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Förord 
 

Tack! 

Vi vill tacka de människor som i vår studie delat med sig av sina erfarenheter och 

livsberättelser. Vi vill dessutom tacka vår handledare Jenny Gustafsson för handledning, 

inspiration och tålamod. Vidare vill vi tacka våra tålmodiga barn och alla som hjälpt till med 

barnvakt. Vi tackar även alla vänner omkring oss vilka uppmuntrat och inspirerat oss genom 

livet.  

  

 

 

 . . . 

 Vi mutade in ett stycke land och gjorde det till vårt. 

 Vi hade egna lagar och ett eget språk. 

 

 Vi klädde oss till narrar, vi var inte till lags. 

 Om någon spottade på oss så spottade vi tillbaks. 

 Tillsammans blev vi starka ja tillsammans blev vi vi. 

 Vi rätade på ryggarna i vår egen monarki. 

 

 För det var vi som inte passa in eller platsade i något lag. 

 Det var vi som fann varandra där ingen ställde krav. 

 Där vände vi på hierarkin och skrattade åt allt. 

 Och bänkarna blev tronerna när narrarna fick kronorna. 

 . . . 

 

 Vissa tittade upp på oss och andra tittade ner. 

 Men vi hade varandra så vad brydde vi oss om det. 

 För deras det blev vårat och några få blev fler. 

 Och har man bara vänner vad behöver man ha mer. 

 . . . 

  Charta 77, ur ”Kungarna af Stan” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

We decided to explore former school pupils’ experiences of not conforming to the norm. 

Earlier studies have focused on the children as “the problem”.  We see this as worrying, 

especially since there is very little research focusing on the pupils’ own experiences. The 

children’s own perspective needs to be brought to the fore. We hope in a small way to 

contribute to this.  

Our study consists of retrospective qualitative interviews with former school children, now all 

over the age of eighteen.  

We have adopted a social constructionist perspective to illuminate the area. Social 

constructionism can be seen as a meta-theory underlying the choice of method, theory and 

research questions in our study. The study is qualitative and consists of five semi-structured 

interviews. As a theoretical and analytical tool we will construct a discourse using a 

psychological perspective.  

We will base this on the work of Potter and Wetherell as well as Winther Jörgensen and 

Phillips’s discourse theories. Our qualitative approach means we will look at the role of 

speech production based on interpretation repertoires and subject positions. In this way, we 

can see how meanings form the building blocks used in the way people talk about, and 

thereby construct, the world of everyday interaction (Winther Jorgensen & Phillips 2000: 

116).  

In other words the discourses are a social act, a discursive practice. We are interested in 

analysing how the interviewees construct versions of social reality in their stories in relation 

to current social norms and discourses.  

In addition to discursive psychological theory we have used Börjesson & Palmblad’s 

descriptions of the impact of verbal discourse about pupils at school on a macro level. They 

found that the pupils had been categorised as “deviant” and “problem children” during their 

time at school, also that there was an image of how the “desirable child” should be. We also 

applied Beckers’ theory of using the “outsider” in order to understand the mechanisms behind 

the position of not fitting into the norm.  Utilising these theories we analysed the five 

interviewees’ description of themselves, others and their situation at school to illuminate their 

experiences and also to highlight their description of the experience of being viewed as 

“deviant” during their school period. 

Key words: Identity, Normality, School Norm, Outsider, Discourse psychology, Social 

constructionism 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 
Vi är i vår studie intresserade av att undersöka före detta skolelevers tal om sina upplevelser 

och erfarenheter av att inte anses leva upp till skolnormen. Tidigare forskning visar att det 

finns diskurser i och omkring skolan som fokuserar på enskilda elever som problem; 

”problembarn”. Detta ser vi som problematiskt, särskilt som forskningen är tunn då det 

kommer till att täcka området elevers egna berättelser. Elevers egna perspektiv behövs lyftas 

fram. Vår ansats är att bidra med en liten bit till detta. Vår undersökning består av 

retrospektiva kvalitativa intervjuer av vuxna före detta elever, alla över 18 år. Vi antar ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv för att lyfta fram området. Socialkonstruktionismen kan 

ses som en metateori som ligger till grund för val av metod, teori och forskningsfrågor i vår 

studie. Studien är kvalitativ och utgörs av fem semistrukturerade intervjuer. I teori och som 

analysverktyg anlägger vi ett diskurspsykologiskt perspektiv. Vi utgår ifrån Potter & 

Wetherells arbete samt Winther Jörgensen & Phillips diskurspsykologiska teorier. Vårt 

kvalitativa angreppssätt innebär att vi tittar på betydelseproduktion i tal utifrån 

tolkningsrepertoarer och subjektpositioner. På detta vis kan vi se hur betydelserna bildar 

byggstenar som används i människors sätt att tala om, och därigenom konstruera, världen i 

vardagsinteraktionen (Winther Jörgensen & Phillips 2000: 116). Diskurserna konstitueras 

alltså som social handling; en diskursiv praktik. Vi är intresserade av att analysera hur 

intervjupersonerna konstruerar versioner av den sociala verkligheten i sina berättelser i 

förhållande till rådande normer och diskurser. Förutom diskurspsykologisk teori har vi också 

använt oss av Börjesson & Palmblads beskrivningar av konsekvenserna av talet om elever i 

skolan på makronivå, där de funnit att elever blivit kategoriserade som avvikande och 

”problembarn” genom skolhistorien. Att det finns en bild av hur ”det önskvärda barnet” ska 

vara. Dessutom har vi Beckers teori om utanförstående som hjälp till att förstå mekanismerna 

i positionen att inte anses passa in i normen. Utifrån dessa teorier analyserar vi de fem 

intervjupersonernas tal om sig själva, andra och sin skolsituation för att kunna lyfta fram 

dessa återberättade erfarenheter och upplevelser och samtidigt belysa deras tal om vad det för 

dem har inneburit att upplevas som avvikande gentemot skolnormen under skoltiden.    

 
 

Nyckelord: Identitet, normalitet, skolnorm, utanförstående, diskurspsykologi, 

socialkonstruktionism  
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1. Inledning 

1.1 Problemdiskussion 

Vår förförståelse, som delvis är vad som ligger till grund för intresset för problemområdet för 

vår studie, innefattar våra egna erfarenheter från skoltiden och som föräldrar till elever i 

skolan samt andra människors berättelser om sina erfarenheter och upplevelser. 

De flesta vuxna som blickar tillbaka till sin tid i grundskolan kan säkert berätta om både 

positiva och negativa upplevelser och erfarenheter. För vissa är dock berättelserna från 

skoltiden främst präglade av beskrivningar runt att inte kunna leva upp till skolans normativa 

förväntningar och kunskapskrav.  Såhär uttrycker sig en av de personer som vi intervjuat: 

 

”Jag har fått ett sämre självförtroende, som har tagit väldigt lång tid att bygga upp. Eftersom 

man hela tiden tvingas göra sånt som man inte är bra på. Man trycks ner då man hela tiden 

påminns om att du är inte bra på det här men du måste försöka. Men titta, de här klarar det.”   

 

Skolan och förskolan är en plats för prestation där det råder förväntningar på barn och 

ungdomar att bete sig enligt vad som anses vara ett önskvärt sätt (Lind 2006:8).  

 

Forskaren Mats Börjesson, som behandlat det skolhistoriska området ur ett sociologiskt 

perspektiv utifrån diskursanalytisk teori, beskriver hur bilden av det ”normala” barnet 

konstrueras och hur de som avviker från denna konstruktion blir kategoriserade som 

”problembarn”. Vidare beskriver han hur det finns en historia av att i skolan individualisera 

förklaringar till skolproblem utifrån det begreppet.  Men som han och Palmblad uttrycker det 

(2007:11): ”… nu är inte barn avvikande eller problematiska i sig utan bara i relation till 

kulturella önskningar och institutionella krav”.  De ovan beskrivna förhållandena har lett oss 

vidare till funderingar som: om det nu är såhär, vad kan det då innebära för dem som blir 

betraktade som ”problembarn”?”.  

 

Grundskolan är under flera år en stor del av barns och ungdomars liv och kan därför ses som 

ett betydelsefullt socialt sammanhang för identitetsskapande. Identitetsskapandet, hur man 

talar om själv och skapar sin självbild, sker i förhållande till omgivningen och i relation till de 

andra människorna som ingår i det sociala sammanhanget (Winther Jörgensen & Phillips 

2007:105). I läroplanen från 1994 står det att läsa att undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov (SKOLFS 1994:4). Vidare står det: ”Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (SKOLFS 1994:4) . Således blir det 

tydligt att det i läroplanen finns formulerat att undervisningen i skolan ska bedrivas med 

utgångspunkt i elevers olikheter.  Trots detta är det ofta elevers individkaraktäristika som står 

i centrum när problem i skolan studeras och diskuteras. Fokus ligger då inte på hur skolan 

möter elevers olikheter eller hur den praktiska skolverksamheten fungerar.  

 

Att det är eleverna som problematiseras är något som flera forskare har uppmärksammat.”I en 

kunskapsöversikt över det pedagogiska forskningsområdet framkommer att majoriteten av 

den senaste tidens forskning tar sin utgångspunkt i att barns skolsvårigheter beror på 

individkaraktäristika; fokus ligger här på ’barn i skolsvårigheter’”, skriver Christina Baggens i 

Normalitetens förhandling och förvandling (Baggens 2006:201). Hans Larsson beskriver i sin 

avhandling De är så oroliga. En studie om skolpersonals tal om elever i relationssvårigheter, 

hur det är eleverna som är i ständig fokus när man försöker definiera problem i skolan 

(Larsson 2008:25). Samtidigt är den pedagogiska forskningen bristfällig då det gäller att 
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belysa de sociala villkoren för de elever som det fokuseras på där också de själva får komma 

till tals (Larsson 2008:25). 

I avhandlingen Att inte vilja vara problem… (2008), om erfarenheter och upplevelser hos 

barn, föräldrar och pedagoger i en liten undervisningsgrupp närmar sig Yvonne Karlsson 

frågan och pekar på att eleverna själva får bära ansvaret för uppkomna problem och 

svårigheter. Karlsson uppmärksammar också att forskningen är bristfällig då det gäller 

människors egna upplevelser på detta område, det vill säga att det fortfarande saknas 

forskning på enbart elevernas berättelser om sina upplevelser och erfarenheter (Karlsson 

2008: 1f). Det saknas också forskning kring dessa erfarenheter i relation till 

identitetsskapande.  

 

Vi har tidigare tagit upp Börjessons och Palmblads forskning, som ur ett makroperspektiv 

beskriver hur barn som inte lever upp till skolans normer blir kategoriserade som 

”problembarn” (Börjesson och Palmblad 2007:11). Dock saknas det forskning ur ett 

mikroperspektiv som lägger fokus på kategorisering av elever i förhållande till 

identitetsskapande. Däremot finns sådan forskning på andra områden än i skolkontexten.  

