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Syftet  med  studien  var  att  undersöka  hur  pedagoger  talar  om 
normalitet och avvikelse hos elever i grundskolan och identifiera 
vilka  diskurser  som  dominerar  samt  diskutera  vilka  sociala 
konsekvenser  det  kan  få  för  den  enskilde  beroende  på  vilka 
diskursiva framställningar av verkligheten som görs.  Studien utgår 
ifrån  ett  socialkonstruktionistiskt  och  stämplingsteoretiskt 
perspektiv.  Studien bygger  på intervjuer  av fyra pedagoger  med 
diskursanalys som analysmetod.

Resultatet  visar på fem olika diskurser.  Diskursen om att  passa, 
den  sociala  diskursen,  föräldrardiskursen,  uppmärksamhets- 
diskursen  samt  diskursen  om  att  hjälpa.   Normalt  kopplas  till 
elever  som  gör,  lyckas  och  vill  det  som  förväntas.  När  det 
avvikande ska definieras visar resultatet på att det handlar om att 
beskriva  elevers  oförmåga  till  att  fungera  socialt  i  skolmiljön. 
Ytterligare  framkommer  en  diskurs  kring  föräldrar  och  dess 
påverkan. Två ytterligare diskurser handlar om att uppmärksamma 
elever i svårigheter och att återföra elever mot det normala. 

Flera faktorer medverkar till huruvida elever riskerar att stämplas 
som  avvikare,  såsom  normer  och  föreställningar  kring  elevers 
föräldrar och personliga egenskaper. 
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INTRODUKTION
Skolan kan ses som en förpliktande samhällsinstitution, med uppdraget att utbilda och 
socialisera samhällets blivande medborgare. Genom att stötta elever i deras lärande och 
sociala  utveckling  skall  dessa  mål  uppnås  (Hjörne  & Säljö,  2008).  Hur  karriären  i 
skolan blir kan få stor betydelse för hur livet som vuxen sedan ter sig. Att av någon 
anledning bli kategoriserad som avvikare kan påverka individens utveckling på olika 
sätt. De åtgärder som sätts in mot dessa elever kan se ut på olika sätt. Omplacering till 
en  annan  pedagogisk  miljö,  medicinsk  diagnostisering  eller  speciellt  utformad 
undervisning är några åtgärder som kan bli aktuella. Vad det kan få för konsekvenser 
för individen är svårt att veta menar Hjörne & Säljö (2008).

Vad  är  det  som  gör  att  vissa  elever  betraktas  som  avvikare  och  vem  är  det  som 
bestämmer  vad  som  ska  betraktas  som  normalt?  Lundgren  (2006)  beskriver  i  sin 
avhandling  hur  skolsvårigheter  ofta  vill  förklaras  såsom  individuella 
tillkortakommanden  där  eleven  blir  ensam  bärare  av  sin  problematik.  Ytterligare 
beskriver Lundgren (2006) att  vad som är normalt skulle kunna beskrivas utgöras av en 
elev som lyckas anpassa sig till skolan. Vad är det som avgör hur man väljer att betrakta 
elever och kring vilka idéer byggs föreställningarna om det normala och avvikande upp?

Historiskt  sett  har skolsvårigheter  förklarats  med olika utgångspunkter.  Under 1900-
talet börjar problemen förläggas till individen på ett allt mer tilltagande vis, och elever i 
svårigheter börjar under 1920-talet skiljas ut från de övriga genom att placera dem i så 
kallade  observationsklasser.  Dessa  elever  ansågs  behöva  speciellt  utformad 
undervisning.  Efter  andra  världskriget  kom  en  medicinsk  förklaringsmodell.  Under 
1990-talet  gjorde  de  neuropsykiatriska  diagnoserna  sitt  intåg,  vilket  fick  ett  stort 
genomslag  (Börjesson,  2002).  Skolproblem  verkar  idag  förklaras  i  allt  större 
utsträckning som individuella tillkortakommanden (Hjörne & Säljö, 2004b).

Att fördjupa sig i  begreppen;  normalitet och  avvikelse medför  en granskning av hur 
samhället är uppbyggt, vilka värderingar som finns i det. Vad  betraktas som normalt? 
Vad är det som gör att vissa elever betecknas  som avvikare och vad kan det få för 
konsekvenser för den enskilda eleven? Detta är frågor vi finner intressanta att fördjupa 
oss i.

Normalitet och avvikelse är ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv centrala begrepp. 
Dessa  två  begrepp  kommer  att  vara  närvarande  i  den  framtida  rollen  som 
behandlingspedagog  även  i  andra  verksamheter  än  skolan.  Inom  det 
behandlingspedagogiska fältet består målgruppen i huvudsak av människor som av sin 
sociala  omgivning  kan  anses  ha  blivit  föremål  för  stämplingsprocesser  och  därmed 
betraktas som avvikare.  Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv blir denna kunskap 
intressant. När kategorisering tillämpas finns risk för stigmatisering och stämpling. Vad 
är  det  som gör  att  vissa  individer  stämplas  som avvikare?  Begreppen  skulle  kunna 
överföras  till  andra  samhällsinstitutioner  och  appliceras  på  en  annan  målgrupp  till 
exempel uppfattningar och idéer kring ungdomskriminella.

Syftet  med  denna  studie  blir  att  undersöka  hur  pedagoger  talar  om  normalitet  och 
avvikelse  hos  elever  i  skolan.  Studien  utgår  ifrån  ett  stämplingsteoretiskt  och 
socialkonstruktionistiskt  perspektiv.  Syftet  med studien är  att  undersöka hur skolans 
personal talar om normalitet och avvikelse hos elever i grundskolan och identifiera vilka 
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diskurser som dominerar samt diskutera vilka sociala konsekvenser det kan få för den 
enskilde beroende på vilka diskursiva framställningar av verkligheten som görs.
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Bakgrund

Vad är ”normalitet” och vad är ”avvikelse”?
Begreppet  ”normalt”  kan  beskrivas  såsom ett  tillstånd  som är  vanligt,  typiskt  eller 
regelmässigt osv. Det kan även betyda något som är eftersträvansvärt,  önskvärt eller 
idealt (Börjesson & Palmblad, 2003).

Det är en relativt ny företeelse att försöka beskriva vad som betraktas som normalt hos 
en människa. Begreppet började användas i engelska och svenska ordböcker i mitten av 
1800-talet.  Vid den tiden skapades  uttrycket  medel-  eller  genomsnittsmänniskan.  En 
beräkningsteknik  lånad  ifrån  astronomer  överfördes  till  att  söka  medelvärden  hos 
människor för att bedöma vad som ansågs vara normalt. Utvecklingen fortskred och år 
1920  användes  det  första  intelligenstestet  i  Sverige  för  att  avskilja  elever  till
specialundervisning (Lundgren, 2006).

Under 1800-talet bidrar socialstatistiker till att göra normalitetsbegreppet tekniskt och 
vetenskapligt.  Genom  att  jämföra  befolkningens  individuella  karakteristiska  såsom 
längd,  vikt  och  intelligens  kunde normer  fastställas.  Igenom dessa  data  utvecklades 
möjligheten  att  identifiera,  klassificera  och  åtgärda  normavvikelser  (Börjesson  & 
Palmblad, 2003).

Börjesson & Palmblad  (2003)  beskriver  hur  normalitetstänkandet  starkt  kommer  att 
prägla skolor, uppfostringsanstalter  och övriga samhällsinstitutioner under 1900-talet. 
De  sociala  institutionernas  och  människoexperternas  uppgift  blir  att  fastställa  och 
definiera kännetecken på den normala medborgaren. Dess uppgift blir även att utveckla 
tekniker som ska återföra avvikare till vad som betraktas som normalt. 

Tideman (2000 s.63) beskriver tre sätt att definiera normalitet. 

• Statistisk normalitet där utgångspunkten är att normalitet är ett normalt tillstånd, 
det  genomsnittliga  eller  vanliga.  Normalitet  bedöms  utifrån  medelvärde  och 
avvikelser inom en normalfördelningskurva.

• Normativ normalitet där normalitet avgörs av de värderingar som förekommer i 
ett samhälle vid en bestämd tidspunkt av vad som betraktas som normalt.

• Individuell eller medicinsk normalitet där normalt är att individen är ”frisk” och 
inte sjuk eller avvikande. Vid avvikelse från det normala krävs behandling för 
att uppnå normalitet.

Avvikelse kan beskrivas utifrån två perspektiv varav det ena är positivistiskt och det 
andra ett socialkonstruktionistiskt.. I ett positivistiskt perspektiv är utgångspunkten att 
det  finns  vissa  bestämda  faktorer  som  gör  att  avvikelse  uppstår.  I  ett 
socialkonstruktionistiskt  perspektiv  är  utgångspunkten  att  avvikelse  är  något  som 
skapas. Frågan handlar istället om vem som väljer att klassa något som avvikelse och 
varför (Lundgren, 2006, s38). 
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En historisk tillbakablick
Under historien har ohälsa och avvikelse hos skolelever beskrivits  utifrån flera olika 
perspektiv. Under 1800-talets slut diskuteras skolans allmänna miljö som det område 
där ohälsa uppstår och åtgärder såsom hälsolära, gymnastik och slöjd utökas (Börjesson, 
2002). 

Under 1920-talet sker en förskjutning till att betrakta barns problem som individuella 
särdrag och avvikelser. Det talas om att vuxenvärlden har bristande förmåga att kunna 
skilja mellan det normala och det avvikande. Under denna tidsepok talas det även om att 
pedagoger  behöver  vetenskaplig  skolning  för  att  kunna  diagnostisera  elever.  Även 
utvecklingspsykologin  får  stort  utrymme  där  det  ansågs  att  barns  utveckling  kunde 
utläsas i utvecklingsscheman. Under denna period blir både moraliska och intellektuella 
avvikelser föremål för åtgärder i skolan. I strävan efter en professionalisering  ska nu 
barns  psykiska  hälsa  alltmer  tas  om  hand  av  experter  såsom  barnpsykiatrer  och 
specialpedagoger.  En  hälsostandard  sprids  till  skolor  som  rymmer  en  rad 
undersökningspunkter  där  man  på  ett  systematiskt  sätt  försöker  tillämpa  normer  för 
fysiska och psykiska egenskaper. Under 1920- och 1930-talen började skolan avskilja 
avvikande  barn  från  det  vanliga  skolarbetet  och  placera  dessa  i  särskilda 
undervisningsgrupper.  Det  kunde  handla  om  hjälpundervisning  för  intellektuellt 
efterblivna  och  observationsklasser  för  socialt  och  emotionellt  avvikande  barn 
(Börjesson, 2002).

Efter andra världskriget  växer en mentalhygienisk rörelse fram. Nu lyfts  medicinska 
kunskaper  fram för  uppfostran  och  skola.  Tidigare  i  historien  använde  man  sig  av 
intelligens och prestation som förklaring för skolframgång. Nu tillkom även en tredje 
faktor som handlade om barns utveckling. ”Mognad” och ”organisk skada” kom att bli 
centrala  begrepp,  och  för  att  förklara  skolsvårigheter  användes  kategorier  som 
”psykopater”, ”ordblinda”, ”svåruppfostrade”, ”omogna” med flera. Elever delades in i 
A- och B klasser. Elever kunde även placeras i en ”psykopatklass”, ”observationsklass” 
eller en klass för ”temperamentsdefekta”. Syftet med uppdelningen var dels att förbättra 
situationen i skolan för de elever med skolsvårigheter, dels att skilja dessa elever från 
övriga klassen (Hjörne & Säljö, 2008). 

I  mitten  av  1990-talet  skrivs  en  serie  av  artiklar  som  beskriver  neuropsykiatriska 
förklaringar till skolans, barns och samhällets problem. En stor del av artiklarna handlar 
om de villkor som barn med neuropsykiatriska diagnoser lever under. En stor del av 
artiklarna  som skrivs  handlar  om dessa  nya  vetenskapliga  upptäckter  när  det  gäller 
neuropsykiatriska problem hos barn, samt en kritik mot skolans förhållningssätt mot de 
avvikande barnen. I de artiklar som skrivs hävdar flera läkare att i uppmärksammandet 
av diagnoser, ligger lösningen på stora problem som mobbing, bristande kunskaper och 
kriminalitet.  Det  neuropsykiatriska  perspektivet  på  barns  uppförande  och 
inlärningsproblem fick ett stort genomslag (Börjesson, 2002).
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En skola för alla

En skola för alla som idé och begrepp har figurerat i den skolpolitiska debatten sedan 
1800-talet.  Dock dröjde det till  efterkrigstiden innan idéerna började ta form. Under 
1940-talet hörs en politisk debatt i Sverige som handlar om möjligheterna att skapa en 
skola för alla (Hjörne & Säljö, 2008).  Ett förslag från regeringen handlar om att alla 
elever ska följa samma klass i åtta år istället som för innan då elever grupperades efter  
färdigheter (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011). 

Som ett svar på en skolutredning lanserades vad som kom att bli grundskolan  under 
1950- och 60-talet. 1962 kom den första nationella läroplanen (Lgr62). I läroplanen vars 
mål och innehåll siktar mot en skola för alla betraktas dock segregering av elever som 
en självklarhet för både elevens och samhällets bästa. Idén om en skola för alla, var 
under den här tiden förenlig med  ett visst mått av urskiljande och segregering vilket 
legitimerades  av pedagogiska  skäl  (Hjörne  & Säljö,  2008).  Elever  kunde delas  in  i 
specialklasser vilka skulle matcha specifika grupper av elever och deras behov. Idéerna 
som låg bakom handlade om att matcha varje enskild elevs behov genom att dela upp 
elever i homogena specialklasser med siktet inställt på att eleven så småningom kunde 
återvända till ”normalklassen” (Hjörne & Säljö, 2008).

Med  1980-års  läroplan  försvinner  beskrivningar  över  särskilda  specialklasser  och 
tidigare beskrivningar över skolsvårigheter. Skolans ansvar att anpassa det pedagogiska 
innehållet  efter  den  enskilda  elevens  behov  och  förutsättningar  framhölls  starkt 
(Börjesson, 1997). Större vikt lades på den enskilda skolan att  identifiera  eventuella 
problem eller  svårigheter  hos  elever  som skulle  kunna  behöva  placeras  i  anpassad 
undervisningsgrupp eller få anpassad studiegång. Det kunde enligt läroplanen handla 
om  elever  med  intellektuella  eller  fysiska  handikapp,  samt  elever  med  eventuella 
sociala eller emotionella svårigheter (Hjörne & Säljö, 2008).

Sedan 1990-talet har skolsystemet i Sverige förändrats på flera plan. Skolsystemet som 
tidigare var centraliserat och styrdes  nationellt har decentraliserats där det endast är de 
nationella  målen  som  utformas  centralt.  Nu  sätter  kommunerna  spelreglerna  för 
enskilda  skolor  och  bestämmer  under   vilka  ekonomiska  förutsättningar  målen  ska 
uppfyllas (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011). I 1994 års läroplan blev skolan mål- 
och resultatinriktad. Skolans ansvar att anpassa undervisningen till den enskilda eleven 
förlades på den lokala skolan. Lärarna fick nu som uppgift att hantera frågan om olikhet 
och att anpassa undervisningen efter enskilda elevers behov och förmågor (Börjesson, 
1997).

Börjesson & Palmblad (2003) skriver att idén om ”en skola för alla” blivit ifrågasatt 
som idé och möjlighet i varje skolform under historien. Segregering och särskiljande av 
elever  har  varit  vanligt  förekommande  och  motiverats  med  hänvisning  till 
”normalgruppens bästa” i kombination med att fördelarna lyfts fram för den enskildes 
bästa. Vad som förr kallades observationsklass och hjälpklass har idag ersatts och kallas 
istället för lässtudios, skrivarverkstäder osv. 
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Vad säger skolans styrdokument
Den 1 juli 2011 lanserades en ny läroplansgrund för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet.  Läroplanen  innehåller  och  samlar  skolans  värdegrund  och  uppdrag, 
riktlinjer och mål för utbildning samt kursplaner och kunskapskrav. Skolans värdegrund 
och uppdrag samt mål och riktlinjer är fastställda av regeringen. 

Skolans uppdrag är att främja elevers lärande, utveckling och fungera som ett stöd för 
föräldrar vad gäller ansvaret för barns fostran och utveckling. Skolan ska stimulera och 
medverka till  att elever utvecklar kunskaper, och ”främja elevers allsidiga personliga 
utveckling  till  aktiva,  kreativa,  kompetenta  och  ansvarskännande  individer  och 
medborgare” (Skolverket, 2011, s9). Skolan skall även uppmuntra social gemenskap. 
Utöver bildningsuppdraget finns uttryckta uppgifter om sinnliga, praktiska och estetiska 
aspekter, samt hälso- och livsstilsfrågor som skall uppmärksammas. Tillsammans med 
föräldrar  ansvarar  skolan  för  barns  utveckling  och  fostran  och  ett  samarbete  med 
hemmen beskrivs som nödvändigt (Skolverket, 2011).

Skolan beskrivs ytterligare ha som uppgift att förbereda elever för att kunna leva och 
verka i samhället genom att ge eleverna de kunskaper som samhället behöver. 

...Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart  
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i  
ansvarig frihet... (Skolverket, 2011, s7).

Den enskilda eleven skall  i  skolan mötas  av respekt  för  sin  person och sitt  utförda 
arbete. Rätten att utvecklas, känna växandets glädje samt tillfredsställelsen över att ha 
övervunnit hinder är något som betonas (Skolverket, 2011).

Läroplanen beskriver under rubriken  En likvärdig utbildning  att all undervisning ska 
anpassas  till  varje  elevs  förutsättningar  och  behov.  Utgångspunkten  för  att  främja 
elevernas fortsatta utveckling är elevernas bakgrund och erfarenheter. Utbildningen ska 
vara likvärdig över hela landet och hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och 
behov genom att anpassa undervisningen.

...Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar  
har  svårigheter  att  nå  målen  för  utbildningen.  Därför  kan  
undervisningen aldrig utformas lika för alla... (Skolverket, 2011, s8).

Siktet är inställt på framtiden där eleverna ska fostras och utbildas till goda medborgare. 
Kulturarvet  med dess normer och värderingar  skall  överföras från en generation  till 
nästa.  Föräldrar  och  skola  förväntas  samarbeta  vad  gäller  barnens  utbildning  och 
uppfostran där föräldrar förväntas utgöra en viktig del.

Skolverket (2009) beskriver lärares och skolans roll vad gäller de bestämmelser som rör 
betygsättning och en likvärdig bedömning av elever. Riktlinjer som riktar sig till lärare 
beskriver hur läraren genom utvecklingssamtal ska informera elev och vårdnadshavare 
om  hur  elevens  sociala  och  kunskapsmässiga  utveckling  kan  stödjas  på  bästa  sätt 
(Skolverket, 2009).

...För att eventuella problem  ska uppdagas på ett  så tidigt stadium 
som möjligt förutsätts att lärarna på ett kontinuerligt sätt följer den  
enskilda elevens utveckling och lärande... (Skolverket, 2009, s5).
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Utvecklingssamtalen beskrivs ha som syfte att ge en bild av skolsituationen och elevens 
kunskapsmässiga utveckling. Utöver ämneskunskaper kan det även handla om elevens 
ambition,  uppträdande,  arbetsförmåga,  uppmärksamhet  och  samarbetsförmåga  osv. 
(Skolverket, 2009).

Tidigare forskning

Att identifiera avvikelse
Isaksson, Lindqvist och Bergström (2010) beskriver i sin studie att det handlar om både 
subjektiva och objektiva bedömningar när skolan identifierar elever som befinner sig i 
riskzon. Skolan använder sig dels av mätinstrument  i  form av tester samt att  skolan 
utgår  ifrån  normativa  föreställningar  om vad  som betraktas  som avvikelse.  Studien 
beskriver att olika skolor sätter olika gränser för vad som betraktas som normalt eller 
avvikande beteende. Referensramen blir således den skolklassen eleven befinner sig i. 
Lärares syn på avvikelse beror även på vilka elever som klassen utgörs av.

