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Sammanfattning 

Studiens syfte är att studera och förstå lärares roll som normskapare. Studien utgår ifrån den 

stämplingsteoretiska traditionen och undersökningen genomförs med hjälp av hermeneutisk 

metod. Genom att använda hermeneutisk metod ges författarna möjlighet att använda sin 

förförståelse. Materialet är insamlat via intervjuer. Några olika aspekter som på något sätt 

berör lärarens normskapande roll studeras och dessa aspekter är lagstiftning, diagnoskulturen, 

informella normer och resurser. Dessa hjälper också författarna att utvidga sin förförståelse 

för ämnet. Resultaten visar att lärarens roll som normskapare är mycket komplex och 

beroende av yttre faktorer. Lärarens normskapande roll är kanske inte alltid vad läraren själv 

vill att den ska vara. Studien ger ett lärarperspektiv på normskapande insatser och agerande. 

 

 

Nyckelord: diagnos, diagnoskultur, stämpling, normer, lärare, specialundervisning, 

inkludering, exkludering 

 

 



3 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning      s.1 

1.1. Syfte      s.2 

2. Bakgrund      s.2 

2.1. Skolan som särskiljande institution    s.3 

2.2. DSM IV – skolan som diagnostisk arena   s.4 

2.3. Lagar som reglerar lärares arbete    s.6 

3. Tidigare forskning     s.10 

3.1. Skolan som segregerande institution    s.11 

3.2. Lärarens roll i diagnoskulturen    s.13 

3.3. Interaktion mellan lärare och elev    s.15 

3.4. Sammanfattning av tidigare forskning   s.16 

4. Teori      s.16 

4.1. Regelorienterad stämpling    s.16 

4.2. Moraliska entreprenörer    s.17 

4.3. Stigma      s.18 

4.4. Socialisation – föräldrars och samhällets stämpling  s.19 

5. Metod      s.20 

5.1. Hermeneutisk ansats     s.20 

5.2. Förförståelse     s.21 

5.3. Urval      s.23 

5.4. Genomförande     s.24 

5.5. Etik      s.25 

6. Analys, tolkning & resultat    s.25 

6.1. Sammanfattning av intervjuer – första tolkningen   s.26 

6.2. Tematisering av intervjuer – andra tolkningen   s.33 



4 

 

6.3. Koppling mellan teman och teoretiska begrepp   s.38 

7. Återkoppling till tidigare forskning    s.40 

7.1. Specialpedagogiskt stöd    s.41 

7.2. Kategorisering     s.41 

7.3. Lärares legitimering & godhetens diskurs   s.42 

8. Diskussion     s.43 

8.1. Subjektivitet & informella normer    s.43 

8.2. Legitimering av särskiljning    s.44 

8.3. Social & emotionell kompetens    s.45 

8.4. ”Elevens bästa”     s.45 

8.5. Utveckling av vår förförståelse    s.46 

 

Referenslista     s.47 

 

Bilaga 1 

Bilaga 2 



5 

 

Inledning 

Skolan är den plats där ungdomar spenderar majoriteten av sin vakna tid. Skolan utgör den 

arena där stor del av ungdomars sociala utveckling äger rum. Enligt lagstiftningen ska elever, 

efter avslutad grundskoleutbildning, ha tillgodogjort sig de kunskaper och färdigheter som 

krävs för att kunna delta i samhället. Detta innebär att lagen ger lärare en annan typ av ansvar 

utöver ansvar för undervisningen. Detta medför att lärare och andra vuxna i skolan får en 

betydelsefull roll som signifikanta andra, vilket betyder att de, mer eller mindre frivilligt, 

också får en uppfostrande funktion. I en god uppfostran ingår att ha respekt och att känna 

empati för andra människor men man behöver också känna till och följa ett otal oskrivna 

regler för att räknas till de välanpassade. Som välanpassad individ förväntas man ha en, enligt 

samhället, godtagbar moral och vetskap om vad som är rätt och fel och förväntas uppföra sig 

och prestera därefter. Skolan är en viktig arena för att förmedla denna kunskap och vi vill veta 

vad som händer när läraren anser att eleven inte lever upp till vad som förväntas av den. I 

media pågår en debatt angående detta med hur en ”normal” tonåring kan förväntas uppföra 

sig. Denna debatt handlar om neurologiska diagnoser såsom ADHD och DAMP och den, 

enligt Tideman, alltmer frekventa tillämpningen av dessa diagnoser (2004, s.225-227). 

Debatten flammade upp ordentligt i mitten av 1990-talet då en artikel av två läkare 

publicerades i Dagens Nyheter. I artikeln angavs att 120000 barn lider av oupptäckt 

ADHD/DAMP och att en diagnosticering skulle påverka både barnens psykiska mående och 

samhällsekonomin. De två läkarna menar att detta är ett folkhälsoproblem och att kunskapen 

om detta måste spridas till alla nivåer i samhället(Ekman & Gillberg, 1997). Vi frågar oss om 

och hur denna kunskap, som i debatten blir skarpt ifrågasatt men ändå utgör grunden för 

svensk psykiatri (Kärfve, 2000), påverkar skolan och lärares arbete. 

När vi sökt efter tidigare forskning inom detta område har vi haft förhållandevis stora 

svårigheter att hitta relevant material vilket vi anser ökar relevansen för vår egen studie och 

som arena för vår studie har vi valt en högstadieskola och vi har valt att tala med åtta lärare. 

Gemensamt för dessa lärare är att de alla har gjort en anmälan till Elevvårdsteamet. En 

anmälan av den här karaktären kan också ses som ett sätt att förmedla normer och värderingar 

vilket är en av lärarens många uppgifter. Vi tänker oss att någon form av resonemang föregår 

en sådan anmälan och detta resonemang anser vi vara intressant att studera då det kan säga 

något om läraren som förebild och normskapare. Vi vill också se om, och i så fall hur ett 

sådant resonemang påverkas av det vi väljer att kalla diagnoskulturen. En effekt av 
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diagnoskulturen är att alltfler beteenden betraktas som diagnosticerbara vilket medför att allt 

färre beteenden ses på som normala. Hur påverkar detta lärares syn på elevers beteenden? 

 

1.1. Syfte 

Att studera och öka vår förståelse för lärares roll som normskapare. Vilka faktorer påverkar 

denna roll och hur förhåller lärare sig till dessa? Vilket inflytande utövar diagnoskulturen på 

lärare? 

1.2. Frågeställningar 

 Vilka faktorer påverkar lärarens roll som normskapare? 

 Hur resonerar lärare innan en elev ”anmäls” till Elevhälsan? 

 

2. Bakgrund 

Vårt syfte är att studera och öka vår förståelse för lärares roll som normskapare. Utifrån detta 

har vi valt att beskriva tre aspekter som, utifrån vår förförståelse, framstår som speciellt 

viktiga i lärarens roll och arbete. Den första aspekten vi valt att beröra är hur skolan har 

utvecklats historiskt för att få en bild av hur man tidigare har sett på och hanterat 

”problematiska” elever men också hur dagens ”en skola för alla” har utvecklats.  

 

Den andra aspekten vi har valt att ta upp som relevant är DSM-IV. I denna anges kriterier för 

olika typer av störningar, bland andra inlärningsstörningar. DSM-IV används som en typ av 

handbok inom psykiatrin och då psykiatri framstår som ett tungt vägande ämne i dagens 

samhälle tror vi att det påverkar den allmänna synen på olika typer av störningar. Man kan se 

en ökad tendens till patologisering och antalet psykiatriska störningar ökar både i omfattning 

och i tillämpning. Vi har valt att ta upp ett par kategorier för att belysa att tolkningar kan 

göras på olika sätt utifrån de angivna kriterierna. 

 

Den tredje och sista aspekten vi valt att ta upp, är lagar och styrdokument som reglerar lärares 

arbete. Vi har tittat på lagtexter och dokument som berör stödinsatser, normer och värderingar 
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och ansvarsfördelning för att se vad lärare och annan personal i skolan har att förhålla sig till i 

sitt arbete. 

 

2.1. Skolan som särskiljande institution 

En historisk tillbakablick ger en bild av utvecklingen i skolan och den kontext som lärare 

verkar inom. På 1800-talet blev eleverna snabbt karaktäriserade som avvikande om de inte 

föll inom ramen för vad som var normalt. Man ansåg att om ett barn inte uppfyllde kraven för 

normalitet var det ett straff från Gud. Antingen hade föräldrarna brutit mot kyrkans bud eller 

så var det ett onaturligt väsen som gjort barnet avvikande. Under 1800-talet började det 

avvikande beteendet mer att formuleras i medicinska eller pedagogiska termer. Innan blev 

barn med avvikande beteende inte separerade från andra barn, men genom dessa nya termer 

började man diagnosticera och olika avvikelser kunde på så sätt skiljas från varandra. Detta 

ledde till att man kunde särskilja de som var psykiskt sjuka och de som var begåvningsmässigt 

utvecklingsstörda. Utifrån hur man kategoriserades fick man olika behandling och blev 

placerad på olika institutioner (Tideman, m.fl., 2004, s.16-18). 

Utvecklingen under 1900-talet ledde till en förstärkt och etablerad syn på avvikelse. Denna 

syn innebar att avvikelse betraktades som individuella särdrag och abnormiteter. Man började 

utföra intelligenstest på barn och utifrån resultatet kunde man avskilja dem som visade sig 

vara svagbegåvade från skolundervisningen. Det var för de svagbegåvades skull placeringen 

gjordes; det skulle vara synd om dessa om de inte kunde hänga med i den normala 

undervisningen. Barn med skolsvårigheter fick, genom detta, en diagnos och man ansåg att 

det skulle vara till deras fördel om de fick vara för sig själva och få undervisning och 

behandling i avskildhet (Tideman, 2004, s.16-18). 

Efter andra världskriget fördes en skoldebatt där kritik riktades mot att det fanns två 

utsorterande skolformer. Den ena formen var för de mer begåvade och ekonomiskt starka. För 

övriga barn fanns en annan skolform. Man ansåg att skolan skulle agera som ett samhälle i 

miniatyr och att det, även där, skulle vara variation. Under 1950-talet introducerades därmed 

enhetsskolan trots stora klasskillnader i samhället. Enhetsskolan som senare ersattes av 

grundskolan var dock inte något som omfattade alla. Barn med utvecklingsstörning ställdes 

utanför och fick ingen undervisning alls och ända fram till 1950-talet fick barn med lätt 

utvecklingsstörning undervisning endast i speciella skolor. Man fortsatte att placera och 
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särbehandla elever med sociala eller intellektuella problem i hjälpklasser. Funktionshindrade 

elever placerades i särskoleliknande miljö. Detta ifrågasattes under 1960-talet på grund av 

ekonomiska resurser och för att man ansåg att de elever som blev särbehandlade kunde känna 

sig stämplade. Man ansåg att det kunde innebära en fara då barnet skulle kunna bli socialt 

uteslutet. Man placerade, efter denna kritik, in avvikande elever med de ”normala” eleverna 

för att integrera dem och för att spara lokalutrymme och ekonomiska resurser. Man ansåg 

dock fortfarande att det var eleven som skulle anpassas och inte skolsystemet trots att visst 

hänsynstagande till dessa elever gjordes (Tideman, 2004, s.16-18).  

Under 1970-talet började man mer på allvar att integrera särskolan i den vanliga skolan med 

tanken att bygga broar mellan skolorna och eleverna som gick i dessa. Resultatet blev inte 

som förväntat utan det fanns fortfarande en segregering, trots att eleverna höll sig inom 

samma skola och samma lokaler. Man ansåg då att problemet låg i att skolformerna hade 

olika huvudmän och särskolan kommunaliserades under 1990-talet. Man trodde att detta 

skulle hjälpa utvecklingen mot ”en skola för alla”. Under 1990-talet lanserade man begreppet 

inkludering och det skulle innebära att alla barn som har ett svenskt medborgarskap, skulle ha 

rätt till samma utbildning oavsett elevens förutsättningar och förmåga. Ambitionen med 

inkluderingsbegreppet var att skolan skulle vara en miljö som alla barn, trots sina handikapp, 

skulle kunna vara delaktiga i. Det synsätt som präglar skolans styrdokument i början av 2000-

talet innebär att det är skolan som ska anpassa sig och passa alla elever och inte eleverna som 

ska anpassa sig efter skolan (Tideman m.fl., 2004, s 16-18). 

 

2.2. DSM IV – skolan som diagnostisk arena 

I det svenska samhället menar vi att man idag kan se utvecklingen av en ny kultur, nämligen 

diagnoskulturen. Diagnoskulturen innebär att ramarna för vad som betraktas som normalt blir 

mindre och mindre och alltfler människor och beteenden faller utanför dessa ramar. 

Utvecklingen av diagnoskulturen fick ordentlig fart i mitten av 1990-talet. Då flammade 

mediedebatten upp i samband med en artikel, skriven av två läkare och publicerad i DN. Där 

hävdades att så många som 120 000 barn lider av en ouppdagad diagnos och att detta utgör ett 

hot mot den svenska folkhälsan (Ekman & Gillberg, 1997). Detta fick starka reaktioner och 

behovet av diagnosticering ifrågasätts kraftigt både i seriösa debattforum och i sådana som 

kan betraktas som mindre seriösa, exempelvis bloggar. En ständigt återkommande aktör i 
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debatten är Eva Kärfve som skrivit en mycket kritisk bok om just diagnoser och sättet att se 

på dem. Bland det som skarpt ifrågasätts i boken är begreppet DAMP som i Sverige ersatt 

begreppet MBD. Inom internationell psykiatri gick MBD i den klassifikatoriska graven 1987. 

Dock inte i Sverige. Här ersattes diagnosen MBD, utan att förändra markörerna för den, med 

DAMP. DAMP och MBD är alltså samma sak. I övriga världen är varken MBD eller DAMP 

existerande begrepp (Kärfve, 2000). Det finns debattörer som hävdar att diagnoser stämplar 

barn i onödan. I vårt arbete har vi inte valt att fokusera varken på diagnoser generellt, eller 

DAMP specifikt. Dock vill vi nämna debatten för att belysa skolans behov av att 

diagnosticera elever. I de flesta skolor finns så kallade specialundervisningsenheter. Dessa går 

under namn som till exempel ”Specialavdelningen för elever med särskilda behov”. Här 

placeras barn som på olika sätt inte klarar av skolans krav. Orsakerna till placeringen varierar 

mellan allt ifrån att eleven är stökig till att den inte klarar av att uppnå lärandemålen och 

därför behöver extra stöd och undervisning. Vissa elever har dokumenterade diagnoser, andra 

inte. Alla placeringar föregås av en process där hela, eller delar av, Elevvårdsteamet är 

involverat. En placeringsprocess kan också startas genom att en lärare vänder sig till 

Elevvårdsteamet angående en elev med någon typ av problem. Läraren gör detta när den 

upplever att de egna och arbetslagets resurser är uttömda. Ett resultat av detta kan bli en 

placering på ”Specialavdelningen för elever med särskilda behov” och omfattningen av denna 

placering är beroende av problemets art.  

DSM IV, som är en typ av handbok inom psykiatrin, anger kriterierna för olika kategorier av 

störningar. Boken används för diagnostisering inom psykiatrisk vård. Intentionen med DSM 

IV är att ge explicita beskrivningar av diagnostiska kategorier. Detta för att kommunikation 

om, studier, diagnosticering och behandling av personer med psykiska störningar ska bli 

möjlig för forskare och kliniker (American phsychiatric association, 1995, s.0). I boken är 

olika ”störningar” indelade i kategorier och olika kriterier för dessa anges för varje störning. 

