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Abstract

Normality or deviation? 

-An empirical investigation of various school actors' understanding of the phenomenon of learning 

difficulties among the students.

The school is in a context where discussions about inclusion, exclusion , normality and deviation is 

constantly updated. Issues in one way or another puts students involuntarily in an inclusion or exclusion. 

The paper therefore seeks to investigate how normality and deviation is created and understood by 

different school actors at a school, and then through empirical studies of various school actors 

understanding of the phenomenon of learning difficulties among the students . The survey methodology 

is qualitative and based on the material produced through interviews of four different school actors in 

the same school. The material was then analyzed thematically and from a theoretical perspective as the 

norm criticism and power created a further understanding of the phenomenon of learning disabilities in 

students.

The result shows that the understanding of the school's today endeavor to include may, by the term 

"education for all" is interpreted as a priority but, in reality, something that might not work. The school 

actors is understanding of the phenomenon of learning disabilities in students show that the problem is 

individualized and place them at the individual student. Normality and deviation created through 

discussions about students' behavior and performance, which largely takes place in the relationships 

between the different school actors in there own context.

Keywords: Elementary school, normality, deviation, include, exclude, learning disabilities, Power and 

standard criticism.
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Sammanfattning

Skolan befinner sig i en kontext där diskussioner om inkludering, exkludering, normalitet och avvikelse 

ständigt aktualiseras. Frågor som på ett eller annat sätt försätter eleverna ofrivilligt i ett inom eller 

utanförskap. Uppsatsen syftar därför till att undersöka hur normalitet och avvikelse skapas och förstås 

av olika skolaktörer på en skola, och då genom empiriska undersökningar av olika skolaktörers 

förståelse av fenomenet inlärningssvårigheter hos elev. Undersökningens metod är kvalitativ och bygger 

på det material som framställts genom intervjuer av fyra olika skolaktörer inom samma skola. Materialet 

har sedan analyserats tematiskt och utifrån teoretiska perspektiv som normkritik och makt skapat en 

vidare förståelse för fenomenet inlärningssvårigheter hos elev. 

Resultatet visar att förståelsen av skolans idag strävan att inkludera kan genom uttrycket ”en skola för 

alla” tolkas som en prioriterad målsättning men i realiteten något som kanske inte fungerar. 

Skolaktörernas förståelse av fenomenet inlärningssvårigheter hos elev visar att man individualiserar 

problemen och förlägger dem hos den enskilde eleven. Normalitet och avvikelser skapas genom 

diskussioner om elevernas beteenden och prestationer vilket i mångt och mycket sker i relationer mellan 

de olika skolaktörerna inom den egna kontexten. 

Nyckelord: Grundskolan, normalitet, avvikelse, inkludera, exkludera, inlärningssvårigheter, Makt och 

normkritik.   
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1. Inledning

Anledningen till att jag först kom att intressera mig för normalitet och avvikelse samt frågor kring elever 

och barns inkludering och exkludering i och av skolan beror främst på de allmänna diskussioner och 

samtal som jag uppmärksammat förts mellan lärare och mellan lärare och föräldrar. Samtal som relativt 

lätt sätter diagnoser på elever som på ett eller annat sett utmärker sig i vad som kan ses i negativ 

bemärkelse. Elever som utifrån vad som anses önskvärt ”avviker” och då genom samtal mellan vuxna 

försätts i en situation utanför det som föreställs ”normalt”. 

Under de senaste åren har en debatt om diagnoser av barn och skolelever allt mera ökat, där elever som 

anses avvika från föreställningar om vad som anses ”normalt” på ett eller annat sätt framställs ha någon 

form utav funktionsnedsättning eller diagnos. Termen funktionsnedsättning innebär en begränsning av 

en individs fysiska eller psykiska förmåga att självständigt utöva önskade aktiviteter.1 Denna 

föreställning om funktionsnedsättning kan bland annat skapas genom elever som har svårt att 

koncentrera sig, väsnas på lektionerna eller i största allmänhet avviker från ett ”normativt” beteende, 

eller i klassrummet önskat beteende. Dessa beteenden skapar i klassen en situation som på ett eller annat 

sett måste lösas, och genom att denna situation allt som oftast framställs som ett akut problem hänvisas 

dessa elever oftast till specialundervisning eller diagnostisering.

Ända sedan grundskolans tillkomst år 1962 har frågor rörande elever som bedöms ha olika svårigheter i 

skolan varit ett återkommande inslag i skolpolitiska reformer och utredningar. En viktig grundtanke med 

grundskolan var att ge alla barn lika möjligheter till utbildning och motverka den organisatoriska 

differentieringen av elever, vilket idag lett till att man inom den svenska skolan arbetar efter en 

inkluderande förhållning med principen ”en skola för alla” där ett demokratiskt perspektiv fört med sig 

centrala värden som delaktighet och gemenskap. Bengt Persson professor i specialpedagogik menar att 

”en skola för alla” är en utmaning och målsättning för skolan och dess personal att skapa förutsättningar 

för alla barn att inom ramen för grundskolan få en meningsfull skolgång.2 Begreppet inkludera innebär 

en idé om en skola för alla som i sin utformning utgår från elevers olika förutsättningar. Alla ska enligt 

skollagen ha lika rätt till utbildning, få lika villkor i skolan och ska betraktas som likvärdiga oavsett 

begåvning, anlag och intressen. 

1
    http://www.ne.se/funktionsneds%C3%A4ttning

2 Persson, Bengt (2007) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap s. 8
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Men frågan är hur likvärdig blir skolan när diagnostiserandet av barn tar över och särskiljer elever med 

svårigheter från de andra eleverna, och då diagnosen får en funktion som avskiljare mellan normalt och 

avvikande? 

Det finns en dubbelhet i diagnostiserandet av elever då diagnosen i första hand kan eller ska ses som en 

hjälp att utveckla och stödja eleverna i deras arbete i skolan. Ett stöd för att kunna fungera i samhället 

och i den faktiska klassen. Samtidigt blir diagnosen och diagnostiserandet av elever en avskiljare mellan 

önskvärt och mindre önskvärt beteende. En form utav sortering av elever som sticker ut, avviker från 

klassen, med andra ord inte uppfyller de kriterier som den genomsnittliga ”normala” eleven gör. 

Diagnosen blir av den anledningen en viktig del i undersökningen av förståelsen kring elever med 

inlärningssvårigheter då både begreppet och fenomenet diagnos kan ge en bild av hur elever beskrivs 

och betraktas.   

1.1 Syfte och frågeställning

Jag kommer i följande avsnitt redogöra för det syfte som uppsatsen ämnat uppfylla samt redogöra för de 

frågeställningar som genom syftet formulerats för att göra detta möjligt. 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur normalitet och avvikelse skapas och förstås 

av olika skolaktörer på en grundskola. Med skolaktörer menar jag de aktörer som är verksamma och 

arbetar på skolan, samt på något vis kommer i kontakt med elever som beskrivs ha inlärningssvårigheter. 

Förståelse kommer att undersökas genom de olika skolaktörernas berättelser om arbetet kring elever 

med inlärningssvårigheter. Skolan idag beskrivs ha en inkluderande förhållning där ”en skola för alla” 

kan i enlighet med dagens debatter visa en viss motstridighet mellan det faktiska idealet och det som 

sker i praktiken. De frågeställningar som uppsatsen och i enlighet med syftet vill ta reda på är: 

 Vilken förståelse har de olika skolaktörerna av elever med inlärningssvårigheter?

 Hur identifierar och särskiljer skolans personal elever med inlärningssvårigheter från så kallade 

normala elever?

 Hur förhåller sig skolaktörernas förståelse av elever med inlärningssvårigheter till ”en skola för 

alla”?
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1.2 Material och metod

Här följer en presentation av det material och den metod som används i undersökningen samt vilka 

avgränsningar som gjorts i arbetet för att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna.

Undersökningen har utförts genom en kvalitativ intervjustudie av en lärare, en speciallärare, en 

specialpedagog och en i ledningsgruppen på en skola. Syftet med den valda metoden är att undersöka 

hur olika skolaktörer på skolor förstår, talar om och vilka föreställningar det finns om elever med 

inlärningssvårigheter. För att skapa goda förutsättningar för jämförelse mellan de olika respondenterna 

har en avgränsning gjorts till en skola där fyra olika skolaktörer intervjuas enskilt. Anledningen till 

individuella intervjuer grundar sig i relation till uppsatsens syfte, att undersöka skolaktörers förståelse 

och arbete kring fenomenet inlärningssvårigheter. Med förståelse syftar jag på respondentens 

upplevelser och tankar, och vill av den anledningen inte att respondenterna på något vis påverkar 

varandras svar. Anledningen till att jag valt att intervjua individer ur olika yrkesområden på en skola är 

förhoppningen om att få en vidare förståelse i arbetet och tankarna kring elever med 

inlärningssvårigheter än om jag bara fokuserat undersökningen på lärare. Jag är främst intresserad av att 

genomföra intervjuer med lärare och specialpedagoger då jag bedömer att dessa skolaktörer är de som 

arbetar ”närmast” elever med inlärningssvårigheter, och således antas ha en väsentlig roll i att identifiera 

elevers svårigheter i undervisningen. 

Samtliga respondenter kontaktades först via mail för förfrågan om en eventuell intervju, vilket senare 

utvecklades till kontakt via telefon för bokning och tidsöverenskommelse för själva intervjun. 

Intervjuerna varade mellan tjugo och upp till sextio minuter och utfördes med hjälp av en diktafon, det 

vill säga en ljudupptagare. Läraren och specialpedagogen tog längst tid då det fanns mer tid till 

förfogande, vilket resulterade i att fler frågor kunde ställas och diskussionerna kunde utvecklas. De 

intervjuade kontaktades först via mail i syfte till förfrågan om en eventuell intervju samt en förberedelse 

om kontakt via telefon. Den information de intervjuade tilldelades innan intervjun var ytlig, främst att 

intervjun berör ”förståelsen av elever med inlärningssvårigheter”, med syfte att de intervjuade inte 

skulle kunna förbereda sig innan intervjun. Anledningen till detta grundar sig i en föreställning om att 

intervjuerna blir mera äkta utan förberedelser. Svaren och diskussionerna blir mera spontana och 

skolaktörens egna förståelse av fenomenet inlärningssvårigheter hos elev blir mera äkta. Förståelsen  hos 
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skolaktören blir mera grundad på hens egna sätt att leva, förstå och uppleva.3 

1.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Genom att uppsatsen undersöker olika skolaktörers förståelse och arbete kring elever med 

inlärningssvårigheter blir kvalitativa intervjuer den mest lämpliga metoden. Lämplig i den bemärkelsen 

att språket är en produkt av människans mentala verksamheter, hens medvetande. Den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå hur världen kan se ut utifrån respondenternas synvinkel, utveckla 

mening ur deras erfarenheter samt undersöka deras upplevelser och förståelse av världen.4 När det 

kommer till den kvalitativa forskningsintervjun som metod finns det som för det flesta metoder både för 

och nackdelar. Forskningsintervjun är för det mesta ett vanligt samtal mellan två personer om ett ämne 

som båda är intresserade av, men där intresset inte nödvändigtvis ger goda resultat. En viktig aspekt i 

arbetet med kvalitativa intervjuer är om intervjuaren väljer att acceptera eller reflektera. Detta menar 

Helén Thomsson forskare i psykologi är ett aktivt val intervjuaren ställs inför, vilket innebär olika 

förhållningssätt till undersökningssituationen, till frågor, deltagare och svaren på frågorna och de svar 

som man senare kommer att presentera i uppsatsen.5 I likhet med Thomssons alternativ till kvalitativa 

intervjuer använder jag i den egna undersökningen och intervjuarbetet en reflexiv intervjumetod, där 

reflekterande ligger till grund för intervju och analys. Att reflektera innebär att ingenting är självklart, 

allt går att ifrågasätta, vilket även gäller intervjuaren det vill säga min egen förståelse. Thomsson menar 

att arbeta reflekterande innebär att allt måste få sin betydelse i sitt sammanhang, och i varje 

sammanhang har den som tolkar med sig sin förståelse och sina resonemang byggda på egna 

erfarenheter.6 Utifrån Thomssons resonemang blir jag som intervjuare en aktiv medskapare av det egna 

materialet då intervjuaren i likhet med den intervjuade finns inom ramar, där samhälle, tid, språk, kultur 

och normsystem tillsammans bestämmer vad som är rimligt att tolka in. Detta gör att en medvetenhet 

om olika faktorers påverkan på den egna förståelsens är av stor vikt och där någon av de olika ramarna 

inte får dominera över den andra.

