, 2004, kapitel 3; Drugge & 

Johansson, 1997, s 69). Hermann konstaterar att den kontroversiella uppfattningen 

om den nära förbindelsen mellan kunskap och makt blev en kardinalpunkt för 

Foucault (2004, s 91). I ”Vansinnets historia under den klassiska epoken” 

(1983/1961) visar Foucault hur olika institutioner, anstalter, fängelser, sjukvård och 

skola bidrar till vetenskaplighet genom möjligheten att studera, observera och 

klassificera mänskligt beteende, exempelvis ”vansinne”. Kunskap och 

kunskapsproduktion är alltid historiskt relativ, genomsyrad av och förbunden med 

rådande maktrelationer. Foucault menar att de ”dårar” som framträdde på 1600-talet 

inte är desamma som framträder på 1900-talet, kort sagt är det inte samma 

sjukdomar. Därtill har historien format upplevelsen och tolkandet av vansinnet 

(Foucault, 1987/1975, s 49-50). De diskursiva praktikerna (fängelser, sjukvård, skola 

etc.) genomsyras av makt- och vetanderelationer i ett ömsesidigt beroende där 

makten producerar vetande och vetandet producerar makt. Maktbegreppet hos 

Foucault är anti-essentialistiskt och antifundamentalistiskt, makten är inte något i sig, 

den finns inte utanför mänskliga relationer (2002/1976, s 103-104). Foucault menar 

att en maktanalys som ensidigt betraktar makten som något essentiellt, möjligt att 

inneha och bruka, har försvårat förståelsen för mer moderna och subtila makttekniker 

(2002/1976, s 103-104). 

4.2.2 Tillämpning i uppsatsen av Diskurser, makt och vetande 
 

Av de olika begrepp och tankegångar som presenteras under rubriken Diskurser, 

makt och vetande kommer arkeologiska begrepp och tankegångar att användas. De 

arkeologiska begreppen och tankegångarna används i Foucaults arbeten för att 

analysera den strid som präglar varje diskurs avseende vad som får sägas, när detta 

får sägas och av vem det får sägas. Detta kan i denna uppsats specifikt sägas beröra 
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striden om vem som ska definiera vad som är avvikande hos problembarnen och hur 

dessa avvikelser bör hanteras. Begrepp och tankegångar som presenterats ovan och 

som kommer att användas i analysen är diskursens begreppsuppbyggnad och inre 

relationer samt makt- och vetanderelationer. Således kommer inte de genealogiska 

begreppen att användas eftersom syftet med uppsatsen, som nämnts ovan, inte är att 

spåra pedagogikens härkomst eller varför problembarnet ursprungligen blev en egen 

problemkategori. 

4.2.3 Styrningsmentalitet och maktens mikrofysik 
 

I ”Övervakning och straff” (1987/1975) beskriver Foucault hur det franska 

straffsystemet förändrades under 1700-talet från ett kroppsinriktat straff med tortyr 

som metod till ett fängelsesystem som siktade på att straffa själen med kroppens som 

redskap. Att denna förändring färdats under den maktanalytiska radarn illustrerar 

Foucault (i en senare skrift) genom att blinka åt franska revolutionen och 

upplysningen; ”I grunden, trots alla skilda tidsåldrar och skilda målsättningar, är det 

hela tiden monarkin som spökar i föreställningen om makten. I tänkandet och den 

politiska analysen sitter huvudet fortfarande kvar på kungens kropp” (2002/1976, s 

100). Makten verkar inte från en bestämd position utan ”Makten är överallt; inte 

därför att den omsluter allt, utan att den kommer överallt ifrån” (Foucault, 

2002/1976, s 104). Frågan om hur makten utövas och mot vad är istället det som ska 

vara i fokus (Foucault, 2002/1976, s 104). 

   Den moderna människan uppmuntras genom hela livet att ifrågasätta sin livsföring. 

Samhället är genomsyrat av normaliserande och disciplinerande styrningsmentalitet 

(Foucault, 1987/1975, s 358-359; 2002/1976, s 50-51). Med begreppet 

Styrningsmentalitet, eller styrningsrationalitet som det även benämnts, försökte 

Foucault framhålla en slags praktik som syftar till att forma, leda eller påverka hur 

människor agerar (Nilsson, 2008, s 128). Ett viktigt maktanalytiskt fokus blir det 

Foucault beskriver som maktens mikrofysik (Foucault, 1987/1975, del 3).  Maktens 

mikrofysik verkar genom specifika tekniker, som Foucault benämner 

mikroprocesser, vilka ofta indirekt tar sikte på den mänskliga kroppen genom att 

prägla människans sätt att tänka, känna och uppfatta sig själv. Viktiga samhälleliga 

institutioner som sjukvård, skola, fängelse etc. kännetecknas av att man 

individualiserar, differentierar, jämför, homogeniserar, hierarkiserar och utestänger 
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vissa individer (Hermann, 2004, s 90; Foucault, 1987/1975, del 3). För en 

skolkontext innebär detta särskilda saker. Man individualiserar genom att inrikta sig 

på den enskilda eleven med stödåtgärder. Differentierar genom att fokusera på en 

enskild aspekt av individens beteende, exempelvis aggressivitet. Jämför genom 

produktionen av standardiserade verktyg för mått av exempelvis intelligens. 

Homogeniserar genom att underkasta individerna samma mål (ex. bli 

ansvarskännande medborgare), emellertid genom användandet av individanpassade 

metoder. Hierarkiserar genom rangordning av individerna, exempelvis genom 

användandet av betygsskalor. Utestänger genom bestraffning till särskilda 

undervisningsformer. Foucault menar att betoningen i dylika 

disciplineringsprocesser ofta är positiva, produktiva och uppmuntrande, snarare än 

negativa och tvingande (Hermann, 2004, s 90; Foucault, 1987/1975, del 3). 

4.2.4 Tillämpning i uppsatsen av styrningsmentalitet och maktens 
mikrofysik 

 
Av de begrepp som presenterats under rubriken styrningsmentalitet och maktens 

mikrofysik kommer styrningsmentalitet, mikro- och disciplineringsprocesser samt 

positiv och negativ makutövning att används i uppsatsens analys. Dessa begrepp 

kommer att användas för att analysera de olika strävanden och metoder som skolan 

använder dels för att konstruera problembarnen som avvikare, dels för att få 

problembarnen att förändra vissa delar av sina beteenden och karaktärsdrag. 

4.2.5 Styrningsmentalitet och självteknologi 
  

Under rubriken styrningsmentalitet och maktens mikrofysik beskrevs Foucaults 

tankar om olika tekniker som formar, leder och påverkar hur människor agerar. 

Styrningen anses emellertid ske på flera nivåer. Det finns alltid en koppling mellan 

politisk styrning och självstyrning. Det blir inte oviktigt att här fokusera på 

individens styrning av sig själv (Nilsson, 2008, s 129). En viktig utgångspunkt är att 

makt inte är det enda som existerar. Foucault menar att maktbegreppet och 

frihetsbegrepp förutsätter varandra, eftersom frihet både är ett villkor för, och en 

effekt av makt (Foucault, 2002/1976, s 103-106).  Frihet kan ta sig uttryck som 

motståndet och protesten, mer eller mindre synlig. Men friheten praktiseras även, 

menar Foucault, genom ett etiskt prövande av självet, detta har beskrivits som 

självteknologi (2002/1984). Hermann menar att Foucault i sitt arbete med serien (tre 
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böcker) sexualitetens historia riktade fokus mot denna etiska aspekt av 

underkastelsen av individen; ”Denna nya axel innebar att analysera hur självet 

historiskt sett har format sig självt genom etiska självrutiner - dvs. gjort sitt beteende 

och sitt jag till föremål för moralisk problematisering” (2004, s 97). Analysnivån för 

detta problematiserande ska, i enlighet med Foucaults tankegångar, inte läggas vid 

den enskilda individens egenskapade utgångspunkter. Utgångspunkten för analysen 

ska istället fokusera detta problematiserandes relation till samhälleliga moralregler 

och makttekniker (2002/1984, s 29). Problembarnet ska exempelvis inte betraktas 

som fri från påverkan av skolans normer i sitt etiska problematiserande av självet.  

   Enligt Foucault finns det fyra dimensioner i detta etiska självarbete (Foucault, 

2002/1984). För det första ifrågasätter man bestämda sidor av sig själv (lustar, vanor, 

yrke, framtid). För det andra nödgas man att inta en bestämd hållning för att kunna 

förändra dessa drag hos sig själv (är jag rationell, syndare, fri, bunden, etc.). För det 

tredje inleds en bestämd rutin - övningar och bearbetning beroende på vilken 

egenskap som ska förändras. Är det ens stressfulla leverne som ska förändras kanske 

man börjar med yoga ex. För det fjärde är ovanstående etiska arbete målstyrt. Det 

kan handla om att skapa ett drägligt liv, en karriär, sundare livsvanor, etc. Dessa 

självtekniker spårar Foucault till antikens samhällen. Där fungerar de som den fria 

mannens arbete med sig själv. Ett viktigt mål var att inte bli slav under sina syndiga 

begär (s 24-31).  

4.2.6 Tillämpning i uppsatsen av styrningsmentalitet och självteknologi 
 
Av de begrepp och tankegångar som presenterats under rubriken styrningsmentalitet 

och självtekniker kommer, utöver redan nämnda styrningsmentalitet, frihetsprocesser 

och etiskt prövande av självet att användas i analysen. Dessa begrepp kommer dels 

att användas för att analysera problembarnets möjligheter att söka frihet och göra 

motstånd mot skolans krav, dels för att analysera de oskarpa gränser som existerar 

avseende när skolans problematiserande av problembarnets beteende införlivas och 

tas över av problembarnet självt. 