Exempelvis finns kategorier som substansrelaterade störningar, ätstörningar och 

sömnstörningar. Det finns också ett avsnitt på drygt tjugo sidor som behandlar ”störningar 

som vanligen diagnosticeras hos spädbarn, barn eller ungdomar”. Bland dessa finns till 

exempel kategorier som ”inlärningsstörningar” och ”störningar som domineras av bristande 

uppmärksamhet och utagerande stört beteende”. I den sistnämnda kategorin finns störningar 

som ”uppförandestörning” och ”trotssyndrom”. Definitionen på uppförandestörning är: ”Ett 

upprepat och varaktigt mönster av beteenden som innefattar kränkning av andras 
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grundläggande rättigheter eller för åldern grundläggande sociala normer och regler” 

(American phsychiatric association, 1995, s.49). 

För att få denna diagnos ska man uppfylla ett antal kriterier inom en viss tidsperiod. Några av 

dessa kriterier är: 

 Att man ofta hotar förödmjukar eller trakasserar andra människor. 

 Att man frekvent påbörjar slagsmål. 

 Att man uppvisat fysisk grymhet mot djur eller människor. 

I kategorin inlärningsstörningar finns exempelvis räkne-, läs- och skrivsvårigheter men det 

finns också en fjärde grupp som heter inlärningsstörning. Där kan man hamna om man inte 

specifikt uppfyller kraven för någon av de andra tre men ändå har svårigheter inom dessa 

områden. Resultaten behöver inte falla klart under den förväntade gränsen på de 

standardiserade tester som görs inom psykiatrisk vård för att diagnosticera (American 

phsychiatric association, 1995, s.38-40). 

 

2.3. Lagar som reglerar lärares arbete 

Att placera en elev i specialundervisningsgrupp är ett utpekande. Man pekar ut eleven som 

någon som inte passar in i det vanliga, normala sammanhanget alltså klassen. Det första steget 

till en specialplacering kan tas av en lärare även om själva beslutsfattandet är rektors ansvar 

(Bilaga 2). Det finns vissa lagar att följa vid en sådan process och utifrån dessa utvecklar 

också skolan sitt eget policydokument kring placeringar i mindre undervisningsgrupp. Allt 

arbete i skolan regleras av Skollagen (1985:1100), Grundskoleförordningen (1994:1194) och 

Lpo 94 – Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Utifrån dessa lagar utformar enskilda skolor sina policy- och styrdokument. I skollagen står 

exempelvis: 

”Alla barn och ungdomar ska, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar /…/ 

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja 

deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen 

ska hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd” (kap 1, §2)  

 



11 

 

Stödinsatser 

De elever som har svårigheter i skolarbetet ska ges särskilda stödinsatser. Om detta fattar 

rektorn beslut. Om det på något sätt kommer fram att en elev behöver stödinsatser ska 

behovet av dessa utredas av rektorn. Ett åtgärdsprogram ska, på rektorns initiativ, utarbetas 

om utredningen visar att ett behov för ett sådant finns. De specifika behoven ska anges i 

åtgärdsprogrammet. I programmet ska det också stå hur behoven ska tillgodoses samt hur man 

ska följa upp och utvärdera åtgärderna. Möjlighet till deltagande i utarbetandet av 

åtgärdsprogrammet ska finnas för eleven och dennes vårdnadshavare 

(Grundskoleförordningen (1994:1194), kap 5 §1). 

Elever med behov av särskilda stödinsatser ska, i första hand, få dessa i sin ordinarie klass. 

Det ska finnas speciella skäl till att ge dessa insatser utanför den klass eleven tillhör. Dock 

anges inte i lagen vilka skäl som kan räknas som speciella. Ett beslut om placering utanför 

den ordinarie klassen ska föregås av ett samråd mellan berörd elev, dennes vårdnadshavare 

och styrelsen (Grundskoleförordningen (1994:1194), kap 5 §5). 

Den skola vi har utfört vår studie på, har ett styrdokument; bilaga 2, vilket har skapats utifrån 

lagstiftning och läroplan. Detta är ett dokument utifrån vilket skolan arbetar när det gäller 

frågor av den karaktären. Här står att läsa att det är klassföreståndarens/mentorns ansvar att 

elevvårdsfrågor lyfts fram och enligt en av dem som arbetar med elevvårdsfrågor, är det alltid 

klassföreståndaren/mentorn som ”äger” ärendet. Både ämneskompetens och social-emotionell 

kompetens ingår i elevvårdsfrågor och denna typ av frågor ska avhandlas varje vecka vid 

arbetslagskonferensen. Styrdokumentet omfattar en handlingsplan som är uppdelad i tre steg. 

Den inleds med: ”När det är stor skillnad mellan hur det är och hur det borde vara för en elev 

ska ett åtgärdsprogram upprättas. Vid behov kontaktas speciallärarna för en kartläggning av 

problemet”.  

I första steget sker, efter en kartläggning, ett möte mellan klassföreståndare/mentor, föräldrar 

och elev där var och en beskriver sin syn på saken. Utifrån det formuleras mål, delmål och 

åtgärder. Klassföreståndare/mentor skriver ett åtgärdsprogram och tid för utvärdering bör ske 

två-åtta veckor efter mötet. 

Steg två går ut på att utvärdera målen och eventuellt formulera ett nytt åtgärdsprogram. Detta 

nya program formuleras tillsammans med det arbetslag som klassföreståndaren/mentorn ingår 
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i. Det är dock klassföreståndaren/mentorn som är ansvarig. Stöd av specialpedagog eller 

speciallärare kan fås. 

Om man, när steg ett och två är genomgånget, kan konstatera att resurserna inom arbetslaget 

och specialgruppen är uttömda när det gäller ett elevomsorgsärende, görs en anmälan av detta 

till Elevhälsan. Anmälan görs via biträdande rektor. Här redovisar man åtgärdsprogram där 

det framgår vad arbetslaget har vidtagit för åtgärder och vad målen med dessa har varit. 

Ärendet föredras sedan hos Elevhälsan med en representant för arbetslaget närvarande och 

beslut om åtgärd fattas. 

I steg tre beslutar Elevhälsan, efter genomgång av senaste åtgärdsprogram och beskrivningar 

av problemet, om ytterligare kontakter som kan behövas för att komma vidare. Ett nytt 

åtgärdsprogram diskuteras och tid för utvärdering bestäms. Formellt godkänns beslut på nästa 

Elevvårdskonferens och rektor ska vara närvarande. Exempel på insatser som beslutas här är 

anpassad studiegång, kontakt med kurator eller placering i särskild undervisningsgrupp 

(Bilaga 2). 

Normer och värderingar 

Lärare är, genom lagstiftning, pålagda att förmedla och lära ut samhällets normer och 

värderingar. Skolans uppdrag och värdegrund anges relativt detaljerat i Läroplanen (Lpo 94). 

Lpo 94 är grundad på Skollagen (1985:1100) och Grundskoleförordningen (1994:1194). I Lpo 

94 kan man läsa om ett av skolans viktigaste uppdrag, nämligen att förmedla och förankra de 

grundläggande värden som samhällslivet vilar på; ”Människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta” (Lpo 94, s.3). 

I skolan ska förmåga till inlevelse och förståelse för andra människor främjas. Aktiva insatser, 

öppna diskussioner och kunskap ska användas för att bemöta intolerans (Lpo 94, s.3). Alla 

som arbetar och verkar i skolan ska aktivt ta avstånd från det som strider mot de, i Skollagen 

och läroplanen, angivna grundläggande värderingarna.  

Undervisning kan aldrig utformas lika för alla då hänsyn till elevers olika förutsättningar och 

behov ska tas (Lpo 94, s.4). Omsorg om individen, generositet och omtanke ska prägla skolan 

och i djupare mening är utbildning och fostran en fråga om att utveckla och överföra ett 

kulturarv från en generation till nästa. Det handlar om värden, traditioner, språk och 
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kunskaper och skolan ska fungera som föräldrars stöd i ansvaret för barns utveckling och 

fostran (Lpo 94, s.5). I skolan ska eleven bemötas med respekt för sitt arbete och för sin 

person. Skolan har en viktig roll vad gäller utveckling av självkänsla och personlig trygghet 

även om grunden läggs i hemmet. ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 

växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter” (Lpo 94, s.7). 

Ansvarsfördelning 

Elevvård är något som i hög grad styrs av normer men som också skapar dem och vi belyser 

hur ansvaret för dessa frågor är fördelat. 

För rektorns arbetsområde ska en Elevvårdskonferens (på den skola vi har studerat har man 

valt att kalla denna för Elevhälsan) finnas för behandling av elevvårdsfrågor. Det finns också 

krav på vilka ledamöter som ska ingå i elevvårdskonferensen. Dessa är skolans rektor, 

elevvårdsföreträdare, såsom till exempel kurator och skolsköterska och annan berörd personal 

exempelvis klassföreståndare eller motsvarande. Sammansättningen av Elevvårdskonferensen 

beslutas närmare av rektor och den som är ordförande är rektor själv eller någon som denne 

utser. Vid sammanträden kan även andra, som rektorn givit tillåtelse, närvara och yttra sig. 

Lagen säger att protokoll ska föras och beslut kan fattas när mer än hälften av 

Elevvårdskonferensens ledamöter är närvarande (Grundskoleförordningen (1994:1194) kap 3, 

3-5 §§).  

Uppställda mål ska motsvaras av verksamheten i skolan vilket kräver att resultat följs upp 

kontinuerligt. Även undervisningsmål ska prövas och nya metoder utvecklas. Ett aktivt 

samspel mellan hemmen och eleverna och de verksamma i skolan är en förutsättning för ett 

arbete av den typen (Lpo 94, s. 7). 

Läroplanen anger kunskapsmål och riktlinjer för skolans arbete och ansvaret för dessa 

specificeras. En av de punkter som anges som lärarens ansvar är: ”läraren ska klargöra och 

med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det 

personliga handlandet.” (Lpo 94, s.9) En annan är denna: ”läraren ska samarbeta med 

hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler som en grund för 

arbetet och för samarbetet.” (Lpo 94, s.9) 
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Barn och ungdomars förutsättningar för lärande och utveckling är skolans och 

vårdnadshavares gemensamma ansvar. I riktlinjerna för detta anges att lärare kontinuerligt ska 

uppdatera föräldrar och samverka med dessa angående elevens situation i skolan, 

kunskapsutveckling och trivsel. Läraren ska också hålla sig informerad om den enskilde 

elevens personliga situation. Elevens integritet ska därvid visas respekt (Lpo 94, s.14). 

Rektor har det övergripande ansvaret för verksamheten i skolan och är pedagogisk ledare och 

chef för lärare och övrig personal. Han eller hon ansvarar för skolans mål och resultat och i 

Lpo 94 anges ett särskilt ansvar för ett antal punkter. Några av dessa är: 

 Elevvårdsverksamheten och undervisningen ska utformas så att eleverna får det 

särskilda stöd och den hjälp de behöver (Lpo 94, s.17). 

 Om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan, ska kontakt upprättas 

mellan skola och hem, (Lpo 94, s.17). 

 Stödåtgärder och resursfördelning anpassas till den bedömning av elevernas 

utveckling som lärare gör (Lpo 94, s.17). 

 För att personalen professionellt skall kunna utföra sina uppgifter, får dem den 

kompetensutveckling som krävs (Lpo 94, s.17). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att lärarens roll blir alltmer komplex då man som lärare 

förväntas hantera och lösa problem som egentligen inte är undervisningsrelaterade. Historiskt 

kan man se att lärarens roll har förändrats. Nya skolformer har införts och förändringar i 

lagstiftning har gjorts. Läraren ska också förmedla normer och värderingar vilka kan betraktas 

som ganska diffusa ibland. Detta är inskrivet i svensk lagstiftning och därmed lärarens 

skyldighet.  

 

3. Tidigare forskning 

Utifrån vårt syfte, som är att studera och öka vår förståelse för lärares roll som normskapare, 

har vi fokuserat vårt sökande efter tidigare forskning på forskning som inte, i första hand, 

handlar om det pedagogiska arbetet i skolan. Vi har istället försökt söka forskning om lärarens 

sociala roll och om lärarens andra, i lagen inskrivna, uppgifter, såsom att förmedla och 

införliva samhällets normer och värderingar och att främja elevernas utveckling till 
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harmoniska, ansvarskännande människor och samhällsmedborgare. Vi har hittat en del 

utländsk forskning som kan betraktas som relevant. Dock har det varit en större utmaning att 

hitta relevant svensk forskning som behandlar det område vi har valt att studera och resultatet 

av våra sökningar är av den anledningen ganska knappt. Detta motiverar vår studie och även 

fortsatta forskningsinsatser på området. 

Den forskning vi har valt att arbeta med har vi tematiserat i följande teman: ”skolan som 

segregerande institution”, ”lärarens roll i relation till diagnoskulturen” och ”interaktion mellan 

lärare och elev”. 

 

3.1. Skolan som segregerande institution 

I en studie av Waterhouse (2004), granskas lärares betydelse för ett eventuellt avvikarskap. 

Undersökningen utförs på fyra skolor, två i England och två i Skottland. På dessa skolor 

undersöker man de sociala processer vari lärare etiketterar elever som avvikande eller 

normala och hur lärarna medvetet ska kunna arbeta för att förhindra ett avvikarskap. 

Studien i England visar hur lärarna, när de blir intervjuade, helt naturligt använder sig av 

benämningar av eleverna som ”konstig”, ”extrem”, ”annorlunda”, ”avvikare” och ”normal”. 

Om elever som etiketterats som avvikare ibland uppträder på ett, för läraren, normalt sätt 

saknar det betydelse. Lärarna anser ändå att det normala uppträdandet är en tillfällig 

företeelse. Forskaren menar att lärarna har svårt att bryta sitt eget mönster när det gäller synen 

på elever som en gång försetts med etiketten avvikande. 

Skolverket har givit ut en antologi med fokus på särskilda behov, vilka dessa behov är, hur de 

tar sig uttryck och vem eller vilka som bestämmer definitionerna (2002, s.3). Mats Börjesson 

menar, i sitt kapitel, att ”barn i behov av särskilt stöd” har debatterats kraftigt under hela 

1900-talet. Begreppet är kulturellt betingat men idag sker definitionen av barn som avvikande 

som om hänsyn till önskningar, läroplaner, kulturella normer och skolstrukturer inte behöver 

tas. I vår kultur finns en besatthet av att upptäcka människor som är avvikande. Således finns 

också en besatthet av att korrigera dessa människor till samhällets rådande och önskade norm 

(2002, s.85). Sättet att se på forskning kring detta är, enligt Börjesson, naivt och kräver en 

historiskt opåverkad syn på avvikande. Att den historiska tidpunkten inte har någon betydelse 

för vad som är normalt. Både normalitet och avvikelse måste hållas för konstant om synsättet 
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ska hålla (2002, s.87). Samhällets föreställningar om hur något bör vara ligger till grund för 

problemdefinitioner som alla har en normativ utgångspunkt. Det som utgör grunden, när man 

vill definiera ett barn som problematiskt, är huruvida barnet har förmåga att anpassa sig till 

skolan och vuxenvärldens generella förväntningar eller inte (2002, s. 91-93). Paralleller kan 

dras till Tideman m.fl. (2004), och hans forskning om vad avvikande och normalitet i skolan 

är och vad elever med behov av särskilt stöd innebär. Tideman beskriver ett synsätt som går 

hand i hand med Börjessons beskrivning av skapandet av avvikelse, nämligen det sociala 

synsättet. I detta är det sociala institutioner och samhällets kontext som skapar ett handikapp. 