När det kommer till kvalitativa intervjuer och intervjuer överlag är situationen eller intervjusituationen 

skapad. Det vill säga situationen skapas utav i detta fall två individer, en som för intervjun och en 

intervjuad. Den som intervjuar har i förväg förberett ett tema som ska diskuteras utifrån en mall eller en 

rad olika intervjufrågor som intervjuaren vill undersöka. Detta medför att intervjuaren ifråga är skaparen 

av situationen och på så sätt påverkar till viss del hur intervjun formas. Frågorna som formulerats har 

3 Thomsson, Helén (2002) Reflexiva intervjuer s. 47
4 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun s.17
5 Thomsson, Helén (2002) s. 37
6 Ibid s. 37
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påverkats av mina egna redan föreställda åsikter och tankar kring elever med inlärningssvårigheter, 

diagnostik och skolans inkluderande profil, frågor som genom min utbildning påverkat och format mitt 

sätt att se på denna komplexitet. Detta medför en inte helt okomplicerad situation menar Helén 

Thomsson. Intervjusituationen kan vara oroande, rolig, spännande, givande, nervös, allt om vartannat, 

vilket påverkar alla inblandade parter.7 Intervjusituationen blir på så sätt en dynamisk situation där de 

olika parternas egna förställningar och erfarenheter spelar in i skapandet av intervjun och materialet. 

Även i en intervjusituation uppstår makt och förhållanden mellan maktpositioner. Detta kan medföra, 

beroende på vilken position den intervjuade har till den som intervjuar och hur dessa individer upplever 

varandra, en situation där överlägsenhet och underordning påverkar intervjuns utgång och resultat.8 

Makt finns enligt Michel Foucault inneboende i alla relationer och sammanhang och ”utövas från 

oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämna och rörliga relationer”.9 Thomsson menar att 

maktobalansen i en intervju är omöjlig att undvika, men går att hantera. Thomsson menar att om man 

vill undvika situationer där en underordning mellan intervjuare och intervjuad uppstår kan en mera styrd 

intervju med redan formulerade intervjufrågor skapa en mera bekväm situation. Bekväm menar 

Thomsson i den bemärkelsen att förberedelse kräver mindre mod och skapar på så sätt en mera trygg 

stämning mellan de båda parterna.10  

Att undersökningen blir kvalitativ grundar sig i att uppsatsen undersöker lärares förståelse av elever med 

inlärningssvårigheter och då med intervjun och dess frågor försöka få tillträde till den intervjuades 

upplevelser och erfarande. Dessa upplevelser och erfarande är subjektiva där ”rätt” eller ”fel” inte kan 

existera. Intervjuerna är varken öppna samtal eller slutna frågeformulär, utan har genomförts genom en 

intervjuguide som fokuserar på vissa teman vilka kan innehålla förslag till frågor. Denna specifika 

teknik kan beskrivas som halvstrukturerad och genom Kvale och Brinkmanns beskrivning av den 

metoden i relation till kvalitativa intervjuer en ”halvstrukturerad livsvärldsintervju”.11 Vid varje 

intervjutillfälle kommer denna intervjuguide med gemensamma frågeområden användas, men där 

frågorna kan variera beroende på vilken skolaktör som intervjuas. En del utav frågorna är specifika för 

de olika yrkesområdena för att mera effektivt anpassa intervjun efter den intervjuades egna livsvärld.  

Kvalitativa intervjuer innebär att intervjuaren söker tillträde till den intervjuades livsvärld. Det innebär 

7 Thomsson, Helén (2002) s. 27
8 Ibid s. 125 
9 Foucault, Michel (2002) Sexualitetens historia -Band 1 Viljan att veta s. 104
10 Thomsson, Helén (2002) s. 126
11 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) s.43
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att jag som intervjuare söker tolka meningen hos centrala teman, i den intervjuades livsvärld genom att 

undersöka vad som sägs och hur det sägs.12 En kvalitativ intervju kan i mångt och mycket medföra stora 

utmaningar där jag som intervjuare måste vara öppen för det nya och oväntade som den intervjuade har 

att säga och att dennes livsvärld kan vara mångtydig och motsägelsefull. 

1.2.2 Tematisk analys som metod 

Det material som av intervjuerna transkriberats kommer att analyseras genom en tematisk analys, vilket 

innebär att det material som samlats in organiseras och struktureras upp utifrån teman som gemensamt 

framträtt mellan de intervjuade. 

Den analytiska delen av uppsatsen har strukturerats efter vad som kallas en deduktiv tematisk analys. 

Med deduktiv analys, det vill säga teoristyrd, menas att teman i form av teorier har planerats innan de 

faktiska intervjuerna. Detta innebär att teman formats utifrån befintliga teorier, som Michel Foucaults 

teorier kring makt och perspektiv utifrån normkritik.  

1.3 Teori

Här följer en presentation av de teorier som ligger till grund för arbetet och analysen av materialet för att 

klargöra och förtydliga uppsatsens syfte och kunna besvara de aktuella frågeställningarna. 

1.3.1 Makt som teori

Avvikelser skapas i mångt och mycket ur föreställningar om vad som betraktas som normalt, ett ”dem” 

det vill säga ”de andra” skapas av något som beskriver ett ”vi”. Vi i detta fall kan vara 

majoritetssamhället där de flesta innehar det som betraktas som exempelvis mera önskvärda egenskaper, 

attribut av något slag eller ”samma” kulturella förståelse. I motsatts till majoriteten försätts ”de andra” 

de som inte upplevs inneha det önskvärda ”det normala” och blir på så sätt avvikare. Denna form utav 

maktutövning behöver nödvändigtvis inte vara medveten. Michel Foucault menar att makten inte 

nödvändigtvis tillhör olika individer oberoende av situation och miljö. Makten bör istället förstås som 

något människor ges möjlighet till att utöva, och tilldelas dem av den sociala, historiska och kulturella 

situationen.13 Michel Foucault menar inte att makt är en institution eller en apparat som kuvar eller 

underminerar medborgarna i en given stat, eller att makt skulle innebära att någon dominerar någon 

annan. Makt enligt Foucault innebär eller bör förstås genom den mångfald av styrkeförhållanden som 

12 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare: En introduktion s.121
13 Åberg, Magnus (2008) Lärardrömmar -Om makt, mångfald och konstruktioner av lärarsubjekt s. 16
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finns inneboende i och organiserar det område där de fungerar. 

[...]det spel som genom kamp och oupphörliga konfrontationer omvandlar dem, förstärker dem, kastar om dem; 
stöden, som dessa styrkeförhållanden finner i varandra, så att de bildar kedja eller system, eller, i motsatt fall, 
rubbningar, motsättningar som isolerar dem från varandra; och slutligen strategier som de verkar genom och vilkas 
allmänna mönster eller utkristalliserade i institutioner förkroppsligas i statsapparaterna, i formuleringen av lagen, i 
samhällets hegemonier.14 

Makt enligt Foucault finns i alla situationer och i alla sammanhang, makten skapas i varje ögonblick och 

finns överallt; inte därför att den omsluter allt, utan därför att makten kommer överallt ifrån.15 

Anledningen till att jag valt att använda Michel Foucaults maktteori i en undersökning om olika 

skolaktörers förståelse av elever med inlärningssvårigheter grundar sig i en hypotes om skolaktörer som 

medskapare av normalitet och avvikelse. Relationen mellan normalitet och avvikelse är, utifrån 

Foucaults teori kring makt, en produkt av hur samhället och de aktuella relationerna ser ut inom den 

faktiska kontexten. Att normalitet skapas bygger på att en viss typ av avsikter och mål upprättas i en viss 

tid och i en viss kontext. Detta innebär utifrån Foucaults maktrelationer att även motsatser inom den 

aktuella kontexten skapas och utifrån förståelsen av en normalitet skapas avvikelser. Denna tanke kan 

tillämpas på förståelsen kring diagnostiserandet av elever då diagnosen får en egen inneboende makt. 

Medicinhistorikern Karin Johannisson menar att sjukdomen är en individuell identitet och en social roll, 

som inte minst fungerar som ”dynamiska spegelsystem för norm- och värderingsförskjutningar i den 

större samhällskroppen.”16 Sjukdomen börjar existera först när vi är överens om det, genom att uppfatta, 

bekräfta och namnge den, ”utan namn är sjukdomen hemlös”17 Johannisson menar att diagnoser skapas 

inte förrän en ”normalitet” eller en generell bild om vad som kan ses som normalt eller friskt är. Det 

”normala” beteendet i skolan bestämmer sedan det som avviker, det sjuka och mindre önskvärda. Att 

namnge en sjukdom menar medicinhistorikern Karin Johannisson, i likhet med Michel Foucault, gör 

sjukdomen verklig. Diagnosen får genom detta en egen makt, makten att definiera en individ, en elevs 

tillstånd. Att begreppet och fenomenet diagnos innehar en form utav makt kan i mångt och mycket 

utifrån tidigare resonemang vara svår att bortse ifrån. Så att läraren och andra skolaktörer besitter 

makten att föranleda en utredning till en diagnos får ej förglömmas.  

14 Foucault, Michel (2002) s. 103
15 Ibid s. 103
16 Johannisson, Karin (2006) Hur skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv, i Hallerstedt, Gunilla; Diagnosens makt s. 29
17 Ibid s. 29
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Magnus Åberg forskare vid Göteborgs universitet menar genom att referera till Foucault att situationen i 

skolan där normer aktualiseras genom regler och där lagen avser att reglera handlingar kan skapa 

subjekt. Det vill säga att en normaliserande praktik som skolan där ämnesplan och läroplan skapar den 

bas som eleverna ska följa också skapar dem som subjekt. Hos Foucault framstår kopplingen mellan 

normen och de subjekt den producerar som ganska direkt och stark.18 Den osynliga maktutövningen som 

kan leda till allt från missgynnande till utestängande, är inte uppenbar utan närgången granskning. Det 

normkritiska perspektivet är därför utgångspunkten för den aktuella undersökningen av de olika 

skolaktörernas förståelse av vad som är normativt respektive avvikande. 