   Med utgångspunkt i Foucaults indelning (se även Hermann, 2004) över de tre 

centrala sätt genom vilka människan underkastas (blir till subjekt) har nu en grund 

lagts för den diskursanalys som ska genomföras inom ramen för denna uppsats. 
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5 PRECISERING AV FRÅGESTÄLLNINGAR OCH 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 
Efter föregående kapitels val och presentation av uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter följer nu en precisering av frågeställningarna utifrån dessa val. Efter 

det följer en diskussion om valet av texter. Precisering av syften och 

tillvägagångssätt avslutas med en förklaring av mitt tillvägagångssätt.  

5.1 Frågeställningar 
 
Uppsatsen syftar till: 

- att undersöka vilka pedagogiska diskurser avseende problembarnet som har 

framträtt i tre statliga utredningar (SOU och Departementsserien), 

- att beskriva, analysera och jämföra diskursernas centrala begrepp och 

grundläggande föreställningar samt 

- att diskutera den foucauldianska analysens möjligheter och begränsningar för 

att belysa problembarnets situation. 

5.2 Val av texter 
 
I kapitlet val av texter diskuteras vilka följder urvalet av texter får för vad som är 

möjligt respektive icke möjligt att synliggöra genom mina analyser. Först diskuteras 

utredningstexters (SOU och Departementsserien) status generellt sett och därefter 

meningsfullheten i att utnyttja dessa som utgångspunkter för uppsatsens analyser.  

5.2.1 Utredningsväsendets status 
 

Hesslén (1927) konstaterar att utredningar genom särskilda kommittéer började 

praktiseras i svenskt statsliv redan under 1600-talet. Han tillskriver utredningarna 

uppgiften att upplysa i viktiga frågor, men även att fungera som påtryckningar vid 

genomdrivande av olika förändringar (1927, s 44). Statens offentliga utredningar 

(SOU) beskrivs som en institution som är unik för Sverige. Det unika anses ligga i 

arbetets utformning men även i dess omfattning (Johansson, 1992, s 3; Petterson & 

Söderlind, 1992, s 68). Reformer i den offentliga politiken föregås normalt av en 

eller flera utredningar som skall utforska fakta, analysera de problemställningar som 

anges i direktiven samt lämna förslag till åtgärder. Denna arbetsordning för med sig 
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att en stor del av förarbetet till de förslag som framläggs i riksdagen sker utanför 

regeringens faktiska organisation (Johansson, 1992, s 3; Ekholm & Runström, 1981, 

s 169). Departementsseriens utredningar avviker från SOU-utredningarna genom att 

de fungerar förberedande för regeringens ärenden på ett mer direkt sätt (Ds är en del 

av lagstiftningsprocessen). Den är dessutom, till skillnad från en SOU-utredning, 

författad internt inom ett departement (Petersson & Söderlind, 1992, s 68; Premfors 

& Sundström, 2007, s 44-45).  

   Johansson (1992, s 3) konstaterar att det viktigaste syftet med SOU-

utredningsförfarandet är att få fram ett sakligt beslutsunderlag, vilket inte sällan 

innebär att betänkanden får genomslagskraft i den allmänna debatten och i 

beslutsprocessen. Genom att sakkunskap och olika intressen inom ett område 

representeras i en utredning möjliggörs att förbereda reformer så att 

implementerandet underlättas och risken för kritik i efterhand minskas (s. 4). 

Regeringen har en närmast vetoliknande beslutsrätt vid tillsättningen av olika 

kommittéer. Man styr även i stor utsträckning vilka frågor som skall behandlas 

respektive inte behandlas (Ekholm & Runström, 1981 s 169; Johansson, 1992, s 4).  

Johansson (1992, s 11-13) poängterar emellertid att tilltron till experter och till 

kunskap är stor inom utredningsväsendet.  

   Enligt Meijer ökade antalet statliga utredningar under tidsperioden 1905-1954 i 

antal och omfattning jämfört med de föregående 50 åren (Meijer, 1956, s 342). Detta 

förklarar han genom att en reformoptimism rådde inom svensk politik, dels med 

betoning på den omfattning reformerna tog, men även med tanke på den 

förändringstro som präglade politiken (Meijer, 1956, s 327). Pettersson och 

Söderlind (1992, s 68) menar att kommittéerna genom samhällets omvandlingar och 

förändrade politiska ambitioner fått en minskad betydelse. Här har samhällets 

ekonomi spelat en stor roll eftersom försämringar av statens ekonomi har inneburit 

inskränkningar av kommittéväsendet. Författarna hävdar att reformtendensen från 

40-talets optimism har ersatts av utredningar som sedan början av 1980-talet 

överhuvudtaget blivit mer tidsbegränsade och har kommit att omfatta allt mindre 

ämnesområden (1992, s 68). Detta gör att de politiska målen, inriktningarna och 

ämnesmässiga djupen i de utredningar som analyseras i uppsatsen kan variera.  

   De tre studier (Hesslén, 1927; Meijer, 1956; Johansson, 1992) som tillsammans 

täcker in tiden för utredningsväsendets framväxt på 1600-talet fram till 1989 betonar 

unisont vilken viktig plattform kommittéväsendet har varit för utövandet av den 
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statliga makten. Enligt Johansson ökade till och med regeringens kontroll över 

utredningarna under perioden 1955-1989 (1992, s 221-222). Utredningsväsendets 

vikt för den politiska styrningen och debatten gör att det, för uppsatsens första syfte, 

är befogat och intressant att granska hur frågan om de barn som bryter mot skolans 

normer och regler behandlas på utredningstextnivå (SOU & Ds). Att 

utredningstexterna kan ses som en viktig kanal för den politiska maktens 

styrningssträvanden samt utredningarnas bundenhet till och bruk av 

kunskapsproduktionen i samhället, gör det motiverat att analysera dem ur ett 

foucauldianskt perspektiv.  

   Det är dock av vikt att vara medveten om att en fokusering på utredningstextnivå 

gör att vissa fenomen blir synliggjorda medan andra åsidosätts. Eftersom analyserna 

koncentreras till den färdiga texten framkommer inte de motsättningar mellan olika 

intressen som kan ha förekommit under arbetets gång och det bör påpekas att 

uppsatsen inte gör anspråk på att kunna säga något om den faktiska 

implementeringen. Trots dessa reservationer anser jag alltså att det går att motivera 

att analyserna koncentreras på utredningstextnivå. 

5.2.2 Tre snitt i skolutredningsarkivet 
 
Under 1900-talet genomfördes ett antal skolutredningar som avsåg att förändra 

väsentliga delar av det svenska skolväsendet och dessa är 1918 års skolkommission 

(huvudbetänkande utgavs 1922), 1940-talets skolutredning, 1946 års 

skolkommissions slutbetänkande (SOU 1948: 27), 1957 års skolkommission 

(huvudbetänkande utgavs 1961), läroplansrevisionen 1968, utredningen om skolans 

inre arbete (SOU 1974:53), läroplansrevisionen 1992 (SOU 1992: 94), förslag till 

läroplan för barn och unga 6-16 (SOU 1997:21), Skolfrågor: om skola i en ny tid 

(SOU 1997:121) (Isling, 1974; Lindensjö & Lundgren, 2010). Det är därför 

nödvändigt att begränsa det empiriska materialet.  

   Jag har valt att göra tre snitt i det svenska 1900-talets skolutredningsarkiv, 

nämligen 1946 års skolkommissions slutbetänkande (SOU 1948: 27), Skolans 

arbetsmiljö – utredningen om skolans inre arbete (SOU 1974: 53) och 

Departementsseriens utredning för 2011 års nya skollag (Ds 2009: 25). Ds 2009:25 

har valts för att det ger en möjlighet att belysa situationen för problembarnen i 

dagens skola. Isling (1974, s 22) beskriver SOU 1948: 27 som det främsta 

dokumentet för det reformarbete som fört skolan framåt intill 1974, han beskriver 
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detsamma som ”de svenska skolreformernas stora frihetsbrev”. Islings formulering 

”de stora skolreformernas tid synes nu vara till ända” (1974, s 9) kom emellertid på 

skam bara en kort tid efter bokens utgivning genom framläggandet av betänkandet 

Skolans arbetsmiljö – utredningen om skolans inre arbete (SOU 1974:53). 

Utredningen SOU 1974:53 påkallades bl.a. av en oro för skolans arbetsmiljö, vilket 

även var en central punkt i SOU 1948:27 (Lindensjö & Lundgren, 2010, s 73-83; 

Palmblad, 1994, s 52).  

   Med anledning av dessa utredningars starka betoning på skolmiljö och 

elevvårdsfrågor är det lämpligt att dessa får utgöra föremål för analysen. Jag väljer 

alltså, som framhållits under rubriken utgångspunkter och perspektivval, att 

koncentrera mig på texter som mera direkt har att göra med kategorin problembarn. 

Jag avgränsar mig också genom att endast fokusera texter som behandlar 

grundskolan (eller för tidpunkten motsvarande) eftersom denna skolform 

genomgående har varit obligatorisk för eleven. En ytterligare avgränsning blir att jag 

inte analyserar några åtgärder som leder ut ur skolan och till en annan huvudman. 

Detta eftersom det är skolans arbete med en viss elevgrupp som utgör fokus.  