Det är systemet som brister i sina resurser, inte individens förmåga att anpassa sig efter skolan 

Särskiljning kommer att fortlöpa så länge specialklass och särskola finns att tillgå och detta 

kan, trots att det är systemet som är bristfälligt, leda till ett utanförskap för elever (2004, s.24-

27).  

Tideman beskriver hur det betygssystem som infördes i mitten av 1990-talet har medfört 

ökade krav på eleverna då det innebär att alla måste uppnå betyget godkänt utan att hänsyn 

tas till förmågor eller förutsättningar. Svaga prestationer har gjorts tydligare då det gamla 

betygssystemets lägsta betyg inte har någon motsvarighet i det nya systemet. I samband med 

införandet av ett nytt betygssystem gjordes också stora neddragningar inom skolan. 

Statistiken visar att det har dragits ned på specialpedagogiskt stöd trots att målet var att detta 

inte skulle göras. Detta har lett till större klasser och mindre tid per enskild elev. 

Specialpedagoger får, istället för att ge särskilt stöd, rycka in som hjälplärare. De minskade 

resurserna har gjort att skolan har hänvisat föräldrar till barn med särskilda behov att söka 

särskola för att barnets behov ska tillfredsställas (2004, s. 180-188). 

För att få en bild av elevernas perspektiv på segregeringen i skolan har Cohen m.fl. (2004), 

gjort en undersökning av elevers inställning till inkludering eller separation från sin ordinarie 

klass i relation till specialundervisning. Målet med studien är att få en ökad förståelse för 

elevers inställning till och preferenser kring specialundervisning i klass eller mindre 

undervisningsgrupp. Elevernas uppfattning är att undervisning i den egna klassen är positivt 

för relationer med vänner men att undervisning i specialklass är positivt för deras möjligheter 

till inlärning. Man kan dock säga att ingen undervisningsform är bättre än den andra utan 

elevens individuella behov måste vara utgångspunkten för varje beslut gällande 

undervisningsform. Det som är utmärkande för denna studie är att jämförelsen som görs 

mellan olika undervisningsmodeller har sin utgångspunkt i eleverna och deras uppfattning av 
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specialundervisning. Undervisningsmodellerna som beskrivs är en inkluderande modell med 

stödundervisning av en specialpedagog i elevens ordinarie klass. Den andra 

undervisningsmodellen är undervisning i resursrum, vilket innebär att eleven får extra stöd i 

specialklass, separerad från sin ordinarie klass. Man vill se hur eleverna upplever att dessa 

undervisningsmodeller påverkar sociala relationer och kamratskap men också den akademiska 

inlärningen. Det visar sig att endast några få elever faktiskt vet varför de har tillgång till två 

lärare i klassrummet utan de tror att den är där för att själv lära sig något eller för att rektorn 

har beordrat närvaron. Uppfattningen är att den extra läraren finns där för alla elever och detta 

ses som positivt då de kan få hjälp om de behöver. Det visar sig också att eleverna betraktar 

varandra som resurser och gärna arbetar i grupp eller par trots att en uppdelning av klassen 

ofta betyder att en stark elev ofta paras ihop med en svagare. 

 

3.2. Lärarens roll i diagnoskulturen 

En mer systematisk tillämpning av normer för psykiska och fysiska egenskaper i 

skolsammanhang, kan ses från 1920- och 1930-talen. Genom att förflytta elever från det 

vanliga skolarbetet och i stället placera dem i särskilda undervisningsgrupper, började man 

särskilja barn som på olika sätt avvek. Barn som avvek socialt och emotionellt placerades i 

observationsklasser och för ”intellektuellt efterblivna” barn handlade det om 

hjälpundervisning (Skolverket, 2002, s.89-90). 

Under andra halvan av 90-talet hävdar två läkare att lösningen på problem som kriminalitet, 

meningslöst våld och mobbing ligger i att diagnoser som ADHD och DAMP 

uppmärksammas. De menar att det finns så många som 120 000 barn med dessa eller liknande 

diagnoser. Kunskapen om dessa barn måste spridas till samhällets alla nivåer och läkarna ser 

detta som ett folkhälsoproblem (Ekman & Gillberg, 1997). Det vardagskorrigerande arbetet i 

samhället får sin start i denna debatt då det neuropsykiatriska perspektivet på barns 

uppförande vinner mark (Skolverket, 2002, s.89-90).  

Historiskt sett, vad gäller placering av elever i särskild undervisningsgrupp, är att det sker för 

barnets bästa. Motiveringen är alltid att det är det bästa för eleven. Den rådande diskursen är 

godhetens. Begreppet diskurs innebär, utifrån författarnas teoretiska förförståelse, de 

strukturella, kulturella, historiska och ekonomiska förhållanden som, genom människor, 
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kommer till uttryck genom olika typer av kommunikation; tal, skrift, bilder, musik, mediala 

forum och så vidare. Börjessons definition av begreppet diskurs är “reglerad samtalsordning 

med institutionaliserade framställningsprocedurer /…/ (där) samtalsprocedurers innehåll och 

form styrs av historiskt och kulturellt givna regler” (Börjesson, 2009, s 19). Godhetens 

diskurs innebär att politiskt inkorrekt att motivera en särskiljning med att man vill uppnå 

arbetsro i klassrummet. Man kan se en tydlig förändring; en insats av denna karaktär sågs, för 

några decennier sedan, som ett straff. Numera kämpar man för en diagnos, en avvikaridentitet 

(Skolverket, 2002, s.95). I de goda avsikterna skyms vissa aspekter av den här typen av 

korrigerande politik, bland annat ”den omfattande historiska lärdomen att barn som 

definierats som avvikande, särskilt de som placerats i särskilda arrangemang, förblivit 

avvikande” (Ibid, s.96). 

 

Även i Tidemans (2004, s.19-24) bidrag påtalas behovet av medicinska och psykologiska 

diagnoser och då specifikt skolans behov. Dessa utgör grunden för att särskiljning ska kunna 

legitimeras. Det är genom diagnostiska kategoriseringar eleverna klassificeras och mot den 

bakgrunden avgör lärarna vilka elever som har behov utöver det normala. Utan diagnos 

minskar möjligheterna till det stöd eleven faktiskt behöver och chansen att lyckas med sin 

utbildning blir mindre. Dock är det ingen självklarhet att en diagnos ger det behövda stödet. 

Skolan hänvisar till särskolan och förklarar det med bristande resurser . 

Föräldrarna är positiva till en diagnos då de menar att de får en förklaring på vissa av barnets 

beteenden och möjligheterna till extra stöd i skolan ökar. Däremot är lärare och 

specialpedagoger mer kritiska till diagnosticering: ”Det är så kvickt att sätta stämpel på folk, 

så vet man precis var man har någon, sätta in folk i fack, den är sådan – in i det facket! Sedan 

får de människorna ingen chans” (Tideman m.fl., 2004, s 201).  

Genom att förverkliga skolans vision ”en skola för alla”, skulle de elever som ses som 

avvikande, istället ses som en resurs. Utvecklingen under 1990-talet går åt motsatt håll och 

ökat antal specialpedagoger, ökad särskiljning och fler elever på särskolor är beviset för detta. 

Diagnosticering har ökat och avvikelse och kategorisering är mer vanligt än ovanligt (Ibid, s. 

225-227).  

Maas (2004) har gjort en studie i Holland, där det undersöks utifrån vilka mått elever blir 

bedömda och hur stor risken är att elever blir sedda på som problematiska. Fokus ligger på 
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processer och egenskaper kring eleverna och hur denna kontext har betydelse när det gäller 

elevernas prestationer. Man har tittat på interaktionen mellan elev och lärare. Utgångspunkten 

är processen i vilken lärarna kommer fram till en bedömning av elevernas prestationer och 

huruvida denna bedömning grundar sig på elevens individuella egenskaper eller de faktiska 

prestationerna. Forskningsfrågan i denna studie är: 

I vilken utsträckning är karaktärisering av elever som problematiska och den konsekventa 

hänvisningen till specialundervisning, grundad på elevens egenskaper?  

I klassrummet tas större hänsyn till prestationssvaghet än till dåligt uppförande och 

hänvisning till specialundervisning sker, i större utsträckning, på grund av dåligt uppförande 

än dåliga prestationer. 

 

3.3. Interaktion mellan lärare och elev 

I studien av Waterhouse (2004) presenteras ett arbetssätt som används på de två skolorna i 

Skottland. Arbetssättet går ut på inkludering och intentionen är att skapa en medvetenhet 

kring stämpling och hur lärares beteenden och etikettering kan bli en del av 

stämplingsprocessen. Initiativet till detta är regeringens och målet är att tidigt upptäcka 

potentiella avvikare för att förhindra ett eventuellt utanförskap. Man vill förstå hur skapandet 

och upprätthållandet av avvikande påverkas av interaktionsprocesser och man tittar på den 

process där ”de andra” skapas och lärarnas försök att tolka och skapa betydelse i den. 

Arbetssättet har effekt och genom ökad medvetenhet hos lärare och speciallärare kan man 

tidigt upptäcka elever som balanserar på gränsen till avvikande. Man ser också att arbetssättet 

har effekt på eleverna; de uppfattar sig själva som normala. 

LaRusso m.fl. (2008) presenterar en studie som undersöker den roll lärare och andra vuxna i 

skolan kan spela för att främja hälsosamma normer och beteenden hos high school ungdomar 

(14-18 år). Skolklimatet kan sättas i relation till ungdomarnas hälsorisker, både indirekt och 

direkt. En tydlig koppling kan ses mellan elevernas känsla av tillhörighet i skolan, känsla av 

att lärarna bryr sig och en lägre frekvens av ohälsosamma aktiviteter. Ett respektfullt 

bemötande där eleven känner sig lyssnad på och värdesatt visar sig ha positiv effekt på 

elevens normer och beteenden. Också umgänge med andra ungdomar, vars normer och 



20 

 

beteenden är mindre hälsosamma, avtar. Det visar sig också att bättre social tillhörighet, som 

är en effekt av ett respektfullt klimat och stöd från lärare, kan associeras med lägre nivåer av 

depressiva symptom hos den enskilde individen. Lärarens roll blir genom detta mer 

betydelsefull och alla vinner på ett respektfullt klimat. 

Tideman m.fl. (2004, s.188-191) beskriver däremot en tveksamhet hos lärare kring hur de bör 

agera kring elever med koncentrationssvårigheter som därför ses som stökiga. Behovet av 

extra stöd har ökat på grund av att sociala problem men lärarna säger sig inte veta hur de ska 

tackla just sociala problem. Dock är både lärare och skolledare överens om att det som är 

svårast med arbetet i skolan är problem med disciplin och beteenden.  

 

3.4. Sammanfattning av tidigare forskning  

I den tidigare forskning vi har valt har vi kunnat se tre olika teman. Det första temat är skolan 

som segregerande institution, där vi har tittat bland annat på skolans särskiljande system. Det 

andra temat vi har sett är lärarnas roll i diagnoskulturen. Här har vi kunnat se hur skolan på 

olika sätt påverkas av den allt starkare diagnoskulturen. I det tredje temat, som är interaktion 

mellan lärare och elev, ser vi hur lärares agerande kan ha betydelse för ett eventuellt 

avvikarskap. 

 

4. Teori – Den stämplingsteoretiska traditionen 

4.1. Regelorienterad stämpling 

Stämplingsteori syftar, enligt Becker, till att få fatt i andra aspekter av hur avvikande skapas 

än de traditionella. Detta hjälper oss att analysera resultatet och utöka vår förståelse för 

samma fenomen. Becker är den sociolog som oftast blir förknippad med teorin. Han beskriver 

hur stämpling och etikettering skapar en avvikande identitet och inte ett avvikande beteende i 

sig. Först när andra har satt stämpeln ”avvikande” på beteendet blir det avvikande (Hilte, 

1996, s. 118). Den aspekt av avvikande som Beckers teori behandlar är socialt konstruerad 

och skapas av sociala grupper vars regler överträds. Det är alltså den bestämmande gruppen 

som, genom tillämpning av gruppens regler, avgör om en handling eller individ är avvikande. 
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Med andra ord är inte avvikande eller etikettering något annat än en följd av andras 

reaktioner. En individ kan bli utpekad som avvikare utan att ha brutit mot någon av den 

bestämmande gruppens regler. Etiketteringsprocessen är således inte ofelbar. Exempelvis 

kläder eller en dialekt kan vara faktorer som avgör om etikettering tillämpas eller inte. En 

handling betraktas också olika beroende på vem det är som utför den. Handlingen kan också 

vara rätt i en kontext men fel i en annan (Becker, 2006, s.22-25). 

En individs handlingsmöjligheter och omgivningens förväntningar på densamma förändras 

vid tillämpningen av avvikarstämpeln. Individen placeras, mot sin vilja, in i en ny kategori av 

människor och får en ny, påtvingad, identitet. Det ställs mycket höga krav på individen för att 

den ska kunna ta sig ur denna kategori och in i en annan. Kraven är betydligt högre än de som 

ställs på dem som redan befinner sig i den önskade kategorin. Den stämplade måste vara 

tålmodigare, skötsammare, smartare osv. (Berg, 1975, s.144-145). I alla sociala grupper 

skapas regler. Det är också gruppen som bestämmer hur dessa regler ska tillämpas och 

överträdelse av dem kan medföra sanktioner som exempelvis ett utanförskap för individen 

som blir utpekad som regelbrytare; avvikare. En oförmåga att följa, det för gruppen aktuella 

regelverk, är alltså det som utgör själva avvikandet (Becker, 2006, s.22). 

För att ett regelbrytande ska få konsekvenser krävs det att regeln upprätthålls och det görs 

känt för omgivningen att ett regelbrytande har ägt rum. Någon måste ta initiativ till att regeln 

tillämpas (Ibid, s.107). 

 

4.2. Moraliska entreprenörer 

Becker använder sig av ett begrepp som han kallar moraliska entreprenörer. Han beskriver 

moraliska entreprenörer som initiativtagare till nya regler. Entreprenörerna delas upp i två 

grupper; regelskapare och regelövervakare. Regelskaparen är kampanjdrivande och kan ses 

som lite av en korsfarare. Han är inte nöjd med redan existerande regler eftersom det finns 

något som stör honom allvarligt. Hans moraliska inställning är absolut och ser han något ont 

är det ont rakt igenom och inga förbehåll finns. Utan korrigerande regler är hans upplevelse 

att ingenting i världen kan gå rätt till (Ibid, s.125). Regelskaparen kan starta ett korståg för att 

få till den regel han saknar och ett framgångsrikt sådant resulterar i att en ny regel skapas och 

att ett tillämpningssystem etableras samtidigt. Dock är en följd av ett framgångsrikt korståg 
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att regelskaparen blir sysslolös. Han kan då utöka sitt intresse och nya saker som behöver 

rättas till kan upptäckas. Situationer som kräver nya regler och onda ting som behöver 

åtgärdas blir det som faller innanför ramen för regelskaparens sikte (Ibid, s.128-129). Den 

formella formen av regelskapare är exempelvis jurister vars expertråd används vid 

utformandet och antagandet av lagförslag (Ibid, s.127). 