1.3.2 Ett normkritiskt perspektiv

Vem har makten att definiera vad som är accepterat och inte? I skoldebatter kan man ofta höra hur det 

talas om att tolerera, acceptera och visa solidaritet i relation till avvikare. När man talar om begrepp som 

dessa talar man indirekt om att det finns olika människovärden. För vem är det man ska tolerera, 

acceptera och visa solidaritet till? Är det den konstruerade normaliteten som är subjekt och den 

konstruerade avvikaren som är objekt? Är det den grupp som tillskrivs makt som ska agera gentemot de 

maktlösa? Ett sådant resonemang kan i förlängningen innebära att det finns en oproblematisk ”normal” 

majoritet som inspireras att tolerera, acceptera och visa solidaritet med en problematisk minoritet.19

Att ha ett normkritiskt perspektiv innebär att jag kommer kritiskt granska den verksamhet och de 

strukturer som skapar positioner, det vill säga skolans och skolaktörernas arbete och förståelse av elever 

med inlärningssvårigheter, hur de blir och görs till elever med inlärningssvårigheter och vad som gör att 

de intar och tilldelas den positionen. Elisabeth Elmeroth forskar i olika grunder för diskriminering, 

menar att den spänning som uppkommer i skärningspunkten mellan olika grupper, i detta fall de som 

uppfattas ha inlärningssvårigheter och de utan, när det gäller norm och avvikelse är viktig att få syn på.20 

Det normkritiska perspektivet kommer i likhet med Foucaults beskrivning användas för att försöka 

förstå hur ”sanningen” blir sanning, och inte om att upptäcka sanningen. Det vill säga, skapa en 

förståelse för hur normalitet och avvikelse skapas och förstås av lärare, specialpedagoger, speciallärare 

och ledningsgruppen på en skola. Dessa olika skolaktörer besitter en viss typ av makt och befogenheter 

när det kommer till att tolka vad som kan uppfattas som normalt, och därmed även vad som kan 

uppfattas som onormalt. 

18 Åberg, Magnus (2008) s. 17
19 Elmeroth, Elisabeth (2012) Normkritiska perspektiv -i skolans likabehandlingsplan s. 129
20 Ibid s. 126
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Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt i uppsatsen, kommer i enlighet med humanvetenskapen att 

diskutera normalitet och avvikelse utifrån lärarnas förståelse och diskussioner kring elever med 

inlärningssvårigheter. Humanvetenskapen eller humanismen fokuserar på människan, hens verksamheter 

och resultaten av dessa. Språket blir utifrån detta en viktig del av humanvetenskapen då språket allt som 

oftast har en intention, en avsikt som kan tolkas och förstås.21 Michel Foucault menar att det är just i 

talet som makt och vetande kopplas samman. Men att talet också är en rad åtskilda segment, vilkas 

taktiska funktion varken är enhetlig eller stabil.22 Foucault menar att talet har en ”polyvalens”, en 

funktion där det talade är helt beroende av den faktiska kontexten. ”Det sagda är lika litet som 

tystnaderna underkastade makten en gång för alla, eller i uppror mot den.”23 Det normkritiska 

perspektivet kan medvetandegöra situationer som genom normalisering kan diskriminera och exkludera 

individer. Tanken är att utifrån dessa glasögon undersöka hur lärare förstår och arbetar med elever som 

kan ”avvika” från ett så kallat ”normativt” beteende, och då med fokus på elever med 

inlärningssvårigheter.

Föreställningar om avvikelse är en produkt av det som beskrivs som ”normalt” och utifrån Foucaults 

teori blir den utnämnda avvikaren en sådan, utan att den önskar det. Och genom de samhälleliga trycket 

accepterar de utnämnda avvikarna så småningom den tilldelade rollen, de blir stigmatiserade. Detta 

menar Magnus Tideman forskare inom institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet 

markerar en social relation snarare än en egenskap. Han menar att den stigmatiserade människan genom 

den sociala relationen kan reducera avvikarens integritet och beteckningar som usel, farlig, svag 

och/eller utstött kan bli representativa. Foucault hävdade att varje samhälle och varje historisk epok har 

definierat sina speciella avvikare. Detta kan ha yttrat sig lite olika men det verkar som om de ”normala” 

har ett behov av att se -och jämföra sig med, från normerna avvikande individer.

Magnus Tideman diskuterar tre olika synsätt på normalitet i sin rapporterande studie Den stora 

utmaningen – om att se olikhet som resurs i skolan. Han menar att det är i förhållande till skolans sätt att 

fungera som problemen framkallas, och att det förekommer i huvudsak tre olika sätt att se på normalitet 

och avvikelse. Det första sättet att se på normalitet är att det är detsamma som det normala tillståndet, 

det vill säga det normala eller det genomsnittliga, vilket Tideman menar kallas för statistisk normalitet. 

21 Stensmo, Christer (2002) s. 14
22 Foucault, Michel (2002) s. 110
23 Ibid s. 110
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Den andra förståelsen menar han är normativ normalitet och innebär att normalitet ses mer ur en 

kontextuell mening, det vill säga att vad som ses som normalt i form av förmågor förekommer i ett 

samhälle vid en viss tidpunkt. Den tredje förståelsen som Magnus Tideman diskuterar är den 

individuella eller medicinska normaliteten. Denna förståelse betyder att individen utifrån det normala är 

”frisk” och inte avvikande och sjuk. Den som avviker från det normala definieras utifrån individuell 

normalitet som sjuk och för att nå det ”normala” behöver behandling.24  

1.4 Forskningsläge

I följande avsnitt kommer jag diskutera utvalda delar av den forskning som tidigare gjorts på ämnet samt 

hur den egna forskningen förhåller sig till det tidigare materialet.

När det kommer till tidigare forskning kring normalitet och avvikelse i skolan finns det en uppsjö olika 

områden där forskning har bedrivits. Forskning som handlar om skolors arbeten om likabehandling, 

normalitet och avvikelse samt i relation till en skola för alla. När det kommer till forskning kring 

skolaktörers förståelse kring fenomenet inlärningssvårigheter hos elev var det svårare att hitta forskning 

som specifikt fokuserade på förståelsen. Forskning som har bedrivits kring elever med skolsvårigheter 

och hur svårigheterna fungerar i en inkluderande skola, ”en skola för alla” blev därför utgångspunkten 

och det material som jag i relation till det egna intervjumaterialet, om skolaktörers förståelse kring dessa 

fenomen använde som ett kompletterande material.  

Forskning som har fått en mera betydande del i uppsatsen är främst Magnus Tidemans, Den stora 

utmaningen -om att se olikhet som resurs i skolan: en studie om ”elever i behov av särskilt stöd” och 

definitionen av normalitet och avvikelse i skolan. Joakim Isakssons avhandling, Spänningen mellan 

normalitet och avvikelse: om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd, en avhandling och 

skriftserie från Umeå universitet. Isakssons avhandling studerar olika aspekter av grundskolans insatser 

för elever i behov av särskilt stöd. Mer specifikt syftar undersökningen till att analysera 

spänningsförhållandet mellan normalitet och avvikelse som den kommer till uttryck i skolans arbete 

med elever i behov av särskilt stöd. Isaksson fokuserar genom frågeställningarna på två områden som 

rör synen på skolsvårigheter och de insatser som skolan vidtar i form av särskilda åtgärder för dessa. 

Magnus Tidemans, Den stora utmaningen belyser olika aktörers (elever, lärare, föräldrar, 

specialpedagoger, skolledare och politiker) tankar om elevers skolsvårigheter och hur de ser på 

24 Tideman, Magnus (2004) s. 19
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normalitet och avvikelse i grundskolan. De olika aktörernas förståelse och tankar har arbetats fram 

genom enkätundersökningar och fallstudier på tio olika grundskolor, där förståelsen har undersökts i 

relation till tanken om att bejaka människors olika förutsättningar och lyfta fram mångfalden som en 

viktig del av visionen att skapa ”en skola för alla”. De resultat som Tideman kommer fram till och som 

kan relateras till den egna undersökningen är frågor kring normalitet och avvikelse. Tideman beskriver 

att ”I processerna om normalitet och avvikelse dominerar uppfattningen att det är eleverna som är 

”problembärare”. Sällan förekommer resonemang som förklarar barnens svårigheter med det som kan 

beskrivas som omgivningsfaktorer.”25 Tideman menar att de olika aktörernas förståelse är att 

svårigheterna är individbundna och ska behandlas genom korrigering av individen. 

När det kommer till forskningen kring ”en skola för alla” i relation till elever med inlärningssvårigheter 

har Eva Hjörne och Roger Säljös: Att platsa i en skola för alla -elevhälsa och förhandling om normalitet  

i den svenska skolan använts. Forskningen handlar till största delen om hur elevhälsoteamsarbete 

bedrivs och vilka huvudsakliga förklaringar till skolsvårigheter som de som arbetar i skolan använder 

sig av. I likhet med den egna forskningen tittar Hjörne och Säljö båda forskare inom pedagogik på 

förståelsen och arbetet kring elever med svårigheter, men de har valt att fokusera på ett elevhälsoteam. 

Resultaten visar att man i elevhälsoteamet individualiserar problemen och förlägger dem hos den 

enskilda eleven. Hjörne och Säljö menar att elevhälsotemet omvandlar vad som oftast är ganska diffusa 

problem till någon form av avvikelse hos eleven, som i sin tur ses som en legitim förklaring till varför 

problem uppstår.   

1.5 Disposition

Inledningsvis har jag redogjort för vad syftet med uppsatsen är, hur jag har gått till väga genom 

perspektiv och metod och vilken tidigare forskning som gjorts på området och hur de står i relation till 

den egna uppsatsen. I följande avsnitt presenteras uppsatsens resterande disposition i form av bakgrund, 

analys, slutsats och källförteckning.

Att bakgrundens placering är så långt fram i uppsatsen grundar sig i att den belyser den komplexitet som 

normalitet och avvikelse i relation till ”en skola för alla” kan medföra. Bakgrunden tar upp och 

diskuterar de problem som kan uppstå i form av motsättningar mellan skolans arbete för likvärdigheten 

och uppmuntran av mångfald och variation, vilket kan lämpligtvis läsas i relation till den faktiska 

25 Tideman, Magnus (2004) s. 228
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analysen av de olika skolaktörernas förståelse. Analysen som följer bakgrunden är en tematisk analys 

indelad i tre olika teman där syftet är att förtydliga olika perspektiv av skolaktörers förståelse och arbete 

kring fenomenet inlärningssvårigheter. Analysen följs av en slutsats där jag diskuterar det analyserade 

materialet utifrån syftet och de frågeställningar som för uppsatsen är aktuella. Slutsatsen kommer även 

diskutera materialet i relation till den problematik som diskuteras i uppsatsens bakgrund. 
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2. Bakgrund

I följande avsnitt kommer jag diskutera den komplexitet som normalitet och avvikelse i relation till ”en 

skola för alla” kan medföra och där skolans arbete för likvärdighet kan medföra motsättningar i relation 

till skolans uppmuntran av mångfald och variation. Anledningen till denna diskussion är att belysa och 

ge en bakgrundsförståelse till intresset och relevansen för denna undersökningen samt en inblick i vilka 

sammanhang normalitet och avvikelse kan förstås. 