5.3 Tillvägagångssätt 
 
Analysen av utredningarna genomförs i två steg. Det första steget bygger på ett av 

Bergström, Boréus, Kurunmäki och Robertson (2005) föreslaget arbetssätt. Detta 

arbetssätt, som beskrivs användbart när exempelvis analyser av statliga 

utredningstexter genomförs, bygger på att man försöker strukturera upp ett 

omfångsrikt material genom att precisera problem, orsaker till problem och 

lösningar. Det väsentliga enligt författarna är att man får överblick och därmed 

möjlighet att komma åt innehållet i texten. Detta innebär alltså att jag kommer att 

söka efter problem kring problembarnen, orsaker till dessa problem och vilka 

lösningar som presenteras. Sedan i steg två analyseras varje enskild utredning med 

hjälp av Foucaults begrepp. Steg ett och steg två i analysen relaterar till den första 

och andra frågeställningen för uppsatsen (se kapitel 5.1). Centrala analysverktyg som 

kommer att användas i steg två är styrningsmentalitet, disciplinerings- och 

frigörelseprocesser, makt- och vetanderelationer, positiv och negativ maktutövning, 

etiskt prövande av självet samt konstruktion av subjekt. 
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Ett antal frågor framstår som centrala i min läsning av texterna (analyseras genom 

steg 1 och 2). 

 

1. Vilka pedagogiska diskurser formeras avseende problembarnet i de aktuella 

utredningarna?  

2. Vilka är diskursernas centrala begrepp och grundläggande föreställningar?  

3. Vilka bilder av problembarnet samt relationen mellan problembarnet, stat och 

samhälle konstrueras i texterna?  

4. Vilka maktrelationer ryms inom diskurserna?  

5. Vilka särskilda styrningsstrategier och tekniker framträder i 

utredningstexterna?  

 

   Uppsatsens utredningsfokus avslutas sedan med en sammanfattande komparativ 

analys som ställer de olika utredningarnas pedagogiska diskurser mot varandra. 

Börjesson och Palmblad (2007, s 11) konstaterar att diskursanalytiker ofta använder 

sig av historiska komparationer, vilket man förklarar genom att det erbjuder 

möjligheter att iakttaga variationer av nutida försanthållanden och ett effektivt sätt att 

granska processer för skapandet av diskursiva ramar. Utifrån de analyser som gjorts 

av varje enskild utredning ställer jag frågan: är något i tidigare perioders diskurser är 

levande i dagens pedagogiska diskurser avseende problembarnet? Denna 

komparativa analys relateras till uppsatsens andra frågeställning (se kapitel 5.1). 

Uppsatsen avslutas sedan med en kritisk diskussion som lyfter fram den genomförda 

analysens brister och förtjänster samt vad den kan bidra med till forskningen och det 

sociala arbetet. Denna diskussion relateras till uppsatsens tredje frågeställning (se 

kapitel 5.1). 
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6 ANALYS 
 
I detta kapitel presenteras de olika utredningarna och de analyser som genomförs om 

utredningarna. 

6.1 1946 års skolkommissions slutbetänkande 
 
I detta kapitel analyseras den pedagogiska diskurs som formas kring problembarnet i 

SOU 1948:27.  

 

Den pågående demokratiseringsprocessen i samhället i allmänhet och debatten kring 

de totalitära regimernas psykologiska förutsättningar i synnerhet ifrågasatte skolan 

som fostrare av för demokratin lämpliga medborgare (SOU 1948:27, s 4). I 

kommissionens inledning formuleras detta på följande sätt. 

Av medborgaren i ett folkstyrt samhälle bör man fordra ett kritiskt sinnelag, som 
ger motståndskraft mot andliga farsoter. Demokratin har ingen nytta av 
osjälvständiga massmänniskor. Men självständighet och kritiskt tänkande är inte 
nog. Självständigheten kan resultera i egocentricitet, karriärism, asocialitet. Det 
kritiska sinnelaget kan övergå i negativism. Skolan bör därför inrikta sitt arbete, 
så att det fostrar också till samarbete som en naturlig livsform och att det hos 
lärjungarna väcker lust att engagera sig, att frivilligt inordna sig i ett 
sammanhang (SOU 1948:27, s 4).  

Det kritiska tänkandet ska ge ”motståndskraft mot andliga farsoter”, men den 

självständighet som detta kritiska tänkande bibringar får inte överdrivas. Den 

nyvunna självständigheten får inte riskera att skapa motsättningar inom befolkningen 

där individens särintressen ställs framför allmänhetens bästa. Utifrån ovanstående 

utmanades den pedagogiska kunskapsöverförande metoden där läraren ställer frågor 

och eleverna svarar. En substantiell del av kritiken mot ovanstående metod ansågs ha 

att göra med att eleverna inte kunde få den utväxling av ett kritiskt sinnelag som den 

moderna och demokratiska skolan ansågs syfta till (SOU 1948:27, s 5).  

Det industrialiserade samhällets snabba utveckling och sammansatta struktur, 
skolans strävan att inom ramen för sin undervisning söka bibringa eleverna en 
mer eller mindre grundlig orientering på samhällslivets olika områden, den 
oerhörda utvecklingen av ungdomens utanför skolan liggande intressen och 
sysselsättningar och den till följd härav ökade mängden skolproblem och 
konflikter av varierande art – allt detta har medfört behov av åtgärder, som var 
mindre nödvändiga under enklare samhälls- och skolförhållanden (SOU 1948: 
27, s 446).   
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Skolan har inte hängt med i samhällets utveckling och med ökande skolproblem 

krävs nya strategier för styrning och disciplinering. Den individuellt riktade 

korrigeringen blir här central och med detta tron på arbetet allt starkare.  

Genom skolans hälsovård, genom skolläkare och skolsköterskor, genom 
skolgymnastik, skoltandvård, skolbad, skolkoloniverksamhet och genom fria 
skolmåltider har åtskilligt gjorts för vården av lärjungarnas hälsa. En 
motsvarande mental omvårdnad har i stort sett saknats. Specialister på detta 
område, s.k. skolpsykologer, har härvidlag en stor uppgift att fylla, bland annat 
då det gäller att i samarbete med lärare, skolläkare m.fl. öka skolans möjligheter 
att bedöma och avhjälpa beteenderubbningar, läs- och skrivsvårigheter och andra 
avvikelser från det normala samt att avskilja lärjungar för särundervisning (SOU 
1948: 27, s 4).  

Skolan har länge inriktat sin fostran mot elevernas ”kroppar”. Med förändringarna i 

samhället, ungdomskulturens framväxt inte minst, riktas nu ett allt större fokus mot 

elevernas ”själar”. Differentiering och individualisering lyfts fram som viktiga 

tekniker för att hjälpa elever till rätt typ av ”behandling”. 

6.1.1 Differentieringspedagogikens grundläggande begrepp och 
värderingar 

 
Grundläggande för kommissionens slutsatser kring vad psykologin kan göra för 

pedagogiken är, som ovan nämnts, kunskaper om enskilda elevers förmågor och 

begränsningar. Hur detta arbete ska gå till beskrivs nedan: 

Den av kommissionen föreslagna skolpsykologinstitutionen bör bli hem och 
skola till verklig hjälp i detta avseende. Sådana fall borde också med fördel 
behandlas på konferenser mellan psykologen och läkaren, vilka genom en 
sammanställning av de olika undersökningsresultaten skulle avge ett utlåtande, 
innehållande råd för behandling till den som påyrkat barnets undersökning, i de 
flesta fall lärare eller föräldrar (SOU 1948: 27, s 448).  

Lärarna behöver nya kunskaper för att arbetet ska fungera. 

Huvudansvaret för den mentala omvårdnaden om eleverna måste dock alltid 
åvila läraren. Denne bör i vida större utsträckning än nu anförtros själavårdande 
och sociala uppgifter. Lärarutbildningen bör anpassas härefter. Tillräckliga 
kunskaper i uppväxtårens psykologi och sociologi bör ingå i varje lärares 
utrustning. Urvalet av lärare bör ske med hänsyn till lämpligheten att handha en 
uppfostran av detta slag (SOU 1948: 27, s 4).  

Skolpsykologins genombrott ger skolan verktyg att bygga upp en plattform av 

positiv kunskap som ska verka främjande för den enskilda elevens utveckling.  

De ökade möjligheter till prognos av barnens begåvningsutveckling och till 
diagnos av deras anlag, intressen och psykiska utrustning, som modern psykologi 
och psykiatri erbjuder, har samtidigt understrukit hur väsentlig skillnaden är 
emellan den nutida rådgivningens strävanden och traditionell uppfostran och 
undervisning (SOU 1948: 27, s 446-447).  
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Med kunskaperna som psykologin bibringar framstår gamla arbetssätt som daterade. 

Det finns nu ”bevis” för att rådgivning och behandling tar utgångspunkt från 

”elevens bästa” och inte som tidigare från skolan och statens bästa. 

6.1.2 Den skolpsykologiska rådgivningen och de pedagogiska metoderna 
 
Skolpsykologerna ska alltså finnas tillgängliga som konsulter åt lärarna i frågor som 

rör bl.a. uppfostringsbesvär. Vilka som skolan behöver rådgivning om beskrivs i 

citatet nedan. 

Trotsiga, oregerliga, aggressiva barn samt barn med framträdande ”ovanor” i sitt 
beteende, d.v.s. barn som snattar, fabulerar, vagabonderar, skolkar från skolan 
eller har en sjuklig förstörelselusta, är ofta en plåga för sin närmaste omgivning 
och ett bekymmer för skolan och barnavårdsmyndigheterna/…/Svårigheten 
ligger dock inte så mycket i den erforderliga diagnosen som i behandlingen… 
(SOU 1948: 27, s 555).  

Det framträder med önskvärd tydlighet i kommissionens betänkande att dessa elever 

är besvärliga, dels genom dess mångfald av symtom men även genom problematiken 

i det att man inte med vetenskaplig exakthet kan förklara hur man bör ”behandla” 

dem. Dessutom spiller deras problem över på omgivningen, vilket stör skolans 

idealfunktionering.  