För övervakning av en ny regel etableras en uppsättning funktionärer; regelövervakarna 

(Becker, 2006, s.130). Regelövervakarna tenderar att ha en negativ syn på människans natur 

och denna syn blir starkare som en effekt av hans dagliga erfarenheter. Varje dag tycker han 

sig se människor som stämplar sig själva som avvikande genom att kontinuerligt upprepa 

brytande av regler (Ibid, s.132). En värdering av hur viktigt eller stort brottet är sker ofta 

eftersom regelövervakaren inte har något eget intresse av det specifika innehållet i regeln.  

Om beteendet leder till att individen stämplas som avvikare är avhängigt av andra faktorer än 

det egentliga beteendet. Exempelvis kan regelövervakarens arbetssituation, och det eventuella 

trycket därifrån, framkalla hans reaktion. Regeltillämpningen och skapandet av avvikarskap 

sker selektivt. Om regelövervakaren upplever att han måste bevisa behovet av sig själv kan 

det vara en motivering till reaktionen (Ibid, s.134). 

Den formella typen av regelövervakare är exempelvis polisen. Polisens arbete är att tillämpa 

regeln vare sig han finner innehållet i den intressant eller inte (Ibid, s.131). 

 

4.3. Stigma  

Goffman perspektiv på stämpling och avvikande påminner i stor utsträckning om Beckers 

stämplingsteori. Dock använder sig Goffman av andra begrepp såsom stigma och 

stigmatisering. Ett stigma innebär en egenskap som en individ besitter och som på något sätt 

gör honom olik den övriga gruppen. Goffman delar in sådana egenskaper i tre kategorier; 

kroppsliga missbildningar såsom fysiska funktionshinder, brister i den personliga karaktären, 

exempelvis viljesvaghet och den tredje kategorin är relaterad till etnicitet och religion. 

Egenskaper ur någon av ovannämnda kategorier kan leda till att individen reduceras från 

fullständig gruppmedlem till ovärdig sådan. Följden blir att individen blir utstött och denna 

typ av stämpling kallar Goffman för ett stigma; individen är stigmatiserad. Det handlar om att 

individen inte klarar av att leva upp till de förväntningar gruppen har på honom. Dock grundar 
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sig dessa förväntningar på en faktisk egenskap hos den stigmatiserade individen (Goffman, 

1972, s.12-14). Följden kan bli att individen, trots korrigering av exempelvis ett fysiskt 

handikapp, ändå inte når upp till en bild av sig själv som värdig medlem av gruppen. Bilden 

av det förflutna finns alltid kvar. Han ser inte på sig själv som en ”normal” individ utan som 

en individ med ett korrigerat ”fel” (Ibid, s.18).  

 

4.4. Socialisation - föräldrars och samhällets stämpling 

Goldberg (2005) beskriver ytterligare en aspekt av stämpling och avvikande vilken har sitt 

ursprung i symbolisk interaktionism och Meads teori om socialisation. Mead (Mead, 1976) 

var socialpsykolog och strävade efter att visa att medvetandet om vem man är som individ, är 

en kreation av det sociala samspelet. Mead menar att den process som kallas socialisation, 

pågår under en hel livstid och innebär att individen skolas in i en kulturell och social 

gemenskap. Det är genom socialisationen individen utvecklar en bild av sig själv, ett jag. 

Jaget finns inte från födseln utan utvecklas i det sociala samspelet med andra. Jaget är ett 

resultat av relationer, sociala erfarenheter och aktiviteter. 

Också Goldberg (2005) tänker sig att ett nyfött barn inte har någon självbild utan att 

självbilden är något som utvecklas i den process som kallas socialisationsprocessen. 

Socialisationsprocessen är livslång och i denna process får barnet, av sina signifikanta andra, 

kunskaper som är relevanta för det samhälle det föds in i. Ett nyfött barn är en aktiv varelse 

och det är omgivningens reaktioner på dess handlingar som ger det möjlighet att lära sig 

normer, att skilja rätt från fel. I Socialisationen formas barnets beteende med hjälp av det 

sociala samspelet mellan barn och signifikanta andra och förmåga till anpassning, att lära sig 

nya saker och utvecklas individuellt görs möjligt. Enligt Goldberg är alla barn avvikare 

eftersom de omöjligen kan känna till regler och normer och därför ständigt bryter mot dem. 

Det är föräldrars, eller motsvarandes, reaktioner som ger barnet chans att lära sig och de flesta 

barn lär sig att de är bra, dock är inte deras handlingar alltid acceptabla. Om barnet däremot 

får tillräckligt många ”felaktiga” reaktioner från sina signifikanta andra, blir budskapet att det 

är barnet som individ som är fel, inte handlingen. Detta är föräldrars stämpling och kan utgöra 

det första steget mot avvikarskap. Föräldrarna har, genom sina olämpliga reaktioner, 

misslyckats med att hjälpa sitt barn att utveckla en positiv självbild (s.96-97). I denna del av 
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socialisationsprocessen är det föräldrar som är de viktigaste socialisationsagenterna och 

processen kallas för primär (Ibid, s.95). 

Den andra delen av socialisationsprocessen, som kallas sekundär, inträder lite senare i 

uppväxten när barnet tar sina första steg ut i livet och det övriga samhället. Här tas den 

viktigaste rollen som signifikanta andra över av kamrater, skola, lärare, massmedia och olika 

organisationer och föreningar. Det är dessa människors reaktioner som nu ska hjälpa barnet 

att förstå vilka normer som är aktuella i den kultur det ingår i. Föräldrars stämpling och den 

primära avvikelsen präglar barnets beteende i de första kontakterna med samhället men ju 

äldre barnet blir och ju fler erfarenheter det får, går beteendet mot att bli socialt styrt. Det är 

dock fortfarande omgivningens reaktioner som är mest betydelsefulla och om 

barnet/ungdomen även av samhället; skola, kamrater och andra, får reaktionen att det är mer 

än bara dess handlingar som är oacceptabla, inträder det andra stadiet av avvikarskapet – 

samhällets stämpling. Barnet/ungdomen får bekräftat att det är han/hon som individ det är fel 

på (Goldberg, 2005, s.98-99). 

 

5. Metod 

5.1. Hermeneutisk ansats 

Utifrån vårt syfte, som är att studera och förstå lärares roll som normskapare, har vi valt att 

genomföra vår studie med hjälp av hermeneutisk metod. Eftersom vi utgår ifrån en teori, 

stämplingsteorin, väljer vi en deduktiv metod med vilken vi anser oss bäst kunna besvara vårt 

syfte. Den kunskap som uppnås med hjälp av hermeneutisk metod är förståelse för ett visst 

fenomen. Vi vill uppnå en djupare förståelse för den normskapande roll som lärare har, och vi 

vill se hur olika delar påverkas av varandra. Vi tror också att ämnet vi valt att studera kan 

innehålla delar som är tabubelagda och som man därför inte pratar om. Detta styrker vårt val 

av metod då den hermeneutiska metoden strävar efter att se, tolka och förstå det som inte 

sägs; det som kan läsas mellan raderna. Hermeneutiken söker efter en djupare betydelse, den 

underliggande meningen i det uttalade (Dahlberg, m.fl. 2008, s.281). 

Den hermeneutiska tolkningsprocessen, vilken kan liknas vid att lägga ett pussel, är den 

metod som lämpar sig bäst för vårt syfte. Delarna belyser helheten och helheten hjälper oss att 

förstå och tolka delarna (Ödman, 1979, s.78). För att uppnå en förståelse av exempelvis 
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språket, är tolkning verktyget (Dahlberg, 2008, s.65–66). Att se delarna i relation till helheten 

och att belysa helheten genom att titta på delarna utgör, inom hermeneutiken, grunden för att 

uppnå en djupare förståelse (Ibid, s.281). Det finns ett ömsesidigt beroende mellan delarna 

och helheten. För att kunna lägga pusslet måste det finnas en föreställning om vilket 

slutresultat man kommer att uppnå. Utan en sådan föreställning når pusselläggandet aldrig sitt 

slut. Dock måste vi också ha en uppfattning om vad de olika bitarna betyder. Annars kan vi 

inte förstå helheten (Ödman, 1979, s.78). Det som kännetecknar förståelsen är det omedvetna 

men ständigt förekommande pendlandet mellan delar och helhet och detta har begåvats med 

ett speciellt begrepp inom hermeneutiken; den hermeneutiska cirkeln. Denna kan ses som en 

bild av hur tänkande, förståelse och tolkning fungerar (Ibid, s.79). Del och helhetsförhållandet 

har upplevelsen som grund och i det förhållandet uppstår meningen - den hänger inte i luften, 

redo att plockas ner. Man omges av objektifieringar i livet och för att förstå dessa måste en 

relation till dem etableras (Ibid, s.80). 

 

5.2. Förförståelse 

Man kan aldrig ställa sig utanför sig själv när man studerar verkligheten och hermeneutiken 

medger att allt man ser, ser man utifrån olika aspekter. Man kan och bör ta del av andras 

arbete och erfarenheter, läsa mycket och samla in olika typer av material. Detta leder dock 

inte till att man kan ställa sig utanför sitt liv, sina bemödanden och sina föreställningar. Att vi 

är historiska varelser påverkar alltid hur vi tolkar och förstår (Ödman, 1979, s.10). Den 

historiskt givna förförståelsen är grunden för vår förståelse. Förförståelsen är vår faktiska 

förståelse; vi kan inte förstå utan att redan ha förstått” (Ibid, 1979, s.81). För att tolka sitt 

material med hermeneutisk metod, använder man sig av sin förförståelse. Till sin förförståelse 

behöver man, som forskare, ha ett medvetet förhållningssätt så att dess roll i 

tolkningsprocessen inte blir slumpmässig. Hjälp till den medvetenhet som krävs, kan vara att 

skriva ner sin förförståelse. Detta bör göras både innan och under forskningsprocessens gång. 

Resultatet av studien riskerar att påverkas om inte förförståelsen blir tydliggjord. Det är upp 

till forskaren att avgöra vilka delar av förförståelsen som är väsentliga (Dahlberg, m.fl., 2008, 

s.279). För att man ska kunna upptäcka och se något nytt, menar Gadamer att ett öppet sinne, 

en öppenhet, krävs. Detta är det naturliga sättet för människan att möta sin omvärld (Ibid, 

2008, s.76). Vår tradition och vår förförståelse är det som utgör grunden för förståelse. I alla 
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typer av kvalitativ forskning, är medvetenhet kring hur förförståelsen påverkar 

forskningsprocessen viktig och i hermeneutisk forskning måste den tydliggöras, reflekteras 

över och kontrolleras. Allt för att forskningen inte bara ska resultera i en bekräftelse av något 

forskaren redan vet. Om förförståelsen nonchaleras riskerar resultatet bli endast en reflektion 

av forskarens egna erfarenheter (Ibid, 2008, s.135). 

Utifrån hermeneutisk metod väljer vi de delar av vår förförståelse som vi anser kan ha 

inverkan på vår tolkning av vårt material. Vi avser att, på ett klart och tydligt sätt, redogöra 

för den förförståelse som vi anser oss ha och som är av relevans. I processen att upptäcka nya 

fenomen, är vår avsikt att beakta vår förförståelse så att dess inverkan på vår tolkning inte blir 

hindrande. Vårt mål är att göra vårt bästa för att resultatet av vår studie inte ska påverkas i 

negativ bemärkelse. 

Vår förförståelse 

Genom vår utbildning har vi byggt upp en relativt stor förförståelse kring det valda området. 

Denna grundar sig på olika teorier och perspektiv som vi anammat i olika stor utsträckning 

och som utgör en del av de glasögon vi ser vår omvärld igenom. Även det socialt grundade 

synsättet på den verklighet vi lever i utgör en stor del av vår förförståelse och i detta synsätt 

ingår alla våra normer, värderingar och förutfattade meningar. Uppväxten och signifikanta 

andra har en stor betydelse för hur man uppfattar sin omvärld. 

En erfarenhet som vi tror påverkar vår förförståelse i ganska hög grad, är vår egen 

grundskoletid. Utifrån den har vi egna upplevelser av elever som placerades i 

specialundervisningsgrupper men också av lärare som, vi upplevde, stöttade elever och visade 

engagemang i varierande grad. 

Vår förförståelse är, till stor del grundad på att en av oss har gjort sina arbetsplatsförlagda 

studier på samma skola som vi valt att utföra vår studie på. Under den perioden ingick 

deltagande i Elevhälsokonferensen vilket gav inblick i hur en anmälan av en elev med 

problem av något slag, kunde gå till. En stor del av de arbetsplatsförlagda studierna var 

förlagda till ”specialavdelningen för elever med särskilda behov”. Detta gav ett intryck av hur 

miljön är och hur verksamheten fungerar. 
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Vi tror att en placering i specialundervisningsgrupp kan ha en stämplande effekt och att 

elevens sociala relationer blir lidande. Då vi utgår ifrån den stämplingsteoretiska traditionen 

utgör också denna en del av vår förförståelse. 

 

5.3. Urval 

När man samlar in data i enlighet med hermeneutisk metod utgår man från tre kriterier och 

dessa är fenomenets natur, strävan efter att gå till själva fenomenet och forskningsfrågan i 

dess kontext. Undersökningsenheterna väljs utifrån det syfte studien har men också utifrån att 

de har erfarenhet av det fenomen forskaren har för avsikt att undersöka (Dahlberg, m.fl., 

2008, s.176-177). Eftersom man inte på förhand vet vad materialet kommer att innehålla, kan 

man heller inte förutbestämma antalet undersökningsenheter (Ibid 2008, s.175). Utifrån de 

strategiskt definierade kriterier som finns, görs urvalet med hänsyn till de förteorier och 

förutfattade meningar forskaren har innan studien påbörjas (Holme & Solvang 1997, s.101). 

Forskaren måste, för att kunna göra ett strategiskt urval, ha kunskap om den grupp han ska 

välja sina undersökningsenheter ur. Man bör som forskare också kunna anta att de personer 

man väljer besitter goda kunskaper gällande det fenomen man har för avsikt att undersöka 

(Ibid, 1997, s.104). När det gäller material som kan användas för forskning i livsvärlden finns 

i princip inga gränser. Man kan dock säga att exempelvis enkäter och frågeformulär är 

material med begränsat värde. Intervjuer och observationer är värdefullt material men även 

målningar och skriven text, såsom dagböcker, kan användas (Dahlberg, m.fl. 2008, s.171). I 

relationen mellan subjektet och fenomenet uppkommer betydelsen av det som uttrycks i 

materialet vilket är det viktigaste (Ibid, 2008, s.172). 

Vårt urval 

Vårt urval består av åtta stycken lärare på en stor högstadieskola i en stad i Mellansverige. 

Gemensamt för dessa åtta lärare, är att de alla har gjort en anmälan angående en eller flera 

elever till Elevhälsan, vilket också var vårt urvalskriterium. Vi har gjort vårt urval på det sätt 

som vi gjort för att vi tänker oss att det finns ett resonemang och en diskussion innan en 

anmälan görs. Vår föreställning är att en sådan anmälan kan ses som en normskapande 

handling och vi är intresserade av det föregående resonemanget. Könsfördelningen i vårt urval 
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är sex stycken män och två stycken kvinnor. Åldersfördelningen i urvalet är mellan 25 och 50 

år. Sju av dessa har slutfört sin lärarutbildning.  