Tiden som faktor

Lundgren (2006) beskriver i sin studie att eftersom det anses vara normalt att hinna med 
blir de som inte gör det automatiskt kategoriserade som avvikare. Elever som hinner 
med de uppgifter  som ska göras blir  referens för övriga elever.  De elever  som inte 
hinner med betraktas  därmed som avvikare eftersom att  ”hinna med” betraktas  som 
”normalt” (Lundgren, 2006). Att inte hinna med kan innebära att läroplanens mål inte 
blir uppfyllda.  Normen utgörs av att eleven ska ha inhämtat en viss mängd kunskap 
inom en viss tidsram. För att upptäcka elever i tid använder sig skolan av tester och prov 
med start i årskurs ett för att följa elevernas utveckling. Det kan handla om att utvärdera 
läsförståelse, skrivning och matematik. Testerna fyller den funktionen att upptäcka ifall 
någon elev  inte  uppnår  de  kunskapsmål  som anses  normala  (Isaksson,  Lindqvist  & 
Bergström, 2010).

Elever beskrivs utifrån två poler av en normalvariant där vissa betraktas som de svaga 
och resten som duktiga. Elevers prestationer jämförs med varandra med utgångspunkt i 
prestationer. Kunskapsnivån jämförs med vad som är föreställningen om en ”normal” 
nivå (Lundgren, 2006). 

Hjörne och Säljö (2004b) beskriver utifrån sin fallstudie att skolpersonal använder sig 
av kategorier som berör elever vilkas kunskapsnivå inte möter de förväntningar på vad 
som ses vara normalt i förhållande till sin årskurs både vad gäller kunskapsnivå samt 
mognad.  

En  aspekt  som  präglar  elevers  utsatthet  är  tiden  i  relation  till  dennes  egen 
utvecklingsprocess  (mognadsgrad),  ställd  i  förhållande  till  sina  kamrater  (Lundgren, 
2006). I Lundgrens (a.a) avhandling står att läsa om ett utvecklingssamtal med en elev 
där dennes mognadsgrad beskrivs som en avvikelse gentemot resten av klassen. Det 
betonas att eleven gett uttryck för utvecklingstendenser, vilket tolkas som att eleven på 
grund av sin lägre mognadsnivå tidigare befunnit sig utanför normalbegreppet men nu 
börjat närma sig det ”normala”.
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Även Hjörne och Säljö (2004b) beskriver i sin studie hur elever beskrivs som ”omogna” 
och där svaret på att elever som inte når upp till förväntad kunskapsinhämtning härleds 
till sen utveckling. Eleverna blir därmed föremål för diskussion inom elevvårdsmöten 
och betraktade som avvikare.

Kopplat till tidsaspekten finns även en föreställning att skolan behöver uppmärksamma 
elever i behov av stöd inom en rimlig tidsram, dvs. sätta in hjälp i rätt tid innan det blir 
för sent. Lundgren (2006) beskriver att det finns en uppfattning att barns utveckling är 
kopplad till tid och att den är avgörande för att elever inte ska befinna sig i ”riskzon” 
(Lundgren, 2006).

Elever som inte passar in
Att inte passa in är ytterligare en faktor för att kunna betraktas som en elev i riskzon. 
Förväntningar på hur elever ska och bör uppträda är en faktor som får betydelse för om 
elever betraktas som avvikare. Lundgren (2006) beskriver hur elever som inte uppfyller 
de förväntningar skolans personal har på dem blir betraktade som avvikare. Det handlar 
dels om hur elever uppträder i den pedagogiska miljön dels i jämförelse med den egna 
klassen. Elever som inte klarar av att hantera friheten i klassrummet riskerar att ses som 
avvikare. Det handlar dels om elever som inte tar ansvar för sitt eget lärande dels elever 
som inte kan reglera sig själva. Läraren använder sig själv som modell för hur ”man bör 
uppträda”. Även den uppdragsföreställning kring sitt arbete läraren har kan ha betydelse 
för vilka elever som uppfattas som avvikare (Lundgren, 2006).

Hjörne och Säljö (2004b) beskriver hur elever som har svårigheter att anpassa sig till 
skolan  och  dess  krav  riskerar  att  bli  betraktade  som avvikare.  Svårigheter  med  att 
”komma igång”, koncentrationssvårigheter samt svårigheter med att slutföra uppgifter 
är  faktorer  som medverkar  till  att  elever  anses sakna nödvändiga egenskaper  för att 
kunna klara av skolan (Hjörne & Säljö, 2004b). Skolpersonal utgår ifrån läroplanen och 
elever  som riskerar  att  inte  nå målen  i  läroplanen blir  föremål  för  diskussion inom 
elevhälsomöten (Hjörne & Säljö 2004a). 

Isaksson m. fl. (2010) skriver i sin studie att det främst är normativa föreställningar hos 
skolpersonal  som  ligger  till  grund  för  att  identifiera  avvikelse  när  det  handlar  om 
koncentrationssvårigheter eller svårigheter att anpassa sig till skolmiljön. 

Lundgren (2006) beskriver hur elever som inte vill vara del i gemensamma aktiviteter 
eller visar ovilja till  att ingå i grupper betraktas som avvikare. Även elever som har 
svårigheter att agera efter informella och formella ordningsregler och som har svårt med 
förändringar  ses som avvikare.  Lundgren (2006) diskuterar  att  detta  kan bero på att 
läraren har siktet inställt på framtiden, där läraren har som uppgift att fostra och forma 
elever in i framtiden. Idén bygger på normativa föreställningar om vad elever behöver.
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Förklaringsmodeller
Nedan  presenteras  genom  tidigare  forskning  flera  förklaringsmodeller  för  att 
kategorisera och definiera avvikelse hos elever. Dessa förklaringsmodeller ger en bild 
av  vad  som  idag  kan  betraktas  utgöra  orsaken  till  att  elever  avviker. 
Förklaringsmodellerna  kan  beskrivas  utgöras  av  rådande  diskurser  kring 
orsaksförklaringar till det avvikande hos elever. Materialet kommer senare att användas 
för analys och diskussion i vår studie.  

Isaksson m. fl. (2010) ger i sin  rapport olika förklaringsmodeller för att kategorisera 
avvikelser  i  skolan:  en  pedagogisk,  en  social  och  en  medicinsk  samt  en 
neuropsykiatrisk. Vilka kriterier (innehållet) som ingår i respektive modell är bundet till 
kontexten, och vilken profession den som fastställer problemets art har. Skolpersonalen 
utgår från sin förförståelse, uppfattningen denne har om vad som är ”normalt” och vad 
som betecknas utgöra kärnan i problematiken präglar förklaringen. Åtgärderna som sätts 
in för att lösa problemet blir därmed starkt präglade av vem som fastställt dem. För 
läkaren som har sin utgångspunkt inom det medicinska området blir det naturligt  att 
föreslå medicinering. Specialpedagogen kanske anser att eleven behöver hjälp med det 
pedagogiska (Isaksson m. fl., 2010).

Skolans  attityd,  individerna  som ingår  i  klassen  och  dess  påverkan  på  varandra  är 
faktorer  som  spelar  in.  Variation  av  kriterier  som  anses  ingå  i  respektive 
förklaringsmodell förekommer. En medicinsk förklaringsmodell som tillämpas kan med 
samma  kriterier  av  en  annan  granskare  förklaras  med  en  social  förklaringsmodell 
(Isaksson, m. fl., 2010).

Pedagogisk förklaringsmodell
När den pedagogiska modellen anges som förklaring till avvikelse, stödjer sig skolan 
ofta  på  nationella  prov,  eller  andra  testmetoder  avsedda  att  fastställa  elevens 
kunskapsnivå. Om en elev har svårt att hinna med de övriga i klassen förklaras detta 
ofta som inlärningssvårigheter.  De resurser som sätts in i dessa fall kan bestå av en 
specialpedagog som skall hjälpa eleven att nå de uppsatta målen (Isaksson m. fl., 2010). 

Hjörne och Säljö (2004a) beskriver i en artikel att elever som har inlärningssvårigheter 
kan  kategoriseras  som  avvikare  och  riskerar  att  bli  benämnda  som;  omogna, 
svagbegåvade  eller  ha  koncentrationssvårigheter  bland  annat.  Den  pedagogiska 
praktiken  blir  sällan  ifrågasatt.  Dess  funktion  som  ett  instrument  att  bestämma 
normalitet med verkar vara utgångspunkt i bedömning av elever. Eventuell avvikelse 
som anses problematisk kopplas till individen.

Social förklaringsmodell
Svårigheter med att ingå i gemenskapen och att upprätta kamratrelationer kan förklaras 
utifrån en social förklaringsmodell där familjesituationen ses som orsaken till elevens 
problembeteenden (Isaksson m. fl., 2010).

Lundgren  (2006)  skriver  i  sin  avhandling  att  elever  i  svårigheter  bedöms  ha  ett 
problematiskt förhållande till skolan och/eller till sina hemförhållanden. Att befinna sig 
i risk kan innebära att eleven har koncentrationssvårigheter, saknar ”inre motor”, läs- 
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och  skrivsvårigheter  eller  avviker  resultatmässigt  från  sina  kamrater  i  andra  ämnen 
(Lundgren, 2006).

Vikten av ett gott samarbete med hemmet betonas från skolans sida. Lärarna anser sig 
ha ett stort behov av föräldrarnas delaktighet i sina barns skolgång. Föräldrarnas uppgift 
blir enligt lärarna att tillsammans med skolan fostra eleverna. Att föräldrarna engagerar 
och intresserar sig för detta ses som ett krav från skolans sida. Eleverna beskrivs ofta i 
relation  till  de  uppfattade  hemförhållanden,  med  tyngdpunkt  på  mödrars  agerande. 
Eventuella tendenser till ett närmande eller redan uppfyllt riskbeteende förklaras ofta 
med  ogynnsamma  hemförhållanden.  Föräldrar  som  uppfattas  som  oengagerade 
betraktas  med  skepsis.  Effekten  av  detta  kan  medföra  kategorisering  av  eleven.  En 
föreställning av hur en elev som lever med brister i hemmet ”brukar” vara och uppträda 
uppstår.  Detta  kan leda till  ökad övervakning (elever  i  risk blir  uppmärksammade i 
högre  grad).  Uppmärksammas  handlingar  och  beteenden  i  större  utsträckning  ökar 
risken att tillrättavisningarna blir fler, vilket i sin tur kan leda till stigmatisering. Bilden 
lärarna  har  av  den  ”goda”  föräldern  består  i  en  engagerad  förälder  som  utför 
omsorgsfyllda  aktiviteter  såsom;  sagoläsning,  bekräftelse  och  engagemang  i  barnets 
skolgång. Uppfyller föräldrarna inte dessa kriterier, kan eleven uppfattas befinna sig i 
riskzon (Lundgren, 2006). 

Watson (2011) beskriver i  sin studie hur skolan förklarar riskbeteende med brister i 
hemmet. Skolan anser att omsorgen i hemmet brister och även föräldrarna blir likt deras 
barn föremål för ADHD-utredning. Studien beskriver hur skolan på ett förödmjukande 
sätt behandlar familjen på grund av deras övertygelse att modern är orsaken till sonens 
ADHD diagnos.  Familjen  blir  föremål  för  ”övervakning”  från  skolans  sida.  Skolan 
kräver  djupgående  samarbete  med  hemmet  när  det  gäller  bland  annat  läxläsning. 
Familjen anses vara orsaken till barnens ADHD-diagnoser. Därmed har skolan stämplat 
hela familjen som avvikare samtidigt som de av dem kräver fler disciplineringsåtgärder 
av barnen. Skolan krävde ökad samverkan ifrån hemmet vad gäller stöd till barnen med 
bland annat läxläsning och struktur. Familjen ansågs inte, av skolans personal, stödja 
sina barn tillräckligt (Watson, 2011). 

Medicinsk förklaringsmodell
Anledning  till  att  skolsvårigheter  förklaras  på  medicinskt  vis  kan  vara  en  konkret 
sjukdom  som  orsakar  att  de  uppsatta  resultatmålen  i  skolan  inte  uppnås.  De 
yrkeskategorier som använder sig av denna modell för att fastställa problemets art är 
oftast skolsköterskor, psykologer eller annan personal som i grunden har ett medicinsk 
förhållningssätt (Isaksson m. fl., 2010).

ADHD som förklaringsmodell
Hjörne och Säljö (2004a) talar om ADHD-diagnostisering som en etablerad tradition, 
ett vanligt sätt att förklara skolproblem med. Symptomen kan variera mycket, till och 
med  vara  varandras  motsatser  vid  jämförelse  mellan  olika  barn  som fått  diagnosen 
ADHD. De menar  att  diagnosen kan komma på fråga utan att  hänsyn tas till  vilket 
sammanhang det problematiska agerandet uppkommit i. I deras studie framkommer det 
att  när  en  elev  på  grund  av  sina  skolsvårigheter  blivit  upptagen  för  diskussion  på 
elevvårdskonferensen tenderar de av lärarna upplevda, svårigheter/beteenden i skolan 
att förklaras med ADHD. Fokus ligger på individens agerande oberoende av kontexten. 
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När det konstaterats att en elev avviker från det normala, men orsaken till det inte är 
tydlig, talas det om att 'det är något med eleven', men man vet inte vad. Detta leder i 
många  fall  till  en  ADHD-utredning.  I  de  flesta  fall  som Hjörne  och  Säljö  (2004a) 
beskriver  i  rapporten har  föräldrarna,  innan diagnosen blivit  ett  faktum,  uttryckt  sin 
oro/misstänksamhet mot att deras barn lider av en neuropsykiatrisk åkomma.

Isaksson m. fl. (2010) nämner i sin rapport att skolan ofta väljer att förklara avvikande 
beteende  genom  att  få  till  stånd  en  ADHD-utredning.  Antalet  elever  med  ADHD 
innebär  för  skolans  del  ökat  ekonomiskt  stöd  till  hjälpinsatser  i  form  av 
specialpedagoger.  Det medicinska diagnostiserandet  har enligt  studien ökat under de 
senaste åren.

Diagnosen  ADHD  är  av  neurobiologisk  karaktär.  Detta  medför  att  andra 
förklaringsmodeller  (social,  pedagogisk)  utesluts.  Individen som diagnostiserats  med 
ADHD blir  ensam bärare av problemet och riskerar av sin sociala omgivning att  bli 
föremål för stigmatisering och stämpling. Att problemen som uppstått  i  skolan är av 
medicinsk karaktär kan av individens närmsta omgivning (familj, skola) uppfattas som 
en lättnad på grund av att det ger en godtagbar förklaring till  problembeteendet och 
fråntar dem eventuella skuldkänslor. Det kan även innebära att skolpersonal stannar vid 
sin analys av de svårigheter som finns där alla svårigheter förklaras utifrån den diagnos 
eleven fått (Hjörne & Säljö, 2004a).

Individuella problem oavsett förklaringsmodell 
Oavsett förklaringsmodell visar Isaksson, Lindqvist och Bergström (2010) i sin studie 
att problem i skolan tenderar att bli reducerade till individuella tillkortakommanden hos 
elever. Det handlar mindre om organisation, den pedagogiska miljön och andra faktorer 
kring eleverna. Även Hjörne och Säljö (2004b) visar i sin studie, där man undersökt hur 
skolpersonal talar om elever i skolan, att avvikelse talas om som individuella problem. 
Elever  beskrivs  i  negativa  termer  såsom att  de  är  svagbegåvade  och  eller  inte  kan 
anpassa sig. Avvikelser ses sällan i ett sammanhang, i vad som händer i klassrummen 
eller i relation till  vad som händer i mötet mellan elev och lärare.  Hjörne och Säljö 
(2004b)  har  i  sin  fallstudie  följt  ett  elevvårdsteam  under  ett  års  tid  och  gjort  en 
sammanställning av termer över hur elever beskrivs utav berörd personal. Utifrån deras 
analys beskriver de att fokus ligger på att beskriva elevers inre karaktär. Elever beskrivs 
i  termer  som  uttrycker  att  elever  ”saknar”  eller  ”lider  brist  på”.  Det  handlar  om 
beskrivningar  utifrån  intellektuella  tillkortakommanden,  avsaknad  av  empati  eller 
motivation, samt social avvikelse i form av dåligt uppförande. Hjörne och Säljö (2004b) 
drar  slutsatsen  att  fokus  för  att  lösa  problem  i  skolan  landar  på  enskilda  elevers 
oförmåga att fungera i skolmiljön. Det är elever som är problematiska och inget fel på 
de metoder som används i skolan. ”Normalt” blir således förmågan att kunna anpassa 
sig till skolan och dess miljö (Hjörne & Säljö, 2004b).

Lundgren (2006) beskriver hur avvikelse och problem i skolan diskuteras såsom att det 
är enskilda elever som stör och behöver ändra på sig. Elever betraktas utifrån normativa 
föreställningar där klassen eleven befinner sig i utgör normen för vad som betraktas som 
normalt. Studien beskriver att oavsett om det handlar om svårigheter att koncentrera sig, 
inlärningssvårigheter eller svårigheter att anpassa sig till regler så förklaras detta utifrån 
en individuell förklaringsmodell.  Lundgren (2006) menar att detta delvis beror på att 
strävan att korrigera avvikelser är starkare än att försöka se hur de kan vara av godo.
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Teoretiska utgångspunkter

Socialkonstruktionism 

Denna uppsats är att skriven utifrån en socialkonstruktionistisk ansats vilket även är en 
nödvändig referens vid diskursanalys för att den ska bli meningsfull (Börjesson, 2003). 
Socialkonstruktionism  och  de  filosofiska  antaganden  som  ligger  till  grund  för 
diskursanalys handlar om en kritisk inställning till självklar kunskap. Den kunskap vi 
har om världen kan inte ses som en objektiv sanning. Den är endast tillgänglig för oss 
genom språket och genom på det sätt vi kategoriserar världen. Våra världsbilder skapas 
genom social  interaktion  och  det  är  genom social  interaktion  vi  bildar  och  uppnår 
kunskap.  Vår  syn  på  världen  och  identiteter  förändras  över  tid  då  vår  syn  på  och 
kunskap  om  världen  är  historiskt  och  kulturellt  präglade.  Det  är  genom  social 
interaktion kunskap frambringas och där det byggs upp gemensamma sanningar samt 
där vi bestämmer vad som är sant och falskt (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Tron 
om en existerande verklighet, en nollpunkt att förhålla sig till, något att utgå ifrån är inte 
förenligt  med  detta  perspektiv.  Börjesson  (1997)  pekar  på  tre  riktningar: 
Stämplingsperspektivet, professionaliseringsperspektivet och det kunskapssociologiska 
perspektivet. Gemensamt för dessa teoribildningar är språkets fundamentala betydelse. 
Det är genom språket människor konstruerar verkligheten (Börjesson, 2003).

En sorts tradition om ett kritiskt förhållningsätt gentemot självklar kunskap, normer och 
värderingar har etablerats. Man intresserar sig inte för att studera ”faktiska problem” i 
den  bemärkelsen  utan  istället  på  processer  som  leder  fram  till  att  vissa  fenomen 
uppfattas  som  sociala  och  individuella  problem  (hur  de  av  människan  socialt 
konstrueras). Relativismens prägel är utmärkande. För att förstå de processer som leder 
fram till en avvikelsedefinition krävs jämförelsepunkter med andra kulturer och andra 
tidsåldrar.  Utan  dessa  jämförelsepunkter  skulle  det  vara  svårt  att  inte  påverkas  av 
förgivettagna definitioner och problemlösningar i linje med vår egen tids värderingar 
hävdar författaren Börjesson (1997).