2.1 Problemdiskussion

Läroplanen för grundskolan 2011 beskriver i skolans värdegrund och uppdrag under avsnittet en 

likvärdig utbildning att:

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande 
och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare, språk och kunskaper.

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i 
landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär 
inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska 
tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. 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.26

Citatet ovan beskriver en situation där likvärdigheten handlar om att anpassa undervisningen till 

individen och dennes olika förutsättningar och behov. Det vill säga att elever med inlärningssvårigheter 

ska få en anpassad skolgång efter dennes egna behov. Skolan arbetar på så sätt för att stödja elevers 

olikheter, mångfald och variation, samtidigt som skolan även ska arbeta efter en inkluderande skola med 

profilen ”lika för alla” och där alla elever ska kunna arbeta under samma förutsättningar. 

Bengt Persson forskare i specialpedagogik menar i Elevers olikheter att den politiskt-normativa basen 

utgörs av dess ursprung i och tät anknytning till sociala samhällsprocesser i stort. Han menar att 

utgångspunkten är solidaritet med svaga och utsatta och att det finns en politisk vilja att hjälpa dessa 

grupper. Detta påverkar utformningen av resursfördelningen till skolan där de olika resurssvaga 

grupperna ska i någon grad kompenseras vilket i utbildningssammanhang innebär olika slag av 

pedagogiska stödåtgärder.27 Åtgärder som kan tolkas, tillämpas för att komma tillrätta med de eventuella 

”avvikelser” från normen som vissa elever visar genom att inte uppfylla de mål och riktlinjer som 

förväntas. 

26 Lgr 11 s.8
27 Persson, Bengt (2007) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap s. 36
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En tanke är att det tas för givet att företeelser som förtryck, diskriminering och exkludering är av ondo, 

vilket givetvis inte kan ifrågasättas. Det intressanta är emellertid, och som Persson menar, att deras 

motsatser därmed också tas för givna som goda. Detta innebär att begrepp som likvärdighet, inkludering 

och deltagande blir vägledande och för skolan den verksamhet som bedrivs.28 Denna föreställning om att 

se på människor, hur vi ska bemöta och kommunicera med andra och hur vi särskiljer olika människor 

hänger samman med vilka värderingar och idéstrukturer som finns i samhället. Lika mycket som 

förtryck, diskriminering och exkludering visar på något som avviker visar likvärdighet, inkludering och 

deltagande att det finns en uppfattning om en normalitet. Dessa aspekter vissa två sidor av samma mynt 

där normalitet och avvikelse oavsett sida kan aktualiseras. För att kunna beskriva något som ”normalt” 

behöver man konstruera något som ”avviker”, något onormalt. Det ”normala” är dels det mot allt kan 

jämföras, det genomsnittliga, dels en moralisk idé om hur det bör vara.29

Lotta Eek Karlsson forskare på Linnéuniversitetet inom institutionen för pedagogik, psykologi och 

idrottsvetenskap beskriver i antologin Normkritiska perspektiv utifrån hennes erfarenheter och möten 

med lärare, att det finns en enighet bland lärare, att det är en självklarhet att ha styrdokumenten som sin 

”ledstjärna”30. Hon menar att det bland lärarna finns ett förgivettagande om en enad lärarkår, där en enad 

tolkningen av läroplanen och de värden som presenteras där förstås och omsättas lika i skolans vardag. 

Denna förståelse måste problematiseras då den givetvis inte beskriver verkligheten. Eek Karlsson menar 

att i skolan befinner man sig ständigt i normskapande situationer och aktiviteter, som i viss mån 

framkallar förväntningar på dem som är verksamma där. Dessa förväntningar skapas ur den aktuella 

kontexten och påverkas på så sätt av faktorer som exempelvis ekonomi, politik och sociala strukturer i 

samhället. Detta medför att tolkningen av läroplanens värden kan variera och föreställningen om vad 

som är normalt och avvikande kan av den anledningen se olika ut.31 I relation till den egna forskningen 

kring elever med inlärningssvårigheter blir förståelsen för de olika skolaktörernas tolkning och 

definition av vad som är ”normalt” och ”avvikande”, önskvärt och inte önskvärt viktig att förstå och 

tolka i relation till den kontext skolan befinner sig i. Vad som kan ses som ”avvikande” beteende i en 

skolan kan vara acceptabelt i en annan beroende på vad som utifrån kontexten definierar normalitet och 

avvikelse.

28 Persson, Bengt (2007) s. 37
29 Tideman, Magnus (2004) s. 15
30 Elmeroth, Elisabeth (2012) s. 14
31 Ibid s. 14
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3. Analys

I detta avsnitt följer en beskrivning av hur den aktuella analysen är strukturerad. De olika analysfrågorna 

fyller olika funktion för syftet och för att besvara de aktuella frågeställningarna, och för att kunna 

orientera sig i analysen har en indelning av frågorna gjorts till tre olika teman. Det första temat 

rubriceras fenomenet inlärningssvårigheter, vilket är en analys av hur de olika skolaktörernas förståelse 

av fenomenet inlärningssvårighet hos elev kan se ut och hur de förhåller sig till varandra. Det andra 

temat rubriceras makt, där jag analyserar skolaktörernas förståelse utifrån Michel Foucaults teori kring 

makt. Och det tredje temat är normalitet och avvikelse där skolaktörernas förståelse analyseras ur ett 

normkritiskt perspektiv. Anledningen till indelningen är för att belysa varje område separat då de har 

olika funktion i analysen och till förståelsen av skolaktörernas syn på elever med inlärningssvårigheter. 

Orsaken till att makt inte är ett genomgående tema i analysen trots ämnets stora del av normkritiken, 

beror på en vilja att belysa andra aspekter av inlärningssvårigheter hos elev som den faktiska förståelsen 

av fenomenet och hur den fungerar i relation till en inkluderande skola ”en skola för alla”. Perspektivet 

makt genomsyrar dock till viss del hela analysen och diskuteras i de olika avsnitten i relation till de olika 

områden som skolaktörernas förståelse om och i diskussioner och samtal skapandet av normalitet och 

avvikelse. Makt är på så sätt en viktig del av arbetet men har till viss del begränsats då andra aspekter 

och perspektiv ska få plats. Maktaspekten är givetvis en komplex del av undersökningen som innefattar 

flera dimensioner, där olika aspekter och relationer påverkar varandra. Relationer mellan samhälle, stat, 

skola och individ och som hela tiden utifrån Foucaults förståelse skapar relationer av makt. Denna 

förståelse ligger till grund för analysen, men kommer i de olika delarna fokusera mera på hur makten 

fungerar mellan individer och hur den fungerar i olika specifika situationer. 

3.1 Tema: Fenomenet inlärningssvårighet

Under följande rubrik kommer de olika skolaktörernas förståelse av fenomenet inlärningssvårigheter att 

analyseras utifrån ett jämförande perspektiv. De olika skolaktörernas förståelse kommer att jämföras 

med varandra för att ge en överblick kring deras olika sätt att se på fenomenet inlärningssvårighet hos 

elev. Syftet är att få en överblick till den variation av förståelse som kan förekomma på en och samma 

skola och kanske beroende på vilken befattning skolaktören har.     

Hur ser de olika skolaktörernas förståelse av fenomenet inlärningssvårigheter ut?

Förståelsen av inlärningssvårigheter som visar sig genom läraren kan tolkas handla om elevers förmåga 

och oförmåga att ta in information. Den mängd information som eleven kan ta in beror på elevens egna 
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funktion och kunskap att ta in den. Respondenten säger att om ”man har problem i de flesta teoretiska 

ämnena kan man ju ändå ha styrker i de praktiskt estetiska ämnena.”32 Lärarens förståelse för om en elev 

har inlärningssvårigheter eller inte kan tolkas utifrån citatet att de faktiska svårigheterna finns hos 

eleven. Att kunskaperna är olika och att olika individer är lämpade för olika ändamål som praktiska och 

teoretiska. 

Specialpedagogen säger att det handlar mycket om elevers förmåga att kunna koncentrera sig. 

Specialpedagogen menar att inlärningssvårigheter kan yttra sig olika i olika sammanhang och beroende 

på individen visa sig genom svårigheter att lyssna, läsa in text, redovisa något skriftligt och så vidare. 

Inlärningssvårigheter menar specialpedagogen kan handla om så mycket, och där en svårighet är att 

identifiera vad det faktiskt är som eleven har svårt för. 

I likhet med läraren menar rektorn att inlärningssvårigheter kan bero på olika förmågor och egenskaper 

hos eleven. Att olika elever lär sig på olika sätt:

En del mår jättebra av att sitta i en väldigt fyrkantig situation i ett klassrum och kanske däremot har lite svårt när det 
blir lite mera rörligare sammanhang som i de praktiskt estetiska ämnena. En del andra kan ju ha väldigt svårt för de 
här mera fyrkantiga och behöver mer laborera eller pröva sig fram eller göra praktiska saker. Sedan handlar det lite 
grann om man är muntlig eller om du behöver läsa dig till.33

Den förståelse som rektorn visar sig ha kring fenomenet inlärningssvårigheter tolkar jag handla om 

elevers olika förmågor att ta in information. Det rektorn visar genom citatet kan tolkas att alla individer 

är unika och att dem på olika sätt lär sig och tar in information. Inlärningssvårigheter upptäcks på så sätt 

när det kommer till ämnen som eleven ifråga inte kan hantera på grund av att denne inte är praktisk eller 

teoretiskt lagd, det vill säga de besitter inte den ena eller den andra förmågan att på ett effektivt sätt 

hantera dessa områden. Ur denna förståelse blir individens inlärningssvårighet fokuserad på dennes egna 

brister snarare än på brister i undervisningen. Rektorns förståelse visar i mångt och mycket att skolan 

har en så kallad medial undervisning där elever som uppfattas tillhöra det som förstås som en normativ 

inlärningsförmåga bäst kan anpassa sig. 

I motsatts till de ovan nämnda skolaktörerna menar specialläraren att inlärningssvårigheter uppkommer 

när skolan inte klarar av att strukturera och kontrollera varje elev efter dennes behov. Speciallärare 

säger:

32 Respondent 1 (Se källförteckning)
33 Respondent 3 (Se källförteckning)
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Att det inte är strukturerat och kontrollerat för varje elev utifrån deras behov. Man får inlärningssvårigheter när 
kraven är för höga tror jag. Och sedan är det den sociala bakgrunden, spelar en jätte stor roll till vad man lär in, vad 
man har med sig hemifrån, skolrutiner, överhuvudtaget vad de har för utbildning och sådana saker. Sedan självklart 
diagnoser, alltså olika diagnoser i diagnoser som har med det att göra.34

Specialläraren menar att elevernas inlärningssvårigheter skapas när kraven blir för höga. Det 

specialläraren säger flyttar fokusen på fenomenet inlärningssvårigheter från eleven till skolan som 

organisation och de brister som gör att vissa elever inte klarar av den miljön. Samtidigt menar 

specialläraren att inlärningssvårigheter och en anledning till att en del elever inte klarar av att arbeta i 

skolan med vissa ämnen, praktiska eller teoretiska kan bero på sociala förhållanden och elevens sociala 

bakgrund. Påverkan hemifrån menar specialläraren är oerhört stor och viktig i hur eleven sedan förhåller 

sig till skolan, vad har föräldrarna för arbete, vilket intresse finns från dem, och så vidare. Deras 

påverkan skapar på så sätt elevernas intresse och engagemang för deras i sin tur egna inlärning, vilket 

menar specialläraren kan yttra sig på lite olika sätt. 