Denna forskning visar på att kategorisering inte bara är ett sätt att tala och strukturera 

verkligheten på utan även något som får reella konsekvenser för identitetsskapandet hos den 

som blir kategoriserad (Mäkitalo 2006: 43f). Utifrån den problemdiskussion vi fört, ser vi att 

det saknas forskning som lyfter fram egna upplevelser av att under skoltiden vara en elev som 

det problematiseras kring. Samtidigt saknas det även forskning där man studerar 

kategorisering i förhållande till identitetsskapande i skolkontexten. Det handlar därmed om att 

det saknas pedagogisk forskning som inte fokuserar på eleven som problembärare. Det saknas 

dessutom sociologisk och socialpsykologisk forskning ur ett mikroperspektiv som belyser 

villkoren för de elever som inte lever upp till skolans kunskapskrav och normativa 

förväntningar i relation till deras identitetsskapande. 

1.2 Syfte och frågeställningar   

Vårt syfte med denna uppsats är att lyfta fram de nu vuxna intervjupersonernas berättelser 

kring att inte ha upplevt sig leva upp till skolnormen, samt att undersöka vad det inneburit för 

deras identitetsskapande. De frågeställningar som vägleder analysen är:  

 

- Hur talar de intervjuade vuxna före detta skoleleverna om sig själva, sina 

upplevelser och erfarenheter av att inte ha levt upp till skolnormen under 

skoltiden?  

- Hur konstruerar intervjupersonerna i sitt tal sina identiteter i förhållande till 

skolnormen och hur positionerar de sig själva i relation till denna? 

- Vilka tolkningsrepertoarer finns tillgängliga och vilka subjektpositioner görs 

möjliga i dessa identitetskonstruktioner? 

 

1.3 Avgränsning  

Vår undersökning avgränsar sig till svenska skolförhållanden. Alla intervjuade är över 18 år 

och har avslutat grundskolan. 
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1.4. Disposition    

 

Uppsatsen är upplagd på följande vis:  

   

I kapitel 2 behandlar vi utifrån tidigare forskning skolkontexten. Med hjälp av tidigare 

forskning ringar vi här in villkoren för elevers identitetsskapande i skolkontexten. Detta görs 

under rubrikerna: Normalitet och skolnorm, Kategorisering i förhållande till 

identitetsskapande, Skolpolitisk historia samt Skolpolitiska idéer i den praktiska 

skolvardagen. 

 

I kapitel 3 redogör vi för våra perspektiv och teoretiska utgångspunkter samt de analysverktyg 

vi använder oss av. Dessa är: Socialkonstruktionistiskt perspektiv, Språket som social 

handling, Identitet och diskurspsykologi, Identitet och konstruktion av avvikande, Identitet 

och sociala konsekvenser av kategorisering, Analysverktyg, Tolkningsrepertoarer och 

Subjektpositioner.  

 

I kapitel 4 beskriver vårt tillvägagångssätt, våra urval och vårt arbete med materialet; Urval, 

Intervjuerna - en reflektion över genomförande och situation, Analysmetod samt 

Etiskt förhållningssätt.  

 

I kapitel 5 behandlas resultat och analys av materialet under Introduktion till analysen – 

upplevelser och erfarenheter av skolan, Talet om skolans verksamhet som särskiljande och 

inkluderande, Intervjupersonernas tal om krav och förväntningar i skolkontexten, Den 

önskvärda eleven och Den andre – två olika tolkningsrepertoarer, Konstruktionen av den 

önskvärda eleven och den andre, Den önskvärda eleven som en otillgänglig tolkningsrepertoar 

för intervjupersonerna i deras tal samt Avståndstagande eller Den andre - Att förhålla sig till 

sin position.   

 

I kapitel 6 redogörs slutligen för en slutdiskussion av resultaten samt reflexivitet: Slutsatser 

och resultatdiskussion, Reflexivitet samt Slutord. 
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2. Tidigare forskning 

”I vår tid kan vi höra ett omfattande tal om avvikande och svårbemästrade barn i skolåldrarna, 

ett tal som stundtals förs i ett rätt högt tonläge” (Börjesson & Palmblad 2007:8). Vårt 

problemområde formuleras utifrån att barn och ungdomar är i fokus som problembärare då 

förklaringar söks till skolproblem. Det finns i skolan en tradition av att individualisera 

förklaringar till ”problembarn”. När svårigheter uppstår söks förklaringar i elevers inre eller 

yttre egenskaper. (Börjesson 2007: 21). Inom den pedagogiska verksamheten har man tagit 

upp forskning ur medicinskt, pedagogiskt och psykologiskt perspektiv. Där har förklaringar 

till elevers problem i huvudsak formulerats inom ramen för dessa perspektiv (Larsson 

2008:23).  

 

Exempel på forskning som tar utgångspunkt ur medicinskt, pedagogiskt och psykologiskt 

perspektiv och som fokuserar på barn som problembärare i skolan, är en studiehandledning 

som givits ut av socialstyrelsen och som används i projekt inom skolan och barnomsorgen i 

flera av Sveriges kommuner. Studiehandledningen utgår ifrån forskningsöversikten 

Normbrytande beteende i barndomen. Vad säger forskningen? av Henrik Andershed och 

Anna-Karin Andershed. Här beskrivs barn som avviker från normen som ”en ur 

behandlingsperspektiv tung grupp med många namn, t ex utagerande barn eller barn med 

antisocialt beteende.”. Och vidare: ”Författarna [läs: till forskningsöversikten] sammanfattar 

befintlig teori och forskning om normbrytande beteende i barndomen (upp till och med 12 år) 

för att ge en översiktlig bild av vad man vet om denna problematik.” (Färm 2006: 3) .  

 

Som vi nämnt så skiljer sig vår ingång i ämnesområdet från dessa psykologiska, medicinska 

och pedagogiska forskningsperspektiv med eleven i fokus som problembärare. Vi kommer att 

använda oss av forskning som beskriver den skolpolitiska historien, forskning som lyfter fram 

villkoren i den praktiska skolvardagen för eleven, forskning som tar upp begreppet normalitet 

och forskning som berör kategorisering och identitetskonstruktion. Tillsammans utgör de 

olika ovan beskrivna perspektiven, den skolpolitiska historien, villkoren i den praktiska 

skolvardagen och processerna kring normalitet, kategorisering och identitetskonstruktion den 

kontext som eleverna befinner sig i inom skolan. Denna kontext är en viktig del för 

förståelsen för sammanhanget då man ska lyfta människors upplevelser av skoltiden.   

 

2.1 Normalitet och skolnorm 

I vår uppsats förstår vi begreppet normalitet utifrån betydelsen något som syftar på det som i 

samhället ses som önskvärt och eftersträvansvärt. Vi utgår från att ”normalitet” skapas och 

upprätthålls i sociala processer. Vi har anammat socialkonstruktionistisk syn på kunskap, 

vilken vi beskriver vidare i kapitlet ”Perspektiv och teoretiska utgångspunkter” . Ordet normal 

kan användas för att beskriva ett genomsnitt eller det som är vanligast förekommande. Det 

kan också syfta på det som i samhället ses som önskvärt och eftersträvansvärt. Ett annat sätt 

att använda ordet normal är då man beskriver något som ses som friskt i motsats till det som 

betraktas som sjukt (Lind 2006:1f ). I alla dessa olika betydelser inryms ett sorts jämförande 

där något definieras som avvikande i relation till det normala. ”Det normala” kan alltså syfta 

både på en norm och på det mest förekommande. Dessa båda betydelser stämmer inte alltid 

överens med varandra - det som är vanligast förekommande behöver inte överensstämma med 

den rådande norm som finns i samhället.  ”Det normala” är något som skiftar över tid och 

över olika kulturer och sammanhang. Det som betraktas som önskvärt i en kontext är 

avvikande i en annan (ibid). Olika handlingar kommer i skolan att bedömas på olika sätt. 

Eftersom en del olikheter hos elever uppmärksammas och leder till särskilda åtgärder medan 

andra inte gör det blir det tydligt att vissa handlingar och beteenden i skolan ses som 
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eftersträvansvärda (Lind 2006:8).  Som vi nämnt i problemdiskussionen kombineras i skolan 

krav på prestationer med krav på ett önskvärt beteende (Lind 2006:8). Skolans normer får 

betydelser för vilka som kommer att definieras som avvikande.  

 

Vi använder oss av begreppet skolnorm i vår uppsats för att beskriva de normer som eleverna 

i skolan måste förhålla sig till rörande arbetsförmåga och -tempo, kunskapsnivåer och frågor 

som rör social anpassning (Börjesson & Palmblad 2007:12). Skolnormen är inte slutgiltigt 

fastslagen utan varierar i olika sammanhang och beroende på vilka aktörer som ingår och 

vilka diskurser som är tillgängliga. Normerna är föremål för förhandling och nya normer 

skapas och återskapas (Lind 2006: 199).  

Skolnormen samverkar med yttre samhälleliga diskurser. I den dagliga skolverksamheten är 

det flera diskurser som gör sig gällande. I beskrivningar av elever som problematiska 

aktualiseras dessa diskurser. Yvonne Karlsson visar i sin avhandling på hur pedagoger 

framför allt orienterar sig mot fyra olika diskurser i sitt tal om eleverna: psykologisk diskurs, 

socialpsykologisk diskurs, pedagogisk/moralisk diskurs samt medicinsk diskurs. Till dessa 

fyra samhälleliga diskurser kommer en femte diskurs som gör sig gällande som en 

osäkerhetsdiskurs, när ingen annan diskurs erbjuder en tillräcklig förklaring . Pedagogerna 

åberopar enskilda diskurser men rör sig även mellan dem och blandar dem. Till detta kommer 

att de även parallellt rör sig mot en osäkerhetsdiskurs då de andra inte räcker till för att 

förklara och förstå elevernas beteende. (Karlsson 2007: 114). Skolnormen, vilken samverkar 

med samhälleliga diskurser, är en stor del av det som utgör skolkontexten eleverna befinner 

sig i. Barn som inte lever upp till skolans normer och krav kommer därmed att falla utanför 

det som ses som det normala.  

 

2.2 Kategorisering i förhållande till identitetsskapande 

Vi har tidigare tagit upp att det finns tidigare forskning som ur ett makroperspektiv beskriver 

hur barn som inte lever upp till skolans normer blir kategoriserade som ”problembarn” 

(Börjesson & Palmblad 2005:11). Dock saknas det forskning ur ett mikroperspektiv som 

lägger fokus på kategorisering av elever i förhållande till identitetskonstruktionen. Däremot 

finns sådan forskning på andra områden då det gäller kategorisering i förhållande till 

identitetsformering. I Att hantera arbetslöshet. Om kategorisering och identitetsformering 

(Mäkitalo 2006:43f) beskrivs vad kategorisering innebär för arbetslösas identitetsformering. 

Studierna visar på att kategorisering inte bara är ett sätt att tala om och strukturera 

verkligheten utan även något som för reella konsekvenser med sig för den kategoriserades 

identitetsformering. Kategoriseringen arbetslös och dess innebörder är något som de som 

definieras som arbetslösa hela tiden måste förhålla sig till i mötet med institutionen 

arbetsförmedlingen. Där bemöts de också utifrån de innebörder som kategorin och 

underkategorier av olika grupper av arbetslösa inrymmer.  