Inom denna inriktning är begreppet  avvikelse av särskild betydelse. För att avvikelse 
skall kunna uppstå måste det finnas något att avvika från. Avvikelse ses inte som ett 
absolut  tillstånd  som  i  verkligheten  existerar.  Den  konstrueras  socialt  människor 
emellan och är förknippad med tidsålderns normativa föreställningar och värderingar. 
För att  till  exempel  begå en synd måste  det  finnas något  som betecknar  motsatsen, 
synden existerar därmed inte i ”verkligheten” utan uppstår istället först när det normala 
fastställts. I det här fallet blir det normalt att följa bibelns anvisningar. Avstamp från 
dess riktlinjer blir avvikande. Synden kan kopplas till kristendomen, därmed kan man 
ifrågasätta  om  synden  existerat  innan  kristendomens  födelse.  Ett 
socialkonstruktionistiskt  perspektiv  skulle  kunna  förknippa  fenomenet  synd  med 
kristendomen. Synden kopplas till en specifik tidsålder, innan kristendomen existerade 
den inte utan är istället konstruerad av kristna människor (Börjesson, 1997).

En  metod  i  socialkonstruktionistisk  anda  som  är  användbar  just  inom  detta 
forskningsområde blir därför den  kritiska  diskursanalysen som är en speciellt inriktad 
metod  inom fältet  diskursanalys.  Genom att  använda  delar  av  denna  metod vill  vi 
försöka visa på vad som utmärker talet kring normalitet och avvikelse hos elever. Denna 
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studie  är  genomförd  med  socialkonstruktionistiska-  och  diskursteoretiska  perspektiv 
ständigt närvarande.

Diskursanalys som teori och metod

Begreppet  diskurs  har  ingen  självklar  innebörd  och  används  i  olika  sammanhang. 
Begreppet inrymmer idén om att språket är strukturerat i mönster. Genom vårt sätt att 
tala följer vi vissa mönster inom olika sociala domäner. Diskursanalys handlar senare 
om att analysera dessa mönster. Diskurs kan även beskrivas som ”ett bestämt sätt att 
tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 
1999,  s7).  Diskursanalys  som  teori  och  metod  lämpar  sig  för  forskning  och 
undersökningar av kommunikationsprocesser inom institutioner och organisationer där 
språket fungerar som nyckel till att få tillträde till  verkligheten. De diskursanalytiska 
angreppssätten  hävdar  att  vi  genom språket  skapar  representationer  av  verkligheten 
vilka även bidrar till att skapa den. Den fysiska världen existerar dock oavsett men det 
är genom diskurs den får betydelse (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). 

För  att  förstå  diskursanalysen  måste  man  först  förstå  språket/talet  som  en  stor 
betydelseenhet, en del i ett större system, som en del i hur vi uppfattar och kategoriserar 
världen  där  språket  inte  speglar  verkligheten  utan  bidrar  till  att  skapa  verkligheten 
genom att vi kategoriserar den. Språket blir uttryck för hur människan/samhället tänker, 
vilka värderingar som finns och hur beteenden definieras. Världen uppenbarar sig först 
när vi talar om den (Börjesson, 2003). 

Forskarens roll  blir  således att  endast analysera det som sägs. Inte att  försöka fånga 
någon egentlig verklighet bakom diskursen, då utgångspunkten inom denna teori är att 
det inte existerar någon verklighet utanför diskursen. Ett klart socialkonstruktionistisk 
perspektiv som förklarar varför dessa anses förutsätta varandra. Språket representerar 
världen och för att  få tillträde till  verkligheten måste  vi gå genom språket (Winther 
Jørgensen & Phillips, 1999).

Diskursanalytikern  intresserar  sig  för  hur  verkligheten  konstrueras  och  varför  den 
konstrueras  på  ett  visst  vis  samt  när  olika  beskrivningar  betraktas  som  giltiga 
(Börjesson, 2003). Diskursanalys lämpar sig därav till vår studie då vi är intresserade av 
hur  pedagoger  i  skolan  talar  om  normalitet  och  avvikelse  hos  elever  samt  vilka 
beskrivningar av normalitet och avvikelse som betraktas som giltiga. 

Genom  språket  konstrueras  verkligheten.  Språket  bör  betraktas  som  handling,  en 
process  där  vi  genom att  namnge  ting och händelser  producerar  representationer  av 
verkligheten.  Diskurser  bygger  upp  föremål  och  sociala  relationer  och 
diskursanalytikern intresserar sig därefter för hur olika förståelser om verkligheten blir 
till. En grundfråga inom diskursanalys inriktar sig på ”vad  som kvalificerar sig som 
verkligt och sant i en viss tid på en viss plats” (Börjesson & Palmblad (Red), 2007, s10). 
Utifrån vår studie och vår konstruktionistiska utgångspunkt kommer det att handla om 
att analysera hur idéer och kunskap kring avvikare konstrueras inom skolans kontext. 
Att  studera  vilka  olika  uppfattningar,  olika  sätt  att  förstå  och  olika  förklaringar  till  
avvikelse och normalitet som finns. Det handlar om att undersöka på vilka sätt det talas 
och berättas om verkligheten, att urskilja olika versioner, samt undersöka om fenomenet 
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talas  om  på  samma  sätt  och  om  det  finns  enighet  kring  diskursen  (Börjesson  & 
Palmblad, 2007). 

Diskurs kommer utifrån vår studie att beskrivas med hjälp av begreppet  utsagor som 
enligt  Focault  utgör  ett  ”självständigt  analysobjekt”.  En  diskurs  utgörs  av  ett  antal 
utsagor som berör samma område (Wreder, 2007).

Vid  användning  av  diskursanalys  följer  en  paketlösning-  en  ram av  teoretiska  och 
filosofiska premisser. Det handlar dels om uppfattningen om språkets roll i den sociala 
konstruktionen  av  världen  dels  tekniker  för  språkanalys.  Teori  och  metod  är 
sammanlänkade  och  kräver  att  forskaren  accepterar  det  grundläggande  filosofiska 
ramverket. Det går att kombinera olika diskursanalytiska angreppssätt och använda sig 
av andra perspektiv förutsatt  att  synvinklarna ger en sammanhängande teoretisk ram 
(Winther Jørgensen & Phillips, 1999).

Enligt diskursteorin är språket strukturerat i mönster. Diskurser beskrivs som ett nät där 
ord binds samman och får betydelse i sin relation till varandra. Enligt diskursteorin kan 
man utläsa olika diskurser genom att lokalisera knutpunkter. Nodalpunkter beskrivs som 
de tecken som organiserar diskurser. Nodalpunkter  handlar om de tecken som utgör 
knutpunkter  i  en diskurs.  Det är  runt  nodalpunkter  andra tecken är lokaliserade  och 
genom vilka  tecknen i  sin tur  får  betydelse.  Som exempel  får   demokrati  betydelse 
genom andra tecken såsom fria val, folkstyre osv. Genom att lokalisera nodalpunkter 
kan  diskurser  senare  utläsas  genom  att  klarlägga  olika  betydelsekedjor  (Winther 
Jørgensen & Phillips, 1999).

Flytande signifikant är ytterligare begrepp vilket handlar om tecken som olika diskurser 
kämpar  om att  ge  innehåll.  Som exempel  kan demokrati  betraktas  som en  flytande  
signifikant där olika politiska diskurser försöker definiera demokrati  på sitt  eget sätt 
(Winther Jørgensen & Phillips, 1999).

Kritisk diskursanalys

Kritisk  diskursanalys  används  som  beteckning  för  ett  angreppssätt  som  består  av 
teoretiska metoder,  metodologiska riktlinjer och tekniker för språkanalys.  Syftet med 
den  kritiska  diskursanalysen  handlar  om  att  belysa  sociala  och  kulturella  fenomen 
utifrån  en lingvistisk-diskursiv dimension.  Utifrån kritisk  diskursanalys  kan man till 
exempel  genom  intervjuer  kan  göra  systematiska  analyser  av  skriftspråk  (Winther 
Jørgensen & Phillips, 1999).

Begreppet diskurs används på två olika sätt. Utifrån kritisk diskursanalys definieras det 
både som språkbruk samt som social praktik. Det handlar om olika sätt att tala som 
senare ger betydelse utifrån ett bestämt perspektiv. Vid analys av diskurser fokuserar 
forskaren  på  två  dimensioner.  Dels  språket  som  handlar  om  språkbruk,  en 
kommunikativ  händelse,  som exempel  en intervju eller  ett  tal.  Dels handlar  det  om 
diskursordningen,  de  sätt  att  tala  utifrån  ett  bestämt  perspektiv  inom en  viss  social 
institution. Det kan som exempel handla om en medicinsk diskurs. Diskurserna bidrar 
även  till  att  skapa  sociala  identiteter  och  sociala  relationer  (Winther  Jørgensen  & 
Phillips, 1999).
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Diskursen bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- 
och  betydelsesystem.  Med  andra  ord  fungerar  diskursen  som  ett  verktyg  för  att 
konstruera identiteter och människors upplevda tillhörighet i samhället och hierarkin. 
Kunskaps-  och  betydelsesystem  handlar  i  sin  tur  om  föreställningar  om  vad  som 
betraktas  som sant  eller  falskt,  en  överenskommen  verklighetsuppfattning  (Winther 
Jørgensen & Phillips, 1999).

Den kritiska diskursanalysen utmärker sig genom att betrakta språket som en form av 
handling. Språket bidrar till att skapa, forma och spegla den sociala världen och genom 
språket kan människor  påverka världen beroende på vilka framställningar om den som 
görs. Studien kan beskrivas som kritisk då analysen kommer att innefatta ett moment 
där det  kommer  att  analyseras  och problematiseras  kring vilka sociala  konsekvenser 
olika framställningar av normalitet och avvikelse kan få i relation till verkligheten och i 
relation till enskilda elever. 

Den kritiska diskursanalysen färgas av ett  perspektiv där forskaren ställer  sig på de 
socialt  marginaliserade  gruppernas  sida.  Fokus  förläggs  på  maktrelationer  och  dess 
uppbyggnad i samhället (Börjesson, 2003). Ett mål med kritisk diskursanalys är att de 
slutsatser  som  görs  ska  kunna  användas  för  att  genomföra  sociala  förändringar. 
Granskandet av de olika diskursiva framställningar av normalitet och avvikelse kommer 
att  analyseras  utifrån  vilka  konsekvenser  det  kan  få  för  eleverna.  Den  kritiska 
diskursanalysen  har  som mål  att  bidra  till  att  skapa  mer  jämlika  maktförhållanden 
(Winther Jørgensen & Phillips, 1999).

Stämplingsteori

Denna teori har sina rötter i den symboliska interaktionismen, och ger en sociologisk 
förklaring  till  varför  vissa  människor  agerar/beter  sig  på  ett  avvikande  sätt. 
Stämplingsteorin hör starkt ihop med begreppet avvikelse (Berg, 2007). Anhängarna till 
detta perspektiv ser sociala  avvikelser som ett  resultat  av människor och de av dem 
själva  skapade  institutionernas  interaktions-  och  definitionsprocesser.  Sjukdomar, 
kriminalitet och andra avvikelser ses inte som faktiska egenskaper hos individen, utan 
istället  som  fabrikationer,  något  som  tillskrivs  individer  som  överskrider  det  av 
samhället normativt fastställda gränsvärdet (Börjesson, 1997). 

För hundra år sedan sökte vetenskaperna att utreda huruvida individer med avvikande 
beteende var beskaffade, och de vetenskapliga discipliner som behandlade frågan under 
denna tidsepok var medicinen och fysiologin. Forskare ansåg avvikelsen vara knuten till 
individen,  och  studerade  därför  personlighetsdrag  och  fysiologiska  betingelser  hos 
människor  som  avvek  från  det  normala.  När  sociologin  gjorde  sitt  intåg  på  den 
vetenskapliga arenan uppkom andra teoribildningar om hur detta fenomen kan uppstå 
(Berg, 2007).

På ett förenklat vis kan stämplingsteorin beskrivas som att; definiera en människa som 
avvikare  och  han  blir  det.  En  människa  blir  inte  en  avvikare  förrän  denne  av  sin 
omgivning blivit tillräckligt konsekvent utsatt för att bli det (Berg, 2007). Individen är 
därmed inte i sig själv en avvikare från början utan blir det när andra människor ser 
denne och berättar för honom vem han är.  Det är fråga om en process, det talas om en 
avvikarkarriär som slutar med att individen till slut betraktar sig själv som en permanent 
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avvikare. Det handlar i huvudsak inte om att denne utför avvikande handlingar, mer om 
hur han uppfattar sig själv, identiteten. Huruvida individen uppfattar den som god eller 
dålig har att göra med hur omgivningen ser på honom. En avvikelsedefinition behöver 
inte automatiskt medföra ett totalt utanförskap (Berg, 2007). Ansluter sig den stämplade 
individen till en grupp där dennes identitet uppfattas som något gott kan han i det nya 
sällskapet finna tillräckligt med bekräftelse för att se sig själv på ett positivt sätt och 
finna  nödvändig  social  gemenskap.  Detta  kan  gälla  exempelvis  missbrukare  vars 
umgängeskrets  till  slut  endast  består av andra missbrukare,  därför  att  de är de enda 
personerna i individens liv som accepterar och kan förstå ett sådant leverne.

För att stämplingsteorin skall kunna uppnå hög förklaringskraft krävs en skärskådning 
om  vem som  har  makt att  stämpla  vem  som  avvikare.  Syftet  med  den  eventuella 
stämplingen behöver utforskas och reflekteras. Maktaspekten har givits stort utrymme i 
senare  formuleringar  av  teorin.  Somliga  talar  om  avvikelse  som  en  benämning  på 
konfliktspel, där minoritetsgrupper med ringa makt fruktas av majoritetsgrupper med 
större makt. En tanke om att ett samhälle måste ”skaffa” sig ett antal avvikare för att  
den stora massan skall ha ett slags mått på vad de förväntas förhålla sig till, något att  
relatera  till  finns hos en del teoretiker.  Om alla  lydigt  följde lagar och förordningar 
skulle normsystemet förlora sin klarhet och kraft. Utvecklas detta kan det talas om att 
etablissemanget  (avsiktligt)  framkallar  avvikande  beteende  för  att  kunna  statuera 
exempel (Berg, 2007).

Förutsättningen för att avvikelse skall kunna uppstå är att det finns något att avvika från. 
Avvikaren avviker alltid från något, vilket kräver att någon med maktposition i förväg 
bestämt vad som skall betecknas som avvikelse.

...Avvikelsen  (är)  inte  primärt  en  kvalitet  hos  en  handling  som  
personen  begår,  utan  snarare  en  konsekvens  av  att  andra  har  
tillämpat regler och sanktioner på en ”syndare”. Den avvikande är  
en person, som man lyckas fästa denna etikett på: avvikande beteende  
är det beteende som människor stämplar som sådant...

(Hewitt ,1981, s231)

Vissa teoretiker har utvecklat stämplingsteorin ännu längre genom att applicera den på 
högst  vedertagna  medicinska  konstateranden,  såsom  ifrågasättandet  av  mentala 
sjukdomars  egentliga  existens  överhuvudtaget.  Mentala  sjukdomar  studerades  ur  ett 
stämplingsperpektiv, vilket medförde antaganden om att möjlighet till att de var socialt 
konstruerade uppstod (Berg, 2007).

Berg  (2007)  framhäver  stämplingsteorin  som en väl  etablerad  teori  som präglat  det 
moderna samhällets syn när det handlar om utanförskap och andra liknande fenomen. 
Den seriösa massmediadebatten är starkt färgad av den, och de flesta  människor i det 
moderna  samhället  accepterar  dess  ståndpunkter.  Trots  detta  vill  man  inom  vissa 
områden  där  stämplingsteorin  skulle  kunna  vara  tillämpningsbar  vilja  förklara 
avvikelser knutna till individen. Istället för att betona den symboliska kraften i att bli 
stämplad, hänger man sig åt medicinska och biologiska fakta, trots att det likväl kan 
handla  om stämplingsprocesser.  Frågan  huruvida  stämplingen  framkallar  avvikelsen 
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ställs inte, orsaken till avvikelsen antas istället börja i den individuella kroppen (Berg, 
2007).

Syfte och problemformulering
Det  övergripande  syftet  med  den  här  studien  är  att  studera  och  skildra  de  olika 
uppfattningar  kring  normalitet  och  avvikelse  som  pedagogerna  ger  uttryck  för  i 
språkbruket.  Syftet  med  studien  är  att  undersöka  hur  skolans  personal  talar  om 
normalitet och avvikelse hos elever i grundskolan och identifiera vilka diskurser som 
dominerar  samt  diskutera  vilka  sociala  konsekvenser  det  kan  få  för  den  enskilde 
beroende på vilka diskursiva framställningar av verkligheten som görs.

Våra frågeställningar är:     

•  Hur talar pedagogerna om avvikelse & normalitet hos elever?

•  Vilka diskurser går att utläsa?

METOD

Metodologiska utgångspunkter
Den här studien bygger på kvalitativ forskningsstrategi eftersom diskursanalytiskt fokus 
ligger på ord och språk samtidigt som den är konstruktionistisk i sin form. Då vi är 
intresserade av hur pedagoger talar om olika fenomen innebär det att så kallade mjuka 
data  kommer  användas som analysmaterial  och då lämpar sig en kvalitativt  inriktad 
forskningsstrategi. Den här studien ingår i en postmodernistisk tradition inom kvalitativ 
forskning där fokus landar på hur olika sätt att tala konstruerar den sociala verkligheten 
(Bryman,  2001).  Diskursanalysen  och  studien  faller  därigenom  inom  ramarna  för 
kvalitativ forskning. Fokus inom diskursanalys handlar om att komma åt diskurser och 
genom  att  genomföra  semi-strukturerande  kvalitativa  intervjuer  har  vi  undersökt 
mönster  i  utsagorna  och  även  diskuterat  vilka  sociala  konsekvenser  de  olika 
framställningarna av verkligheten kan få. 

Kvalitetsaspekter

Validitet handlar om en undersöknings förmåga att mäta det som avses att mäta och 
reliabilitet handlar om att få pålitliga och tillförlitliga resultat (Bryman, 2001). Då det 
enligt vår  socialkonstruktionistiska utgångspunkt inte existerar några ”sanningar” eller 
någon ”verklighet” blir det svårt att tala om validitet och reliabilitet.

Som  i  övrig  kvalitativ  forskning  handlar  det  istället  om  kvalitetsaspekter  såsom 
pålitlighet  genom  att  ge  studien  trovärdighet.  Det  handlar  om  att  redogöra  för 
forskningsprocessens olika steg från problemformulering,  planering och de steg som 
genomförts  gällande analys  av material  (Bryman,  2001).  Genom att  redogöra för de 
olika metodologiska överväganden som gjorts görs det möjligt för läsaren att få insyn i 
hela processen. Genom att noggrant redogöra för urval och stegen i databearbetning och 
analysprocessen strävar vi efter att ge studien vetenskaplig kvalitet. 

17



Inom diskursanalys handlar det istället  för validitet  om att se till  sammanhanget  och 
fruktbarheten  i  studien.  Det  handlar  om  att  sätta  in  analytiska  påståenden  i  ett 
sammanhang  och  om  huruvida  forskaren  lyckas  frambringa  nya  förklaringar.  Det 
handlar även om att undersökningen ska kunna följas genom analys och slutsatser så att 
läsaren  ska  kunna  bilda  sig  en  egen  uppfattning  av  forskarens  tolkningar  (Winther 
Jørgensen & Phillips, 1999). 

Genom att  detaljerat  redogöra  för  tolkningar  och  koppla  ihop  dessa  med  specifika 
textutdrag och analytiska påståenden dokumenteras analysens väg från diskursiva data 
till slutsatser. Detta för att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning och möjlighet 
att  bedöma processen.  Vi har använt oss av många utdrag från transkriberingen och 
genom  detaljerade  tolkningar  identifierat  mönster  som  senare  bildar  de  olika 
diskurserna. 

Planering och genomförande

Urval

Vårt val av undersökningsobjekt kan betecknas som ett teoretiskt urval (Bryman, 2001). 
Valet blir således en kommunal skola. Vi vill inte göra vår undersökning i den lokala 
närheten på grund av etiska och personliga skäl. Undersökningsobjektets geografiska 
läge kan betecknas som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2001); en annan stad belägen 
inom ett  skäligt,  nåbart  avstånd,  dock utan att  göra avkall  på våra krav av kriterier 
objektet skall uppfylla.