Samtliga skolaktörer menar att fenomenet inlärningssvårigheter är ett stort ämne och genom detta svårt 

att identifiera eller definiera till något enskilt. Inlärningssvårigheter kan skapas av så många olika 

faktorer, både individuellt, socialt och av skolan som organisation. En gemensam faktor i diskussionen 

kring fenomenet inlärningssvårigheter visade sig vara diagnostik och diagnostiserandet av elever, det 

vill säga att utifrån elevens svårigheter bedöma om detta har en biologisk förklaring eller inte. Samtliga 

skolaktörer menar att arbetet med elever med inlärningssvårigheter förknippas och relateras oftast till 

diagnoser och funktionsnedsättning hos individen, det vill säga någon form utav dysfunktion. Samtidigt 

menar de att det inte nödvändigtvis måste vara så, men att kopplingar  omedvetet vid första anblick görs, 

kopplingar som kanske främst dras till dyslexi och svårigheter som läs- och skrivsvårigheter eller 

redovisning av skriftligt material. 

När det kommer till diagnoser och förståelsen av diagnoser i relation till inlärningssvårigheter finns en 

viss skillnad i hur de olika skolaktörerna framställer sin förståelse. Läraren menar att en diagnos inte 

nödvändigtvis måste medföra inlärningssvårigheter eller påverka lärandet. 

Även om två elever har samma diagnos är det stor skillnad på behoven. Ta dyslexi till exempel, en del har 
fruktansvärt svårt att klara sig, medan andra sitter med hur höga betyg som helst. Så att en diagnos behöver inte 
nödvändigtvis påverka lärandet, och framförallt inte med hjälpmedel.35

34 Respondent 4 (se källförteckning)
35 Respondent 1 (Se källförteckning)
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Lärarens uttalande kan tolkas som att inlärningssvårigheter visas genom resultaten och att diagnosen på 

så sätt inte betyder något i det avseendet. Förståelsen av fenomenet Inlärningssvårigheter hos elev kan 

då enligt läraren definieras genom elevers resultat och vad de faktiskt presterar. Diagnosen blir genom 

detta enbart en konsekvens av dåliga prestationer och upprepade resultatsförsämringar, vilket kan tolkas 

av samtliga skolaktörers uttalanden blir en utväg som samtliga inblandade parter i längden vinner på. 

Samtidigt menar specialpedagogen att det blivit någon form utav hysteri kring diagnoser och att olika 

benämningar på olika syndrom ökar, vilket medför att en mängd olika syndrom och diagnoser kan 

ställas på elever med inlärningssvårigheter.36 

Enligt läraren kan diagnosen fungera som något avgörande om en elev med inlärningssvårigheter ska få 

stöd eller inte. Specialläraren visar på en liknande situation och säger att;

Arbetet innan är genom åtgärdsprogram, men det är en bit papper som du skriver olika åtgärder för hur det ska 
fungera, som oftast inte följs upp och inte kanske håller hundra procent hela vägen ut. Och sedan försöker man bara 
överleva som pedagog tror jag innan man får det på papper och vet hur man skall jobba med den här eleven. Efter en 
diagnos som ställs blir det större krav på att själv som pedagog läsa på vad det handlar om, själv förstå sig på elever 
på ett helt annat sätt. Så det är sorgligt att det ska behöva ske efter en diagnos, men så är det ju. Jag tror att det är den 
största skillnaden, det blir mera krav på att hjälpa den här eleven.37 

Diagnosen blir på så sätt ett avgörande om skolan skall agera eller inte och genom denna förståelse få 

definiera det som för skolaktörerna kan förstås som inlärningssvårigheter hos elev. Här ser man en tydlig 

skillnad mellan de diagnostiserade och de utan, trots inlärningssvårigheter. De elever som inte har en 

diagnos försätts i en position där problemen förläggs på dem själva, medan en elev med diagnos fråntas 

problematiken som i sin tur till viss del förläggs på skolan och pedagogerna. Här ser man att 

svårigheterna genom diagnosen får en annan karaktär, man behandlar inlärningssvårigheterna 

annorlunda trots att svårigheterna har varit den samma. Detta fenomen kan tolkas handla mer om 

utlärningssvårigheter snarare än inlärningssvårigheter. Det vill säga att skolaktörerna eller pedagogerna 

behöver riktlinjer och tydliga ramar som en diagnos ger för att kunna handskas med den komplexa 

situationen som en elev med så kallade inlärningssvårigheter ger. Frågan man kan ställa sig här är; var 

finns svårigheterna? Handlar det om elevens inlärningsförmåga, att samla information eller pedagogens 

utlärningsförmåga, att kunna förmedla kunskap?  

36 Respondent 2 (Se källförteckning)
37 Respondent 4 (Se källförteckning)
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Hur arbetar de olika skolaktörerna med elever med inlärningssvårigheter?

När det kommer till hur skolan och föreställningen om hur man kan och ska arbeta med elever med 

inlärningssvårigheter kan man se en viss skillnad mellan de olika respondenterna. Läraren och rektorn 

beskriver en situation där arbetet med elever med inlärningssvårigheter fungerar relativt bra. Rektorn 

säger att;

Jag tycker vi arbetar väldigt bra på det nu, framförallt med att det fokuseras väldigt mycket på läsningen i de lägre 
åldrarna vilket ändå är grunden till att komma vidare. Så där har vi ett stort arbete och sedan har vi ju också 
specialpedagogen som gör olika test och är med ute i klassrummen och där lärarna också konsulterar om det är 
någonting, för man märker om det är något ganska fort.38 

Läraren menar i likhet med rektorn att arbetet med elever med inlärningssvårigheter är bra på skolan och 

att personalen på skolan arbetar effektivt med att uppmärksamma dessa elever. Specialpedagogen och 

specialläraren är mera restriktiva i deras bedömning av arbetet och menar att det finns punkter i arbetet 

som kan förbättras. Specialläraren tycker att arbetet kan variera och det beror på vem man arbetar med;

Jag tror att, eller det beror på om man jobbar med pedagoger som är nya och fräscha från skolan, som har det här 
med sig i sin utbildning så ser man nog det tydligare. Då har man nog större ögon för det. Men när man tänker på de 
här gamla veteranerna som har jobbat i tjugofem trettio år, för dem är det bara lata barn, för dem är det barn som inte 
vill eller som inte orkar, som liksom skiter i det. Det är så snacket går, så det beror helt på vem du arbetar med, tror 
jag. Eller det är den erfarenhet jag har.39 

Specialläraren menar i citatet att förståelsen hos en del skolaktörer av elever med inlärningssvårigheter 

är snarare latheten till de egna studierna än faktiska inlärningssvårigheter av fysisk eller psykisk 

karaktär. Hur vanligt detta är framgår inte riktigt av intervjun, men av speciallärarens irritation att döma 

förekommer nog detta relativt ofta, eller kan vara en diskussion som nyligen aktualiserats på skolan. 

Sammantaget

Tittar man på de olika skolaktörernas förståelse av inlärningssvårigheter hos elev kan man se en tendens 

till att generalisera problemen eller svårigheterna till eleven. Att eleven har svårigheter i skolaktörernas 

ögon beror på elevens faktiska förmågor, vilka talanger och brister en elev har. I relation till Magnus 

Tidemans tre sätt att se på normalitet kan denna förståelse jämföras med individuell eller medicinsk 

normalitet, då eleven ifråga är så kallat onormal och måste genom normaliseringsarbete förändras till det 

”normala” i sina attribut och beteende. Svårigheterna blir individbundna, vilka enligt skolaktörernas 

förståelse kan behandlas genom korrigering (åtgärdsprogram, diagnos) av eleven. En gemensam faktor 

38 Respondent 3 (Se källförteckning)
39 Respondent 4 (Se källförteckning)

22



mellan skolaktörerna när det kommer till inlärningssvårigheter hos elev och hur man ska kunna lösa 

problematiken kring inlärningssvårigheter är diagnostik och diagnostiserandet av elever. När de olika 

skolaktörerna talar om elevers svårigheter pratar de oftast i termer av diagnoser. Exempelvis om en elev 

har svårt för att läsa eller skriva tillskrivs eleven om inte på papper, i diskussioner en dyslexidiagnos. 

Detta gäller även elever som visar tendenser till koncentrationssvårigheter, som i många fall kan i 

diskussioner få diagnosen ADHD. Denna koppling menar skolaktörerna behöver inte nödvändigtvis 

göras men kan i diskussioner förekomma, och där kopplingar mellan diagnosen och eleven med 

svårigheterna ofta görs omedvetet.   

En föreställning som ofta dyker upp i samtalen är skolaktörernas generaliseringar av elever med 

inlärningssvårigheter, en form av kategorisering. Denna generalisering kan ur ett normkritiskt perspektiv 

ge skolan en funktion som sorteringsmekanism där skolan aktivt arbetar med att uppmärksamma elever 

med inlärningssvårigheter, testa dem och sedan kategorisera dem, och då oftast utifrån någon diagnos. 

Denna förståelse av skolan som sorteringsmekanism känns utifrån intervjuerna som en naturlig del av 

arbetet av elever med inlärningssvårigheter, ett arbete som i mångt och mycket innefattar vad Foucault 

skulle beskriva som relationer av makt. 

 

3.2 Tema: Makt

Under följande rubrik kommer de olika skolaktörernas förståelse av fenomenet inlärningssvårigheter hos 

elev analyseras ur perspektivet makt, mera precist ur Michel Foucaults perspektiv på makt. Makt är och 

som i uppsatsen presenteras under rubriken teori, ett perspektiv som valts att lägga på skolaktörernas 

förståelse för att visa fler dimensioner och på ett mera tydligt sätt synliggöra en komplexitet kring 

förståelse av fenomenet inlärningssvårigheter hos elev. 

Vilken funktion får makt?

När det kommer till makt och de olika skolaktörernas förståelse av inlärningssvårigheter hos elev ur 

perspektivet makt, kan man se att diagnoser och användandet av begreppet diagnoser fungerar som en 

benämning på svårigheter, vilket allt som oftast får styra diskussionerna kring elever. Och det oavsett 

om eleven ifråga har en diagnos eller inte. Det vill säga även om diagnosen inte nödvändigtvis beskriver 

eller omfattar en elevs inlärningssvårigheter så kan man utifrån intervjumaterialet och i samtal med 

skolaktörerna se en tendens till att diagnoser ändå får definiera elevers inlärningssvårigheter. Detta kan i 

mångt och mycket leda till att en konstlad föreställning av elevens svårigheter målas upp och som sedan 
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i diskussioner och samtal med andra aktörer sprids vidare. Denna bild kan också leda till att 

svårigheterna synliggörs och i enlighet med Johannisson sätta en politisk agenda; ”hög rapporterad 

sjuklighet i en enskild diagnos väcker engagemang och drar igång analys och handlingsprogram”.40 Med 

detta menar Johannisson skapar en komplex fixering kring normerna för vad som är friskt respektive 

sjukt, normalt och avvikande eller för det förväntade eller accepterande beteendet. Ett sätt att definiera 

ut de oönskade ur den sociala gemenskapen, det vill säga skapa ett ”vi” utifrån vad som kan definiera ett 

”dem”. Att kalla någon för galen, sinneslös eller fobisk menar Johannisson har varit ett mäktigt 

instrument för att definiera ut det som avviker, den bråkiga eller okoncentrerade eleven kan på så sätt 

liknas med en patient.   