Argumentet för att välja bort de lärare som inte gjort en anmälan till Elevhälsan är att vi 

tänker oss att de resonerar annorlunda kring elever som de upplever har problem av något 

slag. Då vårt syfte är att studera och förstå lärares roll som normskapare anser vi det vara mer 

intressant att studera de lärare som faktiskt har agerat kring denna typ av problematik. Även 

om icke-handlingar också kan ses som normskapande tänker vi oss att faktiska handlingar är 

ett tydligare sätt att skapa normer.  

 

5.4. Genomförande 

Vi kontaktade en av den valda skolans biträdande rektorer med en förfrågan om tillstånd att få 

utföra undersökningen på skolan. Vi förklarade i grova drag vad syftet med studien är. Vi bad 

också om assistans att hitta respondenter utifrån, av oss, uppsatt kriterium. Detta kriterium var 

att respondenterna skulle ha gjort en anmälan av en elev till Elevhälsan. Detta gjorde vi för att 

vi inte har tillgång till någon översikt av vilka som gjort en anmälan. Vi saknade också 

tillgång till scheman och liknande och behövde därför hjälp med det rent organisatoriska. 

Dock är vi medvetna om att vi, på detta sätt, inte kan kontrollera vårt urval och att urvalet av 

lärare kan ha varit styrt av rektor. Lärarna som passade in på vårt kriterium fick föreslå en tid 

som passade dem och utifrån det gjorde vi ett körschema och bokade ett mindre samtalsrum i 

skolans egna lokaler. Samtalsrummet är ett rum lärarna är vana vid och därför, tror vi, att det 

kan betraktas som en miljö där läraren känner sig bekväm. Intervjuerna varade mellan 40 och 

60 minuter. 

Intervjuerna gjordes av oss två tillsammans och spelades, efter tillåtelse från respondenten, in 

på band. Intervjufrågorna ställdes utifrån en intervjuguide med målet att täcka in de områden 

som är relevanta utifrån våra frågeställningar. Intervjuguiden utformades så att vi skulle 

kunna få svar på ett antal frågor runt stämplingsprocessen. Där det behövdes kompletterade vi 

med följdfrågor. Avsikten var att intervjuerna skulle bli mer samtalslika vilket vi lyckades bra 

med. Utifrån intervjuguiden lät vi respondenten styra samtalet i så stor utsträckning som 

möjligt. Intervjuerna transkriberades sedan till utskriven text vilken har analyserats utifrån 

den valda teorin, stämplingsteorin. Utsagorna har delats in i teman där vi har tyckt oss kunna 
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se gemensamma mönster för det sagda. Utifrån detta har vi gjort en tolkning där vi kommit 

fram till vårt resultat. 

 

5.5. Etik 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra huvudkrav vad gäller forskningsetik. Dessa huvudkrav 

är: samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskningens syfte ska delges de som är berörda av 

forskningen. Samtyckeskravet innebär att de deltagande själva bestämmer och kan avbryta sitt 

deltagande när de vill. Är medverkanden under 15 år och undersökningen är av känslig 

karaktär krävs godkännande från målsman. Konfidentialitetskravet betyder att deltagarna i 

undersökningen ska förhållas anonyma och förvaring av uppgifter om dem ska ske på ett 

sådant sätt att förstnämnda krav kan uppfyllas. Nyttjandekravet går ut på att insamlad data 

endast tillåts användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vi har uppfyllt de etiska kraven genom att informera de deltagande om att de är anonyma och 

inga svar kommer att kunna härledas till den som har avgett det. Vi har, i uppsatsen, fingerat 

namnen på deltagarna. Eftersom vårt urval omfattar endast två kvinnor har vi valt att ge alla 

respondenter ett efternamn, för att inte avslöja vilka svar som har avgetts av kvinnor. Vi har 

också utelämnat namnet på skolan och orten som skolan finns på. Deltagarna fick också 

information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Både bandade intervjuer 

och transkriberade intervjuer har förvarats oåtkomligt för obehöriga och kommer, efter 

användning, att förstöras. Deltagarna informerades om studiens syfte och allt material har 

endast använts i forskningssyfte. 

 

6. Analys, tolkning & resultat 

Intentionen med vår studie är att studera och förstå lärares roll som normskapare. Den 

hermeneutiska metoden hjälper oss att förstå lärares normskapande roll som fenomen 

(Dahlberg, m.fl. 2008, s.281). Vi väljer att göra vår analys i tre steg i enlighet med 

hermeneutiken. I det första steget presenteras en helhetssammanfattning av varje intervju. 

Detta ger en bild av helheten och för att belysa delarna är det andra steget i analysen en 
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tematisering av intervjuerna. Delarna hjälper oss att förstå helheten av det område vi valt att 

studera. Här ska vi försöka se och tolka det som den hermeneutiska metoden strävar efter; det 

som inte uttalas, det som står att läsa mellan raderna. Vi ska försöka finna en djupare 

betydelse och en underliggande mening i det som sägs (Ibid,s.281). I det tredje och sista 

steget länkar vi vår analys till den stämplingsteoretiska traditionen och diskuterar vad våra 

resultat säger om teorin och vad teorin säger om våra resultat. 

 

6.1. Sammanfattning av intervjuer – första tolkningen 

På skolan där vi gjort vår studie har man, i vissa arbetslag, ett ”tre-lärarsystem” . Detta 

innebär att man, i svenska - och matematikundervisningen delar två klasser på tre lärare för att 

minska elevantalet per lärare. I NO - undervisning har man 20 elever i varje grupp på grund 

av undervisningslokalernas förutsättningar. Under SO-lektioner finns ibland tillgång till en 

extra lärare på grund av tjänstefördelning. Detta innebär att läraren fungerar som resurs i 

andra klasser än sin egen för att komma upp i rätt antal arbetstimmar. När det gäller 

undervisningen i engelska, delar man in klassen i något som en av respondenterna kallar 

nivågruppering. Grupperingen sker utifrån elevers förutsättningar och prestationer. Samma 

respondent beskriver resultatet av denna indelning som en svagare och en starkare grupp. I 

den svaga gruppen finns endast möjlighet till betyget Godkänd. I den starkare kan man dock 

uppnå högre betyg. Det finns också möjlighet till att få ha vissa lektioner i halvklass men då 

måste elevantalet överstiga 31 elever. När man på skolan talar om 

specialundervisningsenheten kallar man den för ”Specen”.  

Respondent Andersson 

Andersson är mellan 40 - 45 år och har varit verksam som lärare sedan lärarutbildningen i 

början av 2000-talet. Respondenten undervisar i Svenska och Engelska. När vi frågar om 

synen på klassernas storlek svarar Andersson att denne skulle vilja ha mindre klasser generellt 

då 30 elever är mycket och att det egentligen är för många. Problemet ligger i att hinna med 

att hjälpa alla. I Engelska har de nivågrupperingar och vissa lektioner är klassen dessutom 

uppdelad i grupper, vilket respondenten ser som en fördel för då hinner man bättre. Dock 

säger Andersson, att skulle man ha mindre klasser så skulle man inte ha möjlighet till denna 

extra hjälp, så denne har hellre stora klasser.  
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Andersson ser sig som en aktiv person som går runt och försöker hinna med alla elever när vi 

frågar om fördelning av dennes tid i klassrummet. Respondenten beskriver hur det är att 

”springa som en skållad råtta” när man har en sjunde klass och 27 händer är uppe i luften 

samtidigt. När vi frågar om någon elev/grupp får mer tid säger Andersson att det säkert är så 

men aldrig medvetet utan de som räcker upp handen är dem som får hjälp. Andersson lägger 

till att denne har koll på de elever som behöver lite mer hjälp och att med dem vill 

respondenten kunna sätta sig ner och se till att de klarar sig.  

När vi frågar Andersson om vilka problem denne kan se, anser denne att spännvidden är ett 

problem. Att det är allt från jätteduktiga till svaga elever, det är svårt att hinna få alla att 

utvecklas med arbetsuppgifter anpassade efter allas nivåer. Nivågruppering är något 

Andersson rekommenderar eftersom eleverna då får jobba utifrån egna förutsättningar och har 

möjlighet att byta grupp. Detta har löst många problem för lärarens möjlighet att hinna med 

alla elever. Respondenten säger att hjälp från speciallärare eller från specialpedagoger går att 

få om man behöver det och tid finns. Det är bra att få hjälp av någon som är mer kunnig inom 

området än en själv. Resonemanget man har innan man gör en anmälan till Elevhälsan säger 

Andersson är beroende på olika sorters problem som betyg, sociala problem m.m. Att det är 

en oro för eleven på något sätt men att man, innan anmälan görs, provat många saker och 

diskuterat med sig själv och kollegor. Generell uppfattning om Specen enligt Andersson, är 

att det är bra för de som vill ha hjälp och är ambitiösa men att de som inte vill det, bara kan 

fördriva sin tid där. Andersson säger att det läggs ner för mycket resurser på dem som inte vill 

och är stökiga.  

Respondent Bengtsson 

Bengtsson är mellan 30 – 35 år och undervisar i matematik och NO. Respondenten har varit 

verksam som lärare sedan utbildningen som avslutades i början av 2000-talet. Bengtsson 

anser att klassernas storlek gör att man i mindre mån hinner med eleverna på det sätt man 

behöver men att klassernas storlek har att göra med ekonomin. Respondenten fördelar sin tid 

på de elever som räcker upp handen och har infört en hjälplista för att denne ska veta vem 

som först räckte upp handen. Bengtsson säger att den som vill ha hjälp är den som får hjälp 

och att Bengtsson sitter kvar längre hos någon elev om det behövs.  

Svaret på frågan om vilka problem respondenten ser i skolan är klassernas storlek, att eleverna 

inte är tysta på lektionerna, saknar material och genom detta tycker sig Bengtsson se 
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bakomliggande problem som sociala problem eller liknande. Lösningar på problemen, säger 

Bengtsson, kan vara att prata med personalen på Specen för de har mer kompetens och andra 

sätt att agera på och/eller att prata en extra gång med eleven som respondenten anser antingen 

har problem eller verkar ha det jobbigt på något sätt. Bengtsson säger att innan denne gör en 

anmälan till Elevhälsan pratar denne med andra omkring sig, testar olika varianter att 

undervisa på och när respondenten anser sig inte kunna klara av problemet, gör denne en 

anmälan till Elevhälsan.  

Tanken om Specen, enligt Bengtsson, är att den är för liten för alla de elever som behöver 

komma dit och för lite personal för alla elever som är där. Bengtsson säger att det i en del fall 

kan vara bättre att ha en specialpedagog med i arbetslaget men att det beror helt på vilket 

slags problem som finns.  

Respondent Carlsson 

Respondent Carlsson undervisar i svenska och engelska. Carlsson är mellan 40-45 år och har 

varit verksam som lärare sedan sin utbildning i slutet av 90-talet. Carlsson anser att storleken 

på klasserna skulle vara bättre om de var mindre och är positiv till de olika system dem har på 

skolan då dem delar upp klasserna i mindre grupper. Respondenten anser att mycket tid går åt 

till att agera polis istället för pedagog när det gäller att få ordning på klassen.  

De elever som behöver extra hjälp försöker Carlsson ge det, men säger också att man måste 

ge tid och uppmärksamhet till dem som är självgående. Den grupp/elev som får mer tid av 

Carlsson, är dem som behöver det men Carlsson säger också att viss tid kan gå till de elever 

som söker en slags vuxenkontakt som inte har med undervisningen eller ämnet att göra. Att 

eleven vill få uppmärksamhet och ha någon vuxen att prata med.  

Problem i skolan säger respondenten, är att elevers sociala problem har ökat i omfång. 

Carlsson säger att problemen alltid funnits men att dem, först nu, kommer upp till ytan. Andra 

problem säger respondenten, är att eleverna nu i större utsträckning har läs- och 

skrivsvårigheter och att Stenein - skalan, ett slags normalitetskurva utifrån elevens ålder, fått 

ändras för man inte kunnat plocka ut de elever som är i mest behov av hjälp. De nationella 

proven har blivit enklare men poängen för betygen är samma som förut. Carlsson ser en 

lösning på detta och det är att man kan ha olika slags verksamheter för eleverna; en för dem 

med läs- och skrivsvårigheter, en för stökiga barn och en för de ”normala” barnen. Carlsson 
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tar i sammanhanget upp politikernas vision om ”en skola för alla” och hur de tror att man ska 

kunna forma alla elever utifrån en mall som många nu faller utanför. Respondenten säger att 

alla elever inte är lika och respondenten menar att man inte borde ha en sådan utformning 

eftersom alla, som sagt, inte passar i den mallen.  

Innan en anmälan till Elevhälsan vill Carlsson ha testat olika varianter av undervisning, pratat 

med andra lärare och föräldrar. Respondenten vill också ha pratat med sin medmentor och 

vara överens med denne. En anmälan blir det först när Carlsson anser att det inte finns något 

mer denne kan göra för att hjälpa en elev.  

Respondent Davidsson 

Respondent Davidsson undervisar i matematik och No och utbildade sig i början av 2000-

talet. Respondenten har varit verksam sedan dess och är 30-35 år gammal. Davidsson anser att 

det inte är någon fördel med stora klasser utöver ekonomiska. För elevernas del, är det en 

nackdel för att man inte hinner med alla och de svaga och tysta får inte den tid de behöver. 

Man ser inte de eleverna helt enkelt säger Davidsson men att deras system, med halvklass i 

vissa ämnen och lektioner, absolut är en fördel för då hinner man mera.  

När Davidsson fördelar sin tid mellan eleverna blir det att dem som frågar som får hjälp men 

också de elever som respondenten vet är svagare, kan få lite mer hjälp. De elever som inte 

frågar eller är tysta brukar Davidsson gå och titta till under lektionerna för att se att de förstått 

och hänger med i det dem gör. Davidsson anser att det är de svaga eleverna som får mer tid 

och hjälp men att det finns lektioner när de starka eleverna får mer uppmärksamhet. Det 

problem som Davidsson ser är, att inte hinna med de svaga eleverna och möjligtvis stökiga 

elever. Davidsson beskriver dock att nästan alla respondentens klasser bara har ett fåtal 

stökiga elever och att den egna klassen ser det som status att vara duktig och plugga mycket 

vilket är till fördel.  

Problem säger Davidsson, är tidsbegränsningen och de svaga eleverna. Respondenten säger 

att en anmälan till Specen är för att det är en svag elev som behöver hjälp och att Davidsson 

efter flera försök, inte sett någon förbättring och därför anmält denna elev till Specen. 

Davidsson säger att denne inte har full koll på hur Specen fungerar men anser att Specen 

borde vara större för att öka tillgängligheten så att fler elever ska få plats. Respondenten anser 
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att en annan lösning kan vara att specialläraren kommer till klassen. Davidsson har erfarenhet 

av detta sätta att arbeta från en annan skola och menar att det kan fungera bättre.  

Respondent Eriksson 

Respondent Eriksson är mellan 40-45 år och har varit verksam som lärare sedan 2000-talets 

början. Eriksson gick direkt från sin utbildning till arbete och undervisar nu i SO. 