Undersökningen kommer att rikta sig mot årskurserna F-5 vilket beror på att vi anser att  
det är där den eventuella avvikelsen under tid uppstår genom stämplingsprocesser och är 
därför ett teoretiskt urval (Bryman, 2001). Eftersom vår undersökning inte fokuserar på 
avvikelsen i sig utan på själva processen under vilket avvikelsen (socialt) konstrueras 
blir dessa årskurser mest aktuella. I de senare årskurserna (6-9) har vi en tro om att 
avvikelsen redan är konstruerad. Hade en gymnasieskola varit föremål för denna studie 
antar  vi  även  här  en  viss  avsaknad  av  den  för  oss  intressanta  diskursen,  därför 
exkluderas även den från undersökningen. Stämpling är en process som förutsätter att 
en individ under tid blir  betraktad  av sin sociala  omgivning på ett  visst  sätt.  Enligt 
stämplingsteorin kan detta resultera i att  individen till  slut antar bilden av hur andra 
betraktar denne (Berg, 2007).

När det gäller urvalet av intervjupersoner har vi valt att intervjua pedagoger som arbetar 
med elever upp till årskurs fem. Det är pedagogerna som möter elever varje dag och 
som ställs inför uppgiften att hantera och möta elevers olikheter,  därför blir de mest 
relevanta att intervjua för oss och antas kunna besvara vår frågeställning. 

Utifrån våra kriterier kontaktades i ett första skede flera rektorer på utvalda skolor per 
telefon.  Kontakt  togs  med  10  rektorer  varav  flera  ansvarade  för  fler  än  en  skola. 
Information kring studiens syfte lämnades med en förfrågan att kontakta och förfråga 
berörd personal. Efter överenskommelse skickades missiv (se bilaga) ut till intresserade 
rektorer.  Intresserade pedagoger  kontaktade oss per  mail  och senare bokades  tid  för 
intervjuer.  Missiv  med  information  om studien  syfte  och  etiska  riktlinjer  skickades 
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ytterligare till de intervjupersoner som var intresserade. I studien ingår intervjuer med 
fyra  pedagoger,  ifrån  två  olika  skolor.  Alla  intervjupersoner  arbetar  med  elever  i 
mellanstadiet.  Någon ytterligare presentation utav intervjupersonerna kommer inte att 
göras då det enligt diskursanalys inte är intressant vem som säger vad utan vad som 
sägs. Det är utsagorna som ska studeras, och utsagorna som är intressanta när det gäller 
diskursanalys (Weber, 2007).

Intervjuer
I  studien   används  en  kvalitativ  metod  i  form  av  semi-strukturerade  intervjuer. 
Semistrukturerade  intervjuer  innebär  att  det  används en intervjuguide med specifika 
teman/områden som berörs. Dock kommer det att lämnas utrymme och frihet för varje 
intervjuperson att  själv utforma svaren på sitt eget sätt.  Det ger också möjlighet för 
intervjuaren  att  anknyta  till  områden  som  intervjupersonen  talar  om.  Detta  gör 
intervjuprocessen flexibel  samtidigt  som undersökningen får  ett  tydligt  fokus på  ett 
visst  område  eller  tema  (Bryman,  2001).  Inför  intervjuerna  behöver  forskaren  vara 
förberedd och Kvale & Brinkmann (2009) ställer  upp en lista  över områden för en 
framgångsrik intervju. De kriterier  som denna studie fokuserar på för framgångsrika 
intervjuer handlar om att vara kunniga inom området, att vara tydliga och strukturerade 
genom att använda oss av enkla och begripliga frågor, samt genom att beskriva syftet 
med  intervjuerna.  Intervjuaren  behöver  även  visa  hänsyn  genom  att  låta 
intervjupersonen  tala  till  punkt,  ge  denne  tid  till  att  tänka  och  ha  ett  empatiskt 
lyssnande.  Intervjuaren  har  även  ett  ansvar  över  intervjusituationen  genom att  vara 
etiskt medveten genom att se till att inte utsätta den som blir intervjuad för överdriven 
press och att  vara beredd att  avbryta  en viss inriktning på frågor om de skapar oro 
(Bryman, 2001). 

Utifrån diskursanalysen och dess fokus på språk ställs krav på den som intervjuar att 
vara uppmärksam på specifika aspekter av intervjun. Intervjun bör mer betraktas som 
ett samtal där den som blir intervjuad ses som en medforskare. Den som intervjuar kan 
också  behöva  uppmärksamma,  stimulera  och  konfrontera  de  olika  diskurser  som 
framkommer  under ett  samtal  (Kvale & Brinkmann,  2009).  Detta  stärker ytterligare 
valet av att använda oss av semi-strukturerade intervjuer som mer har form av dialog, 
vilket  tillåter  att  den  som  intervjuar  kan  anknyta  och  fokusera  på  områden  som 
intervjupersonen tar upp.

Databearbetning
Datamaterialet  spelades  in  på  band  och  har  senare  transkriberats.  Eftersom  vi  är 
intresserade  av  hur  man  talar är  det  avgörande  att  materialet  ger  en  fullständig 
redogörelse för vad som ingått i de intervjuer som kommer att genomföras. Språket är 
det som är i fokus vid diskursanalys, vilket gör det nödvändigt att spela in de intervjuer 
som  kommer  att  genomföras.  Att  spela  in  intervjuer  gör  det  också  möjligt  för 
intervjuaren  att  vara  uppmärksam  på  vad  som  sägs  och  följa  upp  de  områden 
intervjupersonen tar upp. Inspelning och transkribering är fördelaktigt då det underlättar 
för en noggrann analys  av vad människor säger.  Det ger möjlighet  för forskaren att 
upprepa genomgången av de svar som intervjupersonen ger. Det ger även möjlighet att 
bemöta anklagelser om påverkan av forskarens värderingar i analysen genom att  det 
tillåter  sekundäranalyser  då  andra  forskare  kan  granska  materialet.  Intervjuer  med 
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bandspelare  kan  dock  innebära  vissa  svårigheter  då  det  kan  medföra  att 
intervjupersonen blir oroade och/eller medvetna över att intervjun spelas in vilket kan 
medföra att intervjupersonerna blir hämmade (Bryman, 2001).

Utifrån  diskursanalys  ska  forskaren  besluta  vad  som  är  relevant  att  transkribera  i 
förhållande till sitt forskningssyfte. För den här studien har det inneburit att transkribera 
hela intervjuer ordagrant. Under transkriptionen börjar även tolkningen av det talade 
språket vilket motiverar valet till att transkribera allt som sägs. Utöver den systematiska 
analysen ska forskaren lägga ner mycket tid till att läsa och läsa om texter (Winther, 
Jørgensen & Phillips, 1999).

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av digital inspelningsutrustning. Intervjuerna 
varierade  i  längd  mellan  ca  35-45  min.  Utsagorna  som  presenteras  i  resultatet  är 
redigerade genom att stödord tagits bort såsom hmm, mhm osv. Detta med hänsyn till 
intervjupersoner samt för att underlätta för läsaren. Ytterligare har vi varit noggranna 
vad gäller urvalet av utsagor och valt bort utsagor som riskerar att röja någon på grund 
av specifika detaljer. I utsagorna anges något längre pauser med tre punkter (…).

Analysmetod
För  att  analysera  våra  intervjuer  har  vi  sammansatt  en  analysmodell  med  begrepp 
hämtade från diskursteori och kritisk diskursanalys. Det har i ett första skede handlat 
om att arbeta med vad som sagts under intervjuerna och undersöka vilka mönster som 
framträtt samt lokalisera diskurser. Senare har vi diskuterat vilka konsekvenser det kan 
få socialt beroende på vilka olika diskursiva framställningar av verkligheten som görs 
(Winther Jørgensen & Phillips, 1999).

I  ett  första  skede av vår  analys  granskades det  transkriberade materialet  individuellt 
genom att vi på varsitt håll läste igenom texterna, letade efter mönster, gemensamma 
teman  och  slutligen  sammanställdes  diskurser.  I  texten  gjordes  understrykningar  av 
centrala  och återkommande begrepp. Senare sammansattes  dessa i  olika teman vilka 
jämfördes  och diskuterades.  Texten analyserades utifrån den modell  som presenteras 
nedan.

Weber (2007) har utifrån diskursteori sammansatt en analysmodell som den här studien 
använder delar utav för att analysera intervjumaterialet. Ytterligare har vi använt oss av 
begrepp lånade från den kritiska diskursanalysen. 

Arbetet har i förenklad form handlat om att tematisera/koda materialet. Utgångspunkten 
då det transkriberade materialet har analyserats har från början utgjorts av frågan: ”Vad 
handlar det om?”

• I ett  första skede identifierades  de ord i  lärarnas utsagor som olika diskurser 
centrerades kring. 

• I  ett  andra  skede  undersöktes  hur  olika  tecken  länkades  till  varandra  för  att 
senare kunna beskriva de diskurser som framträdde. Som exempel handlar det 
om vilka tecken som diskurser samlas kring och hur dessa ges betydelse genom 
andra tecken.

• I  ett  tredje  skede  diskuterades  vilka  sociala  konsekvenser  det  kan  få  socialt 
beroende på vilka diskursiva framställningar av verkligheten som görs. 
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Sökstrategi

Forskning inom området har sökts på tillgängliga databaser vid Linneuniversitetet. De 
databaser som använts är: OneSearch och Academic Search Elite samt Libris.  Vi har 
använt  oss  av  funktionen  Peer-review  för  att  garantera  att  artiklarna  har  blivit 
vetenskapligt  granskade.  Urvalet  av  tidigare  forskning  har  begränsats  inom  årtalen 
2000-2012 för att hålla oss till nyare forskning. Vi har även begränsat och specificerat 
sökningarna med sökfunktionen AND, då detta gav fler relevanta sökträffar utifrån vårat 
syfte.  Utöver  vetenskapliga  artiklar  har  även en avhandling  använts  som sökts fram 
genom Libris. Den litteratur som använts till bakgrunden har sökts genom Libris. För att 
översätta våra sökord från svenska till engelska användes Norstedts ordbok på internet.

Sökord:  Deviance,  Normality,  School,  ”Inclusive  education”,  Categorization.  
”Discourse analysis”

Etiska överväganden
Den här studien kommer att följa Vetenskapsrådets (2011) fyra huvudkrav vad gäller 
individskyddskrav.  

Informationskravet innebär att den som deltar i en studie ska vara införstådd vad gäller 
studiens  syfte  och  tillvägagångssätt.  Det  innebär  ytterligare  att  deltagarna  ska 
informeras om att deltagande är frivilligt och att det när som helst går att avbryta sitt 
deltagande.  Enligt  informationskravet  kommer  intervjupersonerna  informeras  om 
undersökningens  syfte  och   ges  en  beskrivning  över  hur  undersökningen  ska 
genomföras.  I  ett  första  steg  per  brev  samt  muntligt  inför  varje  intervjutillfälle.  Vi 
kommer även ge information om att deltagande är frivilligt samt information om hur 
undersökningens resultat kommer att användas. 

Samtyckeskravet innebär  att  allt  deltagande  bygger  på  samtycke.  Detta  uppfyller  vi 
genom att inför undersökningen tillfrågar en skola samt enskilda intervjupersoner och 
ger dessa möjlighet till att frivilligt medverka i undersökningen. Vi kommer även att 
informera inför varje intervju att det är fritt att avbryta deltagande under arbetets gång. 

Konfidentialitetskravet  innebär  att  ingen ska  kunna utläsa  vem som ingår  i  studien. 
Detta följs genom att omöjliggöra identifiering av deltagarna i den kommande rapporten 
genom att  inte  koppla utsagor till  enskilda deltagare.  Skolorna kommer  ej  heller  att 
presenteras.  Utifrån en diskursanalytisk metod är det inte intressant  vem som säger 
något utan istället vad som sägs. 

Nyttjandekravet  innebär  att  deltagarna  i  studien ska bli  informerade  hur studien ska 
användas. Det innebär ytterligare att deltagarna har rätt att läsa det färdiga resultatet 
innan det publiceras.  Informationen vi inhämtar endast kommer användas i samband 
med vår  undersökning.  Deltagarna kommer även att  ges möjlighet  att  ta  del av den 
färdiga rapporten samt veta vart forskningsresultaten kommer att publiceras.
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RESULTAT
Nedan redogörs för vårt resultat.  Resultatet  är  indelat  i fem olika teman som senare 
bildar  fem  olika  diskurser.  Diskursen om  att  passa,  den  sociala  diskursen,  
föräldradiskursen,  uppmärksamhetsdiskursen och  diskursen  om  att  hjälpa.  Dessa 
diskurser benämns som teman i resultatet och presenteras ihop med tillhörande utsagor 
för respektive område.

Normalt som att passa för och passa in i skolan

I talet om elever fokuserar flera pedagogers utsagor kring eleven och skolan där vad 
som är  normalt  kan beskrivas  såsom att  passa  för skolan och att  passa in i  skolan. 
Utsagorna berör områden som handlar om frågan huruvida skolan är till  för alla och 
utsagor  där  eleven  beskrivs  behöva  besitta  vissa  egenskaper  för  att  klara  av  sin 
skolgång. Utsagorna berör även området normalitet som kopplas till skolan där normen 
utgörs av vad som står i  läroplanen och kunskapsinhämtning hos elever. Att passa berör 
även talet om hur eleverna som vill ingå och ingår i gruppen är de som betraktas som 
normala.

I talet om elever och normalitet i skolan berörs området huruvida skolan verkligen är 
något som passar alla elever. Eleven beskrivs som någon som inte passar för skolan 
eftersom eleven inte sitter still och gör det den ska. Att inte passa för skolan beskrivs 
dock beroende av att skolan inte är utformad för att passa alla:

...Ja, det märker man ju, det finns ju de barnen som gör allt annat än  
att sitta och göra det dom ska för att det är inte, det passar inte dom.  
Det är ju inte deras fel utan det är ju skolan som inte är formad efter  
dom, tänker jag...

Att passa in berörs ytterligare kopplat till vilka faktorer som påverkar huruvida elever 
riskerar  att  betraktas  som  avvikare.  Elever  som  inte  passar  i  skolan  beskrivs  som 
individer som behöver ha annan stimulans:

..Ja, men det är väl det då att de inte passar in. Alltså att inte skolan  
är för dom. För att dom behöver annan stimulans liksom...

I följande utsaga som beskriver vad som betraktas som normalt nämns inte att passa in 
explicit, dock handlar den om elever som fungerar i elevgruppen utan att utmärka sig 
som de elever som betraktas som normala. Att inte utmärka sig beskrivs här som att 
fungera socialt, ha kompisar och att passa in i gruppen.

...Ja  om  man  ser  till  en  klass  och  en  elev  så  är  det  väl  en  elev  
som...som funkar i gruppen utan att utmärka sig allt för mycket åt nåt  
håll,  som funkar socialt,  har  kompisar,  ja  tycker  nog det,  att  man  
fungerar bra i en grupp, ja det sammanfattar det nog ganska bra...vad  
jag tycker och tänker...
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Att vilja ingå i gruppen och passa in i mönstret bland övriga elever vad gäller klädval 
och  intressen  beskrivs  som  något  som  påverkar  huruvida  elever  riskerar  att  bli 
betraktade som avvikare eller inte. Att ses som annorlunda kopplas här ihop med att ha 
avvikande klädsel eller intressen samt att vilja vara för sig själv.

 ...på nåt sätt är det väl om man inte passar in i normen då förstås.  
Sen  ibland  så  kan  det  ju  vara...ibland  kan  det  ju  vara  väldigt  
tydligt...om man har väldigt  speciella  svårigheter,  eller  handikapp.  
Det kan vara väldigt tydligt. Och sen ibland behövs det nog inte så  
mycket  tror  jag...Lite  avvikande  klädsel  eller  liksom  avvikande  
intressen eller att man kanske vill va lite mer för sig själv å så...så kan  
det liksom...göra att man kanske kan ses som lite annorlunda...

Normalitet  kopplas  även   till  läroplanen  där  de  elever  som  följer  en  viss 
utvecklingskurva  och  som  lyckas  inhämta  förväntade  kunskapsmål  betraktas  som 
normala.

...för normen är ju också om du tänker dig i skolan är normen att  
minst  nå upp till  E.  Norm, normalitet  är ju  också det  i  skolan,  så  
därför kan man ju säga att de, de eleverna jag jobbar med är ju inte  
normala inlärningsmässigt eftersom de inte når upp till E. det är ju  
också en avvikelse och normalitet utifrån läroplanen, i skolans värld  
är ju inte det normalt då , det är ju inte normalt att börja läsa i trean,  
fyran, normalt är att man knäcker den tidigare...

Kopplat till förväntad kunskapsinhämtning beskrivs dock normalt kopplat till huruvida 
elever anpassar sig till skolan och att elever visar att de försöker och vill, vilket beskrivs 
som  mer viktigt än om skolmålen verkligen uppfylls.

...alltså det är mer dom som inte vill och inte försöker...dom kanske  
man då tycker  inte  tillhör  det  normala men om det  är någon som  
verkligen pluggar och tar skolan på allvar men ändå inte når upp till  
kraven då, då är man ju ändå inom ramen för normal...

Ytterligare utsagor som berör avvikande elever handlar om att passa in.

...Men sen är det ju ganska spännande, dom här barnen som...som  
man märker inte passar in för att dom...vill  skolka och ni vet  sånt  
här...Och det är ju många andra barn som är vilsna själva...som ser  
upp  till  den  här  personen...och  söker  identitet  med  den...och  
liksom...hakar på...så att det blir fler å fler...

Kring  talet  om  vad  som  betraktas  som  normalt  inom  skolan  beskrivs  elever  som 
anpassar sig till skolan och som lever upp till pedagogernas förväntningar som de elever 
som betraktas som normala. Den duktiga eleven  framställs som någon som gör det den 
blir tillsagd att göra, och vad som förväntas av denne. Normalt  blir således att  vara 
duktig.
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...Normalt,  ja men normalt är ju lite såhär duktiga flickan, duktiga  
pojken  lite  så  dom som  gör  det  dom ska.  Gör  sina  läxor  och  är  
duktiga...Det  anses ju normalt.  Som lever  upp till  förväntningarna.  
Dom som inte  gör  det  då  har  man ju  alltid  såhär,  ja  men det  är  
clownen, han beter sig så för att...så har man liksom en utläggning  
om det och den personen...

Den socialt avvikande eleven

Vid diskussion med pedagogerna  kring avvikelse,  vad de associerar  med begreppet, 
framträder den sociala avvikelsen som överordnad. De förknippar ordet avvikelse med 
det sociala, hur individen fungerar och beter sig tillsammans med andra. Vidare beskrivs 
den sociala kompetensen som en nödvändighet för att platsa in i skolan. Udda klädsel, 
intressen, eller personlighetskaraktär kan ses som avvikande.

Kring talet om vad som betraktas som avvikande beskrivs elevers sociala förmågor och 
beteenden  som  bidragande  orsaker  till  om  elever  uppmärksammas  som  eventuella 
avvikare. 

...om du avviker,  om du är en enstöring,  då är du ju  inte  normal,  
alltså rent  socialt  det är väl där man märker lite  kanske där man  
tänker först på ett avvikande beteende. [...]om du nu ska se det till  
stort  så,  ja  om  man  ska  se  det  även  i  skolan  så  är  det  faktiskt  
beteendet, beteendet ser man väldigt väldigt fort. Den sociala biten är  
ju egentligen där man märker det väldigt snabbt. Att det är nåt som,  
jag brukar säga det, att det är nåt som inte stämmer...

Problem med  det  sociala  spelet  bidrar  som faktor  till   hur  elever  uppfattas.  Att  ha 
problem  med  det  sociala  spelet  framställs  som svårigheter  med  att  kontrollera  sitt 
temperament och att samspela med andra. 