I vissa skoldistrikt har det inrättats observationsklasser för elever med 
beteenderubbningar/…/Där specialklasser för sådana svårigheter inte 
förekommer, bör läraren i samråd med skolpsykolog och skolläkare försöka 
uppnå resultat genom individuell behandling (SOU 1948:27, s 145). 

Hur motiverar man i utredningen skolpsykologens stora befogenheter? 

Tradition och bristande kunskap om psykiska orsakssammanhang har lett till att 
dessa barn tidigare alltför ofta betraktats som moraliskt mindervärdiga. Genom 
straffåtgärder av olika slag sökte man i enlighet med denna uppfattning att tränga 
tillbaka och korrigera den aktuella beteenderubbningen. Utan att här ingå på en 
diskussion av traditionella disciplinmedel bör dock framhållas, att dessa är i 
princip rent negativa. De ersätter inte det mindre önskvärda med något mer 
önskvärt (SOU 1948:27, s 555). 

Bestraffning och korrigering som disciplinering har tappat sin särställning. Moraliskt 

förfall utgör inte längre den givna förklaringsmodellen. Eleverna väljer inte förfallet, 

det drabbar dem. Med dessa syftningar konstrueras en elev som man är skyldig att 

hjälpa. Man ska, förklaras i utredningen; ”utforska konflikternas bakomliggande 

orsaker, antingen dessa består i förut nämnda skadliga miljöförhållanden eller 

medfödda svagheter i känslo- och viljeliv” (SOU 1948:27, s 555). Därför betonas i 

kommissionens text vikten av positiva åtgärder som leder individen och tränar denna 

till rätt livsföring. 
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6.2 1946 års skolkommissions slutbetänkande 

6.2.1 Vilka problem pekas ut i utredningen? 
 
Den ökade demokratiseringen i samhället har öppnat upp för en mer individuell 

samhällsmedborgare som har större valmöjligheter att styra sitt liv. Detta, menar 

utredarna, innebär att skolan måste ta ett större fostrande ansvar än vad man har gjort 

tidigare för att kunna främja demokratiska och samarbetsvilliga medborgare. 

Författarna har nämligen iakttagit framväxten av en ungdomskultur som löper 

parallellt med resten av samhället. Den utveckling som kommissionen beskriver 

framställs som ett hot mot nationen i det att ungdomarna vänder sig från 

gemenskapen i samhället. Denna samhällsutveckling har, påpekar man, lett till helt 

nya skolproblem. Elever med beteenderubbningar förstör inte bara för sig själva utan 

även för sina skolkamrater och personalen. 

   Foucault har i flera studier undersökt hur det kommer sig att vissa fenomen pekas 

ut som problem, att dessa problem bildar objekt för vetenskaplig kunskap samt leder 

till skapandet av olika former av sociala praktiker (Foucault, 1972/1969). En 

grundläggande föreställning vid tidpunkten var att skolan behövde bli mer 

demokratisk, vilket till viss del underblåses av en rädsla för de effekter man kunnat 

iaktta hos befolkningar styrda av totalitära regimer. Detta får även följder för vilken 

typ av pedagogik som måste bedrivas för att eleverna ska kunna utvecklas och för att 

skolsvårigheterna ska kunna angripas. Eleverna med beteenderubbningar pekas ut 

som problem och, ska det visa sig, blir föremål för vetenskaplig utredning av en 

framväxande social praktik.  

6.2.2 Vad pekas ut som problemens orsaker? 
 
Foucault menar att makt och kunskap har en relation som bygger på ett ömsesidigt 

beroende (2002/1976, s 103-104). Inom skolans värld kan detta skönjas genom att, 

framför allt de psykologiska och pedagogiska vetenskaperna får tillgång till elever att 

studera, observera och klassificera. Makten får i sin tur disciplinerande verktyg att 

hantera eleverna med, t.ex. intelligenstester eller speciella skolformer (Foucault, 

1987/1975, del 3). Framväxten av den psykologiska kunskap som riktar sig mot den 

enskilda individen blir en förutsättning för en fostringsdiskurs som reglerar 

hanterandet av elever med beteendestörningar. Denna fostringsdiskurs kring de nya 

skolproblemen bygger på föreställningen att skolan, genom vetenskaplig kunskap, 
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snart kan urskilja och särskilja elevernas problem. Åtgärder, legitimerade ur 

prognoser över elevens utvecklingspotential och ur diagnoser över elevens 

problematik, bidrar till att konstruera olika grupper av elever som har 

”beteendestörningar” eller ”läs- och skrivsvårigheter”. Diskursen utövar en slags inre 

kontroll genom dessa prognoser och diagnoser eftersom de ger diskursen legitimitet, 

vilket försvårar eventuell kritik av den.  

6.2.3 Vilka lösningar av problemen presenteras? 
 
När skolpsykologen genom vetenskapliga metoder kan nå ”roten av det onda”, som 

det uttrycks av kommissionen (SOU 1948: 27, s), så får denna yrkesroll ett visst 

inflytande över skolans pedagogiska arbete. Här reglerar diskursen, genom 

maktförskjutningen, vad man kan tala om, vilka som kan göra det samt när och i 

vilka situationer det är möjligt (Foucault, 1977, s 8). För att läraren ska kunna delta i 

styrningen och disciplinerandet av eleverna så bör denne tillgodogöra sig viss 

grundläggande psykologisk kunskap samt mottaga rådgivning från psykologen. 

Skolan och samhället får genom de nya metoderna ett nytt sätt att utöva disciplinär 

makt över eleverna. Samtidigt kan den psykologiska forskningen och de resurser som 

ställs till deras förfogande växa genom att låna ut sin kompetens till de rådande 

maktrelationerna i samhället (Foucault, 1983/1961).  

   De tidigare moraliskt grundade bestraffningarna fasas ut för ett mer ”positivt” 

sökande efter de underliggande skäl som, enligt utredarna, måste kunna förklara 

elevens problematik. Foucault menar att olika samhälleliga institutioner, mer eller 

mindre öppet, försöker få medborgarna att agera i enlighet med samhällets normer 

(Foucault, 1987/1975, s 358-359; 2002/1976, s 50-51). Detta beskrivs som 

styrningsmentalitet (Nilsson, 2008, s 128). I detta styrande av eleven kommer ett 

antal moderna makttekniker till bruk. Dessa mikroprocesser, som Foucault kallar 

dem, tar, ofta indirekt, sikte på den mänskliga kroppen genom att prägla människans 

sätt att tänka, känna och uppfatta sig själv (Foucault, 1987/1975, del 3). Man 

individualiserar med stödåtgärder genom att inrikta sig på den enskilda eleven. Man 

differentierar genom att titta på en enskild aspekt av elevens beteende, exempelvis 

skolk eller förstörelselusta. Man hittar en jämförelsepunkt i normalelevens 

skötsamma beteende. Man homogeniserar genom att underkasta individerna samma 

mål (ex. bli ansvarskännande medborgare), emellertid genom användandet av 

individanpassade metoder. Slutligen så utestänger man elever genom bestraffning till 
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särskilda undervisningsformer, exempelvis obskliniken, vilket får betraktas som en 

negativ disciplinering (Foucault, 1987/1975, del 3). 

6.3 Skolans arbetsmiljö – utredningen om skolans inre 
arbete 

 
I detta kapitel analyseras den pedagogiska diskurs som formas kring problembarnet i 

Skolans arbetsmiljö – utredningen om skolans inre arbete (SIA) (SOU 1974: 53).  

    

I direktiven till utredningen proklameras en viktig princip för grundskolans elevsyn. 

En bärande princip för grundskolan är att en organisatorisk differentiering av 
eleverna så långt som möjligt skall undvikas. Ett organisatoriskt sammanhållet 
system bidrar verksamt till att förverkliga skolans mål att motverka social 
åtskillnad och hos eleverna skapa förståelse för människors olika förutsättningar 
och beteenden (SOU 1974: 53, s 66).  

I inledningen av utredningen lyfts några olika utmaningar i tiden fram. 

Det har – inte minst med hänsyn till pågående utveckling i samhället – visat sig 
önskvärt att skolan når längre än vad den hittills gjort ifråga om att ge eleverna 
den träning i samarbete, den förmåga till kritik – och självkritik – den beredskap 
att axla ett eget ansvar, som utgör väsentliga element i en medborgerlig fostran 
och är så mycket viktigare nu, när huvuddelen av de unga tillbringar hela 
ungdomstiden inom skolmiljön (SOU 1974: 53, s 97) 

I större utsträckning än tidigare blir elevernas demokratiska rättigheter och ansvar 

som medborgare föremål för styrning. Dessutom kan man i utredningen utläsa en 

uppluckring av skolans traditionella kunskapsöverförande uppgift till förmån för en 

starkare betoning på fostran (SOU 1974: 53, s 64). Att barnen och ungdomarna 

spenderar allt mer av sin tillvaro inom skolans väggar har enligt utredarna lett till att 

skolsvårigheter ökat i omfattning (SOU 1974: 53, s 64).  

De utåtriktade aggressiva eleverna som ständigt kommer i konflikt med 
omgivningen, varigenom de får föga utbyte av undervisningen och försvårar 
eller omöjliggör ett meningsfullt arbete i skolan. Bakom sådana 
beteenderubbningar kan ligga såväl miljöfaktorer som medicinska förhållanden, i 
första hand hjärnskador (SOU 1974: 53, s 419).  

Formuleringarna är osäkra och pessimistiska, närmast uppgivna. I kategoriserandet 

och diagnosticerandet av eleven helgarderar man; det kan röra sig om miljön likväl 

som biologi. Att de berörda eleverna förstör både för sig själva och andra förstärker 

förstås tongången ”I olyckliga fall kan detta medföra spänningar mellan olika 

elevgrupper, något som motverkar skolans mål att skapa förståelse för de grupper 

som har särskilda svårigheter i det moderna samhället” (SOU 1974:53, s 64-65). 
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6.3.1 Differentieringspedagogikens grundläggande begrepp och 
värderingar 

 
Vilka åtgärder som skolan väljer för differentiering är avhängigt vilken syn man har 

på problemen och dess bakomliggande orsaker. När det gäller elever med 

anpassningssvårigheter presenteras följande förklaringsmodeller. 