 

Genom att lyfta fram kategoriseringen arbetslös och problematisera kring denna blir det 

tydligt att människor är mer eller mindre benägna att identifiera sig med kategorin. Samtidigt 

blir det problematiskt för människor att tala om sig själva utanför den diskursen. Att beskriva 

sig själv på ett alternativt sätt kan leda till olika konsekvenser för individen. Det finns på så 

sätt diskursivt reglerat hur en arbetslös bör vara men även hur en arbetslös bör känna 

(Mäkitalo 2006:92) . Det finns idéer om hur en ”normal” arbetslös är och känner vilket 

innebär att också känslor som de arbetslösa har kan härledas till vad kategorin arbetslöshet 

innebär, samtidigt som dessa känslor i allra högsta grad är verkliga för individen.  Mäkitalo 

fastslår därmed i sin forskning att kategorisering är något som får sociala konsekvenser och är 

något människor måste förhålla sig till i sitt identitetsskapande. Liknande forskning kan och 
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bör också appliceras på skolsammanhanget. I vår problemdiskussion lyfter vi frågan: ”vad kan 

detta (kategoriseringen i förhållande till identitetsskapandet) innebära för dem som blir 

betraktade som ”problembarn”?”. Det är relevant att just lyfta frågor kring vad det innebär 

att bli betraktad som ”problembarn” och vad det får för konsekvenser för identitetsskapandet, 

utifrån att forskning (som vi tidigare visat på) fastslår att kategoriseringen blir en del i 

identitetsskapandet. 

 

2.3 Skolpolitisk historia 

Hur den praktiska skolverksamheten ska bedrivas har varit, och är fortfarande, under debatt. I 

detta avsnitt vill vi presentera olika idéer som gjort sig gällande och vilka idéer som nu ligger 

till grund för hur skolverksamheten organiseras. Det är intressant att lyfta fram dessa idéer då 

de är en del av vad som bildar den kontext som utgör elevers skolvardag. År 1842 infördes 

folkskolestadgan i Sverige, vilket innebar rätt till utbildning för alla barn. Från dess har debatt 

skett kring skolans roll. Frågor som rör fostran, demokrati, bemötande, arbetspraktik och 

pedagogik behandlas fortfarande. Genom historien har fokus och dominanta förhållningssätt i 

allmänhet skiftat, och i synnerhet då det kommer till elever med ansedda svårigheter (Larsson 

2008:17).  

 

Läser man forskning som beskriver skiftningarna, blir det uppenbart att skolan hela tiden 

funnits svårigheter med att hitta välfungerande metoder för att bemöta olika elever. Det verkar 

istället handla om lokalt utformade modeller, så kallade speciallösningar, som skiftar kraftigt 

med skolor och över tid. Exempel som Hans Larsson tar upp i Dom är så oroliga. En studie 

om skolpersonals tal om elever i relationssvårigheter, är bland annat förkortad utbildningstid 

och differentierad undervisning. De olika lösningarna har haft olika namn genom 

decennierna; förberedelseklasser, Obs- klasser och DAMP-klasser (ibid). I samband med 

grundskolans införande under 1960-talet, framförallt från 1970-talet och framåt då man 

började kunna se effekterna av omvandlingen (innan fanns folkskolan) intensifierades 

debatten kring synen på hur man ska kunna tillgodose kravet på alla barns rätt till 

undervisning och kunskapsinhämtning. 

 

 Det har funnits två huvudsakliga definitioner av förhållningssätt då det gäller hur skolan ska 

möta olika elever (Nilsson 2009:19). Joakim Nilsson beskriver i sin avhandling Spänningen 

mellan normalitet och avvikelse – om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd 

(2009) dessa definitioner: det kompensatoriska respektive det demokratiska 

deltagarperspektivet. Dessa definitioner är användbara för att man med hjälp av dessa lättare 

kan se att det finns två huvudinriktningar inom skolan som påverkar den pedagogiska 

praktiken på två skilda sätt. Det kompensatoriska deltagarperspektivet innebär att man lägger 

upp undervisning så att elevens behov ska kompenseras med hjälp av specialundervisning för 

att denne ska kunna anpassas in i skolan, samhället osv. Här fokuserar man på den 

individuella eleven och vilka brister denne anses ha och utifrån dessa så kallade brister ska 

kompensationen tillämpas. Det demokratiska deltagarperspektivet innebär en syn om att 

elever ska kunna vara tillsammans oavsett olikheter och kunskapsvariationer. Här ligger 

betoningen på allas rätt till gemensam undervisning och att man använder metoder som 

förhandling och samarbete mellan elever samt personal och elever, och individuell anpassning 

inom ramen för detta gemensamma (Nilsson 2009:19).  

 

En närliggande viktig skolpolitisk diskussion som varit central i skoldebatten genom åren är 

den som gäller inkludering och exkludering.  Man kan se hur både ett inkluderande och ett 

exkluderande synsätt på olika vis gör sig gällande i den sociala praktiken i den vardagliga 
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skolverksamheten. Inkludering är ett begrepp som varit centralt då det gäller skolpolitik, 

skolfrågor och i Läroplanerna (Nilholm 2006:13f). Etableringen av begreppet kom i och med 

Salamancadeklarationen (1994), vilken är en internationell överenskommelse om 

inkluderande arbetssätt och undervisning av elever i behov av särskilt stöd (Nilholm 2006:13). 

Begreppet har kommit att tilldelas olika betydelser och använts på olika sätt i olika 

skolverksamheter. Grundtanken är dock att skolan ska kunna möta alla olika elever och 

betydelsen var från början en tanke om alla elevers rätt till undervisning utifrån sina villkor i 

samma klassrum. Svag inkludering är den dominerande ideologin i västerlandet idag.  

Denna form av inkludering innebär att skolor har inkludering som ett eftersträvansvärt mål 

men ses som en process som utvecklas över tid. Vidare ser man samtidigt att det inte är 

möjligt för alla att delta i skolans ordinarie verksamhet.  

 

Nilhom visar på att det finns kritik mot hur begreppet inkludering används på nationell nivå i 

utbildningssystemet. En del av kritiken har riktats mot lärarutbildningen med argumentet att 

den inte tar sin utgångspunkt i att lärare ska kunna undervisa mångfalden av barn, utan istället 

låta specialpedagogik som ett särskilt område täcka upp undervisning för vissa elever. Vidare 

visar Nilholm hur olika kommuners organisering av undervisning ser ut i förhållande till 

varandra. Undervisningen har mer eller mindre inkluderande lösningar i förhållande till barn 

som anses vara i behov av särskilt stöd. Detta medför också att det ser olika ut på olika skolor 

och det kan skilja sig mellan olika skolor i samma kommun. Vidare är det framförallt 

klassrumsnivå som är i fokus då man diskuterar frågor om inkludering. De olika arbetssätt 

som lärare använder kan vara mer eller mindre inkluderande. Klassrummet utgör också en 

plats för annat än undervisning. Där sker ständigt en förhandling mellan elever om relationer 

vilken också kan ses utifrån inkluderings- och exkluderingstanken. Alla aktiviteter inom 

skolan är viktiga då man tittar på hur inkluderingstanken fungerar i praktiken. Man måste 

därmed även titta på aktiviteter så som utvecklingssamtal och raster. Det som framförallt är 

avgörande då man diskuterar inkludering menar Nilholm är elevers egna upplevelser av 

tillhörighet och erkännande (Nilholm 2006:13f).  

 

2.4 Skolpolitiska idéer i den praktiska skolvardagen 

I det här avsnittet belyser vi forskning som beskriver skolans organisering och pedagogik och 

vilka konsekvenser som dessa i praktiken kan ha för eleverna. Yvonne Karlssons studie av en 

skolas organisering av en särskild undervisningsgrupp och av hur eleverna som går i gruppen 

berörs, närmar sig detta område (Karlsson 2007:9). Området är intressant då särlösningar är 

något som ökar i den svenska skolan (Skolverket 1996) samtidigt som det saknas forskning 

om elevers erfarenheter av detta. Det finns få studier som lyfter fram elevers deltagande i 

samtal om skolproblem (ibid). Karlsson har tittat närmare på hur inkludering och exkludering 

ser ut i vardagspraktikerna för eleverna som går i en särskild undervisningsgrupp. Det 

framkommer att eleverna på ett sätt är inkluderade med andra elever, samtidigt som de är 

avskilda och särskilda i ett eget hus på skolans område. I kommunens centrala styrdokument 

finns inte den särskilda undervisningsgruppen beskriven som egen grupp utan eleverna 

framställs som om de ingår i den ordinarie skolverksamheten. Detta är en följd av att gruppen 

sköts på lokal skolnivå och har initierats av rektorn på skolan. Innebörden blir att skolans 

verksamhet med den särskilda undervisningsgruppen blir osynlig för kommunens 

förvaltningschefer samt att kommunen inte har insyn i och reglerar verksamheten.  

 

Det är intressant att relatera till Nilholms beskrivning av hur olika inkluderingstankar (som vi 

tidigare har beskrivit i kapitlet 2.3 Skolpolitisk historia) fungerar i praktiken. Det är således 

viktigt att vara medveten om att det finns en variation mellan olika skolor och att villkoren för 
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elever därmed skiljer sig åt. Inkludering och exkludering är något som eleverna i den särskilda 

undervisningsgruppen måste förhålla sig till. Deras formella tillhörigheter är kopplade till 

deras ursprungsklasser samtidigt som de går i en särskild undervisningsgrupp. Gemensamma 

skolaktiviteter är det inte självklart att de deltar i utan utgör fall för förhandling mellan elever, 

lärare och föräldrar. Det händer även att elever inte får information om och därmed även 

utesluts från gemensamma aktiviteter utan förhandling. På så sätt framkommer det att 

eleverna i den särskilda undervisningsgruppen inte inkluderas på samma villkor som andra 

elever. Karlsson visar också på hur eleverna i särskild undervisningsgrupp utesluts från 

deltagande och elevinflytande. Exempel på detta är att de inte får ta del av skolans allmänna 

information om regler och ordningar på skolan. De har inte heller någon representant i 

elevrådet och har inget klassråd. Besök med och information av elevråd och mobbningsgrupp 

ges till de övriga klasserna men inte till den särskilda undervisningsgruppen. Karlsson visar 

hur inkludering och exkludering är en social praktik som elever deltar i. Detta är en del av det 

som utgör villkoren som elever i skolan måste förhålla sig till och som därmed också blir en 

del i deras identitetsskapande.  