...oftast när man utmärker sig och det märks när man har problem  
med det sociala spelet helt enkelt...man vet inte, när nån säger sluta  
så fattar man inte riktigt...när man ska göra det...sen kan det också  
vara om man har kort stubin...om man lätt hamnar i konflikter...

Att vara social  framställs  som viktigt för att inte betraktas som avvikare. Genom att 
behärska det sociala samspelet kan elever som avviker inom andra områden kompensera 
detta genom god social kompetens och på så sätt passa in gruppen. Det sociala kopplas 
samman med att förstå regler och att kunna samspela tillsammans med övriga i gruppen.

...är man social och funkar i gruppen...det känns som att det är det  
viktigaste på nåt sätt liksom...Sen kan man ju ha svårigheter eller vara  
avvikande  ändå  men  ändå,  liksom  passa  in  i  gruppen  och  veta  
reglerna och så det här sociala samspelet...
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Social kompetens beskrivs här som nödvändigt för att platsa i skolan. 

...om man inte har social kompetens kan man tänka....och så platsar  
man inte i skolan...

Att avvika socialt kan ytterligare härledas till elever som avviker vad gäller kläder och 
intressen.  Att  vilja vara för sig själv beskrivs kunna orsaka att  elever  betraktas  som 
avvikare.

...ibland behövs det nog inte så mycket tror jag...Lite avvikande  
klädsel eller liksom avvikande intressen eller att man kanske vill vara 
lite mer för sig själv...så kan det...göra att man kanske kan ses som 
lite annorlunda...

Elever som förstår och accepterar det sociala spelet beskrivs här som de elever som inte 
blir uppmärksammade och som inte märker ut sig åt något håll i gruppen.

...Ja, men elever som man inte märker så mycket av eller så, alltså  
som...helt enkelt inte utmärker sig åt något håll...sen kan det ju bli  
konflikter  givetvis  men är det  ingen som kommer flera gånger och  
ingen som jag får in klagomål  på så...och kan spelets  regler,  det  
sociala, det sociala spelet...

Nedan beskrivs hur ett avvikande socialt beteende kan föregå en god förmåga att ta till 
sig det pedagogiska innehållet. Trots hög begåvning i undervisningssituationen beskrivs 
de eleverna ändå som avvikande, ej åldersadekvata på grund av barnsliga och udda lekar 
ute på rasterna.

...Men så finns det ju där barnen som, barn som man märker leker  
mycket. Som går i sexan när de är ute på rasten och leker tevespel i  
sin  lilla  bubbla,  då avviker  man ju också ganska mycket.  Och det  
märker ju barnen också. Och det är ju en annan avvikelse. Att den  
personen  kanske  är  jätteduktig  inne  i  klassrumssituationerna...och  
duktig i skolan men ute på rasten är personen kanske som, som fem år  
gammal. Då är ju...då är ju inte han normal eller hon...

Den sociala kompetensen hos elever beskrivs som nödvändig för att klara sig i skolan. 
Skillnad mellan elever råder, där familjens resurser beskrivs påverka möjligheterna till 
att  eleverna  ska kunna utveckla  sin sociala  bredd. De elever  som sägs sakna social 
kompetens  antas  inte  få  den  stimulans  de  behöver  vilket  beskrivs  bero  på  elevens 
hemförhållanden där föräldrarna inte visar nödvändigt engagemang. 

...Ofta är det ju beteenderelaterat skulle jag vilja säga, hur man rent  
socialt fungerar i en grupp man ska inte sticka ut på nåt vis.. det finns  
ju  elever  kanske som inte  möter...kommer i  kontakt  med så många  
olika situationer, idag finns det många elever som åker till Thailand,  
är med i idrottssammanhang och så vidare och då får du ju givetvis  
en social bredd på de eleverna de får alltså en bra social kompetens  
oftast därför att de möter så många olika miljöer och möter så mycket  
människor...medan du har andra elever som inte kommer utanför det  
här  samhället  i  princip...de  sitter  hemma  de  får  ingen  vidare  
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stimulans av sina föräldrar, de slänger ungen vid datorn istället.. det  
ser man ju tydligt då får de ju inte den sociala kompetensen som de  
borde få och den behöver de ju idag för att  klara sig.  Det är nog  
viktigare än någonsin...

Hemmet -en stor betydelseenhet

Familjen  framställs  som  en  betydande  del  i  pedagogernas  arbete  med  elever.  Det 
eftersträvas ett gott samarbete med hemmet, att föräldrar och skola är samstämmigt och 
jobbar åt samma håll. Familjen beskrivs ibland kunna påverka huruvida elever riskerar 
att betraktas som avvikare. Framställningen av familjen som orsaksförklaring till att en 
elev avviker förekommer. När samarbetet inte fungerar förklaras detta som att familjen 
kan sakna resurser. 

En bra och regelbunden kontakt med elevens föräldrar beskrivs som en nödvändighet. 
Motarbetas pedagogerna av hemmet finner man det mycket svårt att åstadkomma goda 
resultat, eller att försöka vända en problematik till det bättre. Det talas om vikten att 
eleven får stöttning hemifrån, att föräldrar och skolpersonal strävar åt samma håll.

...det handlar ju om att gör vi en sak för jag har en elev nu...alltså jag  
jobbar på ett sätt för att försöka stärka den här eleven så att hon ska  
bli mer självständig, men när hon inte får den stöttningen hemma, det  
är ju väldigt svårt att dra hela det lasset själv, då blir det ju att det  
haltar...hade vi varit samspelta då hade vi ju lyft henne hit (illustrerar  
med handen hur högt). Nu lyfter jag henne hit och de står kvar...då  
svajar  ju  hon  lite.  Men  om  det  är  större,  alltså  om  det  är  
beteendestörningar, är det en avvikelse där då är det mycket svårare  
att få föräldrarna med sig, många vill ju inte att de ska prata med  
kurator...

Uppvisar en elev svårigheter vill man få föräldrarnas instämmande. Det talas om ringa 
möjligheter att sätta in åtgärder utan föräldrarnas samtycke. Man vill få föräldrarna att 
inse att deras barn skiljer sig från övriga och beskriver hur lång tid detta kan ta.

...sen så kan ju vi inte göra nånting om inte föräldrarna är med på det  
och det svåraste kan vara att få föräldrarna att se att det är nånting  
med mitt barn som inte är riktigt som det ska...Det kan ta hela låg och  
mellanstadieperioden...

Ytterligare  beskrivs en god relation med föräldrarna som positivt.  Hemmet  beskrivs 
ibland  motvilliga till att hjälpa skolan i arbetet med elever. 

...Sen  är  det  alltid  bra  om  pedagogerna  har  bra  relation  till  
föräldrarna eller kontakt med föräldrarna... Men i vissa fall så kanske  
man  blir  motarbetad  från  hemmet...Och  hemmet  kanske  inte  vill  
hjälpa till...
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Föräldrarna bör tycka att skolan är betydelsefull och viktig. Detta framhålls viktigt då 
det i förlängningen kan påverka elevers inställning till skolan. 

...det  är jätteviktigt.  Om hemmet inte tycker att  skolan är viktig  då  
tycker ju inte barnet det heller kanske. För barn vill ju alltid göra som  
sina föräldrar...

Föräldrarnas sätt att vara beskrivs ibland kunna ge svar på varför elever avviker eller 
utmärker sig. Uppfattas det finnas svårigheter hos föräldrar beskrivs dessa kunna ge 
förklaring på elevers eventuella svårigheter. Trasiga och smutsiga kläder förklaras som 
bristande omsorg och ansvaret förläggs främst på föräldrarna.

...ibland kan det ju vara sådär att när man träffar föräldrarna så är  
man inte sådär jätteförvånad över att barnen avviker på nåt speciellt  
sätt så eller utmärker sig. Det kan vara ganska tydligt ibland, så att  
när man träffar föräldrar att det finns vissa svårigheter så...på nåt  
sätt  så känner man att  om dom kommer med trasiga och smutsiga  
kläder  till  skolan så är  det  ju  inte  alltid,  eller  definitivt  inte  bara  
elevernas fel...

Familj och äldre syskons anseende på orten kan påverka hur nya elever bemöts i skolan. 
Ett äldre syskon som betecknats vara ”strulig” kan påverka vilka förväntningar läraren 
har på eleven. Den nya eleven kan likställas med sitt äldre syskon och förväntas uppvisa 
liknande  egenskaper,  vilket  i  sin  tur  medför  en  risk  att  läraren  i  sitt  sätt  att  vara 
gentemot eleven blir påverkat. Vidare påtalar pedagogen att det inte alls är säkert att 
eleven antagit äldre syskons beteende. 

...det  kan  vara  snack  om orten  och  vilka  som är  syskon,  och  den  
familjen är ju si och den familjen är ju så. Att man liksom, att man  
redan vet...man har satt en förväntning på barnen...För att man vet  
hur syskon är,  någon som var jättestrulig och så vet man vad som  
väntas liksom. Lite så är det....Och de kan ju vara nån som är helt  
annorlunda  än  eleven  som  var  innan...Men  så  kanske  man  har  
förväntningar som...Jag vet inte...man beter sig säkert annorlunda då  
mot  eleven  om  man  tänker  att  den  här  eleven  kommer  vara  
jättejobbig....Jag tror det...Att då går man in med en sån inställning  
att  nu  måste  man  vara  stenhård,  medan  att  det  kanske  inte  alls  
behövs...

En god relation  till  elevers  föräldrar  beskrivs  som viktig  att  upprätthålla.  Föräldrar 
beskrivs kunna påverka elevens attityd  till  skolan.  Vidare påtalas  att  pedagogen har 
förväntningar på hur föräldrar bör vara.

...får man dem emot sig så får man troligtvis också eleven emot sig  
och då kommer man ingen vart så den relationen måste man vara  
väldigt rädd om...det kan ju vara föräldrar som inte uppfyller det som  
jag förväntar mig...
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Att uppmärksamma och stödja
I samtal med lärarna kring elever som riskerar att betraktas som avvikare framkommer 
ett  mönster i  utsagorna som handlar om hur pedagogerna upplever hur arbetet  kring 
eleverna kan och bör gå till. I talet om eleverna byggs en bild upp av hur elever som 
avviker behöver uppmärksammas och stödjas. Det handlar om att uppmärksamma och 
inhämta kunskaper om elever i tid för att kunna hjälpa dem. Elever som avviker behöver 
även  uppmärksammas  så  att  alla  är  välinformerade  om  huruvida  någon  elev  har 
svårigheter.  Det  eftersträvas  en  samstämmig  syn  inom personalgruppen,  att  enighet 
råder om huruvida ett framställt problem behöver uppmärksammas, samt att alla innehar 
en likartad syn på elever.

God kommunikation emellan kollegor betonas samt att  information kring elever  och 
elevers  svårigheter  är  centralt  i  arbetet.  Det   betonas  att  det  är  viktigt  med mycket 
information och att informationen når så många som möjligt.

....man försöker hålla varandra uppdaterade kan man väl säga om det  
som händer. Det beror lite olika på vad det är för svårigheter man har  
eller  på  vilket  sätt  man  avviker  men  om  det  är  till  exempel  nån  
som...som hamnar i mycket konflikter så...så är det bra om så många  
som möjligt vet och särskilt alla som undervisar eleven så att de får  
reda på vad som hänt, så ju mer man vet desto bättre på nåt sätt...

Här påtalas vikten av en extra vuxen som kan fungera som stöd för elever som beskrivs 
ha sociala svårigheter. Det talas om elever som alla vuxna känner till och behöver vara 
extra uppmärksamma på. Ibland beskrivs problemen vara så allvarliga att ständig tillsyn 
erfordras. 

...det dyker ju upp ibland att man har elever som man behöver punkta  
ibland på rasterna till exempel som man behöver ha lite extra uppsikt  
över och då tar vi det med alla i skolan för alla är ju ute nån gång i  
veckan som rastvakter och då vet man det, då ska jag ha ett extra öga  
på honom eller henne det är ju inte så att man behöver vara med, man  
kanske har lite extra koll man kanske är lite mer tid av rasten där den  
eleven befinner sig helt enkelt  det är ju en kommunikation som måste  
finnas och så kan det ju vara så att du har elever som är avvikande  
från det normala...

Ytterligare  beskrivs hur det  talas  mer  om vissa elever.  Det  beskrivs vara viktigt  att 
informera varandra kring arbetet med elever.

...det pratas ju givetvis mycket mer om dom eleverna,  och vi är ju  
inne och jobbar ganska mycket i varandras klasser också...så det är  
klart, när det kommer upp grejer så får man ju ta upp det...Ja det är  
helt enkelt, det pratas mer om dom...

Ett behov av att uppmärksamma elever i tid för att kunna sätta in rätt hjälp betonas. 
Svårigheter  kopplas  här  ihop  med  svagheter  hos  elever.  Åtgärder  som  att  finnas 
tillhands extra mycket hos elever som har svårigheter att nå målen och att vara fler i 
personalen beskrivs. 
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...Ja, alltså man försöker ju uppmärksamma dom så fort som möjligt  
om man behöver extra stöd och ska ge dom så mycket stöd som dom  
behöver...givetvis med spec. lärare, men även att man är där lite extra  
vid dom eleverna som har svårigheter...I min klass så är det ganska  
många  som  är  svaga  och  då  är  vi  två  lärare  faktiskt  på  vissa  
lektioner...det har jag inte varit med om innan men liksom kanske att  
man satsar lite extra...på dom eleverna som inte når målen eller som  
man misstänker inte ska nå målen så...att man finns tillhands, att man  
kollar nån extra gång så att läxan är med...

Att information  kring elever  är noggrann beskrivs som viktigt.  God kommunikation 
mellan kollegor med information kring elevers svårigheter vid eventuella överlämningar 
när någon kollega ska undervisa en ny klass.

...man är ju ganska noggrann när någon annan ska ha klassen så att  
man  försöker  informera  så  mycket  som  möjligt....vilka  svårigheter  
eller bekymmer som eleven eller eleverna kan ha, så bra överlämning  
och extra noggrann överlämning ...

Att  de vuxna runt  eleverna  tycker  och ser  på  eleverna  på samma vis  beskrivs  som 
viktigt i pedagogernas arbete. 

 ...Vi har tuffa saker här med, men liksom, är man då fler vuxna runt  
om  som  tycker  likadant  då  är  det  ju...jag  tror  att  det  också  är  
jätteviktigt, då har man ju samma människosyn. Det handlar inte om  
nån elevsyn, den bottnar ändå i nån människosyn...

Vidare påtalas vikten av en enad personalgrupp där det viktigaste är att eleverna bemöts 
på samma sätt av alla. 

...För det är väl egentligen så att man...alltså det viktigaste är väl att  
hela personalgruppen är enade om hur man bemöter dom här barnen  
och att hela skolan har en öppen syn för dem...

Hjälp att nå det normala

När elever uppmärksammats kopplas avvikelse ihop med något som saknas hos eleven, 
denne uppfattas ha vissa behov, eller svårigheter som måste avhjälpas. Man finner det 
viktigt  att  elever socialt  platsar i gruppen, känner sig accepterade och trivs. Elever i 
svårighet anses behöva ha hjälp med att förstå varför problem uppstått, hjälp med att 
finna lösningar och strategier. Det icke önskvärda måste åtgärdas med hjälp av olika 
insatser om man vill föra in eleven mot det normala igen.

Nedan beskrivs en elevs behov av att förändra sitt beteende för att passa in. Någon med 
förståelse och kunskap inför dennes problematik ska hjälpa honom med det.

...vi har ju haft en del strulnissar som kanske använt både munnen 
och nävarna men alltså, nån gång, du måste ju kunna se förbi det då  
för att se, det där handlar, passar faktiskt in i alltihopa om vi skalar  
bort de sakerna, om vi tar bort de beteendena om vi hjälper  honom 
att komma förbi de beteendena för oftast är det ju killar, så så kan  
han faktiskt passa in...
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Elever anses behöva hjälp med att aktivera sig därför att de förlorat förmågan till det 
själva. Elevers utsatthet och påverkan från ständiga intryck och stimuli medför att de 
kan behöva lugn och ro.

...hjälpa dem att sätta igång sig för de är ju passiva många, för de har  
suttit och spelat.,de kan ju fan inte aktivera sig längre en del. […] de  
behöver  faktiskt  ha  en  fritidsledare.  Ibland  är  det  ju  hemskt  
egentligen, nu pratar vi om barn […] ibland så tror jag de behöver  
lugn och ro, för att de är ständigt. De är ständigt aktiverade, nu säger  
jag  emot  mig  själv  men  jag  menar  inte  det  utan,  de  får  ständiga  
stimuli, hjärnan får ständiga stimuli, det låter hela tiden, de pluggar  
in ljud hela tiden och när de sover, du vet sådär...nånstans så blir  
man hjärntrött tror jag...

Den avvikande eleven beskrivs som i behov av hjälp med att fungera i gruppen. Man 
vill få eleven att se sin egen del till att en konflikt uppstått genom att presentera och 
tydliggöra lösningar för att det inte skall upprepas tillsammans med denne. Är det en 
kunskapsmässig svårighet att nå målen tillsätts hjälp för det.

...att hjälpa eleverna att funka så bra som möjligt i gruppen.. kan man  
väl säga.. sen beror det ju på återigen vad det är för svårigheter...men  
givetvis  pedagogiskt  så  att  de  ska  nå  målen..,att  de  ska  få  den  
hjälpen...att hjälpa eleven att funka så bra som möjligt ihop med de  
andra...sen beror det ju på vilket sätt man avviker om det är mycket  
eller lite så...om det är mycket konflikter så vill man ju förstås ...vad  
var  det  som  gick  fel,  hur  gör  jag  istället  att  man  tydliggör  för  
eleverna, att man diskuterar tillsammans, och att man kanske ser sin  
egen del i det...

Om en elev  med ett  avvikande socialt  beteende står  utanför  gruppen antar  man att 
denne  inte  finner  det  trivsamt.  Här  är  det  klassen  som markerar  att  någon  har  ett 
avvikande beteende. Läraren blir uppmärksammad genom att elever har synpunkter på 
någons beteende som upprepats ett antal gånger. Man försöker hjälpa och stötta eleven 
för att den skall trivas och känna sig accepterad i gruppen igen.

...ja alltså det är ju ingen som trivs så bra om man är utanför gruppen  
om man...nu behöver det ju inte vara så tydligt att de inte är med där,  
men om man har ett beteende eller nåt som kompisar reagerar över  
och kommer till mig...nu gjorde han så, det var ju konstigt...nu gjorde  
hon så eller nu bråkade han igen eller nu blev det konflikt där igen,  
då försöker man hjälpa och stötta så gott man kan. Så att eleven ska  
känna att man trivs och att man är accepterad...

Pedagogen frågar sig själv om vad som är normalt och hur de åtgärder som sätts in ska 
motiveras. Syftet med de åtgärder som sätts in sägs vara att hjälpa eleven med det som 
betecknas som problematiskt. Man vill ge eleven förutsättningar att lyckas, vilket ibland 
kräver hjälpinsatser.

...Det handlar om det jag var inne på förut, vad är normalt, är det  
normalt att stöpa om en unge för att den ska passa in i samhället,  
eller är det normalt att låta alla vara som de är och försöka anpassa  
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oss efter varandra...då är vi ju där igen, men om vi tittar, de flesta  
åtgärder gör man ju ändå med med den avsikten att det ska hjälpa  
barnet,  både  beteendemässigt  och  kunskapsmässigt,  det  är  ju  det  
syftet är med åtgärderna i skolan i alla fall, och bara för att de ska  
komma så långt som bara de har möjlighet att komma... och det gör  
ju inte många utan hjälp...