1. Svårigheterna söks inom eleven själv. Det faller sig naturligt att fästa stort 
avseende vid elevens fysiska och psykiska förutsättning (utvecklingsnivå och 
eventuella handikapp).  

2. Intresset koncentrerar sig till relationerna mellan eleven och omgivningen i 
skolan, och förklaringarna till svårigheterna söks i förhållandet mellan eleven 
och miljön. De komponenter i denna miljö som i första hand blir av intresse är 
undervisningsmetoderna samt skolans materiella, personella och organisatoriska 
ramar.  

3. Man fäster större avseende vid de förhållanden eleven möter utanför 
skolan. Det ligger då nära till hands att söka förklaringar till störningar i skolan i 
olika samhällsproblem. (SOU 1974: 53, s 381). 

Den första punkten beskrivs i utredningen som en blandning mellan en medicinsk 

och psykologisk förklaringsmodell. Man konstaterar att dessa modeller varit 

dominerande i skolans arbete med differentiering, men att man nu kan skönja ett 

fokusskifte i riktning mot de mer miljöorienterade modeller som presenteras under 

punkt 2 och 3 (SOU 1974: 53, s 381). En anledning till detta fokusskifte framläggs i 

utredningens inledning där man betonar att skolan ska undvika en social uppdelning 

baserad på begåvning och prestation, detta för att undvika att någon grupp elever 

betraktas som mindre värd (SOU 1974:53, s 88). 

   När skolan ska välja riktning för pedagogiska åtgärder mot elever med 

skolsvårigheter kommer åtgärdsprogrammet in i bilden. Denna nya metod föreslås av 

utredningen (SOU 1974:53, s 350).    

Syfte med ett åtgärdsprogram är i allmänhet att skapa gynnsamma 
utvecklingsbetingelser för eleven. Utvecklingen bör vara en aktiv process, och 
det är då också nödvändigt att eleven själv ges en aktiv roll vid analysen av 
skolsvårigheterna samt vid utformningen och genomförandet av programmet 
(SOU 1974:53, s 356).   

Eleven ges möjlighet att själv delta i utformandet av åtgärder, vilket kan ses både 

som en förmån och ett ansvar. 

6.3.2 De differentieringspedagogiska åtgärderna 
 
För elever med anpassningssvårigheter och beteendestörningar innebär 

differentieringen i första hand samordnad observationsundervisning eller 

undervisnings i observationsklass. Den förra beskrivs innehålla två former; A. Klinik 
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där eleven får sin undervisning enstaka lektioner eller under en längre tid. B. 

Samundervisning då specialläraren arbetar tillsammans med den vanliga läraren. 

Placering i observationsklass beskrivs innebära att eleven under en längre tid 

undervisas tillsammans med 6-11 kamrater med likartade svårigheter (SOU 1974:53, 

s 382).  

Elever med anpassningssvårigheter torde vara en kategori som är särskilt svår att 
inordna i den vanliga undervisningen. Orsaken är att skolan inte här, som när det 
gäller åtskilliga andra handikapp, kan möta problemen med tekniska hjälpmedel 
eller någon speciell metodik som visat sig effektiv. Eftersom dessa elever vidare 
ofta är mycket störande för kamraterna, är möjligheterna begränsade att inom 
arbetsenhetens ram anpassa metodik och miljö så att de får tillfredsställande 
utbyte av undervisningen (SOU 1974:53, s 383). 

Den psykologiska vetenskapen beskrivs i första hand ha fått genomslag i arbetet med 

intelligenstestningar med förklaringen att; ”Man måste kunna dra pedagogiska 

konsekvenser från klassifikationer. Om detta inte är möjligt blir klassifikationen lätt 

ett självändamål eller en del av ett urvalsförfarande” (SOU 1974: 53, s 133). När 

man inte har kunnat utvinna fungerande pedagogiska metoder via psykologin för 

behandling av elever med anpassningssvårigheter söker man istället efter lösningar i 

den kontext som omger eleven.  

Den avsaknad av effektiv metodik som ovan berörts innebär också att 
observationsklasserna och klinikerna, även om de kan utgöra en avlastning för 
den övriga verksamheten i skolan, inte alltid i önskvärd omfattning kan ge hjälp 
till dessa elever (SOU 1974:53, s 383). 

Miljöfaktorer får stort utrymme i utredningen när man resonerar kring åtgärder för 

elever med anpassningssvårigheter (punkt 2 ovan, SOU 1974:53, s 383). 

6.4 Sammanfattande analys: Skolans arbetsmiljö – 
utredningen om skolans inre arbete 

6.4.1 Vilka problem pekas ut i utredningen? 
 
SIA-utredningen proklamerar i inledningen av betänkandet att den nuvarande 

organisationen inte längre räcker till i formandet av dugliga samhällsmedborgare. 

Den homogeniserande fostringstanken ställer höga krav på att eleverna ska utveckla 

kritiskt tänkande och ansvarskännande. Författarna menar att eleverna, sedan 

enhetsskolans införande, spenderar så stor del av sin tid i skolan att fostringsinslaget 

behöver utökas. Skolan bedöms inte längre kunna sätta kunskapsöverförandet i första 

rummet om man vill fostra demokratiska medborgare.  
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   Något som tar stor plats i utredningen är vad utredarna betecknar 

”skolsvårigheter”. I utredningen framkommer att det finns en 

anpassningsproblematik hos många elever som inte kan lösas med traditionella 

pedagogiska verktyg. Foucault menar att framväxten av vetenskaper och sociala 

praktiker är beroende av observerbara fenomen i samhällslivet. Kort sagt, måste 

någonting definieras som problematiskt innan åtgärder för att förändra det 

problematiska kan utvecklas (Foucault, 1972/1969). I utredningen framträder en 

fostringsdiskurs som reglerar hur man bör hantera skolproblem i den allmänna 

skolmiljön, men även hur man bör gå tillväga i de individuella fallen. En 

grundläggande föreställning som framkommer i utredningen är att skolan inte kunnat 

anpassa sin verksamhet till enhetsskolans införande vilket anses ha medfört nya 

skolsvårigheter.  

6.4.2 Vad pekas ut som problemens orsaker? 
 
Foucault förklarar att vetande och makt har ett ömsesidigt beroende av varandra. 

Makt och vetande går hand i hand genom att makten producerar vetandet och 

vetandet legitimerar makten (Foucault, 2002/1976, s 103-104). Genom att 

vetenskapen får tillgång till studieobjekt genom samhälleliga institutioner kan man 

studera, observera och klassificera mänskligt beteende, exempelvis 

beteendestörningar. Det är genom denna process som uppdelningen mellan normal-

onormal, frisk-sjuk möjliggörs (Foucault, 1983/1961; 1977, s 9-10). En stor 

anledning till att det förebyggande arbetet betonas i utredningen relateras till att inte 

tillräckligt effektiva metoder för att behandla beteendestörningar och 

anpassningssvårigheter har kunnat utvecklas ur beteendevetenskaperna. Man har helt 

enkelt inte, anser utredarna, råd att vänta med behandling av elever med 

anpassningssvårigheter och beteendestörningar eftersom dylik utveckling bedöms 

svår att förändra. Bristen på ”säker kunskap” om hanterandet av elever med 

anpassningssvårigheter har bidragit till skapandet av en skola som experimenterar 

bl.a. med elevernas undervisningsmiljö och olika pedagogiska metoder. Utifrån 

Foucaults terminologi kan man tolka detta som att diskursens inre relationer, dvs. 

vad som är möjligt att uttrycka inom diskursen, vilka som kan göra det samt när detta 

är möjligt, bereder en viss öppenhet att uttala sig (1977, s 8). Man lyfter i 

utredningen fram flera vägar och modeller för att förklara eleverna med 

anpassningssvårigheter.  
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6.4.3 Vilka lösningar av problemen presenteras?  
 
Foucault beskriver att ett viktigt verktyg för makten att styra och träna medborgarna 

till avsedda syften är, vad han kallar, makttekniker (Foucault, 1987/1975, del 3). Ett 

samlingsnamn för en viss typ av maktteknik är det han kallar mikromaktens fysik. 

Dessa mikroprocesser verkar genom att via träning och dressyr av individens kropp 

väcka en internaliseringsprocess som förändrar individens sätt att tänka, känna och 

uppfatta sig själv (Foucault, 1987/1975, del 3). De elever som ryms i beskrivningen 

problembarn har funnits otillräckliga på ett antal punkter, vilket kräver praktiserande 

av speciella tekniker för att åtgärdas. Inom skolan finns ett antal åtgärder som via 

kroppen ska nå elevens inre fungerande. De individualiserade åtgärderna mot elever 

med anpassnings- och beteendeproblem har stark förankring i utredningen, vilket 

inte minst kommer till uttryck genom öppnandet för skräddarsydda miljö- och 

schemaupplägg. Man differentierar åtgärderna genom att fokusera på enskilda 

aspekter av individens beteende, exempelvis motivation eller aggressivitet. Eleverna 

med anpassningssvårigheter och beteendestörningar jämförs med de 

normalfungerande klasskamraterna, inte bara genom de hierarkiserade betygsstegen, 

utan även genom att peka på normalklassens skötsamhet. De praktiserade 

observationslösningarna medges, enligt utredningen, i praktiken fungera som 

förvaring av elever med anpassningssvårigheter och avlastning för resten av skolan. 