 
Vi har här i vår tidigare forskning gett en bild av skolkontexten som eleven befinner sig i och 

villkor inom denna kontext. Detta för att ge en förståelse för sammanhanget inom vilket vårt 

problemområde befinner sig. 
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3. Perspektiv och teoretiska utgångspunkter 

3.1  Socialkonstruktionistiskt perspektiv  

Vi har valt att utgå ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i den här undersökningen, 

vilket har varit vägledande för val av teori och metod och har påverkat urvalet av tidigare 

forskning. Detta utgör en antiessentialistisk syn på både kunskap, identitet och sociala 

relationer vilket medför att det inte förväntas finnas någon verklighet eller några identiteter 

som är givna på förhand (Winther Jörgensen & Phillips 2007:12). Verkligheten skapas genom 

social interaktion där kunskap formas och omformas. Kunskap är något som kan tolkas olika 

och får olika innebörder beroende på kontext och på vem som agerar och producerar 

kunskapen. Identiteter är liksom kunskap är alltid historiskt och kulturellt präglade och är 

beroende av det sammanhang och den kontext vi befinner oss i. Våra identiteter kunde ha 

varit annorlunda i en annan kontext och de kan förändras över tid. Denna syn på den sociala 

världen och identitetsskapande får då som följd att vi ser skolan som en arena där kunskap 

och identiteter skapas i sociala processer. Eleverna använder sig av diskursiva resurser i form 

av tolkningsrepertoarer då de konstruerar sina identiteter. De olika tolkningsrepertoarer som 

finns tillgängliga för eleverna då de beskriver sig själva blir också avgörande för vilka olika 

subjektpositioner de kan inta. Tolkningsrepertoarer och subjektspositioner är de analysverktyg 

vi använder oss av och vi kommer återkomma till dessa begrepp och beskriva dem utförligare 

under avsnittet om analysverktyg 

 

3.1.1 Språket som social handling  

Språket är en form av social praktik som används för att konstruera versioner av den sociala 

verkligheten (Potter & Wetherell 2007:33). På så vis formas kunskap, sociala relationer och 

sociala subjekt. Tillsammans med andra skapar vi en bild av världen där gemensamma 

sanningar byggs upp och där det samtidigt pågår en kamp mellan olika betydelser om vad som 

är sant och falskt. Den sociala konstruktionen av kunskap och sanningar blir utgångspunkt för 

vårt handlande och våra identiteter. Vad som sägs och vad som inte sägs utifrån olika 

positioner är tillsammans med en underliggande kamp om makt, kärnan i den 

diskurspsykologiska teorin. Det är genom diskursiva praktiker som begrepp för världen 

skapas. Den språkliga handling som diskurser inbegriper varierar med diskursen. Vad som 

sägs och inte sägs inom diskurserna bildar mönster som bidrar till att bygga på eller motsätta 

sig element inom diskurserna (Wetherell, Taylor & Yates, 2007: 17)  .   

 

 

 
When we talk we have open to us multiple possibilities for characterizing 

ourselves and events. (…) Any one description competes with a range of 

alternatives and indeed some of these alternatives emerge in this particular 

interview. An interesting question for discourse analysts, therefore, is why 

this version of this utterance? What does it do? What does it accomplish here 

and now? And what does it tell us about the wider discursive economy or the 

politics of representation which influence what is available to be said and 

what can be heard?” 

                                                        (Wetherell, Taylor & Yates, 2007: 17)  
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När vi pratar skapar vi därmed våra identiteter genom att välja vissa versioner av 

beskrivningar framför andra. Språket har därför en central roll då diskurspsykologer studerar 

identitet.         

3.2 Identitet 

3.2.1 Identitet och diskurspsykologi 

Diskurspsykologin skiljer sig från de teorier som utgår från ett antagande om att det finns ett 

sant, avgränsat jag som man kan upptäcka, identifiera och studera där språket speglar en yttre 

verklighet eller inre mentala processer (Potter & Wetherell 2007:95f). Istället utgår 

diskurspsykologin från att jaget är socialt och något som skapas genom språket i diskursiva 

praktiker. Det är genom språket som den subjektiva psykologiska verkligheten konstitueras 

och självförståelse kommer genom att människor berättar om sig själva och om andra 

(Winther Jörgensen & Phillips 2007:104). Detta innebär dock inte att det inte finns någon 

fysisk verklighet utanför diskurserna eller att sociala fenomen inte har några materiella 

aspekter, utan snarare att det är genom diskurser som de får mening. Språket ses därmed inte 

som något som förmedlar en redan existerande verklighet och som upplevelser utgår 

från, utan är en form av social praktik vilken formar den sociala världen, inklusive 

världsbilder, sociala relationer och sociala subjekt. Språket har således en central funktion 

inom diskurspsykologin. Det är i dessa ovan beskrivna sociala praktiker som identiteter 

uppstår, omformas och blir föremål för förhandlingar (Winther Jörgensen & Phillips 

2007:105). Diskurspsykologin intresserar sig därmed för hur jaget teoretiseras och talas om 

(Potter & Wetherell 2007:106). Då vi använder oss av begreppet subjekt syftar vi på denna 

beskrivning av ett icke-autonomt jag. Subjektet ska här ses som en agent i de dynamiska 

diskursiva processer som opererar i den konkreta sociala interaktionen. Identiteter konstrueras 

alltså i och genom diskurser. Diskurserna används av individerna, som således inte endast 

fungerar som passiva bärare av dem. Således ses människor som aktiva aktörer, som genom 

deltagande i diskursiva processer skapar, formar och omformar sina identiteter. 

 

Diskurspsykologin gör inte gällande att man börjar med en ny identitet varje gång man talar. 

Den identitet som man ger uttryck för vid ett tillfälle kan uppfattas som avlagringar av 

tidigare diskursiva praktiker (Potter & Wetherell 2007:78). På så sätt kan också uppfattningen 

om ens identitet variera i olika kontexter och diskurser. Då subjektet är något som skapas i en 

diskurs så blir vissa versioner dominerande i olika kontexter, eftersom man måste använda sig 

av ett visst/vissa sätt att prata inom en viss diskurs för att kunna göra sig förstådd inom denna 

(Potter & Wetherell 2007:108).  

 

3.2.2 Identitet och konstruktionen av avvikande 

Identitet är något som människor konstruerar genom språket. Som vi tidigare nämnt berättar 

människor om sig själva och konstruerar sin identitet genom de tolkningsrepertoarer som 

finns tillgängliga i det aktuella sammanhanget. För de som i olika sammanhang betraktas och 

definieras som avvikande blir de möjliga tolkningsrepertoarer man kan använda när man 

berättar om sig själv begränsade. Kategorisering är därmed inte bara ett sätt prata, associera 

och beskriva människor utifrån, utan är också något som människor måste förhålla sig till i 

sitt identitetsskapande.  

 

Becker, en sociologisk teoretiker, har med sin teori om utanförstående närmat sig 

forskningsfältet där avvikande studeras. Han lyfter fram hur det avvikande konstrueras och 

vad detta kommer att innebära för de som blir definierade som avvikande. Becker tar sin 

utgångspunkt i att sociala grupper skapar avvikelser genom att upprätta  
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regler, där överträdelser av reglerna blir till det som utgör avvikelsen. Upprättandet och 

tillämpandet av dessa regler innebär att specifika personer kategoriseras utifrån de regler som 

gjorts upp i en social grupp. Avvikelsen är därmed med en följd av hur regler och sanktioner 

tillämpas på en överträdare: ”Avvikare är den som etiketten framgångsrikt har placerats på 

och ett avvikande beteende är ett beteende som människor betecknar på det sättet” (Becker 

2005:23). Alla sociala grupper gör upp sociala regler som definierar situationer och 

beteendeformer som passar för dessa.  Där specificeras vissa som riktiga och andra som 

felaktiga. När en regel har etablerats inom ett socialt sammanhang kan någon som anses ha 

brutit mot den komma att betraktas som en särskild person. Hon betraktas som en 

”utanförstående” och ses som någon man inte kan lita på enligt de regler gruppen enats om.  

Becker har således inte fokus på vilka som är avvikande eller på orsaker till avvikande hos 

människors personliga egenskaper. Han fokuserar på avvikelser från regler istället för på 

avvikande personer. Becker belyser vad det innebär konkret för människor i deras sociala 

verklighet att definieras som avvikande från de rådande normer som är aktuella i det specifika 

sociala sammanhanget. Det centrala begreppet ”utanförstående” används för att beskriva vad 

det innebär för personer att av andra bedömas som avvikare och att därmed hamna utanför 

kretsen av vad som anses vara normala gruppmedlemmar.   

 

I fallet för vår uppsats gäller sammanhanget skolan som plats för socialt handlande och 

identitetsskapande.  Som vi tidigare nämnt har diskurspsykologin som utgångspunkt att jaget 

och identiteter är något som skapas i sociala processer. Då människor blir betraktade som 

avvikande kommer även detta att vara en del av den sociala process där identiteter skapas, och 

kommer att påverka vilka diskursiva resurser som finns tillgängliga och hur människor 

kommer prata om sig själva och andra.  Som vi nämnde ovan förklaras inom 

diskurspsykologin den identitetsskapande processen att man skapar självförståelse genom att 

välja en version och en beskrivning av jaget framför andra versioner när man pratar om sig 

själv och andra (Winther Jörgensen & Phillips 2007:107). Beckers teori om utanförstående 

visar på hur utanförståendet innebär begränsade möjligheter i hur man kan tala om sig själv 

och skapa självförståelse. Detta eftersom utanförståendet innebär att man står utanför kretsen 

av dem som anses som normala gruppmedlemmar och att man därmed inte kan tala om sig 

själv eller förstå sig själv utifrån det perspektivet. 

 

3.2.3 Identitet och sociala konsekvenser av kategorisering 

Becker betonar att personen som betraktas som ”utanförstående” kanske själv ser saken 

annorlunda.  Personen kommer då inte att acceptera den regel efter vilken hon dömts eller se 

de som dömt som kompetenta eller legitimt berättigade att göra detta.  Här uppstår då en 

dubbel betydelse av utanförstående där den som blivit definierad som regelbrytare kommer att 

betrakta de som dömt henne som utanförstående (Becker 2005:17). Becker menar att det ofta 

inte är samma människor som gör upp reglerna som bryter mot dem. Därmed kan en person 

känna att han har bedömts efter regler som han inte varit med om att upprätta eller alls 

accepterar. Reglerna kan då ses som påtvingade av utanförstående personer. Becker tar upp 

exemplet skolan, där regler inte fastställs utifrån eleverna självas syn på vad som är problem.  

 

Skillnader mellan olika människors möjligheter att skapa regler och att tillämpa dem på andra 

är i grunden en fråga om makt, där vissa grupper genom sin sociala ställning har större 

möjligheter än andra att genomföra sina regler. Utifrån detta kommer regler som skapas och 

upprätthålls inte alltid att vara erkända av alla (Becker 2005:27). Att bli avslöjad och 

definierad får följder för personen som har blivit detta. Det kommer att påverka dennes 

offentliga identitet och därmed det sociala deltagandet och hennes bild av sig själv. Att 
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överträda en regel och således definieras som överträdare ger personen en ny status och hon 

kommer att behandlas och handla utifrån denna status. 

 

Identifieringen som avvikare blir det centrala i andra människors bemötande och andra 

identifikationer kommer att komma i andra hand. Becker menar att konsekvenserna av detta 

blir att personen utifrån denna identifiering formar en bild av andras bild av sig själv. Inom 

diskurspsykologin beskriver Wetherell & Potter kategorisering som att människor 

kategoriserar sig själva i förhållande till en grupp (Winther Jörgensen & Phillips, 2007:124).  

Dessutom tenderar man som identifierad avvikare att bli utesluten från deltagande i olika 

grupper och aktiviteter (Becker 2005:41).  

 

I sin teori beskriver Becker en sorts avvikandekarriär som personer som bedömts som 

avvikande kan göra. Beskrivningen av hur människor som definierats som avvikande kommer 

att ha en gemensam erfarenhet och argumentera utifrån denna är relevant för vår 

undersökning. Detta är i Beckers teori det sista steget i avvikarkarriären. Här menar han att 

människor kommer samman i avvikargrupper där de delar en gemensam erfarenhet av att 

betraktas som avvikande. Det är här viktigt att påpeka att det är just erfarenheten de har 

gemensamt. Denna kommer leda till en känsla av ett gemensamt öde av att stå inför samma 

problem. Ur detta växer det fram en uppsättning perspektiv och synsätt om hur världen är och 

kan hanteras. Det är här Becker menar att de gemensamt i den positionen tenderar till att 

rationalisera sin situation och bygga förklaringsmodeller som försvar för sin avvikande 

aktivitet. Dessa förklaringsmodeller förser individen med skäl för sitt handlande. 