Eriksson anser att klassernas storlek skulle vara mindre för att man ska kunna ge den tid som 

behövs till varje elev. Om en elev behöver extra stöd ger Eriksson denna det, men annars 

hjälper Eriksson dem som ber om det. Eriksson försöker också ge tid till dem denne kallar 

”MVG – elever” då dessa också behöver stimulans för att utvecklas. På frågan om problem 

säger Eriksson att det är tidsbristen som är det största problemet och att det genom, till 

exempel, skrivandet av åtgärdsprogram, blir för många arbetsuppgifter. 

Lösningar på problemen, säger Eriksson, kan vara att ha mindre grupper och kunna 

genomföra vissa åtgärder under lektionen istället för att skriva åtgärdsprogram. Eriksson säger 

också att det finns möjlighet att gå ”minikurs” för dem som inte klarar godkänt med normal 

studietakt. Här finns tillgång till andra hjälpmedel såsom inläst material. Eriksson säger att 

även ökad lärartäthet skulle kunna underlätta för tidsproblemet och att man då skulle kunna ha 

kvar de stora klasserna/grupperna. Innan en anmälan till Elevhälsan görs säger Eriksson att 

denne pratar med den som är mentor för eleven först och diskuterar med den mentorn. Om 

Eriksson själv är mentor för eleven försöker Eriksson att prata med eleven först, samt lärare 

som har denna elev. Detta för att se om det finns problem i ett eller flera ämnen. Eriksson 

säger att denne också pratar med föräldrarna för att få veta om något hänt på hemmaplan eller 

om det finns någon diagnos som Eriksson inte känner till. Eriksson säger att det är först när 

det inte finns fler åtgärder att vidta som Eriksson gör en anmälan till Elevhälsan. Eriksson 

säger att det i vissa lägen kan vara svårt att hitta lösningar då man kan låsa sig och att det kan 

vara bra att prata med de som arbetar på Specen.  

En variant på lösning, säger Eriksson, kan vara att ha en tjej - eller en killgrupp för att 

verkligen se eleverna och få möjlighet att diskutera mer vardagligt med dem. Under en sådan 

grupp fick Eriksson se en elev som Eriksson trodde var välmående, men som egentligen inte 

alls var det. Eriksson säger att elever ofta döljer sådant och att det kan försvåra eventuella 

lösningar.  
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Respondent Fredriksson 

Respondent Fredriksson är 30-35 år och har varit verksam som lärare sedan början av 2000-

talet. Fredriksson gick då direkt från sin utbildning till arbete och undervisar nu i matematik 

och NO. 

På frågan om hur respondent Fredriksson ser på klassernas storlek anser denne att kvaliteten 

försämras då det blir fler elever per lärare och att det, i slutänden, är eleverna som blir 

lidande. Det är de elever som har det svårt sedan innan som blir lidande och inte eleverna som 

redan har baskunskaperna eftersom det inte finns hjälp till alla. Fördelning av tid mellan 

elever, säger respondent Fredriksson, är utifrån de som behöver hjälp. Fredriksson försöker att 

hjälpa dem som denne vet har det svårare och att sitta ner med dem men att det också ska 

finnas tid till de övriga eleverna. Fredriksson säger att det är bra med tre - lärarsystemet då 

matematik är ett komplicerat ämne och att många har svårt för det. Mest tid, säger 

Fredriksson, läggs på dem som behöver hjälpen mest, men att det inte hinns så mycket som 

det skulle behövas för att man ska få starka elever att utvecklas och de svaga att hänga med.  

Den sociala biten, anser Fredriksson, är det problem som är störst. Att eleverna inte får 

stöttning hemma med skolarbete och att eleverna inte blir uppmärksammade hemma och får 

veta att de är omtyckta. På frågan om vilka eventuella lösningar som finns säger Fredriksson 

att Specen är en lösning även om det råder delade meningar om det. Specen, säger 

Fredriksson, saknar tillräckligt med kompetent personal och det blir som en ”skyddad 

verkstad” där. En del elever vill vara kvar på Specen för att det är där de känner sig trygga. 

Fredriksson drar sig för att få en elev placerad på Specen utan vill hellre ha eleven i klassen 

men säger att det inte alltid fungerar tidsmässigt. Innan Fredriksson valt att anmäla har denne 

sett hur eleven inte klarat flera ämnen som den ska och andra lösningar har testats. 

Fredriksson säger att det sällan finns någon plan för hur eleven ska slussas tillbaka från 

Specen till sin klass vilket denne anser vara negativt.  

Respondent Gustafsson 

Respondent Gustafsson är 30-35år och har varit verksam som lärare sedan slutet av 1990-

talet. Gustafsson gick då direkt från sin utbildning och undervisar nu i matematik och 

svenska. 
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När vi frågar hur Gustafsson ser på klassens storlek får vi svaret att Gustafsson tycker att 

klassernas storlek är tämligen normala och att i de ämnen som denne undervisar har man tre-

lärarsystem, vilket underlättar. Gustafsson fördelar sin tid genom att, som Gustafsson 

uttrycker det, ”se varje elev” under varje lektion. Det tycker Gustafsson är viktigt. De som får 

mer tid av Gustafsson, är de elever som söker upp Gustafsson för mer hjälp. Gustafsson 

beskriver hur vissa elever söker upp denne för mer socialt pratande vilket respondenten ger, i 

mån av tid. Gustafsson har oftast en gemensam genomgång, går sedan runt till de elever som 

inte har det lika lätt och brukar efter det, ta en extra runda till de elever Gustafsson anser inte 

har det lika lätt.  

Gustafsson anser att det finns många olika problem och att det är olika i varje klass/grupp. 

Gustafsson säger att i sin klass, som är en årskurs sju, är det mest att eleverna inte har hunnit 

få in ett bra arbetssätt och att det gör klassen rörig. Lösningar på problem kan, enligt 

Gustafsson, vara att man i arbetslaget pratar ihop sig och jobbar sammansvetsat mot eleverna 

och att man, utifrån vilket problem det handlar om, får välja hur man ska agera. Gustafsson 

anser inte att det blir bättre om eleven får komma till Specen eftersom det finns många där 

som inte har rätt utbildning för sitt arbete. Gustafsson kallar dessa för kringpersonal och en 

del av eleverna undervisas av dessa trots att de saknar behörigheten. Får dock eleverna 

undervisning av en specialpedagog tycker Gustafsson att det kan vara väldigt bra för elevens 

utveckling. Gustafsson anser det vara negativt att det inte finns en handlingsplan för hur man 

ska slussa tillbaka eleven från Specen till klassen.  

 

Respondent Hansson 

Respondent Hansson är 30-35 år och har varit verksam som lärare sedan början av 2000-talet. 

Hansson gick då direkt från utbildning till arbete och undervisar nu i SO.  

Hansson säger att denne helst skulle se mindre klasser men att pengarna styr och det inte finns 

mycket att göra åt situationen. Fördelningen av sin tid, säger Hansson, sker utifrån de som 

behöver mer hjälp. Hansson säger att de som är duktiga kan samarbeta, hjälpa och fråga 

varandra för att Hansson ska kunna lägga mer tid på dem som behöver det.  

Sociala problem, säger Hansson, är problem som blivit vanligare och tar upp mycket tid. 

Sociala problem, säger Hansson, yttrar sig genom skolk och mer stök i klassen. Hansson säger 
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att praktiska problem också finns men att de alltid funnits. Lämpliga lösningar på båda dessa 

typer av problem, säger Hansson, är mer ekonomiska resurser till skolan. Pengar skulle lösa 

frågan om de stora klasserna som finns nu säger Hansson. Hansson säger sig inte prata med 

sina kollegor i det resonemang denne för med sig själv innan en anmälan till Elevhälsan. Om 

Hansson skulle diskutera detta med någon är det med den lärare Hansson delar 

klassföreståndaransvaret med. Hansson har inte ”full koll” på Specen men anser att den inte 

fungerar riktigt som den ska och tycker att en specialpedagog istället skulle finnas i varje 

arbetslag. En sådan lösning skulle öka lärarnas tillgång till specialpedagogen. 

 

6.2. Tematisering av intervjuer – andra tolkningen 

I vår andra tolkning har vi abstraherat fram fyra teman. Dessa teman utgår ifrån vald teoretisk 

tradition och vårt syfte; att studera och förstå lärares roll som normskapare. De teman vi kan 

se och som vi valt att tolka är: resurser, inkludering / exkludering, diagnoskulturens inverkan 

på normskapande och informella normer. Det är också dessa teman som vi anser vara mest 

centrala utifrån våra intervjuer. 

Resurser 

Med detta tema syftar vi till respondenters uttryckande av hur resurser styr deras agerande och 

hur vi anser att det i sin tur påverkar rollen som normskapare. 

Gemensamt för alla respondenter är åsikten att klasserna är för stora. Detta gör att man får 

svårt att hinna med alla elever. Respondenterna menar att det är dem, som de kallar ”de 

svaga” eleverna, som blir lidande. Dock legitimerar alla respondenter klasstorlekarna med 

ekonomiska resurser. Respondent Hanson säger: ”Jag ser inga fördelar med att ha stora 

klasser mer än ekonomiska”.  

Storleken på klasserna tvingar lärare att prioritera sin tid och när tiden är knapp fattas många 

beslut under stress och press. Lärare tvingas ofta göra val angående hur tiden ska fördelas 

mellan elever och någon blir alltid förfördelad. Flera respondenter uttrycker en upplevelse av 

tidsbrist och menar att de inte har tid att tala med eleverna. En respondent önskar sig 

schemalagd tid för enskilda samtal. En annan respondent säger att även om en elev söker stöd, 
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finns bara några få minuter att avvara. En av respondenterna uttrycker det som att: ”Man kan 

inte vända ut och in på sig själv hur mycket som helst”( respondent Fredriksson). 

Alla respondenter omtalar både tre-lärarsystemet, nivågrupperingar och andra indelningar av 

klasser i mindre grupper, i positiva ordalag. Alla upplever det positivt när 

undervisningsgruppen är mindre än en hel klass för att det ökar möjligheten till tid med varje 

elev. Alla lärare försöker fördela sin tid jämnt mellan eleverna men det finns ett fokus på dem 

som upplevs som tysta eller svaga. Det är också de svaga och tysta eleverna som, enligt alla 

respondenter, får mer av lärarens tid. Respondent Andersson menar att ”det är som att springa 

som en skållad råtta”.  

De stora klasserna beror på bristande resurser vilket tvingar lärare till vissa prioriteringar och 

handlingar. Klasstorleken gör att läraren inte har möjlighet att ge de svaga eleverna så mycket 

hjälp som behövs. Detta gör att läraren till slut upplever att en anmälan till Elevhälsan är 

oundviklig. En sådan anmälan kan resultera i att eleven i fråga hänvisas till 

specialundervisningsenheten. Detta är ett tydligt exempel på lärares normskapande roll då 

baksidan av att vilja hjälpa någon blir ett uttryck för att individen inte passar in i mallen. Även 

andra uttryck för normskapande kan ses. Ett exempel på det är nivågrupperingarna eftersom 

detta också visar att eleven inte passar in i skolans mall.  

Inkludering/exkludering 

Med detta tema avser vi uttalanden som uttrycker respondenternas upplevelse, tankar och 

inställning kring exempelvis åtgärder och insatser som kan skapa antingen en känsla av 

tillhörighet eller en känsla av att vara utesluten, hos eleven.  

Vi tycker oss se en strävan, gemensam för alla respondenter, mot inkludering. Detta visar sig 

genom att alla lärare ger uttryck för en vilja att hitta lösningar och ”försöka med allt”, innan 

en anmälan till Elevhälsan görs. Respondent Bengtsson säger till exempel, att man kan prata 

med lärarna på Specen för att få råd och hjälp. Man kan också få hjälp av cheferna och en 

anmälan görs inte förrän Bengtsson upplever att problemet är för stort för denne att hantera. 

Andersson beskriver samtal med kollegor, eleven och dennes föräldrar som möjliga insatser 

innan en anmälan. 

Alla respondenter uttrycker önskemål om en specialpedagog i klassen eller åtminstone i 

arbetslaget. Fördelarna med detta skulle vara en ökad tillgänglighet både för lärare och för 
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elever. Man skulle också i mindre utsträckning behöva separera elever från sin klass. 

Respondent Hansson uttrycker att det är ”bättre med speciallärare kopplad till varje arbetslag. 

Bättre tillgänglighet och möjlighet till hjälp och frågor då”.  

När ändå en exkluderande åtgärd, såsom en placering på Specialavdelningen för elever med 

särskilda behov genomförs, kan fortfarande uttryck för ett inkluderande tankesätt ses. 

Respondent Davidsson säger att ”han har mycket tid hos speciallärare för att vi ska kunna nå 

målet”. 

Respondenten uttrycker en vi-känsla som innebär att eleven ska klara målet tillsammans med 

respondenten.  

Andra uttalanden som visar på ett inkluderande sätt att tänka är uttryckt missnöje med 

handlingsplaner. Gustafsson säger att det inte verkar som att skolan har en genomgående 

tanke om hur elever ska slussas tillbaka från Specen till sin ordinarie klass. Fredriksson säger 

att denne upplever det som ovanligt att elever återplaceras i sin egen klass från Specen. 

Andra uttalanden visar att det finns en oro bland respondenterna över att en placering på 

Specen kan ha en exkluderande effekt. 

”Jag tycker det är synd att de tappar den sociala biten med klassen /…/ De kanske jobbar och fixar allt 

men den sociala biten finns inte kvar på något sätt som ändå kommer finnas när man startar 

gymnasiet”. Respondent Fredriksson 

Respondenten är rädd för att eleven går miste om den sociala träning som krävs för att klara 

det sociala samspelet senare under sin skoltid. 

Några respondenter uttrycker, trots oro, ett exkluderande sätt att tänka. Man menar att det 

vore bra med en uppdelad Spec; en enhet för pedagogiska problem och en annan för 

ordningsorienterad problematik. Ett uttryck vi tolkar som ett exkluderande tankesätt är när 

respondent Carlsson säger att ”Man skulle behöva olika Specen-enheter för barnen har så 

olika problem. En för pedagogiska och en för ordningsproblem. Det är svårt för de elever som 

vill utnyttja tiden och vissa elever bara stör”.  

Sammanfattningsvis kan sägas att mönster av både inkludering och exkludering kan ses i 

respondenternas uttalanden. Dock verkar det finnas en omedvetenhet om effekterna av vissa 

handlingar. Godhetens diskurs råder och en uppdelad Spec-enhet är möjligen bra för de elever 

med pedagogiska svårigheter men vad skulle effekterna bli för de elever som ”bara stör”? 
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Detta kan ses som ett förhållandevis tydligt exempel på lärarens normskapande roll då 

exkluderande tänkande och handlingar är ett sätt att visa att eleven inte passar in i mallen 

medan det inkluderande tankesättet visar det motsatta. Att skapa en vi-känsla med den elev 

som betecknas som svag är ett sätt att också skapa en känsla av tillhörighet. 

Diagnoskulturens inverkan på lärares agerande 

Inom detta tema avser vi analysera uttalanden som uttrycker något om diagnoser / 

diagnoskulturen, barn med särskilda behov och elevers prestationer och förmåga. 

Ur vårt material kan vi utläsa att diagnoskulturen påverkar lärare i deras beslut om hur de ska 

gå vidare med en elev som har någon form av problem. En av respondenterna uttrycker detta 

mycket tydligt när denne säger att den ”kontaktar föräldrarna för att se om det har hänt något 

på hemmaplan eller om det finns en diagnos som jag inte vet om”.  