Här kommer alltså en utestängande, bestraffningsliknande negativ pedagogik till 

uttryck, trots inledningsanförandets betoning av vikten av en sammanhållen och 

diversifierad elevgrupp.  

   Även om maktinslaget i hanterandet av elever med anpassningssvårigheter och 

beteendestörningar ser tämligen robust ut, menar Foucault att eleven även kan göra 

motstånd och söka frihet. Ett sätt beskriver han som att individen formar sig själv 

genom etiska självrutiner (Foucault, 2002/1984; Herman, 2004, s 94-98). Detta 

skulle kunna tänkas komma till uttryck i och med elevens deltagande i utformandet 

av åtgärdsprogrammet. Foucault menar att det etiska självarbetet inleds med att en 

individen ifrågasätter en viss sida hos sig själv, ex. varför hamnar jag i konflikter? 

Sedan följer ett steg där individen bedömer sin position inför det som ska förändras, 

ex. jag är provokativ. Om detta upplevs som ett problem kommer olika metoder att 

utarbetas för att avlägsna det negativa beteendet, ex. att gå ifrån när någon vill bråka. 

Det sista steget, som Foucault beskriver, bygger på att det etiska arbetet med självet 
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måste ha ett mål och ett syfte, ex. för att få ett bra liv måste jag undvika bråk 

(Foucault, 2002/1984; Herman, 2004, s 94-98). Den styrningsmentalitet som 

genomsyrar utredningen tar alltså sikte på att genom olika, både positiva 

(uppmuntrande, åtgärdsprogram) och negativa (bestraffande, observationslösningar), 

tekniker träna de elever som anses ha skolproblem samt uppmuntra eleverna att 

ifrågasätta sig själva. Ett syfte med denna styrning skulle kunna vara att forma elever 

som blir goda och produktiva samhällsmedborgare. 

6.5 Nya skollagen: för kunskap, valfrihet och trygghet 
 

I detta kapitel analyseras den pedagogiska diskurs som formas kring problembarnet i 

DS 2009: 25.  

 

I inledningen av utredningen presenteras skolans grundläggande mål och med vilka 

medel man ska nå dessa. 

Skollagsberedningen lämnar härmed ett förslag till en ny skollag som ska utgöra 
basen för kunskap, valfrihet och trygghet i alla de skolformer och andra 
verksamheter, som omfattas av den nya skollagen. Lagen är anpassad och 
moderniserad för att passa i ett mål och resultatstyrt skolväsende där 
kunskapsuppdraget står i fokus (Ds 2009:25, s 229).  

Skolan ska vara mål och resultatstyrd. I utredningen betonas särskilt skolans 

kunskapsuppdrag. 

Utbildningen inom skolväsendet ska syfta till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 
förankra de grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheter, som det svenska samhället vilar på (DS 2009: 25, s 243).  

Eleverna skall stimuleras till ett livslångt lärande och utvecklas så långt som bara är 

möjligt utifrån sina individuella förutsättningar. Självutvecklingen är en aldrig 

upphörande process. De individuella förutsättningarna blir särskilt viktiga att ta 

hänsyn till, menar utredarna, eftersom elever i grunden är olika i kapacitet och behov 

(DS 2009: 25, s 243).   

Denna anpassning får dock inte göras på ett sådant sätt att den kan leda till att 
elevernas möjligheter att knyta allsidiga kontakter inskränks. Inte heller får 
elevernas grundläggande rätt att tillhöra en fast grupp, en social gemenskap, 
inskränkas annat än om mycket starka skäl motiverar detta. Det är av stort värde 
mot bakgrund av grundskolans fostrande uppgift att elever med olika bakgrund 
och skilda förutsättningar kan mötas i skolan (DS 2009: 25, s 435).  
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Ett medel för skolan att se till att alla elever får möjlighet att utvecklas är att 

differentiera elevgruppen. Dock betonas att skolan måste vara en plats där elever 

med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas. Det är, som bekant, viktigt för 

sammanhållningen i samhället. Formuleringen ”mycket starka skäl” indikerar 

emellertid att denna rätt för vissa elever kan behöva inskränkas. 

Eleverna ska beredas möjlighet att delta i utformningen av lärandemiljön, t.ex. 
ordningsregler. Även om de flesta skolor redan i dag arbetar aktivt med och 
också har lyckats skapa en god arbetsmiljö finns det många exempel på skolor 
där detta inte fungerar./…/ Olika former av kränkningar, skadegörelse och 
bristande studiero är vanligt förekommande och medför att elever och lärare inte 
får rätt förutsättningar för att skolans uppdrag ska kunna fullgöras (DS 2009: 25, 
s 374). 

En trygg och stimulerande lärandemiljö beskrivs som en oundgänglig ingrediens i 

fostrandet av eleverna (DS 2009: 25, s 374). Som en följd av lärare och skolledares 

upplevelser av en skolmiljö i sönderfall, föreslås en precisering och utvidgning av 

rättigheterna att använda disciplinära åtgärder (DS 2009: 25, s 377). 

6.5.1 Differentieringspedagogikens grundläggande begrepp och 
värderingar 

 
I utredningens inledning beskrevs varför särskilt stöd och differentierade åtgärder 

behövs (Ds 2009: 25, s 243, se ovan). Särskilt stöd beskrivs som skolans spjutspets i 

kampen mot mål som riskeras att förbli ouppfyllda. Utredarna förklarar att alla elever 

någon gång kan vara i behov av särskilt stöd (Ds 2009: 25, s 321). Däremot finns det, 

förklarar utredarna, elever som har en mer djupgående problematik. 

Andra elever behöver stöd kontinuerligt under hela skoltiden på grund av 
sjukdom, sociala problem, funktionshinder eller svårigheter att tillgodogöra sig 
undervisningen av andra orsaker. I vissa fall kan en elev uppvisa andra problem i 
skolsituationen. Dessa problem innebär inte omedelbart en risk för att målen inte 
kommer att uppnås, men skolan befarar att större problem kan uppstå på sikt om 
inte situationen utreds (DS 2009: 25, s 323).  

En övervakande blick och ett ständig prognosberedskap utgör viktiga instrument för 

att kunna säkerställa att eleverna utvecklas normalt. Vikten av tidigt 

uppmärksammande betonas också för att undvika att en felutveckling får fäste. 
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6.5.2 De särskilda åtgärderna 
 
Ovan har beskrivits utredningens förslag på utökade disciplinära befogenheter för 

skolan. Utöver detta skall skolan nogsamt utreda de pedagogiska behov som eleven 

kan tänkas ha, vilket sker genom upprättandet av åtgärdsprogram.  

Det är i skolan, hos den pedagogiska personalen, som kunskapen finns om de 
förutsättningar och behov som ligger till grund för alla beslut om särskilt stöd 
(DS 2009: 25, s 335). 

Läraren ska inte bara få utökade befogenheter att disciplinera eleverna. Ovan betonas 

även lärarens roll i utarbetandet av särskilt stöd. 

Arbetet med åtgärdsprogrammet ska utgå från elevens behov, elevens styrkor 
och svårigheter och en analys av vilka hinder och möjligheter som finns i 
elevens omgivning. Elevens och hennes eller hans vårdnadshavares syn på 
skolsituationen och förslag till tänkbara lösningar ska också vägas in. 
Programmet ska omfatta elevens hela skolsituation (DS 2009: 25, s 327). 

Åtgärdsprogrammet är något alla inblandade parter gör tillsammans. Emellertid kan 

skolan besluta om åtgärder trots invändningar från eleven och dennes föräldrar. Ett 

dylikt beslut kan även överklagas av eleven och dennes föräldrar (Ds 2009:25, s 

331). 

   Åtgärder som bibehåller en sammanhållen skola har betonats (se första citatet), 

men vid särskilda skäl måste man skilja ut elever till särskild undervisning och 

anpassad studiegång (Ds 2009:25, s 332). Anpassad studiegång handlar om 

avvikelser från den timplan och undervisningstid som eleven skulle ha arbetat efter. 

Vilka skäl som kan anses särskilda är inte helt tydligt, men nedan ges några exempel. 

Förutom inlärningsproblematik kan det handla om olika funktionsnedsättningar, 
språkproblem, beteendestörningar m.m. som kan ligga till grund för 
bedömningen att elevens behov bättre kan tillgodoses i en annan 
undervisningsgrupp än den ordinarie (DS 2009: 25, s 333). 

Utredningen öppnar för ett utökat disciplinerande av eleverna. I utredningen är 

miljön ett betydligt större fokus än den enskilda eleven. Det förekommer dock 

formuleringar som tycks indikera att det finns brister i anpassningen hos vissa elever. 

I utredningen föreslås även att skolan ska ges möjligheter att stänga av elever under 

en kortare period (Ds, 2009:25, s 379). En viktig aspekt för utökandet av disciplinära 

åtgärder beskrivs som att; ”Alla har rätt till en god arbetsmiljö med gynnsamma 

förutsättningar att studera med lugn och koncentration”, vilket i utredningen 

legitimerar att avvisa elever från undervisning för kortare respektive längre perioder 

(Ds 2009:25, s 377). Att lärare ska ”slippa” den mer mjuka delen av fostran kan 
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mögliggöras genom förslaget på lagstadgandet av ett elevhälsoteam där skolläkare, 

sjuksköterska, psykolog och kurator ska ingå (Ds 2009:25, s 230). 