Lokaliserade diskurser

Diskursen om att passa
Diskursen om att passa kan beskrivas som diskursen som berör talet om elever där det 
normala framställs som att passa för och passa in i skolan. Elever byggs upp språkligt 
genom tecken som handlar om att ”passa”. Att ”passa” kan innebära att vara anpassad 
för skolan genom att besitta vissa egenskaper som krävs för att passa för skolan. Det 
handlar om att eleven ska kunna ”sitta still”, ”göra det dom ska”, ”att vilja” och ”vara 
till lags” genom att inte skolka, att göra sina läxor och det de blir tillsagda att göra. 

Elever  ska  också  ”passa”  vad  gäller  förväntad  kunskapsinhämtning.  Eleven  bedöms 
utifrån en norm, i  detta  fallet  läroplanen,  där normalt  sätts  i  relation till  läroplanen. 
Elever som når de kunskapsmål som läroplanen föreskriver är de elever som betraktas 
som normala.  Talet om läroplanen kan beskrivas utifrån begreppet  intertextualitet  då 
talet om normalitet kopplat till  läroplanen bygger på redan existerande text  (Winther 
Jørgensen & Phillips, 1999). 

I motsats till talet där normalt framställs som att nå uppsatta kunskapsmål beskrivs dock 
som viktigare att eleven uppvisar vilja till att studera och att eleven tar skolarbetet på 
allvar. 

Diskursen berör  talet  om elever  som inte  passar  in  i  övriga  elevgruppen vad gäller 
klädsel,  intressen samt  de elever  som vill  vara mer för sig själva.  Normalt  beskrivs 
utgöras av en elev som passar in i gruppen, har kompisar och som fungerar socialt i en 
grupp. Diskursen berör även områden såsom att passa in socialt, förväntningsmässigt, 
kunskaps- och egenskapsmässigt. Elever som ”passar” utgörs av de elever som faller 
inom ramarna inom de olika diskursiva framställningar som görs. Den normala eleven 
framställs diskursivt som en elev som gör, lyckas och vill det som förväntas.

Sociala diskursen

Social avvikelse i form av beteendestörningar, svårigheter med att passa in i gruppen 
och säregen personlighet ryms i den sociala diskursen. Diskursen kan beskrivas som det 
som berör  det  avvikande  och den  avvikande  eleven.  Det  avvikande  framställs  vara 
kopplat  till  elever  som sägs  sakna social  kompetens,  ha  svårigheter  med  att  ingå  i 
sociala sammanhang och svårigheter med socialt samspel.

Avsaknad av social kompetens framställs som det främsta skälet till avvikelse. Social 
kompetens byggs upp språkligt kring tecken såsom; att kunna och vilja ingå i grupp, 
vara medveten om gränser och ha förmåga till att reglera sig själv. Social kompetens är 
enligt utsagorna nödvändigt för att kunna platsa i skolmiljön. Det sociala och att vara 
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social sätts i relation till att passa in i övriga gruppen, att vilja ingå i den och att inte 
utmärka sig från övriga. Med att utmärka sig menas; att bära utmärkande klädsel, ha 
udda intressen eller inbunden personlighet.

Elevers beteende lyfts fram som en central aspekt när det handlar om att utläsa huruvida 
elever är avvikande eller ej. När beteende nämns i samband med avvikelse kopplas det 
till flera olika sätt att avvika på; udda intressen som leder till att eleven blir inbunden i 
sig  själv  är  en  form  av  beteende  som  kan  leda  till  att  eleven  betraktas  avvika, 
utåtagerande och aggressivt beteende ett annat.

Föräldrardiskursen

I föräldrardiskursen  byggs utsagorna upp kring ett  tema som handlar  om föräldrar. 
Diskursen byggs upp kring tecknet föräldrar som är ett viktigt tecken, vilket genom det 
framställs en bild av över hur föräldrar bör vara, tycka och agera. 

Pedagogerna framställer föräldrarna som viktiga samarbetspartner. En god relation med 
dem ses som en nödvändighet och som förutsättning för ett gott samarbete. När detta 
saknas finns inte  möjlighet  att  sätta  in  lämpliga åtgärder.  De insatser  som görs blir 
verkningslösa och arbetet kan då till stor del handla om att övertyga föräldrarna om att 
deras barn kräver speciella åtgärder. Om föräldrarna saknar engagemang och uppvisar 
ointresse  till  att  hjälpa  pedagogerna  anser  de  att  de  blir  motarbetade.  Föräldrar 
framställs behöva inneha en positiv attityd gentemot skolan, visa vilja till samarbete och 
uppvisa engagemang.

Diskursivt  framställs  eleven  kunna  anta  sina  föräldrars  attityd  gentemot  skolan  om 
föräldrar uppvisar en negativ inställning till skolan. Elever likställs med sina föräldrar 
och  förväntas  uppträda  på  ett  liknande  vis  och  ha  samma  inställning  till  skolan. 
Föräldrar framställs även kunna vara orsaken till att elever avviker. 

Förväntningar  på  föräldrar  och  familj  beskrivs  också  kunna  påverka  pedagogernas 
inställning  till  enskilda  elever  och  föräldrar.  Den stöttning  elever  får,  eller  inte  får 
hemifrån, beskrivs kunna påverka hur dennes förutsättningar i skolan kan komma att se 
ut.  Antas  föräldrarnas  insats  på  detta  område  vara  icke  adekvat  föreligger  risk  för 
avvikelsedefinition.

Uppmärksamhetsdiskursen
I  uppmärksamhetsdiskursen kretsar talet kring elevers behov av att uppmärksammas. 
Diskursen byggs upp språkligt genom tecken som handlar om att  uppmärksamma och 
att  vara  uppmärksam.  Det  handlar  om  att  uppmärksamma  i  tid,  uppmärksamma 
svårigheter och att uppmärksamma kollegor.

Ett språkligt mönster framträder där en central aspekt i arbetet handlar om att informera 
och  kommunicera  sinsemellan  i  personalgruppen.  Informationen  beskrivs  som 
nödvändig och som förutsättning i arbetet med elever. Informationen kan handla om att 
vissa elever behöver extra tillsyn på rasterna, att informera om elever med svårigheter i 
klassrumssituationen och att  delge  information  om enskilda elever  till  kollegor  som 
tillfälligt befinner sig i undervisningssituationen.
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Ytterligare beskrivs hur elever kan behöva extra tillsyn.  Att som pedagog vara extra 
uppmärksam kring vissa elever, att hålla ett extra öga och att kolla någon extra gång. 
Det beskrivs att vissa elever kräver extra noggrann tillsyn på raster där någon pedagog 
alltid har koll och att fler vuxna finns runt omkring. Att finnas till extra mycket kring 
elever som uppvisar svårigheter i den pedagogiska miljön, och att hålla extra koll på 
elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen. 

En enad syn inom personalgruppen inför elevens eventuella behov beskrivs utgöra en 
viktig del i arbetet. Likaså en samstämmig syn inför vilka svårigheter och vilka elever 
som ska uppfattas som problematiska. Elever som betecknats som problematiska kräver 
extra tillsyn. Dessa elever är ofta uppe för diskussion i personalgruppen.

Diskursen om att hjälpa
I diskursen om att hjälpa talas det om vad de avvikande eleverna behöver och vad de 
saknar.  Talet  om  att  hjälpa  eleven  framträder  som  ett  mönster;  de  behöver 
stödundervisning, de behöver hjälp med att komma in i gruppen och de behöver hjälp 
med att se att de själva kan vara orsaken till sin avvikelse. Att inte ingå i gemenskapen 
likställs  med  vantrivsel.  Eleven  framställs  inneha  vissa  egenskaper  som orsakar  att 
denne avviker. Det kan handla om avsaknad av förmågan att aktivera sig, problematiskt 
beteende vilket medför att eleven blir utstött från gruppen.

Talet om hjälp härleds till att föra den avvikande eleven in mot det normala, och att 
hjälpa  eleven  tillbaka  in  i  gruppen.  En viktig  aspekt  som framhålls  är  talet  om att 
återföra eleven in i gruppen igen och att få denne att fungera och att trivas i gruppen. 
Att  stå  utanför  gruppen  beskrivs  orsaka  vantrivsel.  Att  hjälpa  eleven  tillbaka  in  i 
gruppen beskrivs kunna hanteras genom att hjälpa eleven förstå sin egen del i vad som 
orsakar  utanförskapet  samt  genom stöttning  hjälpa  eleven  att  känna  sig  accepterad 
bland övriga elever. Ytterligare beskrivs att hjälp för att passa in i gruppen kan hanteras 
genom att få elever att upphöra med vissa av sina beteenden.

Sammanfattning av resultat
Utifrån vår analys av intervjumaterialet visar resultatet att då pedagogerna talar om och 
definierar  normalitet  och  avvikelse  hos  elever  så  bygger  resonemangen  på  både 
subjektiva och objektiva bedömningar.  Resultatet  visar  på att  det  främst  rör  sig om 
subjektiva  normativa  föreställningar  om vad som definieras  som normalt  respektive 
avvikande.  Talet bygger på föreställningar och förväntningar på hur elever bör vara, 
vilja och utvecklas. 

När pedagogerna ska definiera det normala i skolkontexten byggs ett resonemang upp 
kring att elever som gör, lyckas och vill det som förväntas är de som betraktas som 
normala.  Det  normala  sätts  också i  relation  till  läroplan  och betyg  där  talet  om det 
normala  bygger  på  objektiva  bedömningar  om  vad  som  betraktas  som  en  normal 
kunskapsinhämtning. Resultatet visar på att i fokus för att beskriva det normala landar 
på att beskriva elever som inte passar in i skolan. När det normala ska definieras sätts 
ofta  elevens  förmågor  och skolmiljön  i  relation  till  varandra.  Skolan  och den  egna 
klassen  utgör  jämförelsepunkter  då  det  normala  definieras.  Elever  som  passar  in  i 
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gruppen, som går in i normen och elever som inte sticker ut beskrivs utgöra det normala 
hos elever. 

När  det  avvikande ska definieras  visar  resultatet  på  att  det  handlar  om att  beskriva 
elevers oförmåga till att fungera socialt i skolmiljön. Det avvikande och den avvikande 
eleven beskrivs utgöras av en elev som uppvisar svårigheter med socialt samspel och 
svårigheter med att fungera i grupp. Att vara avvikande definieras och förklaras utifrån 
en  förklaringsmodell  där  det  är  enskilda  elever  som  uppvisar  svårigheter  med  att 
fungera i grupp och som har svårigheter med att samspela med andra elever. Ytterligare 
definieras det avvikande utgöras av elever som frångår normer vad gäller kläder och 
lekar. Talet kring det avvikande och avvikande elever bygger på ett resonemang om vad 
eleven behöver för att fungera i skolan och ytterligare behöver i ett framtidsperspektiv.

Vårt resultat visar också hur föräldrar framställs som viktiga samarbetspartner i arbetet 
med elever samtidigt som de kan vara orsak till att elever avviker. Resultatet visar på 
hur elever riskerar att stämplas som avvikare på grund av förväntningar på hur föräldrar 
bör vara och uppträda. Pedagogerna framställer hur stora delar av arbetet med elever i 
svårigheter  kan bestå  av att  få  eleven och dess  föräldrar  att  inse att  eleven besitter 
svårigheter.

Elever i svårigheter beskrivs behöva uppmärksammas och ibland finns vissa elever som 
pedagogerna behöver vara extra uppmärksamma kring. Elever behöver uppmärksammas 
i  tid  för  att  få  stöd  och  hjälp  samt  ibland  kräva  extra  tillsyn  när  elever  uppvisar 
svårigheter med socialt samspel. Dessa elever blir ofta uppmärksammade och  föremål 
för diskussion i personalrummet. Ytterligare beskrivs hur en enad syn kring dessa elever 
utgör en viktig del i arbetet. 

En diskurs handlar om hur elever som avviker behöver hjälp med att komma tillbaka in 
i gruppen och behöver hjälp att  inse att  de själva kan vara orsak till  sin avvikelse.  
Utanförskap likställs med vantrivsel och diskursen bygger på talet om att hjälpa elever 
tillbaka, mot det normala. Att hjälpa kan innebära att hjälpa elever komma över vissa 
beteenden och få dessa att förstå sin egen del i vad som orsakar utanförskapet. 

Teoretisk problematisering
Stämplingsteorin  är en gren ur socialkonstruktionismen,  och omfattar  en syn om att 
individer uppfattar sig själva såsom de av andra människor i sin sociala omgivning fått  
berättat för sig att de är. Detta innebär att en individs syn på sig själv skapas genom 
interaktion med andra människor runt omkring denne. Andra människor talar om för 
individen vem denne är, vilka egenskaper den besitter och huruvida det skall ses som 
accepterat eller ej. Begreppen normalitet och avvikelse är centrala i teorin. Eftersom det 
normala anses vara en social konstruktion blir dess motpol; avvikelse det också (Berg, 
2007). Appliceras denna teori på vårt problemområde kan det talas om att de avvikande 
eleverna stämplas som sådana då de avviker från det som anses normalt.  Genom att 
frångå de normer och värderingar som råder i skolan uppmärksammas de av skolans 
personal. I och med själva uppmärksammandet kan det talas om att ett första skede i en 
stämplingsprocess inletts.
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Uppmärksamhetsdiskursen

I vår undersökning har en diskurs om att uppmärksamma elever framträtt. Det handlar 
om att uppmärksamma svårigheter i någon form. I förlängningen innebär detta att  en 
etikett sätts på den elev som anses avvika. Vidare i diskursen talas det om behovet om 
att uppmärksamma sina kollegor, att alla är samstämmiga och eniga om vad som ska 
betecknas som problem och vilka åtgärder som ska vidtas. Detta innebär att eleven från 
flera olika pedagoger kommer få berättat för sig att denne har svårigheter, vilket borde 
stärka effekten av stämplingen. Appliceras stämplingsteorin på vår undersökning och 
sätts i relation till uppmärksamhetsdiskursen skulle det kunna hävdas att elever som blir 
uppmärksammade  även  blir  föremål  för  stämpling.  Enligt  stämplingsteorin  kan  i 
förlängningen en överdriven övervakning och upprepade tillrättavisningar resultera i att 
individen börjar anta den person som han av sin omgivning hela tiden får berättat för sig 
att han är.

I  diskursen  om  att  uppmärksamma  uppstår  ett  dilemma,  om  det  nödvändiga  i  att 
uppmärksamma och föra dialog med kollegor. God kommunikation utgör enligt utsagor 
en  viktig  komponent  för  att  kunna  möta  eleven  utifrån  dennes  förutsättningar  och 
behov. Det talas om att ge elever tillräckligt stöd och hjälp i tid. Den enighet man inom 
personalgruppen eftersträvar torde medföra att elever som varit uppe för diskussion på 
personalmöte, som all personal är informerad och medveten om skulle kunna bli extra 
uppmärksammad när denne uppvisar sin egenart. Kanske skulle det kunna hävdas att 
man till större delen uppmärksammar det som diskuterats. Därmed kan de förväntningar 
man har på eleven påverkas. När det talas i personalgruppen om en elev som anses ha 
svårigheter  behöver  det  som   uppmärksammats  kategoriseras,  definieras  och 
klassificeras. När detta sker har man satt upp gränserna för vad som ska betraktas som 
normalt  och  vad  som  ska  betraktas  som  svårigheter.  Genom  dessa  möten  vill 
pedagogerna uppnå en enig syn som fortsättningsvis kan komma att påverka på vilket 
sätt  man  betraktar  eleven,  och  vad  som  kommer  att  uppmärksammas. 
Socialkonstruktionistiska teorier skulle här kunna hävda att den avvikande eleven först 
uppstår (konstrueras) när man i personalgruppen talar om och fastställer denne som en 
sådan. Det handlar inte om att elevens svårigheter blivit ”upptäckta”, utan istället om 
hur fakta kring svårigheterna språkligt nått konsensus (Börjesson, 2003).

Den sociala diskursen

Ett syfte med diskursanalys är att studera vad som kvalificeras som sant vid en viss 
tidpunkt på en viss plats  (Börjesson & Palmblad (Red), 2007).  Fokus i flera utsagor 
handlar om den sociala kompetensen som avgörande för huruvida elever kommer att 
lyckas i skolan. Den sociala kompetensen beskrivs också  som nödvändig för att kunna 
ingå i grupp,  för att känna sammanhang och att trivas i skolan. Ytterligare beskrivs en 
vilja till  att  ingå i gruppen som något eftersträvansvärt.  En föreställning om att vara 
enstöring,  att  leka  för  sig  själv  är  något  som medför  vantrivsel  och  betraktas  som 
onormalt. Ibland anses elever behöva hjälp med att passa in i gruppen.  Resonemanget 
bygger på en framtidsdiskurs där flera utsagor fokuserar på vad elever behöver för att 
klara sig i skolan och i samhället.
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I  den  sociala  diskursen  framträder  ett  mönster  där  det  främsta  skälet  till  att  elever 
uppfattas avvika beror på avsaknad av social kompetens. Elever som på olika sätt inte 
uppfattas bemästra det sociala spelet kan därmed stämplas som avvikande. En elev som 
inte  visar  intresse till  att  vilja  ingå i  gemenskapen löper  stor  risk att  betraktas  som 
avvikare. Pedagogerna bygger upp ett resonemang som handlar om att social kompetens 
är nödvändigt för att kunna passa in i skolan och att det viktigaste i skolan handlar om 
att kunna bemästra det sociala spelet.

Diskursen om att passa

Diskursivt framställs en bild av verkligheten där normalt beskrivs såsom att passa för 
och passa in  i  skolan.  Det  normala  hos  elever  framställs  i  form av en elev  som är 
utrustad för att kunna passa för skolan genom att kunna sitta still, vara social och lyssna. 
Att passa in genom att följa en viss utvecklingskurva, leva upp till  förväntningar, att 
vilja och att försöka. Elever framställs behöva vara utrustade med vissa egenskaper för 
att kunna passa i skolan. I skolan behöver eleven vara utrustad med egenskaper för att 
lyckas  leva  upp  till  förväntningar  både  ifrån  lärare  och  från  styrdokument  såsom 
läroplan och betygsmål. Det normala skulle kunna beskrivas utgöras av en elev som 
lyckas  anpassa  sig  till  skolan  och som besitter  de  nödvändiga  egenskaperna  för  att 
kunna göra det. En bild av den normala eleven byggs upp språkligt där det handlar om 
att vissa elever saknar rätt egenskaper för att kunna passa för skolan. Detta medför att 
referensramarna  för  vad  som  kan  betraktas  som  normalt  redan  är  fastställda  och 
resonemanget  riskerar  att  leda till  att  de elever  som lyckas  anpassa sig till  de olika 
föreställningarna och förväntningar är de som anses normala. Ur ett stämplingsteoretiskt 
perspektiv  har således det normala definierats och därefter stämplas det som inte ingår 
som avvikande.  Ur ett  stämplingteoretiskt  perpektiv är  det  först  när det  finns något 
bestämt att avvika ifrån som själva avvikelsen konstrueras och uppstår (Berg, 2007).