Läraren menar att fenomenet inlärningssvårigheter är mångskiftande, vilket kan för mig ge en bild av att 

läraren ifråga har en mera komplex förståelse till fenomenet inlärningssvårigheter hos elev. Komplex i 

den bemärkelsen att inlärningssvårigheter har en vidare betydelse och på så sätt mera svårdefinierad. 

Samtidigt beskriver läraren situationer där elevers svårigheter definieras genom diagnoser. Begreppet 

diagnos får en maktposition där den i vanligt tal och i diskussioner mellan olika skolaktörer används vid 

benämning av elevers föreställda svårigheter. Läraren säger under intervjufrågan ”en situation”: 

[...]jag kan ta en elev som kom till oss med en aning, eller det sades att hon hade läs och skrivsvårigheter, dyslexi. 
Jag kommer inte ihåg varför, men om det var en ny logopedutredning eller om det var så att hon inte hade någon 
utredning innan utan det mera var att överlämnandet sa att hon hade läs och skrivsvårigheter.41 

Diagnosen dyslexi fick i dialogen mellan de olika skolaktörerna vid överlämningen makten över elevens 

svårigheter och utifrån skolaktörernas förståelse definiera eleven som dyslektisk. Specialpedagogen 

menar att denna företeelse, att börja tänka om elevers inlärningssvårigheter utifrån diagnoser är vanligt, 

vilket också kan yttra sig i tal och i diskussioner mellan olika skolaktörer. Denna företeelse med 

diagnosen som en maktfaktor kan liknas med det Johannisson menar med användandet av diagnosen 

som ett medel för att förstå och förhålla sig till en sjukdom eller avvikelse. Hon menar att när diagnosen 

väl finns som namn och som bild – ”medicinskt och kulturellt legitimerad och medialt exponerad, 

tenderar den att dra till sig bärare av den typiska symtombilden.”42 Michel Foucaults tes om att 

namngivning skapar verklighet, kan i detta sammanhang innebära att makten uppstod i relation mellan 

de olika skolaktörerna och deras förståelse av diagnosen dyslexi, och att de utifrån de svårigheter eleven 

hade kopplade dem till deras föreställning av dyslexins symtombild. Tittar man då på skolan ur ett 

40 Johannisson, Karin (2006) s. 30
41 Respondent 1 (Se källförteckning)
42 Johannisson, Karin (2006) s. 31
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perspektiv där skolan fungerar som en sorteringsmekanism blir denna överlämning en del av denna 

process. Överlämningen förtydligar kategoriseringen av elever samtidigt som den förtydligar den makt 

som uppstår och finns i relationer mellan skolan och dess aktörer.  

Om man bortser från diagnoser i tal mellan olika individer och tittar på andra aspekter av diagnosen, ur 

perspektivet makt, kan man utifrån det specialläraren säger om arbetet innan och efter en diagnos se att 

fenomenet diagnos innehar en vis typ av makt. Specialläraren säger att:

Arbetet innan är genom åtgärdsprogram, men det är en bit papper som du skriver olika åtgärder för hur det ska 
fungera, som oftast inte följs upp och inte kanske håller hundra procent hela vägen ut. Och sedan försöker man bara 
överleva som pedagog tror jag innan man får det på papper och vet hur man skall jobba med den här eleven. Efter en 
diagnos som ställs blir det större krav på att själv som pedagog läsa på vad det handlar om, själv förstå sig på elever 
på ett helt annat sätt. Så det är sorgligt att det ska behöva ske efter en diagnos, men så är det ju. Jag tror att det är den 
största skillnaden, det blir mera krav på att hjälpa den här eleven.43 

Specialläraren visar att det finns en komplexitet i resonemangen kring elever med inlärningssvårigheter, 

där problemen oftast inte prioriteras förens en diagnos aktualiserats. Diagnosen sätter på så sätt namn 

på, och skapar synlighet åt en svårighet. Denna namngivning bär genom detta en egen makt, en makt 

som skapas i relation mellan två subjekt, ett subjekt som definierar och ett som definieras. Denna makt 

skapas i likhet med Foucaults teorier kring makt i relationer mellan olika subjekt och blir på så sätt inget 

som är definitivt utan sker hela tiden i någon form utav process, i ett skapande, eller i en dialog mellan 

olika subjekt. Eleven med inlärningssvårigheter blir på så sätt inte en elev med inlärningssvårigheter 

förrän diagnosen aktualiseras och elevens svårigheter har definierats. Samtidigt är diagnosen en del i 

denna process där problem förläggs till enskilda elever istället för skola och pedagoger, vilket i mångt 

och mycket frånskriver skolan och dess aktörer allt ansvar. Situationen blir på så sätt ytterst komplex då 

skolan och skolaktörerna först definierar elevernas svårigheter samtidigt som de förlägger svårigheterna 

till individuella egenskaper. 

Även specialpedagogen menar att det finns situationer där elever med olika inlärningssvårigheter inte 

bemöts på allvar förrän en diagnos är satt. Specialpedagogen säger att: 

[...]om man tittar på skollagen så står det inte att det är bara elever med diagnoser som ska få dessa särskilda 
insatserna utan de insatserna är vi ålagda att sätta in så fort vi ser att en elev inte verkar uppnå målen och har 
svårigheter att nå målen så måste vi sätta in de insatserna som vi tror krävs för att eleven ska fixa ett betyg. Och det 
glömmer man då bort ibland, och tittar sig blind på att de här eleverna som har diagnos, dem måste vi hjälpa, men vi 

43 Respondent 4 (Se källförteckning)
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måste hjälpa alla elever egentligen.44

Både specialpedagogen och specialläraren visar på en situation där diagnosen som fenomen innehar en 

viss makt, en makt som får skolaktören att agera. Att de olika skolaktörerna agerar eller inte agerar 

förrän en diagnos är satt kan betyda på att det finns en osäkerhet till hur de ska agera och behöver 

genom diagnosens fasta direktiv, hjälp att lösa ett eventuellt problem. Makten som fenomenet diagnos 

innehar uppkommer då genom lärarens eller skolaktörens osäkerhet till den rådande situationen och 

uppkommer då genom relationen mellan skolaktören, diagnosen och eleven. 

Andra aspekter som genererar makt och skapar maktpositioner är skolan som en auktoritär instans i 

samhället och då med dess aktörer som dennes förmedlare. Skolaktörer som genom en auktoritär 

position kan bli en förmedlare av det som för många ses som normalt och inte. 

Utifrån det läraren säger i tidigare citat, där en elev med en föreställd dyslexidiagnos överlämnas från en 

annan skola till respondentens skola kan visa på en situation där lärarens auktoritet och makt att 

definiera den faktiska svårigheten framträder. Denna maktposition för mig som observatör och 

intervjuare leder mig fram till frågor som handlar om normalitet och avvikelse.    

Sammantaget

Elever med inlärningssvårigheter sett ur perspektivet makt kan sammanfattas med begreppet diagnos. 

Att diagnosen har en betydande position vid diskussioner och samtal om elever med 

inlärningssvårigheter är tydlig. De olika skolaktörerna generaliserar den komplexitet som dyslexi och 

ADHD innebär till olika fenomen som de uppfattar som koncentrations och läs och skrivsvårigheter. 

Svårigheterna blir i samtal mellan skolaktörer generaliserade och relaterade till olika diagnosers 

symtombilder. Johannisson menar att när en diagnos finns drar den till sig individer med liknande 

symtombild. Detta gör att skolaktörerna lättare kan förstå och förhålla sig till svårigheterna eller 

avvikelsen. 

När de olika skolaktörerna talar om elever med inlärningssvårigheter beskriver de en situation där 

elevernas svårigheter inte prioriteras förens en diagnos är satt. Makten i denna situation kan här relateras 

till den symtom bild som diagnosen ger och som får definiera elevens svårigheter. 

44 Respondent 2 (Se källförteckning)
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Makt skapas i mångt och mycket i relationer mellan skolans aktörer och eleverna då de svårigheter som 

tillskrivs eleverna definieras av skolan. Skolaktörerna i sin tur definierar svårigheterna utifrån först och 

främst vad som kan ses avvika från det ”normala” men också av befintliga symtombilder från redan 

benämnda diagnoser, vilket resulterar i att generaliseringar görs för att eleven i fråga ska få en diagnos. 

Diagnosen har också visat sig utifrån intervjuerna vara en viktig del av arbetet för att resurser ska kunna 

sättas in och för att skolaktörerna ska kunna agera. 

Makten finns på så sätt inte inneboende hos någon specifik del av processen utan skapas i olika delar 

och relationer mellan alla inblandade. Makten finns överallt och fördelas olika mellan olika instanser. 

Makt menar Foucault är inte något som låter sig förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man 

behåller eller låter gå sig ur händerna. Makt menar Foucault sker i ett växelspel av ojämlika och rörliga 

relationer.45 

Samtidigt får man inte glömma skolan och dess aktörer som en auktoritär instans i samhället där en viss 

typ av makt blir uppenbar. Makten att definiera elevernas svårigheter. 

3.3 Tema: Normalitet och avvikelse

Under följande rubrik kommer de olika skolaktörernas förståelse av fenomenet inlärningssvårigheter hos 

elev analyseras ur ett normkritiskt perspektiv i syfte att undersöka hur normalitet och avvikelse kan 

skapas samt förtydliga den komplexitet som ”en skola för alla” kan medföra i relation till förståelsen av 

elever med inlärningssvårigheter. 

När skapas normalitet och avvikelse i skolan?

Vem är det som avviker och vad avviker man ifrån, hur kan man se om en elev behöver extra stöd och 

varför behöver eleven extra stöd? 

Specialpedagogen förklarade att det börjar redan i årskurs ett med olika typer av screeningar, det vill 

säga olika undersökningar för att se vart eleven befinner sig i utvecklingen. Dessa screeningar varvas 

under skolgången med vad specialpedagogen säger, ganska många avstämningspunkter i form av olika 

tester. Testerna värderas sedan efter en normalfördelningskurva, ett ”stenine” värde, vilket i sin tur 

skapar möjligheterna att jämföra eleverna emellan. Specialpedagogen menar att dessa tester ger: ”en 

45 Foucault, Michel (2002) s. 104
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ganska god bild i jämfört med elever i hela riket, hur läsförståelsen är eller hur stavningen eller matte 

kunskaperna.”46 Denna funktion kan även den relateras till Foucaults teori kring makt då ett system i 

vilket begreppsligar tecken för sjukdom vaskas fram och vilka kan bli avgörande för om eleven får stöd 

eller inte. Eleverna måste patologiseras för att få stöd vilket kan tolkas avsedd för att normalisera dem.  