6.6 Sammanfattande analys: Nya skollagen: för kunskap, 
valfrihet och trygghet 

6.6.1 Vilka problem pekas ut i utredningen? 
 
Skolan har som uppgift att forma dugliga och kompetenta medborgare som kan föra 

det demokratiska samhället in i framtiden. I utredningen betonas att det 

kunskapsöverförande inslaget i skolan ska utökas och målsättningen är att främja ett 

livslångt lärande. Man betonar sammanhållningen i samhället och alla elevers rätt att 

nå sin fulla potential. En viktig nyckel för detta ändamåls realiserande är en trygg 

och stimulerande skolmiljö. Skolmiljön är något som elever och personal anses 

ansvara för tillsammans, utifrån ett gemensamt skapande av bl.a. ordningsregler (Ds, 

2009, s 375). Men denna frihet i utformandet av ordningsregler har inte fungerat på 

alla skolor. Skolan anses, av utredarna, befinna sig i en kris där lärarkåren i vissa 

områden står på randen till resignation inför en närmast epidemisk oroshärd.  

6.6.2 Vad pekas ut som problemens orsaker? 
 
I utredningen tar talet om disciplin stor plats. Detta utan att en specifik elevgrupp 

pekas ut. Det är dock symtom som normalt relateras till elever med 

beteendestörningar som förekommer i utredningens problembeskrivning 

(skadegörelse, kränkningar, allmän oro etc.) och även om inte en specifik grupp 

pekas ut framgår det med tydlighet vilka som drabbas, de skötsamma och ambitiösa 

eleverna. Vad som betonas är att yrkesgruppen pedagogisk personal (lärare, rektorer 

framför allt) behöver få större utrymme att praktisera disciplinära åtgärder för att få 

skolmiljön under kontroll. Foucault menade, som tidigare visats, att någonting måste 

definieras som problematiskt innan åtgärder för att förändra det problematiska kan 

utvecklas. I Ds 2009:25 framträder en disciplinär pedagogisk diskurs där 

inflytelserika röster (utredare, yrkesgrupper) talar om att skolan måste ges större 

möjligheter att agera auktoritärt. Detta gäller, som framkommit av ovanstående, både 

i undervisningen och i ordningsskapandet.  
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6.6.3 Vilka lösningar av problemen presenteras? 
 
I utredningen framkommer att särskilt stöd bör ges till de elever som av olika 

anledningar har problem med sin skolgång. Beslut rörande ”särskilt stöd” ska tas av 

pedagogisk personal (anses besitta kunskapen), vilket signalerar att den expertis de 

besitter får stort inflytande vid hanterandet av elevgruppen som är föremål för 

uppsatsens analys. I utredningen framträder förslag om att lärarnas befogenheter 

måste utökas och preciseras, både avseende pedagogiska beslut och disciplinära 

beslut. Vad som är möjligt att säga om elever i behov av särskilt stöd blir således 

starkt präglat av olika förslag som avser att stärka lärarens status i skolan. Utifrån 

Foucaults tanke om makten och vetandets inbördes beroende kan man tolka det som 

att lärarkåren ges mandat och auktoritet att styra över besluten om särskilt stöd 

eftersom de anses besitta kunskapen (Foucault, 2002/1976, s 103-104).  

   Begreppet beteendestörningar används för första gången i texten när författarna 

beskriver vilka som kan vara i behov av ”särskilt stöd”. I grova drag kan man urskilja 

konstruktionen av två grupper av elever i behov av särskilt stöd. I den första gruppen 

kan, enligt författarna, vilken elev som helst ingå. I den andra gruppen ingår bland 

annat elever med sociala problem. Det är i den senare gruppen elever med 

beteendestörningar inkluderas. Dessa hanteras, trots formuleringar om sammanhållna 

klasser, genom utestängning i speciella undervisningsformer och att deras problem 

individualiseras (eleven ringas in) samt differentieras (bestämda egenskaper 

problematiseras) i det åtgärdsprogram som skolan skapar. I åtgärdsprogrammet 

preciseras elevens styrkor och svagheter som utgångspunkt för pedagogiska åtgärder. 

Det framgår tydligt av utredningen att de bästa besluten tas under konsensus och att 

eleven och dennes föräldrar ska vara med och utforma åtgärdsprogram. Foucault 

menar att människan i det moderna samhället är omringad av olika normaliserande 

och disciplinerande funktioner (Foucault, 1987/1975, s 358-359; 2002/1976, s 50-

51).  

   Inom skolans värld har, som vi visat ovan, specifika tekniker använts för att ”träna” 

eleverna till rätt beteende. Men trots denna till synes ofrånkomliga maktsituation 

menar Foucault att det finns möjligheter till motstånd. Makten är, menar han, ett 

villkor för frihet (Foucault, 2002/1976, s 103-106). I utarbetandet av ett 

åtgärdsprogram ska alla göras delaktiga, lärare, elever och föräldrar. Om inte eleven 

och dennes föräldrar tycker att lösningarna som presenteras i åtgärdsprogrammet är 
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bra kan man uttrycka motstånd genom att överklaga beslutet. Här kan man utläsa en 

styrningsmentalitet som bygger på att eleven själv och dennes föräldrar ska vilja 

”rätt”, då åtgärdsbatteriet är begränsat och inte i särskilt stor utsträckning 

förhandlingsbart.   

   Oavsett om åtgärdsprogrammet leder till ett enigt beslut har eleven sannolikt 

delgivits information om sin egen person som han kommer att reflektera över i sin 

ensamhet. Foucault presenterar en tanke om ett mer indirekt motstånd och 

frihetssökande, nämligen hur individen formar sig själv genom etiska självrutiner 

(Foucault, 2002/1984; Herman, 2004, s 94-98). För eleven som deltar i skapandet av 

ett åtgärdsprogram kommer detta etiska självarbete att inledas med att denne 

ifrågasätter bestämda sidor av sig själv, exempelvis det bemötande man har mot 

klasskamrater och skolpersonal. Efter det måste eleven inta en bestämd hållning mot 

detta bemötande för att, om nödvändigt, kunna förändra det, exempelvis jag har 

misskött mig. Nästa steg är att skapa rutiner för att kunna förändra detta beteende, 

exempelvis kanske eleven bestämmer sig för att blunda och räkna till tre när han blir 

upprörd istället för att bli arg. De tre ovanstående stegen är beroende av ett 

övergripande mål, vilket i innevarande exempel skulle kunna vara att få en trevligare 

skolgång och i förlängningen en examen (Foucault, 2002/1984; Herman, 2004, s 94-

98).  

   Problembarnet i Ds 2009:25 blir genom både positiva (åtgärdsprogram) och 

negativa (utestängande) makttekniker utsatt för en styrningsmentalitet som inte 

stannar inom skolans väggar utan som genomsyrar hela elevens tillvaro. Tanken med 

det livslånga lärandet är att eleven ska fortsätta att ifrågasätta, och vilja förbättra, sig 

själv även när denne går ut i yrkeslivet, som i det moderna samhället ställer stora 

krav på anpassningsförmåga och flexibilitet. 

 
 
 
 
 
 



44 

  44 (55) 
 

7 KOMPARATIV ANALYS 
 

Ett av uppsatsens syften var att jämföra diskursernas (utredningarnas diskurser kring 

problembarn) centrala begrepp och grundläggande föreställningar.  

   I en debattartikel i Dagens Nyheter (2011-04-27) påpekar idéhistorikern Sven-Eric 

Liedman att det i Ds 2009:25 har skett en viktig omformulering av skolans mål för 

arbetet med eleverna. I utredningen förklaras att arbetet inom skolan skall syfta till 

att ge eleverna kunskaper och värden. Det Liedman anser anmärkningsvärt är den 

inbördes ordföljden mellan kunskaper och värden. Varför är då detta något 

anmärkningsvärt kan man fråga sig? För att kunna besvara den frågan måste vi gå 

tillbaka till debatten som präglade SOU 1948:27.  

7.1 En skola stadd i förändring  
 
Som framgår av textutdragen i SOU 1948:27 hade en klassisk katederundervisning 

ansetts kommit till vägs ände. Tonvikten lades inte längre uteslutande på 

kunskapsöverföring utan, som framkommer i utredningen, i allt större utsträckning 

även på formandet av elevernas karaktär. Dessa tankar existerade dock i samhälls- 

och skoldebatten långt innan framläggandet av SOU 1948:27, vilket Palmblad har 

visat (1994). Ledord för detta, av utredningen föreslagna arbetssätt, var lust, 

frivillighet, samarbete och självständighet etc. Utifrån tankarna som förmedlades i 

SOU 1948:27 stod allstå skolan inför en övergripande omstrukturering, dels 

avseende syftet med skolverksamheten men även vilka metoder som tänktes 

användas för att realisera syftet. 

   När utredningen SOU 1974:53 lade fram sitt slutbetänkande hade den idé om en 

enhetsskola som framfördes i SOU 1948:27 realiserats (det skedde 1968, Isling, 

1974, s 95). Det faktum att allt fler elever genom införandet av enhetsskolan 

spenderade allt större del av sina uppväxter inom skolan innebar nya utmaningar i 

tiden. En nyckelformulering i SOU 1974:53 var den där man betonade att skolan inte 

längre enbart kunde betraktas som en kunskapsöverförande funktion i samhället. I 

utredningen betonades att fostran av eleverna skulle få en allt större roll inom skolan. 