Motiveringarna de använder sig av tenderar att innehålla ett allmänt förkastande av 

konventionella moralregler, konventionella institutioner och hela den konventionella världen 

(Becker 2005:45). Vi använder denna del av Beckers teori på ett sådant sätt att det innebär att 

innehavandet av en gemensam erfarenhet med andra och att bygga förklaringsmodeller inte är 

något som måste utgå ifrån att man deltar i en subkultur, utan att medlemmarna i 

gemenskapen kan ha väldigt varierande erfarenheter men ändå liknande referenspunkter.  

 

Sammanfattningsvis är härmed kategorisering och definieringen av människor som avvikande 

en del av de sociala processer där identiteter skapas. Kategorisering får avgörande social 

betydelse och inte endast är ett sätt att tala. Becker visar med sitt begrepp utanförstående och 

beskrivningen av avvikandekarriären vad det kan innebära för en enskild människa att bli 

definierad som avvikande och hur detta blir en del av hur man ser på och beskriver sig själv i 

förhållande till det omgivande samhället.   
 

3.3 Analysverktyg 

 Nedan presenterar vi våra analysverktyg som utgår från diskurspsykologin: 

3.3.1 Tolkningsrepertoarer  

I diskurspsykologin används begreppet tolkningsrepertoar istället för diskurs då detta begrepp 

ger ett större förklaringsutrymme för individuellt handlande. Diskurs är liksom 

tolkningsrepertoarer ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, där språket är strukturerat i 

olika mönster som vi följer då vi talar och agerar i olika sociala sammanhang (Winther 

Jörgensen & Phillips 2007: 7). Man kan använda ordet diskurs för att beskriva samma sak 

som med begreppet tolkningsrepertoar. Men genom att använda begreppet tolkningsrepertoar 

studerar man inte endast diskurser som abstrakta lingvistiska mönster utan framhäver dessa 

som handlingsorienterade. Fokuset ligger här på hur text och tal orienteras mot social 

handling (Winther Jörgensen & Phillips 2007: 115). Diskurspsykologin utgår från antagandet 

att människor använder diskurser som flexibla resurser i sitt berättande (Winther Jörgensen & 
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Phillips 2007:113). Varje repertoar ger resurser som människor kan använda för att konstruera 

versioner av verkligheten. Tolkningsrepertoarer hänsyftar till upplevda ”självklarheter” och 

åsikter som delas av människor och i likhet med begreppet diskurs handlar det om att prata 

om något på ett bestämt sätt. Tolkningsrepertoarerna innebär alltså ett bestämt sätt att berätta 

om och benämna fenomen som finns tillgängliga i den kontext som människor befinner sig.  

 

Då vi är intresserade av att undersöka hur identiteter konstrueras i förhållande till norm är 

tolkningsrepertoarer ett användbart begrepp. Vi använder det för att titta på hur 

intervjupersonerna beskriver och förstår bilden av eleven i skolan. Förståelsen av eleven i 

skolan innebär också intervjupersonernas förståelse av sig själva i sammanhanget där detta 

blir en del i deras identitetskonstruktioner. Inom diskurspsykologin förklaras processen som 

att man skapar självförståelse genom att välja en version av jaget framför andra möjliga 

versioner, och på så sätt sker en tillslutning. Detta är en tillslutning som dock bara är tillfällig 

och möjlighet finns att senare välja en annan version (Winther Jörgensen & Phillips 

2007:107). Tolkningsrepertoar är inte heller en färdig beskrivning man tar till sig som sin 

egen beskrivning av sig själv utan en person kan använda sig av flera och även 

motsägelsefulla repertoarer samtidigt. Det som är intressant är att studera vilka olika 

repertoarer som finns tillgängliga i en specifik kontext och hur personer använder dessa i sina 

berättelser.   

 

Wetherell & Potter beskriver kategorisering som en diskursiv praktik utifrån innebörden att 

människor kategoriserar andra och samtidigt sig själva i förhållande till en grupp, och där 

lyfter de fram den sociala betydelsen och de sociala konsekvenser som vissa 

tolkningsrepertoarer innebär. Det är således inte bara en fråga om språk utan 

tolkningsrepertoarerna kopplas till institutionella praktiker och strukturer som bara delvis är 

diskursiva (Winther Jörgensen & Phillips, 2007: 124). De argumenterar för att diskurs är en 

viktig form av social handling och bidrar till att forma hur människor blir behandlade i olika 

sammanhang. Det är också denna syn på diskurs som vi utgår ifrån då vi använder oss av 

tolkningsrepertoar som begrepp i vår undersökning. Förståelsen och bilden av eleven i skolan 

är därmed inte bara en fråga om språk utan även en betydande del i den sociala praktiken i 

skolan.  

   

3.3.2 Subjektpositioner  

Vi har ovan beskrivit att tolkningsrepertoarer är de diskursiva resurser som människor 

använder i sitt berättande om sig själva och om världen. De tolkningsrepertoarer som 

människor använder sig av är de som finns tillgängliga i ett visst sammanhang. Genom att 

studera vilka repertoarer som används synliggörs då också vilka som inte används. Begreppet 

subjektposition blir användbart för oss för att visa vilka positioner som görs möjliga för 

personerna i vår undersökning att anta, utifrån vilka repertoarer som finns tillgängliga och 

som används . Subjektposition ska här förstås som en position i en diskursiv  

struktur, där positionen bestäms genom beskrivningar av och förväntningar på personen 

utifrån dennes position och roll i diskursen (Winther Jörgensen & Phillips 2007:48).  

 

Då subjektet är producerat i en diskurs skapas identiteten och självförståelsen utifrån denna 

diskurs. Diskursen är därmed det avgörande för subjektiviteten (Potter & Wetherell 

2007:109). Subjektpositioner antas utifrån olika ofta motstridande diskurser och det finns en 

konflikt mellan dessa. Ibland är enbart en diskurs synlig och det ser inte ut att finnas någon 

konflikt. I dessa fall talar diskursteorin om hegemoni, vilket innebär att den diskurs som är 

synlig har kommit att ses som representant för en objektiv sanning. Denna objektiva sanning 
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existerar egentligen inte utan är falsk, men motstridande diskurser, och därigenom även 

möjliga subjektpositioner, avvisas till förmån för denna rådande diskurs. Här är det tal om 

norm, i den bemärkelse som vi använder begreppet i vår undersökning (Winther Jörgensen & 

Phillips 2007:49).  

 

4. Tillvägagångssätt, urval och material 
 

Nedan följer en beskrivning av hur vi praktiskt har gått tillväga i vår undersökning.   

Vår undersökning är genomförd på så sätt att vi båda varit lika delaktiga i alla delar. Vi har 

utfört alla praktiska moment tillsammans och skrivit all text gemensamt. Det går inte att 

urskilja vem som har gjort vad i specifika delar. Allt är gemensamt.  

4.1 Urval  

Urvalet för vår studie utgörs av vuxna före detta skolelever som kan berätta om erfarenheter 

av att under sin skoltid ha upplevt att de inte levt upp till skolans normativa krav och 

förväntningar (skolnormen). Utöver detta fanns också kriteriet på att personerna måste vara 

minst 18 år, av etiska skäl (Se vidare under avsnittet om etik). Vi har använt oss av två olika 

former av bekvämlighetsurval för att komma i kontakt med intervjupersoner (Bryman 

2004:114 f).  Vi började med att vända oss till föreningen Attention, en intresseförening för 

vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Detta gjorde vi utifrån att det på deras hemsida 

finns beskrivningar av hur många av deras medlemmar har haft och har det problematiskt i 

skolan (http://hem.passagen.se/attention.orebro/index_news.htm). Vi fick information om en 

föreläsning där vi gavs möjlighet att dela ut en inbjudan till intervju. Det var flera som visade 

intresse. Två personer återkom med intresse av att delta, varav en blev aktuell utifrån 

urvalskriteriet och som senare intervjuades.  

 

Det andra tillvägagångssättet bestod i att vi under studiens gång aktualiserade vårt 

uppsatsämne bland vänner och bekanta. Utifrån detta var det flera personer som visade 

intresse för vår studie och som på eget initiativ erbjöd sig att delta i en intervju. Vi valde av 

dessa ut fyra personer som uppfyllde vårt urvalskriterium. Således blev det totalt fem 

intervjuer. Antalet intervjuer är inte avgörande för kvaliteten på valid information. Vi gör 

heller ingen ansats att generalisera. De fem intervjuerna ger en variation som berikar analysen 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000: 117).  Vi använde de två ovan beskrivna 

bekvämlighetsurvalen för att vi ansåg att det var en möjlighet att komma i kontakt med 

människor som själva ser sig som personer som haft svårt att leva upp till skolnormen. Vi 

ville inte söka efter en viss kategori (se nedan för vidare beskrivning av detta), eftersom man 

genom att söka intervjupersoner utifrån att de skulle tillhöra en avvikandekategori, riskerar att 

reproducera kategoriseringar. Därför blev inte andra urval aktuella. Vi är medvetna om att 

vårt urvalskriterium kan ha bidragit till att de som valt att delta har haft stort intresse av att 

berätta om ämnet. Det finns anledning att hålla för sannolikt att det finns personer med 

liknande erfarenheter som inte vill delge sina upplevelser och erfarenheter från sin skoltid då 

detta kan vara ett känsligt ämne och som kanske skulle ha beskrivit sina upplevelser på andra 

sätt. Men för vår studie är det centrala att lyfta människors egna beskrivningar och berättelser. 

Vi anser att vi har kunnat nå vårt syfte genom de intervjuer vi gjort.   

 

Vårt urval har inte riktat sig mot en kategori människor med vissa personkaraktäristika, utan 

mot människor som säger sig ha erfarenhet av att uppleva sig bryta mot normer i skolan och 

som har velat dela med sig av sina berättelser. Det innebär att vi själva inte kategoriserat 

personerna i urvalet utifrån personkaraktäristiska, eller utgått från någon tidigare definierad 

http://hem.passagen.se/attention.orebro/index_news.htm
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kategori. Vi har istället sökt människor med en gemensam erfarenhet men som för övrigt inte 

nödvändigtvis har något annat gemensamt med varandra. Dock är vi medvetna om att vi inte 

har kunnat komma ifrån att vi måste förhålla oss till att kategoriseringen av elever existerar . 

Vi har i tidigare forskning beskrivit hur barn som inte lever upp till skolans normer blir 

kategoriserade som problembarn (Börjesson & Palmblad 2005:11). I tidigare forskning har vi 

också nämnt forskningsöversikten Normbrytande beteende i barndomen, där man tar upp 

”barn som avviker från normen”, vilka beskrivs som kategorier, t ex ”utåtagerande barn” eller 

”barn med antisocialt beteende”. Kategoriseringar är något som vi har lyft fram som 

problematisk i vår problemdiskussion. De är också något som vi i denna uppsats vill komma 

ifrån - inte reproducera. Att kategoriseringarna finns och samtidigt är något som vi vill 

undvika att själva bidra till, har inneburit att detta är någonting som vi hela tiden har förhållit 

oss till och praktiskt vägt in i utformningen av vårt arbete, bland annat på så vis att det varit 

vägledande i vårt urval.  