Samtliga skolaktörer menar att avvikelsen yttrar sig i någon form av beteende. Läraren säger att:

Det finns pajaser, som hittar på, kanske inte dumheter men liksom slänger ur sig såna här trams svar bara för att alla 
ska veta att det bara är trams och inte på riktigt. Det är en variant och vanligare bland de yngre. Men det skulle jag 
tycka själv var en jättetydlig signal att här måste man ta sig en liten funderare på varför. Tyvärr är det de här 
eleverna som man blir tokig på, man blir så less på allt det här tramset. Och man tycker ofta att de stör gruppen och 
det blir liksom jobbigt för många lärare och för många elever.47  

Läraren visar här att det finns en tydlig kategori elever som kan behöva extra stöd. Elevers utåtagerande 

och avvikelser i form av ett kanske bekräftelsebehov tolkar jag vara det som läraren reagerar på. 

Specialpedagogen förtydligar lärarens resonemang och menar att det är lätt att upptäcka elever som har 

koncentrationssvårigheter, medan dyslexi kan vara svårare. Specialpedagogen säger: ”Det finns ju elever 

som har dyslexi och hänger med på det mesta, men som just när det kommer till att skriva saker har 

jättestora svårigheter och det kanske är sådant som man inte tänker på med en gång.”48 Specialläraren 

menar att elever som har dyslexi är i mångt och mycket de tysta och blyga eleverna, elever som har 

hittat strategier för att klara sig genom skolan utan att bli upptäckta. Dessa elever beskriver läraren som 

”döljarna”. Läraren menar att:  

[...]sådana har jag sett ganska många genom åren, framförallt när jag jobbat, eftersom jag jobbat med senare år, de 
här som vet att det är något men för sitt liv inte någonsin inte tänker visa. Och de jobbar ofta jättehårt, koncentrerat 
och vill aldrig ha hjälp. Kommer man förbi som kanske mattelärare så ser man hur de viker axeln över så att man 
inte ser. Ofta är de borta när det är prov, och de jobbar jättehårt för att det inte ska synas och därför jobbar de så hårt 
också, men tyvärr så lär de sig inget, eftersom de aldrig någonsin ber om hjälp. De är bara tysta och lugna och 
jobbar som tusan. De är jättesvåra att få fatt i. Och de gör som sagt allt för att dölja både för lärare och 
klasskompisar. Det två ytterligheterna skulle man kunna säga.49  

Utifrån de olika skolaktörernas resonemang kan man tydligt se att det är elevernas egenskaper som 

diskuteras och sällan deras förmågor och kunskaper. Hur eleverna agerar utifrån önskvärt och eller icke 

önskvärt beteende får enligt min egen tolkning av intervjuerna definiera deras svårigheter och på så sätt 

46 Respondent 2 (Se källförteckning)
47 Respondent 1 (Se källförteckning)
48 Respondent 2 (Se källförteckning)
49 Respondent 1 (Se källförteckning)
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deras avvikande. Specialläraren beskriver även elever med inlärningssvårigheters beteende som: 

Utåtagerande, tysta, blyga, arga, socialt väldigt utåtriktade men kanske på fel sätt, som vi tycker i samhället är fel. 
Har ett språkbruk som kanske inte är något bra. Sedan tillkommer det oftast, i den frustrationen om vi pratar om de 
utåtagerande eleverna så handlar det ofta om ett missbruk i hela grejen. De röker, dricker för mycket, skolkar, 
sådana grejer. Sedan får man oftast reda på att det har innefattat droger.50 

Dessa elever menar specialläraren kan kopplas mest till diagnoser som ADHD och liknande. 

Utåtagerande beteenden som även läraren beskrev som klassens pajaser. Normalitet och avvikelse kan 

utifrån dessa resonemang tolkas skapas när elevers beteenden inte passar in i den miljö som skolaktören 

föreställer sig ska vara rådande. Beteenden som på ett eller annat sätt bryter mot majoriteten, och skapar 

oreda. När specialläraren i citatet säger ”Har ett språkbruk som kanske inte är något bra.” kan man se att 

det finns en klar föreställning av att det finns något som är ”normalt” bland elever. En föreställning om 

hur de ska uppföra sig i skolan och i klassen. Skolaktörerna verkar även ha en tendens till att vilja 

kategorisera elever in i olika fack. Rektorn sorterar elever med inlärningssvårigheter under tre 

kategorier:

Det kan vara dels dem som har kort arbetsminne, där läraren tycker att vi har gått igenom det här nu tio gånger och 
sedan finns det inte där. Eller där det är väldigt ojämnt, att ibland så märker man att oj nu har dem förstått det här 
men ibland så är det helt borttappat och det är ju arbetsminnet.51 

[...]det är också dem som har en svag begåvning och där man liksom kämpar och kämpar och de kanske kämpar hur 
mycket som helst men har svårt att komma vidare, så där är det tufft. Sedan finns det ju de här mera diffusa då som 
man kan tycka att man inte riktigt hittar. Väldigt omotiverade i skolan, att hur man än gör med undervisningen och 
anpassar så har man svårt att nå dem och det här, man ser att egentligen borde det inte vara några svårigheter men 
jag vet inte om de tillhör den kategorin riktigt men de är knepiga, som inte tycker att skolan är viktig, men något 
finns där bakom såklart.52 

När de olika skolaktörerna talar om elevers inlärningssvårigheter och hur de utmärker sig i klassen 

uppstår en tydlig differentiering mellan elever. Den förståelse som skolaktörerna visar är att 

inlärningssvårigheter hanteras utifrån elevers beteenden, det vill säga hur eleven agerar i klassrummet 

får definiera elevens så kallade svårigheter. Normalitet definieras då utifrån de beteenden som inte 

definieras som mindre önskvärda. Normalitet blir då en definition av elever som inte utmärker sig 

störande i klassrummet eller försöker dölja något för pedagogerna. Denna förståelse av vad som ses som 

normativt kan liknas med den Magnus Tideman beskriver som normativ normalitet. Med normativ 

50 Respondent 4 (Se källförteckning)
51 Respondent 3 (Se källförteckning)
52 Ibid
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normalitet menar Tideman utgår man ifrån en strävan att nå det som betraktas som normalt i betydelsen 

föredömligt eller önskvärt i det samhälle och den tid man befinner sig i. 

Hur förstår de olika skolaktörerna fenomenet inlärningssvårigheter i relation till ”en skola för 
alla”?
Samtliga skolaktörer säger att ”en skola för alla” är en viktig tanke men i praktiken väldigt svår att 

eftersträva. Läraren säger:

Jag tycker det är jätte viktigt att det är en skola för alla och det är därför jag tycker att man har misslyckats med det 
här med integrationen på det sätt som man har valt att tolka vad integration är. För det blir inte likvärdigt för 
eleverna. Jag tycker det är viktigt att skolan är likvärdig inte lika. Så att man får utifrån de möjligheter vi har i 
skolan ska man få det man har behov av. Då blir det en likvärdig skola.53

Läraren menar att det handlar mer om att tillfredsställa de behov som finns snarare än att alla ska ha det 

lika. Ur denna förståelse och i relation till elever med inlärningssvårigheter blir ”en skola för alla” en 

skola där alla oavsett svårigheter eller inte ska kunna arbeta tillsammans. Specialpedagogen menar att en 

skola för alla handlar om att det inte ska finnas några så kallade externa grupper dit man skickar elever 

när de inte passar in utan anpassar skolan så att alla får samma möjlighet att passa in och känna att dem 

kan fungera. 

Rektorn menar att arbetet på skolan med elever med inlärningssvårigheter fungerar bra ur perspektivet 

”en skola för alla”. Rektorn säger:

Jag tycker nog ändå att det fungerar förhållandevis bra. Det tycker jag för vi fångar upp alla med olika svårigheter 
och försöker liksom hitta en så bra skolsituation som möjligt, och det kan ju vara flera olika instanser som är med på 
det spåret också såklart.54  

Om man bortser från att det finns en särskola där elever med särskilda behov placeras så menar 

skolaktörerna att arbetet med att inkludera eleverna fungerar förhållandevis bra. Specialpedagogen 

menar i likhet med rektorn att arbetet med elever med inlärningssvårigheter fungerar mycket bättre nu 

än vad det gjorde för tio år sedan. 

Speciallärarens definition av ”en skola för alla” kan till viss del uppfattas lite annorlunda i förhållande 

till de andra aktörerna. Specialläraren säger att: 

53 Respondent 1 (Se källförteckning)
54 Respondent 3 (Se källförteckning)
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Jag tror att man vill att alla barn ska känna att de är lika mycket värda, och ska kunna få hänga i samma värld på 
något sätt. Man ska inte behöva känna sig olik. Men jag tror att man förstör barn genom att tänka så. Att ta bort 
särskolan eller ta bort specialundervisnings grupper tror jag är till en viss del bara negativt. Vi stjälper barn, de 
behöver eller alla har sin olika behov, så en skola för alla tror jag aldrig kommer att finnas. Om det ska finnas så 
behöver skolorna mera pengar och mera resurser.55 

Om läraren talar om en skola där alla ska få lika möjligheter oavsett handikapp eller svårigheter så 

tolkar jag speciallärarens förståelse av ”en skola för alla” som ett försök att inkludera alla till samma typ 

av metod. 

Skolaktörernas förståelse för ”en skola för alla” visar på en tanke om att det finns olikheter och att 

olikheter kan behandlas olika beroende på vilka resurser som finns. Att särskolan ska finnas kvar verkar 

för aktörerna vara givet och inte en del utav det inkluderande arbetet i och av skolan. En skola för alla 

blir på så sätt ett arbete för elever i grundskolan och vad som betraktas som normalitet och avvikelse 

skapas då utifrån den kontext som utgörs av den faktiska skolan.    

Sammantaget

Vad som är ”normalt” eller vad som definieras som avvikande kan utifrån intervjuerna relateras till det 

praktiska arbetet i klassrummet. Avvikaren skapas när normer bryts, det vill säga utifrån min tolkning av 

skolaktörernas berättelser skapas avvikaren när deras beteenden inte passar in i den miljön som 

skolaktören föreställer sig ska vara rådande. Normaliteten skapas på så sätt utifrån en strävan att uppnå 

det som i samhället ses som föredömligt eller önskvärt. Denna syn på normalitet menar Magnus 

Tideman är normativ normalitet vilket innebär att man utgår ifrån vad som ses som önskvärt i ett 

samhälle vid en viss tidpunkt. Det så kallade normala definieras då utifrån de elever som inte utmärker 

sig störande i klassrummet eller som skolaktörerna beskrev dem, ”döljarna”. 

I likhet med Hjörne och Säljös forskning kring kategorisering av elevers egenskaper visar även den egna 

forskningen att skolaktörer tenderar till att sortera eleverna efter egenskaper och beteenden. Detta menar 

Hjörne och Säljö är en individbaserad förklaringsmodell, vilket är en modell där den enskilda individens 

egenskaper kommenteras och problematiseras. Utifrån intervjuerna och det transkriberade materialet 

kan man se hur skolaktörerna kategoriserar eleverna utifrån deras beteende och agerande vilket sedan 

analyseras och bedöms efter olika diagnosers symtombilder. Detta kan medföra en komplex situation där 

elever med inlärningssvårigheter bedöms som avvikande på grund av deras beteende snarare än deras 

förmågor. Normalitet blir på så sätt de egenskaper som för skolaktörerna är mera lätt hanterliga.