Detta visar att bland det första man tänker på när det gäller förklaring till problem, är en 

diagnos. Ett uttalande av liknande karaktär är: ”Barnen kan ju bara mindre och mindre. En del 

skriver värdelöst. Och då har dem ändå ingen diagnos” som respondent Carlsson säger. 

Även detta visar att diagnoskulturen har stor inverkan på lärare och deras sätt att tänka; den 

enda giltiga orsaken till att skriva värdelöst, som respondenten uttrycker det, är att ha fått en 

diagnos.  

Gemensamt för alla respondenter, är att de omtalar lågpresterande elever som svaga. Detta är 

att kategorisera individer och placera dem i fack utifrån en rådande norm. Detta kan tolkas 

som ett försök att undvika att diagnoser får en negativ klang men i stället är det lätt att 

uppfatta det som att barn med diagnoser är detsamma som svaga barn.  

Flera av respondenterna säger att de upplever att fokus på problem har ökat de senaste 10 

åren. Respondent Carlsson säger: ”Jag tror inte att det finns mer problem nu men att de 

kommer upp till ytan”.  

Samma respondent upplever sig ha elever som näst intill skryter om sina bekymmer. Det är en 

tävling i vem det är mest synd om. Respondentens upplevelser visar hur ramarna för det 

normala krymper, vilket kan relateras till den växande diagnoskulturen. Ju snävare ramarna 

blir, desto fler blir problemen. 
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Det man kan säga om lärares agerande och sätt att tänka och uttrycka sig, är att 

diagnoskulturen, i relativt stor utsträckning, påverkar. Utifrån hur lärare uttalar sig kan man 

urskilja ett mönster av normalitetstänkande och normalitet påverkas i allra högsta grad av 

diagnoskulturen. Det verkar som att alltfler beteenden avviker från det som betraktas som 

normalt. Detta påverkar också vilka normer man som lärare förmedlar. 

Informella normer 

Detta tema siktar till en analys av uttryck för formella och informella normer. Vår definition 

av formella normer är oskrivna regler som de flesta i ett samhälle känner till. Formella normer 

och lagstiftning hänger ofta tätt samman. Informella normer är också oskrivna regler men är 

inte kända av alla i ett samhälle utan begränsas till specifika grupper. En sådan grupp kan till 

exempel vara en yrkeskår eller en förening. 

När respondenterna talar om elever som på något sätt har svårigheter med skolarbete, 

uttrycker dem sig i termer som ”svaga elever”. Ingen säger exempelvis dålig. Dock är det 

eleven som får epitetet ”svag”, inte elevens prestationer. 

Endast två av respondenterna nämner ordet ”diagnos” och i båda fallen sker det en gång under 

hela intervjun. När diagnosen nämns, är det i samband med att vi talar om problem eller 

lösningar på problem.  

Vi tolkar detta som ett uttryck för informella normer. Det verkar finnas en oskriven regel på 

skolan som innebär att man strävar efter att använda så neutrala benämningar som möjligt. 

Detta torde innebära att ett bruk av ordet diagnos ses som något negativt. Diagnoser är något 

man inte talar om.  

Sammanfattningsvis kan man säga att oskrivna regler och normer är något som starkt 

påverkar respondenternas arbete. Det finns en tyst överenskommelse om hur man uttrycker 

sig när det gäller diagnoser och elever. Att inte använda sig av ordet diagnos, signalerar att det 

innebär något negativt vilket kan förmedla just den normen. 
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6.3. Koppling mellan teman och teoretiska begrepp – tredje tolkningen 

I vår tredje tolkning av vårt material har vi för avsikt att, tema för tema, koppla våra resultat 

till stämplingsteorin. Det innebär att vi kommer att relatera teorin till temat resurser, temat 

inkludering / exkludering, temat, diagnoskulturens inverkan på lärares agerande och temat 

informella normer. 

Resurser 

Under detta tema kan flera exempel på det Becker kallar etikettering ses. Att benämna elever 

som svaga kan ses som att peka ut dem som icke-överensstämmande med mallen. Även så 

kallade nivågrupperingar kan ses som en form av utpekande. Att fokusera på de svaga och ge 

dem mer av sin begränsade tid kan ses som en bekräftelse på att dessa elever inte är som 

andra. Om man ser på skolan genom det stämplingsteoretiska perspektivet, kan lärare ses som 

den bestämmande gruppen och de svaga eleverna kan ses som regelöverträdare. Dessa elever 

har inte, enligt lärarens bedömning, de kunskaper som ett barn i den åldern förväntas ha. 

Läraren sätter en etikett på eleven som svag, eller bekräftar en redan ställd diagnos. Allt detta 

kan utgöra ett led i det som Becker beskriver som stämplingsprocessen. Eftersom det är 

eleverna som omtalas som svaga och inte elevernas prestationer kan man se det som att 

lärarna förser eleverna med epitetet svag. Detta förvandlar prestationerna till personliga 

egenskaper. Goffman skulle beskriva detta som att eleven har ett stigma vilket är första steget 

till stigmatisering.  

Skolan och lärarna tar, enligt Goldberg, över en del av rollen som signifikanta andra efter 

föräldrar eller motsvarande. Det blir dem som hjälper barnet att lära sig och förstå sociala 

spelregler såsom normer och värderingar och detta gör lärare till normskapare. Enligt 

Goldbergs teori om att stämplingsprocessen innefattar två faser, kan lärare utgöra en del av 

den andra fasen; den sekundära stämplingen. Genom detta perspektiv kan man se på det 

faktum att respondenterna ger elever epitet som ”svaga” och ifrågasätta lärares roll som aktiva 

i en eventuell stämplingsprocess.  

Inkludering / exkludering 

Under detta tema kan man se hur lärare agerar, som Becker kallar det, moraliska 

entreprenörer. Lärare är en form av regelövervakare och utgångspunkten är de normativa 

reglerna gällande vad en elev bör prestera vid en viss ålder. När eleven bryter mot detta, 
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agerar läraren. Läraren är, utifrån lag och skolans policy, tvingad att agera men läraren själv 

står för bedömningen av när åtgärder måste vidtas. Var går gränsen mellan ”normaldålig” och 

åtgärdsbehövande? En anmälan till Elevhälsan, men också andra insatser, kan ses som en 

form av det Becker kallar för regelövervakning. Det handlar om att eleven ska prestera efter 

en gällande norm. I förlängningen blir lärarens roll som regelövervakare också normskapande. 

Det är lärarens subjektiva bedömning av situationen som avgör huruvida något betraktas som 

normalt eller inte. 

Alla typer av exkluderande stödinsatser kan ha en stämplande effekt eftersom det kan 

uppfattas som det som Becker beskriver som ett utpekande. Ett tydligt exempel på ett sådant 

utpekande är respondenternas tankar om en tvådelad Spec – enhet. Att bli placerad på enheten 

för elever som ”bara stör” blir ett utpekande i dubbel bemärkelse. Signalen av en sådan 

placering skulle kunna bli att eleven inte ens passar i mallen för den vanliga Specen utan 

måste gå på en ”Special – Spec”.  

Diagnoskulturens inverkan på lärares agerande 

Under detta tema kan vi se hur diagnoskulturen sätter upp regler för normalitet och avvikande 

från detsamma. Som vi tidigare nämnt blir ramarna för vad som betraktas som normalt, 

mindre och mindre. Lärare verkar inom en profession där diagnoskulturen har en betydelsefull 

roll och lärarna blir tillämpare av kulturens regler. Genom att lärare tillämpar de regler som 

gäller inom diagnoskulturen blir de också dem som pekar ut och stämplar en eventuell 

regelbrytare. Man kan säga att lärarna är, det Becker kallar, den bestämmande gruppen men 

de har inte själva satt upp de gällande reglerna utan dessa följer med diagnoskulturens 

inmarsch i skolan. Våra respondenters uttalanden om svaga elever och diagnoser är exempel 

på hur regelverket tillämpas. Att tillämpa regler och konsekvenser av ett regelbrytande är, i 

allra högsta grad, normskapande då konsekvenserna tydligt visar att något inte är som det 

borde vara.  

Informella normer 

I temat informella normer kan kopplingar göras till Beckers begrepp regelövervakare. Becker 

betonar formella lagar och regler men likheter i resonemanget kan ses med informella normer 

och regler. Respondenternas uttalanden ger, vid upprepade tillfällen, uttryck för informella 

regler. Respondent Davidsson uttrycker följande: ”Den elev jag har anmält var otroligt svag”. 

Detta är ett av de uttalanden som visar på någon slags tyst överenskommelse om hur man 
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omtalar elever med pedagogiska problem. Det verkar nästan finnas en rädsla för användandet 

av ordet diagnos trots att skolan är en verksamhet som befinner sig mitt i diagnoskulturen. 

Alla respondenter anstränger sig för att upprätthålla den oskrivna regeln om vilken benämning 

man använder. Detta visar hur viktiga de informella normerna är och att dem, i många fall, 

kanske till och med är viktigare än formella regler. Enligt lagstiftningen är lärare skyldiga att 

förmedla normer och värderingar till elever. Denna arbetsuppgift utförs delvis utifrån just 

informella normer och detta bör rimligtvis komplicera lärarens roll som normskapare. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att några begrepp har varit speciellt användbara i vår studie 

av lärare som normskapare. Begreppet signifikanta andra har vi kunnat relatera till lärare och 

deras betydande roll för elevers utveckling, deras förmedlande av normer och sociala 

spelregler.  

Begreppen stämpling och etikettering har varit mycket användbart när vi har studerat och 

analyserat lärares normskapande roll som betydelsefull i stämplingsprocessen.  

I analysen av diagnoskulturens inverkan har begreppet stigma varit bra att använda då det 

belyser effekten av att bli försedd med en egenskap, en diagnos, som redan ses på som 

problematisk. 

Begreppet moraliska entreprenörer varit bra för oss i vår analys då det har hjälpt oss att se 

läraren som innehavare av två roller. Lärare kan ses som både regelskapare och 

regelövervakare. 

 

7. Återkoppling till tidigare forskning 

Vårt bidrag till forskningen består av ett lärarperspektiv på hur det är att arbeta i en miljö, 

starkt påverkad av diagnoskulturen och hur detta påverkar synen på elevers problematik. Vi 

får veta att vissa tveksamheter kring specialundervisning finns, men att separation från den 

egna klassen legitimeras med bristande resurser såsom tid, kompetens och ekonomiska 

aspekter. En separation legitimeras också med att det sker för elevens bästa. Vår studie visar 

att det finns många yttre faktorer som tvingar till vissa ställningstaganden och handlingar. 

Studien ger en inblick i det resonemang som föregår en anmälan till Elevvårdsteamet och här 

kan vi se att det sällan avviker från det regelverk som är uppsatt utifrån exempelvis skolans 
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styrdokument och lagstiftning. Studien visar att lärare är normskapare i allra högsta grad, men 

oerhört styrda sådana. Lärare är begränsade av lagstiftning, styrdokument, ekonomiska 

resurser, formella och informella normer vilket också sätter gränserna för vilka normer och 

värderingar de förmedlar till sina elever. 

 

7.1. Specialpedagogiskt stöd 

Läraren är vanligtvis den som tar initiativet till undervisning på specialundervisningsenhet. 

Detta är en särskiljande insats och ett utpekande. Detta är en aspekt av lärarens roll som 

normskapare. Respondenterna uttrycker alla önskemål och behov av en specialpedagog i 

klassen eller åtminstone i arbetslaget. Detta kan ses som ett tecken på att lärare vill undvika 

att peka ut eleven. Likheter kan ses med Waterhouse (2004) studie i Skottland. Där kommer 

man fram till att detta är ett bra sätt att arbeta för att upptäcka de elever som är på gränsen till 

ett avvikarskap. Placering på Specialundervisningsenhet kan vara ett steg mot ett framtida 

avvikarskap och genom att knyta en specialpedagog till en klass kan detta förhindras. Detta 

eftersom man då inte behöver separera eleven från sin klass. Waterhouse studie visar också på 

hur en ökad medvetenhet om lärarens roll i skapandet av avvikande kan påverka och hur 

denna medvetenhet istället kan skapa en positiv känsla hos elever. Vår studie visar att 

respondenterna, i någon grad, är medvetna om sin egen betydelse i skapandet av avvikelse 

och att respondenterna menar att specialpedagogiskt stöd i klassen skulle kunna förhindra ett 

eventuellt avvikande. 

 

7.2. Kategorisering 

Lärare delar in elever i grupper utifrån uppförande och prestationer. Våra respondenter 

benämner lågpresterande elever som ”svaga”. Detta är en aspekt av lärarens roll som 

normskapare som också har diskuterats av Waterhouse (2004). Waterhouse studie visar att 

lärare som, på ett helt naturligt sätt, använder benämningar som kan betraktas som negativa 

om sina elever, har svårt att bryta sitt mönster och ändra sin syn på eleverna. Vi anar en fara i 

respondenternas naturliga förhållande till begreppet ”svaga elever” då det kan innebära att de 

har svårt att förändra sin syn på eleven. Utifrån Waterhouse studie kan man se en risk med att 

kategorisera eleverna som svaga eller störande. Även om vi tolkar det som att 
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respondenternas sätt att uttrycka sig är ett försök att undvika att framställa eleverna på ett 

negativt sätt, är det ändå det dem gör. 

Även Maas (2004) diskuterar risker med kategorisering. Maas studie visar att risken att bli 

bedömd som problematisk är större om man har ett dåligt uppförande än om man är 

lågpresterande. Två av våra respondenter visar liknande tendenser då de uttrycker en lägre 

tolerans för elever som ”bara stör”. Detta visar sig i uttalanden som att Specen skulle delas i 

två enheter; en för pedagogiska svårigheter och en för störande elever. 

Också Tideman (2004) diskuterar kategorisering. Han säger att man i skolan kan se en ökad 

tendens till kategorisering och diagnosticering av elever. Detta är ytterligare en aspekt av 

lärarens roll som normskapare. I vårt material finns uttalanden om att elevernas kunskapsnivå 

sjunker. Detta torde innebära att fler faller inom ramarna för kategorin ”svaga elever”. Att 

några respondenters sökande efter förklaringar till problem landar i diagnoser visar precis det 

som Börjesson (2002) påtalar i sin forskning; att det neuropsykiatriska perspektivet har gjort 

sitt intåg i skolan och påverkar lärare i sin profession. Vår studie visar att lärares grund för 

bedömning av elever utgörs av ett regelverk, starkt påverkat av diagnoskulturen. Detta visar 

sig exempelvis genom att man söker orsaken till olika problem i diagnoser. 

 

7.3. Lärares legitimering & godhetens diskurs 

En aspekt av lärarens roll som normskapare är legitimeringen av särskiljande insatser. 

Respondenterna legitimerar systemet för specialundervisning med ekonomiska 

förutsättningar. Exempelvis beskriver en av respondenterna att det är bättre för eleven att få 

sin undervisning på Specen eftersom det inte finns tid att ge honom det han behöver i det 

ordinarie klassrummet. Detta har också diskuterats av Börjesson (2002). Han säger att 

specialplaceringar sker utifrån godhetens diskurs; det är för elevens bästa. Diskursen täcker 

också upp för skolsystemets brister. Det är alltså skolans brist på ekonomiska resurser som 

gör att eleven måste specialplaceras, inte elevens eventuella brister. 