4.2 Intervjuerna – en reflektion över genomförande och situation 

Intervjumanualen har konstruerats utifrån teman med semistrukturerade frågor för att ge 

utrymme till utförliga svar hos intervjupersonerna. Frågorna har varit öppna och ganska få, 

och följdfrågorna har ställts till följd av vad respektive intervjuperson själv har berättat. Vi har 

formulerat kärnfrågor som har uppfångat relevans för ämnet utifrån den forskning på området 

som vi har använt oss av. Frågorna har utformats efter att vi har sökt intervjupersonernas 

berättelser om upplevelser av att inte leva upp till skolnormen, med utgångspunkten i teman 

som uppkommit då vi har tagit del av forskningen. Här har vi undvikit att använda frågor som 

på något sätt skulle hänsyfta till att intervjupersonerna skulle tillhöra någon kategori av 

avvikande. Se intervjumanualen i bilaga 2.  

I vår analys har vi sedan kunnat titta på mönster och strukturer i intervjupersonernas tal 

utifrån intervjumanualens utformning. Intervjupersonerna har getts möjlighet till att ge långa, 

sammanhängande berättelser genom att de fick beskriva svaren utifrån egna formuleringar 

och gestikuleringar samtidigt som vi ledde de intervjuade med frågor. Inställningen att se 

intervjun mer som ett samtal än som ett sökande efter fakta blir given utifrån vår 

socialkonstruktionistiska utgångspunkt och vårt diskurpsykologiskt präglade angreppssätt. 

Alla sätt att uttrycka det som sägs är delar av helheten som vi väger in i kontexten. Vi anser 

av dessa orsaker att det är av stor vikt att inte inta en klinisk forskarroll utan just betona 

samtalsformen. Samtidigt har vi hållit det för viktigt att inte avvika ifrån forskarrollen. 

Förtroendet skapas i första hand givetvis genom att vi visar respekt och gediget intresse för 

intervjupersonerna, men dessutom ger den semistrukturerade intervjumetoden både stabilitet 

vid intervjutillfället och därmed en trygghet för den intervjuade genom att vi ledsagar denne 

genom situationen, samt möjlighet för den intervjuade att själv få styra upplägget till viss del.  

En intervjusituation utgör alltid en speciell kontext. Det finns en risk att man som intervjuare 

utsätter den intervjuade för stress, att den känner sig påhoppad etcetera (ibid). Vi har under 

intervjuns gång stämt av, både uttryckligen och genom att ”känna av stämningen”, så att 

situationen är okej för den medverkande. Vår upplevelse är att intervjupersonerna inte har 

känt sig förnärmade eller påhoppade. Detta tror vi har att göra med att vi hållit en låg profil, 

det vill säga att vi har försökt att inte ta mycket utrymme, utan ”känt in” den som intervjuats. 

Vi har inte heller försökt pressa intervjupersonen på svar om svaren inte varit så uttömmande. 

Allt har utgått ifrån intervjudeltagaren. Intervjupersonerna har dessutom själva fått välja var 

och när intervjuerna skett.  

 

Kapitlet om tidigare forskning beskriver och ramar in elevers sociala kontext. Vår 

socialkonstruktionistiska ansats innebär att vårt arbete också utgör en konstruktion. Detta är 
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något man måste förhålla sig till när man använder sig av olika diskursteoretiska begrepp och 

modeller. Vi har reflekterat och diskuterat kring vår position som forskare och vad detta kan 

få för konsekvenser på innehåll, styrning och resultat av vår undersökning.  

Då det gäller det faktum att flera av de personer vi intervjuade är bekanta till oss, kan vi i 

efterhand se att detta främst har varit en tillgång i intervjusituationen. Det har underlättat det 

praktiska runtomkring och vår uppfattning är att personerna har varit trygga i att delge sina 

berättelser. Vi har tidigare haft överläggningar kring detta och praktiskt har vi förhållit oss till 

det genom att vara noga med att vi i detta sammanhang träffat dem utifrån en tydlig 

forskarroll. Vår upplevelse är att det är utifrån denna kontext – intervjusituationen – som 

intervjupersonerna har delgivit oss sina berättelser. Alla intervjusituationer har genomförts på 

samma sätt oavsett om det har varit bekanta som vi har intervjuat eller inte. Vår förförståelse 

här är en resurs eftersom vi har haft en tydlig ingång i ämnet samtidigt som vi har intagit en 

tydligt avgränsad forskarroll i den avgränsade kontexten. Dessutom är vårt forskningsämne 

inte något som vi tidigare har haft diskussioner kring på det informella planet med personerna. 

Därmed hade heller inte någon av oss inblandade någon föreställning om de andras respektive 

perspektiv på ämnet innan intervjuerna genomfördes. Vi har inte haft någon uppfattning om 

deras inställning till ämnet mer än att deras erfarenheter av skoltiden är något som de har 

börjat berätta om i samband med att vi pratade om vår uppsats, och att de visade sig stämma 

in på kriteriet för att delta i undersökningen. De vi intervjuade har innan känt till att vi har 

gemensamma beröringspunkter med dem då det gäller skoltiden som inte helt oproblematisk, 

samt vad vi ämnat undersöka och att deras svar skulle komma att användas i vår 

undersökning, men de har inte känt inte till vilket perspektiv som vi har utgått ifrån. Detta har 

minimerat riskerna för hur de skulle förvänta sig att svara och berätta på ett visst sätt. Vi har 

inte heller pratat med intervjupersonerna om detta ämne i senare sammanhang, utan 

undersökningssituation har varit avgränsad. Vår förståelse är att alla inblandade har uppfattat 

den som sådan.    

4.2.1 Analysmetod 

Vi är intresserade av att se hur saker sägs och vad som sägs för att kunna förklara hur det 

sociala livet och verkligheten konstrueras inom vår undersökningskontext. Inom 

diskurspsykologin tittar man på vardagsinteraktion för att upptäcka mönster som indikerar 

denna dynamiska skapandeprocess utifrån konkret vardagskommunikation. Syftet med den 

här undersökningen är inte att fastslå händelser som sanningar, eller försöka få fram vad som 

”verkligen har hänt”. Istället frågar vi oss saker som: hur pratar intervjupersonerna om 

händelsen? Vad sägs? Varför? Vad betonas? Vad återkommer? Vad omnämns inte?  

 

Det praktiska tillvägagångssättet då vi hanterade intervjumaterialet skedde genom att vi 

transkriberade intervjuerna tillsammans, vid samma tillfällen, inom en kort tidsrymd efter 

intervjusituationen. Transkriberingarna skedde genom att vi turades om med att skriva och att 

vi samtidigt lyssnade tillsammans. Vi var noga med att båda skulle höra och förstå allt och då 

och då fick vi spola tillbaka och ta om en eller flera gånger för att tillse detta. Vi kunde utifrån 

detta samarbete ha en tydlig diskussion kring arbetet och vad som framkom. Utifrån det 

skrivna intervjumaterialet sammanställde vi listor på olika ord, uttryck, mönster och teman 

som framkom. Detta gjorde vi tillsammans under ständig dialog och diskussion.  

 

Vi ser inte intervjun som ett informellt privatsamtal, utan snarare som en del i en 

konstruktionsprocess där kunskapsproduktion står i fokus och där intervjupersonernas eget tal 

är av stor betydelse.  Vi tror att detta bidragit till att skapa en öppenhet. Öppenheten behövs 

eftersom målet med intervjuerna är att få långa, sammanhängande berättelser om deras 

erfarenheter, utifrån personernas eget språk. Därför har vi inte velat riskera att sortera bort 
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attityder, gestikuleringar, förhållningssätt, känslouttryck etcetera till förmån för ”rena fakta” – 

rena fakta är också konstruktioner som skapas genom just sociala praktiker som inbegriper 

inte bara tal utan gestikuleringar etcetera. Det var viktigt för oss att få den korta tidsrymden 

emellan intervjusituation och transkribering så att båda kunde behålla intervjusituationen 

färskt i minnet och därför också minnas hur intervjupersonerna kroppsligen uttryckte sig 

under berättandet. Vi har lagt extra tyngd vid uttryck och ord som personerna i 

intervjusituationerna förstärkte med hjälp av gester och kroppsspråk, samt ljudande såsom 

”eeehhh” etcetera. Eftersom vissa ord och uttryck förstärktes på detta sätt ser vi det som att 

dessa hade extra betydelse för intervjupersonen.  

 

Under analysarbetet framkom olika teman (dessa är: skolans verksamhet som särskiljande och 

inkluderande, krav och förväntningar i skolkontexten, Den önskvärda eleven och Den andre – 

två olika tolkningsrepertoarer, Konstruktionen av Den önskvärda eleven och Den andre,  Den 

önskvärda eleven som en otillgänglig tolkningsrepertoar  samt Avståndstagande eller Den 

andre –två subjektpositioner) . Några av dessa teman var givna utifrån intervjuguidens 

formulering av frågor: temana som rör krav och förväntningar samt inkludering och 

exkludering. Dessa teman uppkom alltså genom att vi ställde konkreta frågor kring hur de 

upplevde krav och förväntningar i skolan samt om de kände sig delaktiga i skolans 

verksamhet. Vi hade dessa tydliga frågor eftersom de speglar vad som är centralt i den 

tidigare forskning som vi använt oss av (se avsnitt om tidigare forskning samt intervjuguiden, 

bilaga 2.). I tidigare beskriven forskning finner vi att eleven i skolan har olika krav och 

förväntningar på sig utifrån de diskurser som råder och som de förväntas leva upp till 

(Börjesson & Palmblad 2007:12, Lind 2006:8). Vi har i vårt begrepp ”skolnorm” beskrivit 

detta (Se 2.1 Normalitet och skolnorm). Då det kommer till inkludering och exkludering 

gäller samma sak, nämligen att vi upptäckte att detta är ett centralt tema i forskningen som 

beskriver skolelevers kontext (Nilsson 2009:19, Nilholm 2006:13f). Utifrån att forskningen 

visar detta samt vårt syfte, att lyfta fram vuxna före detta elevers upplevelser av att inte leva 

upp till skolnormen och hur det har påverkat deras identitetskonstruktioner, såg vi en stor vikt 

i att ringa in just dessa teman i vår frågeformulering samt ta reda på hur de intervjuade förhöll 

sig till dem i sitt tal om sin skoltid. Vi visste dock inte i förväg hur centrala dessa teman skulle 

komma att bli i intervjusvaren. 