55 Respondent 4 (Se källförteckning)
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En grundläggande värdering om ”en skola för alla” och bakom visionen om en inkluderande skola är att 

mångfald är något eftersträvansvärt och positivt, men kommer inte i enlighet med skolaktörerna i 

realiteten att fungera. Skolaktörerna menar att olika elever har olika behov och behöver på så sätt olika 

typer av resurser. Särskolelever behöver en typ av resurser som den vanliga grundskolan inte har, och 

kan på så sätt inte tillgodose deras behov. 
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4. Slutsats 

I bakgrunden diskuterade jag hur olika samhällsfenomen som solidaritet med svaga och utsatta kommit 

att påverka och prägla den svenska skolan, och då i riktningen mot ”en skola för alla”, det vill säga en 

politisk vilja att att hjälpa dessa grupper. Detta har i sin tur påverkat resursfördelningen till skolorna då 

svaga och utsatta prioriterats som en form utav stödåtgärd. En stödåtgärd som kan tolkas, tillämpats för 

att komma tillrätta med eventuella avvikelser från en så kallad normalitet, som skolans mål och riktlinjer 

i mångt och mycket innebär. Mot denna bakgrund har olika skolaktörers förståelse av fenomenet 

inlärningssvårigheter hos elev analyserats i syfte att undersöka hur normalitet och avvikelse i en skola 

skapas och förstås. För att ta reda på detta har olika frågeställningar formulerats vilka i detta avsnitt och 

i relation till analysen kommer att besvaras.   

Förståelsen

När det kommer till de olika skolaktörernas förståelse av fenomenet inlärningssvårigheter hos elev kan 

man se att de ofta generaliserar svårigheterna till elevens egna förmågor eller egenskaper. Elevernas 

förmågor, värderas genom olika tester för att se om eleverna uppfyller de normativa värden som en så 

kallad normal elev bör ha. Dessa tester är formade på en nationell nivå och fungerar lika över hela 

landet. Denna nationella tanke om ett normalvärde, ett så kallat median är svår att undkomma, och är 

bland annat det sätt som staten kontrollerar hur resurserna för stödåtgärder ska fördelas. Att 

skolaktörerna sedan bygger sin förståelse utifrån detta är i mångt och mycket förståeligt då det i viss 

mån blir grunden för hur skolan ska fungera. Skolaktörerna arbetar i denna kontext vilket i mångt och 

mycket påverkar deras förståelse och arbete kring elevers svårigheter samt deras implementering i ”en 

skola för alla”. I likhet med Magnus Tidemans resonemang kring elever med inlärningssvårigheter visar 

det sig att skolaktörerna har en förmåga att se eleverna ur vad Tideman beskriver som individuell eller 

medicinsk normalitet. Det vill säga att elevernas svårigheter förstås eller uppmärksammas genom deras 

avvikande eller störande beteenden, vilket enbart kan korrigeras med ett så kallat normaliseringsarbete.  

När det kommer till hur skolans personal identifierar och särskiljer elever med inlärningssvårigheter från 

så kallade normala elever kan man se att en viktig aspekt av normaliseringsarbetet, har utifrån 

intervjuerna och analysen visat sig vara diagnosen och diagnostiseringen av elever med 

inlärningssvårigheter. Att diagnosen har en stor och viktig roll när det kommer till normalitet och 

avvikelse kan bero på diagnosens funktion att direkt ge eleven en symtombild som skolaktörerna kan 

arbeta efter. Den förståelse som skolaktörerna visar kring fenomenet inlärningssvårigheter hos elev och i 
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relation till hur diskussionerna kring diagnoserna förs kan man se att de ofta generaliserar och pratar om 

eleverna utifrån de symtombilder som är representativa för respektive diagnos. Utifrån intervjuerna 

visade det sig även att individuella beteenden som utåtagerande, ovanlig blyghet (”döljarna” som de 

kallar dem) resulterade i diskussioner om eventuella diagnoser. Detta gör att diagnosen inte enbart blir 

en konsekvens av dåliga prestationer och upprepade resultatförsämringar utan av avvikande beteende. 

Analysen av intervjumaterialet visar att normalitet och avvikelse skapas av situationer där vissa elever 

utmärker sig på ett sätt som för skolaktören inte passar in i den rådande normen eller vad som för den 

undervisade läraren kan betraktas som godtagbart beteende.  

Hur skolaktörernas förståelse av elever med inlärningssvårigheter förhåller sig till ”en skola för alla” är i 

mångt och mycket komplext. De menar att de vet om att ”en skola för alla” är  eftersträvansvärt men i 

realiteten inte något som kommer att fungera. Om skolan ska kunna vara mera inkluderande måste det 

prioriteras mera resurser till olika stödåtgärder. Skolaktörerna menar att ”en skola för alla” innebär en 

skola där alla barn ska kunna gå oavsett svårigheter. Eleverna ska ses utifrån deras individuella förmågor 

och kunskaper och genom dem få en anpassad skolgång.  

Makt

Foucaults teori kring makt innebär som tidigare nämnt att den finns i alla situationer och i alla 

sammanhang, makten skapas i varje ögonblick och finns överallt; inte därför att den omsluter allt, utan 

därför att makten kommer överallt ifrån. Detta medför en situation där skolaktörernas förståelse för och 

arbete kring fenomenet inlärningssvårigheter hos elev påverkas av kontextuella faktorer och relationer. 

Med detta menar jag att skolaktörernas förståelse inte nödvändigtvis är medveten, utan uttrycks genom 

en kontextuell påverkan av exempelvis statliga och samhälleliga värderingar som implementerats i 

läroplaner och styrdokument. Relationer som på ett eller annat sätt påverkat och format åsikter och 

tankar kring normer i samhället. Normer som sedan uttrycks i skolan och de relationer som uppstår 

mellan bland annat skolledare, lärare, elever och föräldrar. Relationer där makten kanske inte alltid är 

lika påtaglig, men genom diskussion kan synliggöras. För att uppfylla syftet med undersökningen kan 

man säga att normalitet och avvikelse skapas och förstås utifrån olika maktrelationer. Relationer som 

både finns utanför och inom den egna kontexten. En förståelse som i mångt och mycket skapats i en 

kontext där alla ska få plats, ”en skola för alla”.  

34



5. Källförteckning

Elmeroth, Elisabeth; Normkritiska perspektiv -i skolans likabehandlingsarbete; Upplaga 1:1; Lund, 

Studentlitteratur AB (2012) 

Foucault, Michel; Sexualitetens historia -Band 1 Viljan att veta; Upplaga 3; Göteborg, Daidalos AB 

2009 (2002)

Hjörne, Eva & Säljö Roger; Att platsa i en skola för alla, Elevhälsa och förhandling om 

normalitet i den svenska skolan; Nordstedts Akademiska Förlag. (2008)

Isaksson. Joakim; Spänningen mellan normalitet och avvikelse: Om skolans instanser för elever i behov

av särskilt stöd; Studier i socialt arbete vid Umeåuniversitet: Avhandling och skriftserie. (2009)

 

Johannisson, Karin; Hur skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv; Diagnosens makt -Om kunskap, 

pengar och lidande; Göteborg, Diadalos AB 2011 (2006) 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend; Den kvalitativa forskningsintervjun; Upplaga 2; Lund,

Studentlitteratur (2009)

Persson, Bengt; Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap; Upplaga 2; Stockholm, Liber AB  

2010 (2007)

Stensmo, Christer; Vetenskaps teori och metod för lärare: En introduktion; Uppsala, Kunskapsföretaget

(2002) 

Thomsson, Helén; Reflexiva intervjuer; Upplaga 1:6; Lund, Studentlitteratur AB 2009 (2002) 

Tideman, Magnus; Den stora utmaningen -Om att se olikhet som resurs i skolan; Halmstad, 

Halmstad tryckeri AB (2004)

35



Åberg, Magnus; Lärardrömmar -Om makt, mångfald och konstruktioner av lärarsubjekt; Göteborg, Diss

Göteborgsuniversitet, Mara förlag (2008)

Lgr 11

5.1 Internetkällor 

http://www.ne.se/funktionsneds%C3%A4ttning  Hämtad 2014-01-10

Referaten i analysen till de olika respondenterna finns transkriberat i text samt som ljudspår. Medföljer

dock inte uppsatsen i form utav bilaga.

36



Bilaga 

Intervjufrågor

Allmänna, inledande frågor
-Hur skulle du beskriva fenomenet inlärningssvårigheter hos elev?
-När, hur och i vilka sammanhang kan inlärningssvårigheter yttra sig?
-Vilka åtgärder vidtas vid inlärningssvårigheter?
-Hur stor del av eleverna på skolan har inlärningssvårigheter?
-Upplever du att skolan arbetar med att identifiera elever med inlärningssvårigheter? 

Beskrivande frågor (en situation)
-Berätta ingående hur ni arbetar med en elev som har inlärningssvårigheter? (tänk på en elev och hur ni 
arbetar med denna?)
-Hur aktualiseras det hela?
-Vem beslutade att eleven skulle ha specialpedagogiska insatser?
-När och hur beslutades det att eleven skulle ha specialpedagogiska insatser?
-Hur dokumenteras detta?
-Hur gick diskussionen?
-När kopplades föräldrarna in?
-Hade föräldrarna möjlighet att ta ställning till om deras barn skulle få specialpedagogiskt stöd?
-Kunde de påverka formen av stöd?
-På vilket sätt medverkade eleverna i beslutet?
-Hur har ni arbetat med barnet?
(-Finns det andra situationer med en elev som har inlärningssvårigheter du skulle kunna berätta 
om?)

Frågor främst till läraren
-Hur skulle du själv vilja beskriva att du skaffar dig underlag om dina elever för att kunna göra en 
bedömning av deras behov?
-Vad tycker du är särskilt viktigt att få reda på?
-Hur tar du reda på det?

Frågor till specialpedagog 
-Hur är det specialpedagogiska arbetet utformat på skolan?
-Varför denna modell?
-Finns det några speciella tankar, teorier bakom upplägget?
-Hur hanterar arbetslagen barn med inlärningssvårigheter?
-Vad avgör om en elev ska få specialpedagogiska insatser (eller inte)?
-Då det gäller specialpedagogiskt stöd; hur är fördelningen mellan pojkar och flickor?
-Vem bestämmer i praktiken om en elev ska få specialpedagogiska insatser? Vad är det som påverkar?
-Hur länge får en elev specialpedagogiska insatser?
-Hur utvärderas elevens utveckling?
-Finns det speciella klasser för barn med inlärningssvårigheter? (kallas dessa klasser för något?)

Uppfattningar
-Vilka egenskaper eller kännetecken har de elever som du definierar som barn med 
inlärningssvårigheter?

38



-Vad anser du om den kraftiga diagnostiseringsvåg som nu drar fram? Är diagnoser viktiga då det gäller 
att få specialpedagogiskt stöd?
-Det finns idag två skolformer, grundskolan och särskolan. Anser du att det är en bra lösning eller bör 
man avskaffa den särskolan i framtiden?

-Det talas i styrdokumenten om ”en skola för alla”. Vad är din förståelse av denna formulering?
-Hur tycker du en skola för alla uppfattas?
-Hur upplever du att arbetet med elever med inlärningssvårigheter fungerar ur perspektivet ”en skola för 

alla”? (likvärdig)
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