I  talet  om det  normala  och avvikande  handlar  flera  utsagor  om att  elever  som bär 
avvikande  kläder,  inte  passar  in  i  normen  och  som  märker  ut  sig  riskerar  att  bli 
betraktade  som avvikare.  Utsagorna  bygger  på  ett  resonemang  om att  något  av  det 
viktigaste i skolan är att vara social där det sociala handlar om att passa in i övriga 
gruppen utan att utmärka sig genom att bära utmärkande klädsel, ha udda intressen och 
eller inbunden personlighet. Ett sådant resonemang om det normala går att koppla ihop 
med  en  normativ  normalitet  där  värderingar  avgör  vad  som betraktas  som normalt 
(Tideman,  2000).  För den enskilda eleven kommer därmed flera  orsaker avgöra om 
huruvida eleven stämplas som avvikare eller inte. Något som kommer att avgöra hur en 
viss  klädsel  anses  vara  avvikande  kan  komma  att  skilja  beroende  på  vilken  klass 
eleverna befinner sig i, samt vilka som ingår i den klass eleverna befinner sig i. Även 
vart skolan är placerad geografiskt kan komma att påverka hur en viss klädsel uppfattas 
avvika.  Vad som betraktas som avvikande klädsel alternativt  att  vara utmärkande är 
sammankopplade  med  subjektiva  upplevelser.  Vad  som  betraktas  som  avvikande 
klädsel skiljer sig åt över tid och kultur. Pedagogens föreställningar och referenser kan 
även  komma  att  påverka  huruvida  någon  uppfattas  avvika.  Pedagogens  egna 
föreställningar om vad som uppfattas som normalt och avvikande hos elever vad gäller 
kläder och att utmärka sig kommer att påverka vilka elever som riskerar att stämplas 
som avvikare. Värderingar om vad som betraktas som normalt kan därmed spela stor 
roll för vem som kan komma att stämplas som avvikande. 
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Diskursivt  framställs  en  bild  av  verkligheten  där  elever  förväntas  följa  en  viss 
normalfördelningskurva  vad gäller  mognad  och kunskapsinhämtning.  I  talet  om det 
normala beskrivs elever som följer en förväntad utveckling vad gäller mognadsgrad och 
kunskapsinhämtning som de normala. Elever som uppvisar ett omoget beteende frångår 
en förväntad  normalfördelningskurva och uppfattas därmed avvika. Det kan handla om 
en  elevs  val  av  aktiviteter  på  rasterna.  När  dessa  uppmärksammas  av  pedagogerna 
jämförs man med övriga gruppens aktiviteter om vad som anses vara åldersadekvata 
lekar. Vad som uppfattas som normalt fastställs därmed genom en jämförelse av övriga 
elever och på hur dessa bör uppträda vid en viss ålder. Majoritetens aktiviteter utgör den 
gällande normen och avsteg betecknas som avvikande. Det uppfattas som problematiskt 
att  inte  leva upp till  den förväntade  mognadsgraden.  När eleven leker  för sig själv, 
avskiljer sig denne från gemenskapen, och betraktas därmed avvika socialt. Leker man 
mycket  för sig själv anses man befinna sig i en bubbla.  Att inte vara intresserad av 
sociala  aktiviteter  och  att  ägna  sig  åt  lekar  som uppfattas  som icke  åldersadekvata 
betraktas  som problematiskt.  Vissa  lekar  uppfattas  tillhöra  en  viss  åldersgrupp  och 
förväntas följa ett mönster vad gäller elevers utveckling. Talet kan beskriva vara byggt 
på en utvecklingspsykologisk diskurs.  Det avvikande kan beskrivas konstrueras i ett 
samspel av förväntningar och föreställningar på hur elever bör vara och uppträda vid en 
viss ålder. 

Föräldrardiskursen

Förväntningar på hur föräldrar bör vara och uppträda byggs upp genom tecken som 
handlar om att föräldrar bör ha en positiv inställning till skolan, visa vilja till samarbete 
och  uppvisa  engagemang.  Vid  eventuella  tveksamheter  vad  gäller  föräldrars 
engagemang eller misstankar om bristande omsorg riskerar hela familjen att utsättas för 
stämpling.  Hur  föräldrar  uppträder  och  hur  föräldrar  uppfattas  utav  pedagogerna 
beskrivs  också  kunna  ge  svar  på  varför  vissa  elever  har  vissa  svårigheter. 
Förväntningarna  som  finns  på  föräldrarna  förläggs  på  eleverna,  som  på  sätt 
kategoriseras som bärare/arvtagare av  föräldrarnas svårigheter. Eleverna beskrivs alltid 
vilja göra såsom sina föräldrar och likställs därigenom som sina föräldrar. Lever inte 
föräldrarna  upp  till  pedagogernas  förväntningar  stämplas  familjen  som  ovillig  till 
samarbete vilket i sin tur riskerar att påverka pedagogernas inställning till eleven. I och 
med  att  föräldrarna  ses  som  viktiga  bundsförvanter  vars  egenskaper  ibland  tycks 
likställas med sina barn, skulle det enligt stämplingsteorin (Berg, 2007) kunna hävdas 
att om föräldrarna inte samarbetar och om deras sätt att vara inte betecknas som normalt 
att man tillskriver deras barn, eleven liknande egenskaper. Det beskrivs hur föräldrar 
kan  ge en förklaring till en elevs sätt att vara. För att kunna göra ett sådant uttalande 
krävs att en föreställning om att barnen ärver sina föräldrars egenskaper florerar. Vidare 
beskrivs hur man inom personalgruppen talar om olika familjers sätt att vara och på 
förhand tror sig kunna veta hur en framtida elev från den familjen kommer att uppträda. 
Om fallet är så skulle det kunna innebära att en stämplingsprocess inleds så fort eleven 
börjar skolan.

Vidare  visar  utsagor  på  hur  den sociala  kompetensen  beskrivs  ha  ett  samband  med 
familjen och dess  socioekonomiska förutsättningar. Elever som av sina föräldrar tas 
med på semesterresor och ges möjlighet till att ingå i idrottsföreningar får en bredare 
social kompetens än de barn som mestadels sitter hemma och får bristfällig stimulans. 
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Föräldrar som visar på svagt engagemang gentemot sina barn benämns i utsagor besitta 
någon  form  av  svårighet.  Låg  socioekonomisk  status  såsom  dålig  ekonomi  eller 
ensamstående föräldrar med begränsad tid skulle enligt detta resonemang kunna påverka 
kvalitén på en elevs sociala kompetens. Om den sociala kompetensen är beroende av 
ekonomi eller  andra socioekonomiska faktorer bidrar detta till  att  stämpling kan ske 
utifrån ekonomiska markörer eller andra förutsättningar familjen anses besitta. Om den 
sociala kompetensen är beroende av dessa faktorer torde en elev tillhörande en familj 
med låg status anses besitta låg social kompetens.

Diskursen om att hjälpa

Eleven  framskrivs  i  många  fall  som  ensam  bärare  av  eventuella  svårigheter. 
Beteendemässiga  avvikelser  i  form av  utåtagerande  eller  oförmåga  att  bemästra  det 
sociala  spelet  såsom  svårigheter  med  kunskapsinhämtning  tillskrivs  eleven. 
Pedagogerna framställer en bild där det är elevens egenskaper som avviker; de fungerar 
inte socialt, de är enstöringar eller de har fel beteende är exempel på hur man framställer 
elever i svårigheter. En föreställning om att eleven måste förändra sig själv, ibland med 
hjälp från utformade stödåtgärder eller annan hjälp framkommer i utsagorna. Det påtalas 
att  man eftersträvar  att  i  dialog med eleven vill  få denne att  inse att  förändring bör 
åstadkommas. 

DISKUSSION

Metoddiskussion
Studiens  syfte  var  att  genom semi-strukturerade  intervjuer  undersöka hur  pedagoger 
talar om normalitet och avvikelse hos elever. Materialet har senare analyserats utifrån 
diskursanalys varpå fem diskurser lokaliserades. Valet av diskursanalys som metod och 
analysmetod upplever vi passade studien bra då syftet var att undersöka hur pedagoger 
talar om normalitet och avvikelse hos elever. Wreder (2007) framställer diskursanalys 
vara utmärkt som metodval när studiens syfte handlar om att undersöka hur kunskap om 
världen konstrueras språkligt och socialt.

Till en början planerades att intervjua sex pedagoger ifrån tre olika skolor. Svårigheter 
att hitta intresserade gjorde dock att det slutade med fyra intervjupersoner. Kontakt togs 
med ett stort antal skolor i ett brett geografiskt omfång. Många ansåg dock att tiden inte 
räckte till och att det skulle bli svårt att ställa upp på intervjuer. Vi upplevde att det var 
svårt att förklara syftet med vår studie då vår utbildning upplevdes som irrelevant när 
det  handlade  om  skolan.  Någon  rektor  menade  att  vi  borde  söka  oss  till  andra 
verksamheter. Till en början planerades att intervjua pedagoger enabart ur årskurs fem. 
Urvalet fick dock breddas, på grund av svårigheterna med att hitta intervjupersoner, till 
att omfatta fler årskurser. Pedagogerna i studien är verksamma i hela mellanstadiet. Vad 
gäller antalet intervjuer påverkar dock detta inte kvalitén på studien. Då diskursanalys 
intresserar  sig  för  språkbruket  mer  än  individer  kan  ett  mindre  antal  intervjuer  ge 
kunskap och bibehållas genom några få människor. Flera intervjuer behöver inte bidra 
till att berika analysen utan ger snarare merarbete (Winther Jørgensen & Phillips, 1999).
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Inför våra intervjuer skickades missiv till intervjupersonerna med information kring de 
etiska  riktlinjer  som  Vetenskapsrådet  presenterar.  Under  studiens  gång  har  flera 
funderingar framkommit om huruvida personernas identitet skulle kunna gå att utläsas 
utav  andra.  För  att  minska  risken för  igenkänning  nämns  inte  verksamheterna  eller 
intervjupersonerna utifrån  ålder,  geografiskt  läge osv.  Vad gäller  bakgrundsvariabler 
påverkar inte detta analysen då diskursanalys intresserar sig för utsagorna. Det är inte 
den som säger något som är intressant utan istället vad som sägs (Wreder, 2007). 

I vår undersökning har vi använt diskursanalysen på ett  förenklat vis och valt  ut de 
begrepp  vi  ansett  oss  ha  användning  för.  Detta  för  att  metoden  skulle  passa  vår 
undersökning  i  förhållande  till  tidsaspekten.  Att  göra  egna  tolkningar  av  hur 
diskursanalys  skall  användas  är  dock  inget  felaktigt  förfaringssätt.  Boolsen  (2007) 
hävdar att det existerar över femtio olika tolkningar av hur diskursanalys som metod 
kan användas. Vi anser att den analysmetod som använts väl har kunnat appliceras på 
vårt  material.  Ytterligare  diskursanalytiska  begrepp  hade  kunnat  användas  men  vi 
upplever att det inte skulle berikat analysen ytterligare.  Utifrån vår analysmodell har 
materialet  tematiserats  efter  de  mönster  som  framträtt.  I  resultatet  presenteras  i 
anslutning till varje utsaga en kort analys för att läsaren ska kunna följa analysens väg 
fram  till  de  diskurser  som  presenteras.  Genom  att  presentera  flera  utdrag  från 
intervjuerna  redogörs  för  analysprocessen  och  ger  läsaren  möjlighet  att  följa  hela 
processen fram till de diskurser som presenteras. 

Sanningen då?

Att använda sig av en diskursteoretisk metod vid en studie av det här slaget innebär 
även en tillämpning av socialkonstruktionistiska teorier. Som redan nämnt hör de ihop 
och förutsätter varandra. Diskursanalys skiljer sig från andra mer positivistiskt präglade 
metoder där en strävan efter att uppnå absolut kunskap önskas. Realisten söker finna 
sanningen som väntar på att upptäckas i motsats till relativisten som istället förkastar 
ideén om en absolut verklighet fritt existerande, oberoende av människan. Verkligheten 
är enligt dem istället det som genom språk och övrig social interaktion konstrueras. Den 
traditionellt  positivistiskt  inriktade  forskarens  strävan  efter  att  förhålla  sig  på  ett 
objektivt  vis  gentemot  sitt  forskningsobjekt blir  för diskursteoretikern  inadekvat.  De 
pekar på omöjligheten i att ställa sig vid sidan av undersökningsobjektet, opåverkad av 
tidigare intryck. De menar att förförståelsen inte går att förbise, och att den istället bör 
antagas som utgångspunkt och ses som en ofrånkomlighet (Börjesson, 2003).

Vad gäller tolkning och analys av material kan det inte sägas utgöra några sanningar då 
studien  vilar  på  socialkonstruktionistiska  grundantaganden.  Analysen  bör  snarare 
betraktas  som  en  möjlig  tolkning  av  många  andra.  Genom  att  vara  tydliga  i  våra 
antaganden  öppnar  detta  upp  för  läsaren  att  själv  avgöra  om  och  på  vilka  sätt 
tolkningarna influerats av vår förförståelse
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Resultatdiskussion
Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger talar kring  normalitet och 
avvikelse hos elever i grundskolan samt att identifiera vilka diskurser som dominerar. 
Vårt val av undersökningsmetod (diskursanalys) innebar att det i praktiken handlade om 
att  undersöka  hur  pedagogerna  talade kring  dessa  begrepp.  Efter  vår  analys  av 
intervjuerna  framkom  fem  olika  diskurser:  Diskursen om  att passa,  den  sociala 
diskursen, föräldradiskursen, uppmärksamhetsdiskursen och diskursen om att  hjälpa.  
Dessa diskurser benämns som teman i resultatet och presenteras ihop med tillhörande 
utsagor för respektive område. Innehållet i pedagogernas utsagor kring  normalitet och 
avvikelse kretsade kring dessa fem olika teman. Vårt resultat stämmer till  stora delar 
överens med den forskning som tidigare gjorts på området.

Utifrån vår analys av intervjumaterialet visar resultatet att då pedagogerna talar om och 
definierar  normalitet  och  avvikelse  bygger  resonemangen  på  både  subjektiva  och 
objektiva  bedömningar.  Resultatet  visar  på  att  det  främst  rör  sig  om  subjektiva 
normativa  föreställningar  om vad som definieras  som normalt  respektive  avvikande. 
Talet  bygger  på  föreställningar  och förväntningar  på  hur  elever  bör  vara,  vilja  och 
utvecklas.  När  pedagogerna  ska  definiera  det  normala  i  skolkontexten  byggs  ett 
resonemang upp kring att elever som gör, lyckas och vill det som förväntas är de som 
betraktas som normala. Det normala sätts också i relation till  läroplan och betyg där 
talet om det normala bygger på objektiva bedömningar om vad som betraktas som en 
normal kunskapsinhämtning. Isaksson m. fl., (2010) beskriver i sin studie att det handlar 
om både subjektiva och objektiva bedömningar vad gäller huruvida elever riskerar att 
betraktas som avvikare. Studien beskriver att olika skolor sätter olika gränser för vad 
som betraktas  som normalt  eller  avvikande  beteende.  Referensramen  utgörs  av  den 
skolklassen eleven befinner sig. 

Utifrån Tidemans (2000) definitioner av normalitet  kan vårt  resultat  kopplas till  den 
statistiska normaliteten där det normala bedöms utifrån ett medelvärde  och det normala 
utgörs av ett slags genomsnitt. Vårt resultat visar hur det normala framställs i relation 
till mognad och utveckling vad gäller lekar, kunskapsinhämtning och där elever bedöms 
utifrån gruppen. Normalt kopplas i vårt resultat till läroplanen där de elever som följer 
en viss utvecklingskurva och som lyckas inhämta förväntade kunskapsmål som det som 
kan  betraktas  som  normalt.  Ytterligare  i  utsagor  står  att  läsa   om  hur  vissa  lekar 
uppfattas  tillhöra  en  viss  åldersgrupp och där  elever  beskrivs  avvika  på  grund utav 
dessa.  Hjörne & Säljö (2004b) talar  i  sin studie om att  föreställningar  om vad som 
uppfattas vara normalt  i förhållande till elevers kunskapsnivå och mognadsgrad utgör 
en  faktor  för  om  elever  riskerar  att  betraktas  som  avvikare  eller  inte.  Ytterligare 
beskriver Lundgren (2006) hur elever bedöms inom klassen där kunskapsnivå jämförs 
utifrån vad som betraktas som en normal nivå. Vårt resultat visar att elever jämförs med 
varandra. Det är elever som sticker ut, och som inte gör som resten av gruppen är de 
som beskrivs vara avvikare.

Normativ normalitet handlar om när värderingar i samhället under en bestämd tidpunkt 
avgör vad som ska betraktas som normalt (Tideman, 2000). Vårt resultat visar att det 
främst  handlar  om normativa  uppfattningar  om när  det  avvikande  och  normala  ska 
definieras. Resultatet visar på hur uppfattningar om klädval, intressen och förväntningar 
på hur elever bör och ska uppträda styr resonemanget kring det normala och avvikande. 
Normer blir avgörande för om elever uppfattas avvika eller inte. När det avvikande ska 

40



definieras visar vårt  resultat  på att  det handlar om att  beskriva elevers oförmåga att 
fungera socialt i skolmiljön. Hjörne & Säljö (2004b) visar i sin studie att elever som har 
svårigheter att anpassa sig till skolan och dess krav riskerar att betraktas som avvikare. 
Elever anses sakna nödvändiga egenskaper för att kunna klara av skolan. Det avvikande 
och den avvikande eleven beskrivs i vårt resultat som en elev som uppvisar svårigheter 
med socialt samspel och svårigheter med att fungera i grupp. Lundgren (2006) beskriver 
att förväntningar på hur elever ska och bör uppträda är en faktor som får betydelse för 
om elever uppfattas som avvikare. Det kan handla dels om hur elever uppträder i den 
pedagogiska miljön dels elever som visar ovilja till  att ingå i grupp. Isaksson (2010) 
beskriver  att  det  främst  handlar  om normativa  föreställningar  hos  skolpersonal  som 
ligger till grund när elever med svårigheter att anpassa sig till skolmiljön identifieras 
som avvikare.

Diskursen om att passa
I diskursen om att passa beskrivs att elever bör inneha vissa egenskaper och attityder för 
att  platsa i skolan. Den normala eleven framställs  som någon som gör som den blir 
tillsagd, behärskar det sociala spelet och når upp till  de förväntningarna som läraren 
ställer på denne. I de fall där elever saknar dessa egenskaper talas det om att skolan inte 
passar  dem.  En del  elever  sägs  behöva ”annat”,  att  skolan inte  är  något  för  dem.  I 
samband med dessa uttalanden ges exempel på egenskaper som inte ses som passande i 
skolan. Eleven bör kunna sitta still, göra som den blir tillsagd samt ha en vilja att ”göra 
skolan till viljes”.

Hjörne och Säljö (2004b) beskriver hur elever som har svårt att anpassa sig till skolan 
och  dess  krav  uppfattas  sakna  nödvändiga  egenskaper  för  att  klara  av  skolan  och 
riskerar därmed att betraktas som avvikare. I talet om att inte passa för skolan beskriver 
pedagogerna elever med egenskaper såsom att inte kunna sitta still, ha svårt med det 
sociala spelet, okoncentrerad och ointresserad av skolans innehåll. Elever som försöker 
men kanske inte når upp till kunskapsmålen betecknas inte falla utanför det normala. 
Det  framkommer  att  elever  som uppvisar  en positiv  attityd  till  skolan,  samt  har  en 
förmåga att inte märka ut sig alltför mycket åt något håll betraktas som normala. Elever 
som uppvisar svårigheter med att befinna sig i skolmiljön på grund av att de exempelvis  
har svårigheter med att sitta still saknar de rätta egenskaperna som skolan kräver. De 
som märker ut sig genom klädsel eller  attityd anses avvika från skolans normer.  De 
passar  därmed  inte  in  och  blir  på  grund  av  sin  egenart  betraktade  som  avvikare. 
Lundgren (2006) beskriver i sin studie att elever som inte uppfyller förväntningar ifrån 
skolans personal, med fokus på hur elever uppträder i skolan, riskerar att betraktas som 
avvikare. Ytterligare beskriver Lundgren (2006) hur elever jämförs i den egna klassen.

I  den nya  läroplanen (Skolverket,  2011) står att  läsa om hur alla  elever  har  rätt  att 
utvecklas i sin egen egenart och att undervisningen bör individanpassas så att alla får 
likvärdiga  förutsättningar.  Det  nämns  att  undervisningen inte  kan passa alla  och att 
skolan  har  ett  ansvar  gentemot  de elever  som inte  kan tillgodogöra  sig den vanliga 
undervisningen.  Talet  om alla  individers  rätt  att  utvecklas  i  sin egenart  i  läroplanen 
(Skolverket,  2011) blir  motsägelsefull  utifrån  resultatet  i  vår  studie.  Personliga drag 
såsom  rastlöshet,  utmärkande  klädsel  eller  starkt  ifrågasättande  i 
undervisningssituationer kan inte betecknas som egenarter om riktlinjerna i skolverkets 
författning ska ses som giltiga. Utsagorna kring vad som betraktas som normalt visar på 
att egenskaper såsom att inte märka ut sig, visa god vilja inför skolans innehåll och att 
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ingå  i  den  sociala  gemenskapen  är  eftersträvansvärda.  Läroplanens  riktlinjer 
(Skolverket, 2011) om varje individs rätt att utveckla sin egenart kan i praktiken inte 
uppfyllas, eftersom klädsel och vissa intressen kan betraktas som avvikande.