Övriga teman uppkom utifrån vilka svar som gavs av de intervjuade. Då vi bearbetade 

resultaten under analysarbetet inducerades dessa teman genom mönster i hur 

intervjupersonerna uttryckte sig i talet. Intervjupersonerna lyfte på så vis själva fram 

beskrivningarna av positioneringarna och tolkningsrepertoarerna genom att rikt berätta med 

egna ord men utifrån intervjuguidens frågor. Ibland uppkom trådar och förgreningar i deras 

berättelser som ledde vidare till temana, och i vissa fall ställde vi följdfrågor, vilket vi då 

angett i resultatet. Vi utförde analysen manuellt genom att vi skrev ut intervjuerna och 

kopplade samman olika uttryck och ord till olika teman. Vi tittade på vilka ord och uttryck 

som användes, både separat och tillsammans med andra, samt hur de användes. Deras tal 

strukturerades till olika mönster, vilka kom att ligga till grund för de tolkningsrepertoarer och 

subjektpositioner som konstruerades. Vi tittade efter mönster utifrån varje enskild 

intervjuperson i deras tal, men också över alla intervjupersoner översiktligt. Vi har också 

diskuterat vilka teman som inte har kommit upp eller pratats om. Men i resultaten tog vi upp 

och sammanställde vad som uttrycktes. Utifrån frågorna i vår intervjuguide kunde vi anta att 

vissa teman skulle återfinnas i intervjusvaren. Vi visste dock inte vilka ord och uttryck 

intervjupersonerna skulle använda för att relatera till dessa teman, eller vilka ord och uttryck 

de skulle använda tillsammans. Vi visste inte heller hur de skulle variera mellan olika ord och 

uttryck då de talade om olika företeelser. Också vad de inte skulle komma att prata om var 

okänt för oss innan intervjuerna.  
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Citaten som presenteras i resultat- och analyskapitlet har valts ut utifrån att de är 

representativa för de mönster vi ser i intervjupersonernas tal samt knyter an till de teman som 

presenteras i resultaten. På några ställen finns några av de frågor vi ställde citerade. Detta 

beror på att vi tyckte att de behövdes för att få en tydlighet, och har alltså inte någon specifik 

eller avgörande funktion för analysen. Det handlar främst om situationer i intervjun där det 

som beskrivs i intervjusvaret behöver förtydligas för mottagaren för att lättare kunna förstås, 

eller där frågor och svar så att säga flyter in i varandra så att det blir lättare för läsaren att 

förstå om frågan också står med.   

 Språket är alltså en aktiv del av det sociala livet med hjälp av vilket det skapas olika 

versioner av verkligheten (Wetherell, Taylor & Yates, 2007: 17). Talet och yttrandena bildar 

en retorisk och argumentativ kontext (Winther Jörgensen & Philips, 2007). Det är utifrån 

interaktion på denna nära nivå som vi alltså kan hitta mönster i yttranden och tal hos våra 

intervjupersoner, såsom tolkningsrepertoarer och subjektpositioner, vilka relaterar till vidare 

diskurser. Utifrån att hitta dessa mönster i intervjupersonernas berättelser blir inte syftet att få 

fram ”fakta” utan just berättelser.  

4.3 Etiskt förhållningssätt 

I genomförandet av en intervjuundersökning finns alltid etiska hänsyn som måste tillgodoses. 

Dessa avväganden sker under hela forskningsprocessen, och är inte något som tas in under 

något särskilt skeende (Kvale 1997: 105). Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har 

noga beaktats i undersökningen (http://www.codex.uu.se/forskarensetik.shtml) och här nedan 

beskriver vi hur vi förhöll oss praktiskt till riktlinjerna:  

Kvale (1997) tar upp hur man bör betänka etiska ställningstaganden, så utifrån hans punkter 

har vi praktiskt förhållit oss till de etiska övervägandena och ställningstagandena. Vi tar 

avstamp från Kvales upplägg som innefattar sju punkter: 

Tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, verifiering samt rapportering.  

Det är inte enbart det vetenskapliga värdet hos undersökningen som ska vara målet med 

tematiseringen, utan även att uppnå en förbättring av situationen på det mänskliga planet 

(Kvale 1997:105). Vi har försökt att inför intervjupersonerna lyfta fram vikten av deras 

medverkan för undersökningen. Den respons vi upplevt att vi fått är att det har varit en positiv 

upplevelse för alla deltagarna. Vi anser det vara ett viktigt område att ta sig an och undersöka.  

 

Det är i en sådan här undersökning viktigt att inför deltagarna vara tydlig med vilka åtaganden 

vi som forskare har, och vilka rättigheter de har. Detta har vi redogjort för i planeringen, inför 

varje intervju med varje enskild person. Vi har erhållit samtycke på alla punkter från alla 

deltagarna (ibid). I utskriften är det mycket viktigt att bevara konfidentialiteten. Dessutom är 

det viktigt att utskriften stämmer väl överens med vad som muntligen uttryckts (ibid). Vi har 

kodat alla intervjuerna så att personerna inte kan kännas igen, och behandlat materialet 

konfidentiellt. Ingen annan har deltagit under transkriberingen än vi som gjort 

undersökningen. Vi har tagit bort ljudfilerna och vi har inte spelat upp, visat upp eller fört 

vidare materialet på något sätt. Vi har enbart sinsemellan hanterat allt intervjumaterial och allt 

som innefattar intervjuerna. Likaså har vi behandlat både intervjupersoner, intervjusituation 

och material utifrån konfidentialiteten. Slutligen har vi låtit de deltagande få titta på 

utskrifterna, för att få möjlighet att se om de tycker att det utskrivna materialet 

överensstämmer med intervjun, samt säga till om de velat ta bort, förtydliga, och så vidare, 

vissa delar och avsnitt. Avväganden kring vår egen insats har skett (se vidare under avsnittet 

om reflexivitet).   

 

Ett etiskt dilemma är att deltagarna inte ska riskera uppleva att undersökningens resultat är 

långtifrån vad de sagt, samtidigt som det är viktigt att analysen och resultatet inte tappar i 

http://www.codex.uu.se/forskarensetik.shtml
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vetenskapligt värde. För att komma ifrån detta har vi hela tiden haft den etiska aspekten i 

medvetandet och kontinuerligt reflekterat denna och stämt av, både mot denna och mot 

teorierna.  Genom att vi har valt att göra retrospektiva intervjuer med personer över 18 år har 

vi minimerat etiska problematiska konsekvenser som vid intervjuer med elever som går i 

skolan nu, hade kunnat ta sig uttryck på olika vis, eftersom intervjuerna skett i efterhand då de 

medverkande inte längre går i skolan. Visserligen kan skoltiden fortfarande upplevas som ett 

svårt ämne att tala om, men genom god kommunikation med de intervjuade från ett tidigt 

skede, har vi försökt att göra intervjusituationen så trygg som möjligt. Då vi informerat om 

vår undersökning har vi understrukit att intervjupersonernas medverkan enbart berört själva 

undersökningen och syftet, vilket lästs upp och klargjorts.  

 

4.4 Studiens giltighet 

Vi var i vår studie inte intresserade av att få fram någon form av objektiv eller essentiell 

sanning om vårt undersökningsområde eller mätbara specifika fakta. Syftet med vår studie var 

att lyfta fram ett annat perspektiv än det som är dominerande på området i dagens 

forskningskontext. Vi är medvetna om att de resultat vi kommit fram till, inte går att 

generalisera utifrån eller exakt upprepa. Däremot har vi kommit fram till resultat i vår studie 

som visar på hur människor berättar om sina upplevelser av att avvika från normer. 

Undersökningen är därför relevant och värdefull eftersom resultaten lyfter fram ett perspektiv 

som ifrågasätter dominerande forskningsperspektiv på området, vilket vi beskrivit i vår 

tidigare forskning. Resultaten kan även översättas till andra sammanhang och också bli en del 

av vad som utgör presumtiv förståelse för vad det kan innebära för människor att inte leva upp 

till sociala normer i olika sammanhang i samhället (Hans 2008: 49f).    

 

Förutom att vår studie bidrar med ett alternativt perspektiv, vilar den på välgrundade resultat. 

De begrepp och teorier som vi använt oss av har varit väl användbara för studien. Vår 

undersökning är starkt förankrad i forskningskontexten över ämnesområdet. Studiens 

utformning och resultat är utifrån detta rimliga, relevanta och trovärdiga. För att den ska 

kunna anses uppfylla detta, måste den tåla kritisk granskning både utifrån de teorier som 

använts men också utifrån andra teorier och forskare, vilket vi uppfattar det som att studien 

gör. Den är tillräcklig genomskinlig och vi ser att resultaten vi har fått fram överensstämmer 

väl med vad som formulerats i syftet (ibid).  
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5. Resultat och analys 

Här nedan presenteras intervjupersonerna, resultat och analys. 

5.1 Intervjupersonerna  

Nedan följer korta beskrivningar av våra intervjupersoner. 

   

Sofia är 25 år och bor på landsbygden. Hon väntar sitt tredje barn och pluggar på Komvux 

samt arbetar som personlig assistent. 

  

Anette är 36 år och bor i en stad som jobbar på operationskliniken som undersköterska och 

steriltekniker. Hennes fritidsintresse är och har alltid varit hästar, säger hon. 

 

Ronny är 49 år och bor i en mellanstor stad. Han har tre barn, en som själv är vuxen och har 

egna barn och två små barn som bor hos honom på helgerna. 

 

Niklas, 19 år, bor i en stad. Han beskriver att han är uppvuxen i en ”klassisk svenssonfamilj”. 

Han är väldigt musikintresserad och spelar trummor. 

Anders är 31 år och bor i en stad. Han har spelat i ett band som turnérat i Europa. Sedan 

skoltiden har han gjort lumpen och haft olika ströjobb.  

   

5.2 Introduktion till analysen – upplevelser och erfarenheter av skolan 

I följande två kapitel introducerar vi vårt forskningsområde och resultaten från intervjuerna. 

Dessa kapitel innehåller intervjupersonernas beskrivningar av sina erfarenheter och 

upplevelser från skoltiden.  I efterföljande kapitel lyfter vi dessa till ytterligare analytisk nivå. 

 

5.2.1 Talet om skolans verksamhet som särskiljande och inkluderande 

I resultaten framkommer exempel på hur skolan är inkluderande i vissa bemärkelser men 

särskiljande i andra. Detta är något som blir tydligt då intervjupersonerna i sitt tal lyfter fram 

situationer där de själva beskriver att de deltagit i skolans verksamhet på andra villkor jämfört 

med andra elever.  Det tydligaste i det inkluderande hänseendet är det faktum att 

intervjupersonerna faktiskt gått i skolan såväl som de övriga eleverna där. Dessutom ser vi i 

beskrivningarna av förhållningssättet som personalen på skolan har haft till 

intervjupersonerna att de hela tiden har talat om eleverna som att de hört till klassen. 

Samtidigt ser vi att skolan har fungerat särskiljande i den vardagliga praktiken. Några av de 

intervjuade har särskiljts från den ordinarie undervisningsgruppen genom att de flyttats till 

särskild undervisningsgrupp samt i Ronnys fall OBS-klass. Han beskriver att han därigenom 

upplevde att han blev helt särställd från ursprungsklassen: ”Jag blev skickad till OBS-klass. 

Då blev jag ännu mer omöjlig för jag fick inte va med dom andra”.  