Respondenterna har ett stort fokus på att eleverna ska uppnå betyget Godkänd och de talar 

mycket om detta under intervjuerna. Flera av respondenterna motiverar insatser med att det är 

för att eleven ska uppnå betyget Godkänd. Det är utifrån detta man gör nivågrupperingar där 

elever delas in efter prestationer och våra respondenter är positiva till indelningar av olika 
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varianter. Dock diskuterar Cohen (2004) i sin studie att elever som delas in parvis, där den 

ena är en högpresterande elev och den andra en lågpresterande elev, ser på varandra som 

resurser. Utifrån detta skulle man kunna ifrågasätta nödvändigheten av nivågruppering. 

Också Tideman (2004) diskuterar betygssystem och prestationer och han beskriver hur det 

nya betygssystemet ökar kraven på prestationer och tydliggör svaga prestationer. Detta visar 

sig tydligt i våra respondenters fokus på just prestationer och prestationsbaserade insatser och 

gruppindelningar. Vår studie visar att lärare genomför särskiljande insatser och åtgärder men 

dessa legitimeras med betygssystemets medförda krav på betyget Godkänd. 

 

8. Diskussion 

Syftet med vår studie har varit att studera och förstå lärares roll som normskapare. För att 

uppnå vårt syfte har vi, utifrån hermeneutisk metod intervjuat åtta lärare på en högstadieskola. 

Vi fick hjälp av biträdande rektor att få tag i våra respondenter. Kriteriet var att de skulle ha 

gjort en anmälan angående en elev till skolans Elevvårdsteam. Intervjuerna genomfördes med 

hjälp av en intervjuguide i skolans miljöer. Detta gjordes för att respondenterna skulle känna 

sig så bekväma som möjligt. Intervjuerna var samtalslika. Materialet transkriberades till 

utskriven text vilken sedan har analyserats och tolkats utifrån hermeneutisk metod och vår 

valda teori. Vi har så gjort kopplingar mellan teori och resultat av vår studie. Studien har 

också kopplats till tidigare forskning och avslutas med en diskussion om hur vår förförståelse 

har utvecklats och förslag till vidare forskning kommer att ges. 

Vår studie handlar om att förstå lärares roll som normskapare och utifrån detta kommer vår 

diskussion att handla om några aspekter som har hjälpt oss att vidga vår förförståelse. 

Naturligtvis påverkas lärares arbete av lagstiftning och juridiska dokument såsom 

policydokument men framförallt av informella normer; de informella normerna påverkar hur 

man väljer att tillämpa lagstiftningen. Vi kommer nedan att diskutera hur lagen tillämpas i 

relation till våra resultat och informella normer. 
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8.1. Subjektivitet & informella normer 

Alla handlingar och även icke-handlingar är normskapande, upprätthållande eller 

normbrytande. Lärares handlingar och skyldigheter är styrda av exempelvis svensk 

lagstiftning. Det vi har reflekterat över när vi har läst den lagtext som reglerar lärares arbete 

och skyldigheter är formuleringen av den. Lagen säger att en av lärarens viktigaste 

arbetsuppgifter är att förmedla och förankra de, för samhällslivet, grundläggande 

värderingarna; ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Lpo 

94, s.3). 

Tillämpningen av detta påverkas av subjektivitet, formella och informella normer. Normer 

och värderingar är oskrivna regler om hur man spelar det sociala spelet och torde skilja sig åt 

av olika skäl, exempelvis geografiska, erfarenhetsmässiga, åldersmässiga och beroende på när 

man utbildat sig till lärare. Således ser lärarens normskapande roll olika ut och man förmedlar 

normer utifrån sin egen bakgrund. Dock tror vi att informella normer är det som styr 

tillämpningen allra mest. 

 

8.2. Legitimering av särskiljning 

Om elever är i behov av särskilda stödinsatser ska dessa, först och främst, ges i den ordinarie 

klassen. Insatser utanför den klass eleven tillhör, ska motiveras med speciella skäl. Lagen 

beskriver dock inte vilka dessa skäl är (Grundskoleförordningen (1994:1194), kap 5 §5).  

I vår studie visar det sig att man, i förhållandevis stor grad, separerar elever från sina ordinarie 

klasser i syfte att ge specialundervisning. Trots ett flertal diskussioner kring detta, 

framkommer aldrig vilka de speciella skälen för placering är. Dock talade alla respondenter 

om resursbrister såsom, tid, pengar, lokaler, storlek på klasser och liknande. Det finns 

ingenting i lagen som säger att särskilda stödinsatser ska innebära specialplacering och 

separation. Det finns heller ingenting i vår studie som visar att en särskiljning är lärares 

förstahandsval när det gäller lösningar på problem. Trots detta sker det, och när det sker 

legitimeras det av respondenterna med bristande resurser. Detta gör att lärarens roll som 

normskapare påverkas och möjligheten att förmedla tveksamma normer ges så länge de kan 

legitimeras med exempelvis resursbrister. 



49 

 

 

8.3. Social & emotionell kompetens 

”Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd” är ett styrdokument som används för 

elevvårdsfrågor på den skola där vi utfört vår studie. Detta dokument har utformats utifrån 

lagstiftning och läroplan. Det är mentor/klassföreståndares ansvar att elevvårdsfrågor lyfts 

fram och i elevvårdsfrågor ingår både ämneskompetens och social-emotionell kompetens. 

Styrdokumentet innehåller en handlingsplan och inleds med: ”När det är stor skillnad mellan 

hur det är och hur det borde vara för en elev ska ett åtgärdsprogram upprättas. Vid behov 

kontaktas speciallärarna för en kartläggning av problemet”.  

I vår studie kommer vi fram till att betygssystemet har lett till att lärare har ett stort fokus på 

prestationer och att det handlar om prestationer som går att betygssätta. Allt handlar om att 

elever ska uppnå betyget Godkänd. Ur detta tycker vi oss se att en informell norm vuxit fram. 

Den informella normen är mer eller mindre omedveten och innebär att endast de 

”betygssättningsbara” prestationerna räknas. Den social-emotionella kompetensen tycks inte 

ha samma värde. Trots att denna kompetens finns omskriven i styrdokumentet verkar det inte 

tas hänsyn till. Endast två respondenter beskriver sin oro för att elever som placeras, eller får 

stor del av sin undervisning, på specialundervisningsenhet går miste om sin sociala 

utveckling. Lärarens roll som normskapare är till viss del styrd av de informella normer som 

säger att det är prestationer som kan betygssättas som räknas. Dessa tycks ha en tvingande 

effekt. 

 

8.4. ”Elevens bästa” 

Enligt Lpo 94 kan undervisning aldrig utformas lika för alla. Hänsyn måste tas till elevers 

olika behov och förutsättningar. Skolan ska präglas av omtanke, generositet och omsorg om 

individen. Utbildning och fostran är, i djupare mening, en fråga om att överföra ett kulturarv 

till nästa generation. Skolan ska fungera som ett stöd för föräldrar i ansvaret för barns 

utveckling och fostran. Det handlar om traditioner, värden, språk och kunskaper. Eleven ska, i 

skolan, bli bemött med respekt för sin person och för sitt arbete: ”Varje elev har rätt att i 

skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter” (Lpo 94, s.7). 
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Detta är delvis vad lagstiftningen säger om skolans ansvar. I vår studie kan vi se att 

särskiljning, i slutändan, är lösningen på många problem trots att det i lagen egentligen inte 

anges som alternativ. Våra respondenter återkommer till att alla särskiljningar sker utifrån en 

oro för eleven och för ”elevens bästa”. Det verkar finnas en informell norm som innebär ett 

inneboende motstånd hos de flesta av våra respondenter mot att placera en elev på 

specialundervisningsenhet. När detta ändå sker legitimerar lärarna det med att det är för 

elevens bästa; godhetens diskurs. Även utifrån denna aspekt kan vi se att tveksamma normer 

och värderingar kan förmedlas, i skydd av godhetens diskurs.  

 

8.5. Utveckling av vår förförståelse 

Efter att ha genomfört vår studie har vi fått nya perspektiv på lärarens normskapande roll. Vi 

har förstått att denna roll är väldigt mångfacetterad och styrd av många yttre faktorer. Den 

normskapande rollen är styrd av exempelvis ekonomi. Brist på ekonomiska resurser tvingar 

läraren till vissa handlingar och beslut men också ett visst synsätt. För att legitimera 

exkluderande åtgärder, för sig själv och andra, internaliseras den rådande kulturens synsätt på 

fenomenet. Den normskapande rollen tar sig olika uttryck beroende på tillgången på 

ekonomiska resurser, vilken kultur som råder och hur lagstiftning och styrdokument ser ut. 

Läraren måste också förhålla sig till de informella normer som finns. Dessa verkar utöva ett 

stort inflytande över lärares agerande, över vad man talar om men framförallt vad man inte 

talar om. Detta är faktorer som har hjälpt oss att utöka vår förståelsehorisont och detta gör att 

vår syn på lärare som normskapare har förändrats. Innan vi genomförde vår studie hade vi 

uppfattningen att lärarens roll var förhållandevis individuellt styrd. Nu förstår vi att så är inte 

fallet. Det vi istället kan se, är att lärare själva i ganska liten utsträckning, formar sin roll som 

normskapare. Vi ser likheter mellan lärare och elever; båda grupperna formas av systemet. 

Utifrån vår studie anser vi att vidare forskning bör göras på området. Då vi hade stora 

svårigheter att hitta forskning om vårt valda ämne, och den forskning vi hittade som berörde 

lärares roll i skolan, handlade om pedagogiska faktorer, anser vi att behovet av vidare 

forskning är stort. Lärarens roll som normskapare har många sidor och mycket finns kvar att 

utforska. Det torde, ur många perspektiv, vara intressant att se närmre på lärares betydelse i 

stämplingsprocessen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 När utbildade du dig till lärare? 

 Hur länge har du varit verksam som lärare? 

 Hur länge har du varit verksam på X? 

 Hur ser du på klassernas storlek? 

 Hur försöker du fördela din tid mellan elever? 

 Är det någon grupp eller enskild elev som tenderar att få mer av din tid? 

 Vilka typer av problem upplever du finns? 

 Hur tänker du kring dessa? 

 Vilka möjliga lösningar på problemen ser du? 

 Vilka tankar föregår en eventuell lösning? 

 



54 

 

 

 

Bilaga 2 

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 
 

Hur vi hjälper eleven 

 

 Ansvaret för att elevvårdsfrågor lyfts fram och följs upp, ligger på 

mentor/klassföreståndare. 

 Elevvårdsfrågor gäller både ämneskompetens och social-emotionell kompetens. 

De olika representanterna för Elevhälsan  (speciallärare/specialpedagog, kurator, 

skolsköterska, studievägledare, ungdomsvägledare, skolledning) kan därvid ha en 

rådgivande och/eller en aktiv funktion.  

 

Ansökan om råd, stöd och/eller hjälp från spec.gruppen, sker via blankett som 

skickas via e-post till Annika. Anmälan till spec.gruppen kan ske i varje steg i 

handlingsplanen 

  

 Elevvårdsfrågor skall vara en stående punkt varje vecka vid arbetslagsträffar. 
 

God kommunikation med föräldrarna kan inte nog understrykas. 

 

 

  Elever/Föräldrar 

Klassföreståndare/mentorer 

Steg 1 

    

    

    

Skolledning 

Specialpedagog/lärare 

Kurator 

  

 

Arbetslaget 

 

 

Steg 2 
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Skolsköterska 

Studievägledare 

Ungdomsvägledare 

    

    

  Elevhälsomöte 

Skolledning 

Steg 3 

 

 

 

 

Steg 1 

 

 När det är stor skillnad mellan hur det är och hur det borde vara för en elev ska ett 

åtgärdsprogram upprättas. Vid behov kontaktas speciallärarna för en kartläggning av 

problemet. 

 Efter kartläggning sker ett möte där mentor/klassföreståndare, föräldrar och elev deltar (på 

alla möten är det önskvärt att eleven deltar, men i vissa fall kan det vara befogat att bara de 

vuxna träffas). 

 Elev och föräldrarna ger sin syn på problemet. 

 Skolans bedömning presenteras. 

 Mål, delmål och åtgärder formuleras. 

 Åtgärdsprogram skrivs av mentor/klassföreståndare (se bil.). 

 Tid för utvärdering bestäms ( bör ske 2-8 veckor efter samtalet). 

 

Steg 2 
 

 Utvärdering av mål. Var målen för högt satta eller var metoderna bristfälliga? 

 Nytt åtgärdsprogram formuleras av arbetslaget med mentor/klassföreståndare som ansvarig 

och ev. med stöd av speciallärare/specialpedagog. 

 Tid för utvärdering bestäms (2-8 veckor framåt) 
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När arbetslaget och spec.gruppen konstaterat att de egna resurserna är uttömda i ett 

elevomsorgsärende, anmäls detta av spec.gruppen till Elevhälsan via biträdande 

rektor . Här skall  åtgärdsprogram redovisas, där det framkommer vilka åtgärder 

som vidtagits i arbetslaget och målen med dessa. Detta för att underlätta det fortsatta 

arbetet. Representant för arbetslaget inbjuds sedan till Elevhälsan där ärendet 

föredrages och beslut om åtgärd fattas.  

 

Steg 3 
 

Elevhälsan har möte på fredagar kl. 13.00-15.00.  

 Det naturliga målet med Elevhälsans möte är att tidigare insatser kompletteras med nya.  

 Senaste åtgärdsprogram gås igenom 

 Problembeskrivning 

 Elevhälsan beslutar om ytterligare kontakter som behövs för att komma vidare 

 Underlag för nytt åtgärdsprogram diskuteras. 

 Tid för utvärdering bestäms (2-8 veckor framåt) 

 Alla överenskommelser och beslut på EVK, ska formellt godkännas på 

nästkommande möte med Elevhälsan och i närvaro av rektor. 

 

 

Exempel på insatser kan vara: 

 Kontakt med Stödcentrum för barn och ungdom  för utvecklingsbedömning  

            (mentor/klassföreståndare tar kontakt) 

 Anpassad studiegång. 

 Klassbyte (om detta innebär byte av arbetslag, ska detta förankras i skolans 

ledningsgrupp) 

 Skolbyte 

 Studie- och yrkesvägledarsamtal vid behov 

 Kuratorskontakt 

 Placering i särskild undervisningsgrupp, resursskola, särskola  

 Kontakt med BUP (föräldrar tar kontakt) 

 Kontakt med socialtjänsten (föräldrar eller skolan tar kontakt) 

 

Uppföljning av elevhälsan 
 Uppföljning av Elevhälsan. Här utvärderas alla insatser som bestämts i steg 3. Om målen 

uppnåtts, återgår utvärderingen till steg 1. Om det däremot skulle innebära ansökan om annan 
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skolform, ansvarar skolledaren för att ansökningen verkställs (föräldrarnas beslut är 

avgörande). 

 

Anmälan till socialtjänsten/polisen 

Om beslutet i Elevhälsan innebär att elev anmäls till socialtjänsten för 

frånvaro, skolk, i den omfattningen att skolplikten inte uppfylles skall sådan 

anmälan göras av representant för skolledningen. Om det finns skäl, kan 

anmälan göras i ett tidigt skede redan i steg 1. Lämpligast sker detta vid ett 

gemensamt möte med familjen, skolan och socialtjänsten. Av annan 

anledning kan vilken befattningshavare som helst anmäla misstanke om att 

elev far illa till socialtjänsten. Sådan anmälan ska förankras hos 

skolledningen. Alla polisanmälningar sker genom skolledningen. 

 