Sociala diskursen
I den sociala diskursen som framkommer i resultatet framställs det avvikande främst 
vara kopplat till sociala aspekter kring elever. Stort fokus förläggs på beskrivningar av 
elevers sociala förmågor i form av social kompetens och socialt uppträdande gentemot 
lärare och kamrater.  I flera av utsagorna anges brister inom det sociala som främsta 
anledning  till  att  elever  betraktas  som avvikare.  Utsagorna  i  den  sociala  diskursen 
handlar om hur elever anses behöva bemästra det sociala spelet för att platsa i gruppen 
och bete sig på vad skolan betraktar som föredömligt. I vårt resultat framkommer att det 
sociala  ges stort  utrymme.  Exempelvis nämns elever  med god bemästringsförmåga i 
undervisningssituationen men som på rasterna anses ägna sig åt avvikande aktiviteter 
och oavhängigt undervisningssituationen blir betraktade som avvikare. Lundgren (2006) 
skriver om hur elever som uppvisar ovilja till att ingå i gruppen eller som inte vill delta i 
gemensamma  aktiviteter  riskerar  att  bli  betraktade  som  avvikare.  Elever  som  har 
svårigheter med att underkasta sig skolans regler och som inte lever upp till lärarens 
förväntningar likaså.

Talet om det sociala återfinns i Skolverkets författning (Skolverket, 2009) där det anges 
att  lärare  löpande  i  utvecklingssamtal  ska  informera  elever  och  vårdnadshavare  om 
utvecklingen  på  det  sociala  planet.  Utöver  ämneskunskaperna  handlar  det  även  om 
elevens  sociala  utvecklingsnivå,  såsom  ambitionsnivå,  samarbetsförmåga  och 
uppträdande i skolmiljön.

Intressant  i  vår  studie  är  att  flera  utsagor  fokuserar  på  gruppen  där  det  uppfattas 
problematiskt att stå utanför. En vilja till att vara social och att ingå i gruppen kopplas 
ihop med social kompetens. Grupptillhörighet ses som en nödvändighet för att trivas, 
och att stå utanför beskrivs medföra vantrivsel. Detta innebär att ovilja till  att ingå i 
gruppen kan betecknas som bristande social kompetens. Att vilja vara för sig själv, leka 
för  sig  själv  och  vara  intresserad  av  andra  saker  än  majoriteten  uppfattas  som 
problematiskt. Vi finner det anmärkningsvärt att det anses problematiskt att vilja vara 
för sig själv och att ha andra, mer smala intressen. Detta skulle kunna leda till att elever 
med ovanliga  intressen uppfattas  avvika på grund av att  man går sin egen väg och 
därmed  frångår majoriteten. 

Vi menar att diskursen om den sociala kompetensen är något som går igen i flera andra 
samhällsarenor,  bland annat  vad  gäller  arbete  och arbetsmarknad.  Diskursen  kanske 
hänger  samman  med  en  övergång  från  ett  industrisamhälle  till  ett  tjänstesamhälle. 
Kanske kan man diskutera om social kompetens ses som en allt nödvändigare egenskap 
i vår tid?
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Föräldrardiskursen
I diskussion med pedagogerna kring normalitet och avvikelse hos elever framkommer 
ett tema som handlar om föräldrar. Föräldrar och elevens hemförhållanden omnämns 
som mycket viktigt i utsagorna.  

En god relation och ett gott samarbete med föräldrarna beskrivs i utsagorna utgöra en 
slags grund för att uppnå skolmålen. Enligt Skolverket (2011) ska skolan fungera som 
stöd åt föräldrarna när det handlar om barns uppfostran och utveckling. Det uttrycks 
även att ansvaret för detta ligger både hos föräldrar och skola. Vidare nämns att ett gott 
samarbete med föräldrar är en nödvändighet i arbetet med elever.

Pedagogerna  beskriver  vilka  konsekvenserna  blir  när  samarbetet  brister.  Inom 
föräldradiskursen talas det om verkningslösa insatser från skolans sida om de inte har 
föräldrarna  med  sig  i  arbetet  med  eleven.  Arbetet  beskrivs  ibland  utgöras  av  att  få 
föräldrarna att  inse att deras barn har någon form av svårighet som kräver åtgärder. 
Pedagogerna beskriver att de anser sig motarbetade om föräldrarna är oengagerade eller 
har en negativ attityd till skolan. En negativ inställning till skolan från föräldrarnas sida 
antas kunna överföras på eleven. Eleven antas även besitta liknande egenskaper som 
sina  föräldrar.  I  vårt  resultat  står  att  läsa  hur  en  lärare  genom  sin  bedömning  av 
föräldrarna anser sig kan få en orsaksförklaring till varför en elev avviker.

Tidigare forskning visar på likheter med vårt resultat. Lundgren (2006) skriver om hur 
elevers riskbeteende ofta kan förklaras med brister i hemmet. Föräldrar uppfattas som 
oengagerade om de inte visar intresse i sina barns skolgång. Enligt Lundgren (2006) 
finns  det  föreställningar  om  vilka  egenskaper  och  beteende  en  elev  med  brister  i 
hemmet har. Om sådana föreställningar existerar medger det kategorisering av elever. 
Lundgren (2006) pekar på hur kategorisering kan leda till stigmatisering och stämpling 
av elever.

Enligt stämplingsteorin vore det rimligt att anta att elever som blir betraktade utifrån en 
föreställning om att elever med brister i hemmet besitter vissa egenskaper och därmed 
blir bemötta på ett vis som förstärker bilden andra har om denne. Om eleven som anses 
ha  brister  i  hemmet  tillskrivs  vissa  egenskaper  såsom  utåtagerande  eller  anses 
konfliktbenägna medför det kanske att synen och förväntningarna på den eleven medför 
att den blir bemött på ett visst sätt. I teorin skulle detta kunna betyda att eleven blir extra 
uppmärksammad och kanske blir föremål för fler tillrättavisanden. I det långa loppet 
kanske eleven till slut lever upp till dessa förväntningar.

Watson (2011) visar i sin studie hur en skola vill förklara en elevs ADHD-diagnos med 
brister i hemmet. Studien visar på hur hela familjen blir föremål för ADHD-utredning. 
Eleven likställs med sin familj som blir övervakad och delgiven åtgärder. Studien pekar 
på  hur  hela  familjen  stämplas,  och  hur  föräldrarna  (främst  modern)  anses  vara 
oengagerade i sina barns skolgång, samt vara orsaken till sina barns ADHD-diagnos.

I föräldradiskursen ingår en beskrivning om hur lärares förväntningar på föräldrarna kan 
påverka  dennes  inställning  till  eleven.  Elever  förväntas  kunna  anta  sina  föräldrars 
attityder gentemot skolan. Utsagorna i vårt resultat pekar även på att elever likställs med 
sina föräldrar  liksom i  Watsons (2011) studie.  När  avvikande beteende relateras  till 
hemförhållanden  gör  man  det  med  en  social  förklaringsmodell.  Den  sociala 
omgivningen,  främst  föräldrarna  anses  kunna  orsaka  avvikande  beteende  såsom 
svårigheter att upprätta kamratrelationer och att ingå i gemenskapen i skolan.
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Om skolans  personal  bedömer  elever  utifrån  dennes  föräldrar  anser  vi  att  det  kan 
medföra en risk att elever kategoriseras på oklara grunder. Tror man sig veta hur en 
elevs uppträdande är genom en föreställning om att eleven besitter liknande egenskaper 
som sina föräldrar stämplas elever utifrån normativa föreställningar om hur föräldrar 
bör vara och uppträda. 

Uppmärksamhetsdiskursen
I  diskursen  om  att  uppmärksamma  framställs  eleven  som  någon  som  behöver 
uppmärksammas.  Det  handlar  om  att  uppmärksamma  avvikelse  i  tid,  samt  att 
uppmärksamma kollegor på det som upptäckts och att vara uppmärksam kring elever.

Lundgren (2006) nämner i sin studie tiden som faktor för huruvida elever riskerar att bli 
betraktade som avvikare. Begreppet tid sätts i relation till att kunskapsinhämtningen ska 
ske  under  en  viss  period.  Med  hjälp  av  prov  och  tester  vill  man  upptäcka   och 
uppmärksamma eventuell avvikelse i tid. För att på så vis kunna sätta in hjälp i rätt tid.  
Enligt Skolverket (2009) ska läraren följa den enskilde elevens utveckling och lärande 
på ett kontinuerligt sätt, för att på så sätt hinna uppmärksamma eventuella svårigheter i 
tid.  Utvecklingssamtalen beskrivs ha som syfte att ge en bild av skolsituationen och 
elevens kunskapsmässiga utveckling. Utöver ämneskunskaper kan det även handla om 
elevens ambition, uppträdande, arbetsförmåga, uppmärksamhet och samarbetsförmåga.

I talet om att uppmärksamma påtalas vikten av god kommunikation kollegor emellan. 
Kontinuerlig information ska delges. I utsagorna beskrivs hur man vid överlämningar 
noggrant informerar nya lärare om elevers eventuella svårigheter. Utsagorna ger en bild 
av hur uppmärksammade elever blir föremål för ökad övervakning. Det beskrivs hur 
vissa elever ständigt har ögonen på sig. Pedagogerna menar att elever som uppvisar 
problematiskt  beteende  gentemot  kamrater  ibland  behöver  tillrättavisas.  Personal 
diskuterar dessa elever sinsemellan för att alla ska vara medvetna om att eleven behöver 
ökad tillsyn. Genom detta förfaringssätt anser vi att eleven löper risk att bli tillrättavisad 
i  en  högre  grad  än  andra  elever.  Felsteg  uppmärksammas  och  tillrättavisas  i  större 
utsträckning  och  kan medföra  stämpling  av  elever.  I  uppmärksammandet  av  elever 
uppstår ett dilemma där elever i högre grad riskerar att utsättas för stämpling då siktet är 
inställt på att söka efter och korrigera det som betraktas som avvikande samtidigt som 
ett allt för tilltaget övervakande kan leda till stämpling i och med att konsensus råder 
kring uppfattningen om elevens svårigheter.

Vidare påtalas i vårt resultat hur en enad syn kring elevers behov och svårigheter utgör 
en viktig del i arbetet. Att se på eleverna på samma sätt och att möta dem på samma 
sätt. Vi menar att detta utgör ett dilemma. Att se på och möta eleverna på samma sätt  
kan skapa trygghet för elever och är en förutsättning för att kunna möta varje elev efter 
dennes behov och förutsättningar. Dock menar vi att en enad syn kring elevers olikheter 
riskerar att  minska  utrymmet  för att  vara olik.  Då alla  är  överens om vad som ska 
betraktas som normalt eller inte förstärks föreställningar om hur elever bör vara och 
uppträda genom språkliga överenskommelser. Isaksson m. fl., (2010) diskuterar i sin 
studie att när det normala ska fastställas utgår skolpersonal från sin förförståelse och 
uppfattning om vad som ska betraktas som normalt. Ytterligare spelar attityden i skolan 
och dess organisationskultur roll i bemötandet av elevers olikheter. 

44



Diskursen om att hjälpa
I diskursen om att hjälpa elever beskrivs vad avvikande elever saknar samt vilken hjälp 
eller stöd de anses behöva. Orsaken till att elever befinner sig i ett hjälpbehov härleds 
oftast till eleven. Svårigheter med det sociala, att inte kunna det sociala spelets regler, 
utåtagerande beteende eller andra svårigheter som medför att eleven hamnar utanför den 
sociala gemenskapen anses vara individrelaterat. Inom den hjälpande diskursen finns en 
föreställning om att eleven själv orsakar sin avvikelse. Utsagor beskriver hur läraren i 
samförstånd och dialog med eleven vill hjälpa denne att se sin egen del i problemet. För 
att uppnå resultat behöver eleven förstå sin egen del i sammanhanget.

Tidigare  forskning  visar  på  att  avvikelse  i  de  flesta  fall  förklaras  som individuella 
tillkortakommanden. Dåligt uppförande, avsaknad av empati eller bristande motivation 
härleds till elevens karaktär. Den avvikande eleven framställs som någon som saknar 
något (Hjörne & Säljö, 2004b). Lundgren (2006) menar att avvikelse ofta vill förklaras 
som  individuellt  betingat.  Detta  oavsett  om  avvikelsen  rör  det  sociala  eller 
kunskapsinhämtning.  Även Isaksson m. fl.,   (2010) visar i sin studie att  skolan som 
organisation  inte  uppmärksammas.  Inte  heller  skolmiljön  eller  andra  faktorer  kring 
eleverna ges något högre grad av uppmärksamhet. Detta stämmer överens med delar av 
vårt resultat. Eleven framställs av pedagogerna som bärare av problematiken.

I  en  av  utsagorna  berättas  det  om  att  två  pedagoger  behöver  närvara  i 
undervisningssituationen på grund av att klassen utgörs av ett stort antal svaga elever 
som är i behov av extra stöd. Eleverna som har svårigheter med kunskapsinhämtningen 
benämns  som  svaga,  vilket  innebär  att  deras  resurser  att  tillgodogöra  sig  det 
pedagogiska  innehållet  är  begränsade.  Orsaksförklaringen  är  därmed  fastställd  och 
tillskrivs  individen.  Lundgren  (2006)  beskriver  i  sin  studie  hur  elever  jämförs  med 
varandra där vissa betraktas som svaga och resten som duktiga. Kunskapsnivån jämförs 
med föreställningen om vad som betraktas vara en ”normal” nivå.

Vi upplever att fokus på att förklara elevers svårigheter landar på att beskriva vad som 
saknas hos elever alternativt vad som behöver tillföras för att eleven ska kunna återföras 
till det som anses vara normalt. Att vara olik beskrivs som något negativt och kopplas 
alltid ihop med brister och svagheter. Elevers olikheter kopplas sällan ihop med något 
positivt. Kanske beror det på att det normala kopplas ihop med genomsnittet, att vara 
lika. Att en statistisk normalitet är utgångspunkten och något eftersträvansvärt. 
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Avslutande reflektioner
Vår studie kan tolkas som att vi är kritiskt inställda till skolan och anser det bäst att alla 
människor fick bete sig precis som de ville på grund av risken att stämplas. Detta är 
dock  inte  vår  intention.  Vi  vill  istället  visa  på  hur  stämplingsprocesser  kan  vara 
verksamma inom institutionen skolan.  Studien vill  visa  på hur avvikelse kan uppstå 
genom hur skolans personal betraktar elever. Vi anser det viktigt att uppmärksamma hur 
stämpling kan vara något som förekommer. Elever som under lång tid blir betraktade 
som ”strulputtar” och ständigt är föremål för tillsägelser kan enligt stämplingsteorin till 
slut  anta  den  bild  andra  har  av  denne.  Frågan  är  väl  istället  vad  som  behöver 
uppmärksammas  och  varför  vi  väljer  att  betrakta  vissa  individer  som  avvikande? 
Varifrån normer och värderingar härstammar?

Ett syfte med diskursanalys är att studera vad som kvalificeras som sant vid en viss 
tidpunkt på en viss plats. Språkliga överenskommelser utgör en stor del för vad som 
uppfattas  som  normalt  och  avvikande  och  utgör  grunden  för  hur  vår  omgivning 
betraktas och värderas. Det skulle kunna uppfattas som om vi förminskar och förenklar 
verkligheten vad gäller bemötandet av elever i skolan. Vi anser dock det viktigt att peka 
på hur det i vår tid och kultur kan talas om normalitet och avvikelse hos elever. 

Diskursanalys  kan användas som ett verktyg för att fastställa vem som stämplar och 
varför. Resultatet pekar på att lärare har makten att stämpla. Lärare utgår från skolans 
riktlinjer och sina egna föreställningar när det normala respektive det avvikande ska 
fastställas.  Frågan  som  uppstår  är  huruvida  skolans  primära  uppdrag  handlar  om 
kunskapsutveckling,  socialisation  eller  om  skolan  ska  fungera  som  en 
uppfostringsanstalt i samhällets tjänst?  Ytterligare ingår personal i skolan i en struktur 
som möjligen tvingar och fungerar så som att vissa elever automatiskt kommer att bli 
betraktade  som avvikare.  Läroplan  och styrdokument  tillsammans  medför  att  elever 
kategoriseras och därigenom öppnas möjligheten för en avvikelsedefinition upp.
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Bilaga I

Missiv
Vi heter Johan Josefsson och Jonas Andersson och är studenter vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. Vi studerar inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 
missbruksvård” 180hp. Vi kontaktar er med anledning av en C-uppsats vi planerar att 
skriva inom området normalitet & avvikelse.

Syftet  med  vårt  arbete  är  att  genom intervjuer  undersöka  hur  man  resonerar  kring 
normalitet och avvikelse hos elever samt hur man kan arbeta med och hantera elevers 
olikheter. Vi önskar att intervjua två lärare ur årskurs 5 vilkas kunskap och erfarenheter 
skulle vara mycket intressanta att ta del av. 

I  vårt  uppsatsarbete  har  vi  handledning  av  en  lärare  med  stor  erfarenhet  av 
uppsatsarbete  och som har  lägst  magisterexamen.  Kursansvarig som har  det  yttersta 
ansvaret  har doktorsexamen,  vilken även examinatorerna har.  Detta  kan ses som en 
kvalitetsgaranti; både vad gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Alla intervjuer kommer att behandlas enligt de forskningsetiska regler som presenteras 
av  Vetenskapsrådet.  All  data  som  samlas  in  för  analys,  kommer  att  behandlas 
konfidentiellt och enbart användas för forskningsändamålet. Materialet som samlats in 
kommer att förstöras när uppsatsen blivit godkänd. Varken de intervjuade lärarna eller 
er skola kommer att nämnas vid namn. I vårt arbete kommer det endast ges en generell 
beskrivning över elevantal och skolans geografiska läge.

 Vi avser att genomföra intervjuerna under v. 6 och v. 7. Vi kommer att använda oss av 
inspelningsutrustning (efter medgivande) för att intervjuerna ska bli så exakt återgivna 
som möjligt.  Intervjuerna  planeras  att  kunna  genomföras  under  ca.  30-45  minuter.
Vore  tacksamma om du som rektor  har  möjlighet  att  göra  en  förfrågan bland dina 
medarbetare, det optimala för oss vore att få intervjua två lärare ur årskurs 5. 

Vid eventuella frågor kring studien går det bra att kontakta oss på:

Tel nr: XXX

eller via mail: XXX

Med vänliga hälsningar

Johan Josefsson

Jonas Andersson

Handledare: Nina Modell

Examinator: Margareta Stigsdotter Ekberg

Kursansvarig: Mikael Dahlberg, Mats Anderberg, Margareta Stigsdotter Ekberg 
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Bilaga II

Intervjuguide

• Normalitet/Avvikelse

• ”Resonemang” kring normalitet & avvikelse rent generellt inom skolkontexten

• Vilka  möjliga  orsaker  kan vara  grunden eller  ursprunget  till  att  vissa  elever 
betraktas som avvikare rent generellt?

• Kan du ge några exempel på varför elever riskerar att betraktas som avvikare?

• Hur pratar ni i personalgruppen om elever som avviker?

• Kan du ge några exempel på vad som betraktas som normalt inom skolan?

• Normaliseringsprocess

• Hur hanteras olikheter i skolan?

• Kan  du  ge  några  några  exempel  på  behov  som  elever  som  betraktas  som 
avvikare eventuellt har?

• Vilket är syftet för de åtgärder som sätts in? 

• Vad avser man åstadkomma med dessa åtgärder?

    II