Denna tanke fördes, som nämnts ovan, fram redan av i SOU 1948:27, men fick i 

utredningen SOU 1974:53 ett ännu större genomslag. Honnörsord i detta fostrande 

arbete var sammanhållning, samarbete, kritiskt tänkande och eget ansvar. 
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   En väsentlig skillnad utredningarna emellan var deras olika betoning på 

användandet av individualiserande pedagogiska åtgärder. I SOU 1948:27 var tilltron 

till vetenskapligt framtagna metoder som jämförde, hierarkiserade och 

individualiserade elevgruppen (framför allt utifrån intelligens) stark, vilket även 

Palmblad (1994) har framhållit. Denna idé motsatte sig utredarna i SOU 1974:53 

utifrån tanken att skolan inte skulle bidra till en social uppdelning och att ingen 

elevgrupp skulle riskeras uppleva sig mindre värd. Där man i SOU 1948:27 talade 

om vetenskapens betydelse att genom prognoser över utveckling kunna utforma 

åtgärder, talade man i SOU 1974:53 mer om vikten av förebyggande åtgärder i 

individens sociala kontext. Man betonade vikten av att skolungdomarna skulle få 

möjligheten att utveckla förståelse för klasskamrater ur samhällsgrupper med sämre 

förutsättningar. I båda utredningarna betonades att elevgruppen så långt som möjligt 

skulle hållas samman. Detta var en helt central fråga i SOU 1974:53. Dock 

presenterads, inte minst i föreslagna åtgärder kring problembarnen, ett antal åtgärder 

som tydligt differentierade elevmaterialet (observationsundervisning och 

observationsklinik).  

7.2 Tillbaka till dåtiden?  
 
Utifrån ovanstående genomgång av de idéströmningar som präglade SOU 1948:27 

och SOU 1974:53 ter sig Liedmans reaktion över formuleringen i Ds 2009:25 

begripligare. Betoningen av kunskap framför fostran har inte präglat de skolpolitiska 

idéerna sedan SOU 1948:27. När den kunskapsöverförande aspekten sätts i första 

rummet justeras oundvikligen relationen lärare-elev. Det är, trots allt, läraren som 

ska besitta kunskapen. Eleven ska vara mottagare. Av de två äldre utredningarna kan 

vi utläsa att när fostran och kunskapsöverförande jämställs så är siktet inställt på 

aktivt deltagande från elevens sida. Det är denna aspekt av undervisningen som 

Liedman oroar sig för, nämligen att en mer gammaldags katederundervisning ska var 

på ingång i skolans värd. En pedagogisk arbetsmetod som alltså var ett av 

huvudmålen för förändring i SOU 1948:27. Finns det nu anledning att ta Liedmans 

oro på allvar utifrån tongången i Ds 2009:25? 

   I Ds 2009:25 uttrycks precis som i de två äldre utredningarna att den sammanhållna 

elevgruppen är målsättningen. Precis som i de andra två utredningarna finns det dock 

särskilda skäl när elevgruppen måste delas upp (behandlas mer ingående senare). Det 
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som i tonläge skiljer utredningarna åt är talet om disciplin. I SOU 1948:27 och SOU 

1974:53 betonades visserligen att åtgärder för att säkerställa ordning alltid kommer 

att behöva vidtas, men för lärarnas vidkommande betonades att positiva åtgärder 

skulle vara i fokus. Man får ha i åtanke att agan som bestraffningsmetodik 

avskaffades (1955) mellan SOU 1948:27 och SOU 1974:53. I Ds 2009:25 är läget 

annorlunda. Den, av utredningen påstådda, sönderfallande skolmiljön ger för handen 

ett tonläge där lärarens rättigheter att vidtaga disciplinära åtgärder ska utökas. Den 

från utredningen föreslagna möjligheten att stänga av elever under kortare perioder 

understryker att skolan ska bli mer auktoritär. Det framkommer också i utredningen 

att en utbyggnad av skolhälsan föreslås, vilket skulle kunna tolkas som att lärarnas 

fostrande uppdrag kan övertas av andra yrkesgrupper inom skolan. Att utredningen 

betonar kunskapsöverförandet framför fostran och att den avser att stärka lärarens 

disciplinära befogenheter skulle (här är jag överens med Liedman) kunna tolkas som 

att en mer auktoritär lärarroll är på väg in i skolan. Igen. Om detta nu är fallet, vilka 

konsekvenser kan det då tänkas få för hanterandet av problembarnet? 

7.3 Problembarnet i tre skolutredningar 
 

I ”Vansinnets historia under den klassiska epoken” (1983/1961) visar Foucault hur 

kunskap och kunskapsproduktion alltid är historiskt relativ, genomsyrad av och 

förbunden med rådande maktrelationer. Foucault menar att de ”dårar” som 

framträdde på 1600-talet inte är desamma som framträder på 1900-talet, kort sagt är 

det inte samma sjukdomar. Därtill har historien format upplevelsen och tolkandet av 

vansinnet (Foucault, 1987/1975, s 49-50). Liksom i fallet med Foucaults dårar har 

även upplevelsen och tolkandet av problembarnet, i offentliga utredningar, 

genomgått en förändring från SOU 1948:27 till Ds 2009:25. I SOU 1948:27 sågs 

problembarnets beteende som symtom på antingen skadliga miljöförhållanden eller 

medfödda svagheter i vilje- och känsloliv. Det begrepp som användes för att ringa in 

problembarnen var beteendestörningar. De medfödda problemen skulle sökas djupt 

inom eleven. Detta naturvetenskapliga synsätt hade dock vuxit fram redan i början av 

1900-talet, vilket både Qvarsell (1985) och Palmblad (1994) har framhållit. I SOU 

1974:53 talade man fortfarande om skadliga miljöförhållanden, men sökandet efter 

svagheter i vilje och känsloliv inom eleven ersattes av sökande efter medicinska 

orsaker (hjärnskador ex.). Betoningen låg emellertid på att betrakta elevens problem 
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som betingat av miljöförhållanden och dennes livskontext. Därför använde man, 

utöver begreppet beteendestörningar, i större utsträckning begreppet 

anpassningssvårigheter för att beskriva elevens problematik. I Ds 2009:25 framhålls 

förvisso sociala problem som en möjlig orsak till beteendestörningar, men sökandet 

efter svar inom den enskilda eleven har näst intill suddats ut. Det ligger på andra 

samhällsfunktioners ansvar. Att man i Ds 2009:25 inte talar tydligt om en enskild 

grupp som extra besvärlig, utan snarare om problematiska tendenser i skolans 

arbetsmiljö, innebär inte nödvändigtvis att de differentierande åtgärderna kommer 

minska. Med ett utökande av disciplinära åtgärder som avstängning, avvisande från 

klassrummet etc. kommer snarare problembarnen (de som bryter mot skolans regler) 

att avskiljas från den reguljära undervisningen i högre utsträckning än tidigare. 

   Bilden av problembarnet har förändrats i takt med att kulturen som funnits omkring 

dem förändrats. I de tre utredningarna som har utgjort föremål för denna 

diskursanalys finns emellertid tre framträdande kontinuiteter; talet om en skola där 

målet är en diversifierad och sammanhållen elevgrupp, användandet av begreppet 

beteendestörningar (uppdelningen mellan normal-onormal, frisk-sjuk), samt de 

individualiserande, differentierande, jämförande, homogeniserande, hierarkiserande 

och utestängande pedagogiska metoder som praktiseras mot de elever som anses 

beteendestörda. Begreppet problembarn förklaras, som tidigare visats, i 

Nationalencyklopedin som ”barn med beteendestörningar som gör det svårt att 

uppfostra o.d.: klassens [problembarn] fick en tid gå i särskild undervisningsgrupp” 

(Nationalencyklopedin, 2011-05-02). Det finns anledning att ifrågasätta om det 

verkligen går att sätta en punkt i tiden för denna behandling av problembarnet. 

Tanken om den sammanhållna skolan framlades politiskt för mer än hundra år sedan 

(Isling, 1974, s 50). I ljuset av denna uppsats framstår den tanken fortfarande som en 

utopi. 
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7.4 Avslutande reflektioner 
 

Diskursanalytiska texter bedöms, som ovan nämnts, inte lätt med samma måttstock 

som undersökningar från andra forskningsdiscipliner. För denna uppsats trovärdighet 

kan det dock vara värt att lyfta fram att vissa tolkningar som gjorts i denna uppsats 

går att finna hos andra forskare. Palmblad (1994) som också har undersökt SOU 

1948:27, fast med fokus på framväxten av skolpsykologin, har, precis som 

innevarande uppsats, redovisat framväxten av ett naturvetenskapligt ideal under 

början av 1900-talet i betraktandet av elevernas brister och förtjänster, inte minst 

genom intelligenstesternas betydelse. Börjesson och Palmblad (2003) har i likhet 

med vad som framkommer i denna uppsats betonat att progressionen i hanterandet av 

problembarnet i viss mån är skenbar. Detta exemplifieras tydligast genom 

upprätthållandet av de pedagogiskt särskiljande åtgärder som under snart ett helt 

decennium varit ett skolpolitiskt mål att avskaffa.  

   En viktig aspekt som utmärker denna undersökning från tidigare forskning är dess 

aktualitet, eftersom den landar i dagens skoldebatt. Den nya skollag som träder i 

kraft den första juni 2011 markerar en brytpunkt i skolans pedagogiska arbete. De 

nutida skolpolitiska tendenserna att propagera för en mer auktoritär lärarroll och 

tydligare befogenheter till bestraffande pedagogik har inte existerat i svensk 

skolpolitik sedan SOU 1948:27. Denna uppsats kan tjäna som en påminnelse om att 

det vi tar avstånd från i skolans förflutna fortfarande kan vara verksamt, emellertid i 

andra former och legitimerat genom en annan retorik.  

   Den behandling som problembarnen genomgår inom skolan leder till faktiska 

konsekvenser som bör uppmärksammas. Det skulle kunna vara givande att få veta 

hur barn som varit föremål för samhällets och skolans maktutövning har upplevt sin 

skoltid. Genom kvalitativa intervjustudier skulle man kunna få värdefull information 

om frågor som exempelvis särskiljandets effekter för den enskilda eleven. Detta blir 

inte minst relevant för det sociala arbetet eftersom dessa elever kan förmodas bära 

med sig sina negativa erfarenheter ut i samhället som vuxna. 
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