 

Att Ronnys skolgång kom att organiseras på ett sådant sätt att han gick i OBS-klass skiljer sig 

ifrån hur de övrigas skolgång organiserades. Olikheterna kan sannolikt förklaras utifrån att 

Ronnys skoltid ligger längre bakåt i tiden än för de övriga intervjuade, och att 

förhållningssätten inom skolan var under diskussion och förhandling under de årtionden hans 

skoltid pågick. I vår tidigare forskning rörande skolhistorien förklaras hur det 

kompensatoriska deltagarperspektivet kom att ifrågasättas av det demokratiska 
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deltagarperspektivet (Nilsson 2009:19). Det sistnämnda hade sannolikt ännu inte fått 

genomslag i den vardagliga praktiken i skolan. I våra intervjuer framkommer att skolan i flera  

aspekter har varit särskiljande i den vardagliga praktiken. I berättelserna ges beskrivningar 

som har handlat om att inte få följa med på skolresor, inte få ha rast tillsammans med 

kamraterna och att sitta vid ett särskilt bord i matsalen. Att inte ha raster och aktiviteter 

tillsammans med sin tidigare ordinarie klass innebar för de berörda intervjupersonerna att de 

förlorade kontakt med de tidigare vännerna i den ordinarie klassen.  

   

Ronny:                
Jag fick inte följa med på några skolresor. Dom kom med ursäkter, alla 

möjliga. Eller också blev man bara ledig en dag. Skolresa är ju en morot för 

alla. Då när man inte fick följa med undrade man ju varför fick inte jag 

följa med. Sen så blev det ju att man strunta i det andra också då.  

   

   

En intressant iakttagelse är att även de av intervjupersonerna som inte beskriver sig ha blivit 

behandlade på ett särskiljande sätt, ändå i sitt tal uttrycker en brist på delaktighet i skolans 

verksamhet. Vi ser hur beskrivningarna kring delaktighet i skolan är mer komplex än att det 

endast handlar om huruvida man rent praktiskt särskiljs i den vardagliga verksamheten, även 

om detta är något som har haft stor betydelse för de av intervjupersonerna som berättar om 

erfarenheter av särskiljning. Det finns en tvetydighet i berättelserna där man talar om en  

delaktighet i gemenskaper med kamrater, samtidigt som man i sitt tal definierar sig som 

utanför skolsammanhanget.  

 

5.2.2 Intervjupersonernas tal om krav och förväntningar i skolkontexten 

Ett annat tema som är återkommande i intervjuerna är krav och förväntningar. Här har vi sett 

skildringar av att inte kunna leva upp till de krav och förväntningar som finns i skolan vilket 

kom att bli något som präglade personernas berättelser och ständigt återkom genom 

intervjuerna. I intervjuguiden utformades tre frågor för att fånga upp intervjupersonernas 

upplevelser av krav och förväntningar (se intervjumanual, bilaga 2). Utöver svaren på dessa 

frågor återkom dock personerna ständigt till temat själva. Intervjupersonen Anders ger som 

svar på frågan om ifall han tror att tiden i skolan har format honom på något sätt, en tydlig 

beskrivning av att inte anse sig leva upp till skolans krav och förväntningar:    
 

Det har den säkert. Jag har fått ett sämre självförtroende, som har tagit väldigt 

lång tid att bygga upp. Eftersom man hela tiden tvingas göra sånt som man inte 

är bra på. Man trycks ner då man hela tiden påminns om att du är inte bra på det 

här men du måste försöka. Men titta, dom här klarar det.  

 

I intervjupersonernas beskrivningar av de krav och förväntningar som finns i skolan talar de 

om kunskapskrav som man ska klara av där det samtidigt finns förväntningar på att man ska 

prestera bra och där det inte tas hänsyn till deras egna förutsättningar:  

   
Ja det var väl det där att man skulle prestera bra liksom… att man skulle göra 

dom här uppsatserna och.. man kanske hade missat en fem lektioner och man 

hade suttit och skrivit och läst om nånting och… kom in och.. man skulle kunna 

göra exakt lika bra då… att man faktiskt fick skylla sig själv för man att man 

inte hade varit där och… att man… ändå skulle kunna klara av och göra det. 

Orimliga krav. Som det var alldeles för svårt liksom och kunna… beta av. Det 

vart för mycket…  

Sofia      
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Både Anders och Sofia beskriver genom sina uttalanden här ovan att kraven påverkade dem 

negativt som personer. Anders berättar att hans självförtroende blev sämre på grund av 

skolans inställning till elever och kunskap. Samtliga intervjuade beskriver att det finns 

kunskapskrav och krav på prestationer där det samtidigt finns litet utrymme för individuella 

skillnader. Alla förväntas göra på samma sätt och klara samma uppgifter. Tre av våra 

intervjupersoner har i skolan gått i någon form av särskild undervisningsgrupp. I resultaten  

framkommer att intervjupersonerna beskriver att sedan de börjat i denna form av 

undervisning, har kraven sett annorlunda ut. De talar om att det har funnits 

möjlighet/utrymme för större individuella skillnader, undervisningsformen har utgått mer 

ifrån dem själva och att de har fått mer hjälp. Samtidigt kommer det också fram i berättelserna 

att kunskapskraven och prestationsförväntningarna har minskat i hög grad. Två av personerna 

beskriver att det inte ställdes några krav, men att förväntningar på att man skulle komma dit 

fanns.  

  

På frågan ”När du hamnade i lilla gruppen… upplevde du att det blev någon skillnad på 

skolarbetet?” svarade Sofia:  

   
Ja absolut. Det var väl mest att man skulle komma till skolan. Dom… vi 

kunde få sitta vid datorn och ja vi gick promenader och vi gick och köpte 

glass och… (Skratt) Ja… det var inte så hårt då utan det var nog mest bara att 

man skulle komma dit.  

   

Vid sidan av kunskapskrav och krav på prestationer framkommer det i berättelserna att det 

också fanns krav på att ”vara uppmärksam, sitta tyst och göra som man vart tillsagd” som 

Ronny uttrycker det när han talar om kraven i skolan.  

   

Något som framförallt betonas i talet bland nästan alla av våra intervjupersoner att det finns 

förväntningar på att man inte ska ifrågasätta. Det här beskrivs som en stor del av deras 

problem i skolan. Anette tar upp problematiken på följande sätt:  

   
Ifrågasätter man saker så blir man ju upplevd som… störande. … Oavsett 

vad det är man ifrågasätter…… För det var inte det att jag var uppkäftig…  

Eller de var det ju också naturligtvis men.. för det blir man ju efter ett tag när 

man....  

   

Vi ser här att det våra intervjupersoner uttrycker gällande krav och förväntningar stämmer väl 

överens med tidigare forskning där det konstateras att det i skolan finns krav på prestationer 

och även ett önskvärt beteende (Lind 2006:8). Vi ser i intervjupersonernas beskrivningar av 

kraven att de rör sig inom områdena arbetsförmåga, kunskapsnivåer och social anpassning. 

Detta kan kopplas till de områden som Mats Börjesson tar upp i sin forskning. Där beskriver 

han att det i skolan finns normer rörande arbetsförmåga, kunskapsnivåer och social 

anpassning (Börjesson & Palmblad 2005:12) . Skolan beskrivs som något som har varit 

positivt under de tidiga skolåren men som har inneburit mera press då det blivit mer allvar 

längre fram i utbildningen.  De intervjuade visar i sina berättelser hur de förhöll sig olika till 

de krav och förväntningar som de upplevde fanns i skolan. I Anders och Niklas berättelser 

framgår tydligt att kraven och förväntningarna är någonting som de förhåller sig till. De 

accepterar dem inte, de motsätter sig dem. Detta yttrar sig genom att de beskriver sig ha en 

ifrågasättande attityd till kraven och förväntningarna samtidigt som de talar om att de försöker 

att finna sig i situationen. Anders beskriver att han i skolan väntade på att den skulle ta slut, 

ritade gubbar i böckerna och funderade på annat. Under perioder hade han en hel del frånvaro. 

Hans kritik mot skolan blir tydlig i detta citat:  
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Dom är alltid negativt inställda till det individuella.. till att man om man är 

speciell ska man gå in i en specialklass. Då är man mindre värd. Istället för 

att vara speciell kan ju vara bra.. istället för att uppmuntra det. Det är ju ett 

sätt att nedvärdera.   

   

Niklas talar även han om att han försöker finna sig i skolsituationen då han är där, 

samtidigt som han också uttrycker kritik mot skolan:  

   
Äh. Jag har väl aldrig haft en speciellt bra bild av skolan liksom… Båda 

mina föräldrar är ju lärare liksom så det här lärarsnacket har aldrig funkat på 

mig… Eftersom jag är uppväxt med lärare. Jag vet ju när lärarna försöker 

vara pedagogiska. Försöker styra in en… Och om inte jag vill det så.. gör ju 

inte jag det. Jag ser ju direkt liksom när dom försöker.. Så det har liksom 

aldrig bitit på mig. (…) Jag har ju alltid varit väldigt ifrågasättande och 

kritisk till när folk säger åt mig och göra saker som jag.. inte riktigt är med 

på.  

   

De andra tre intervjupersonerna visar i sitt tal att de förhöll sig annorlunda till sin 

skolsituation. De beskriver att de uppmärksammades i skolan och blev föremål för åtgärder, 

vilket konkret innebar att de placerades i särskilda undervisningsgrupper. Sofia förklarar att 

hon gav upp och slutade att gå till skolan. Anette och Tony beskriver hur deras försök att få 

hjälp, svar på frågor och uppmärksamhet resulterade i att de, som de själva uttrycker det, 

”bråkade”.  

   

Tony:  
Jag bråkade med allt och alla och ifrågasatte allt för att ingen kunde hjälpa 

mig. (…) När man inte får den hjälp man behöver vill man ha vilken 

uppmärksamhet som helst… Spelar ingen roll hur man får den.  

   

Anette:  
Nej men dom hade ju redan dömt mig som bråkstake och ja.. uppkäftig. Och 

vad förväntar man sig av en sån då? Att dom ska bråka och vara uppkäftiga.  

   

5.3 Den önskvärda eleven och Den andre – två olika tolkningsrepertoarer 

Här fördjupas analysen ytterligare genom att vi anlägger våra analysverktyg 

tolkningsrepertoarer och subjektpositioner för att studera identitetskonstruktioner. Två olika 

modeller, vilka har uppkommit under analysarbetet, presenteras i samband med analysen av 

resultaten.  

 

I empirin står att finna att intervjupersonerna i sitt tal använder sig av två olika 

tolkningsrepertoarer då de berättar om upplevelser och erfarenheter från sin skoltid. Dessa 

tolkningsrepertoarer innefattar olika beskrivningar av eleven i skolan vilka de använder sig av 

i beskrivningen av sig själva och som därmed utgör element i deras konstruktion av sin 

identitet. Intervjupersonerna beskriver en bild av den önskvärda eleven och samtidigt 

beskriver de sig själva i motsats till den. I sina beskrivningar är det de själva som utgör 

skillnaden och andra som blir det normala.  De konstruerar på så sätt en bild av den 

önskvärda eleven och samtidigt en bild om sig själva som det som avviker från denna norm. 

Hur de beskriver sig själva i motsats till de andra blir tydligt genom följande citat:  
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Ronny:  

Det var ju alla jäkla snofsungar som gick där, barn till advokater och hon 

prästens barn och bara sådana där.  

Anders:  

Jag hade svårt att frambringa nåt intresse i det som försökte lära mig. Andra 

verkade ha det eller också var dom fegare eller kände att dom måste bli nåt i 

framtiden eller hade press på sig hemifrån. Eller också var jag bara dum i 

huvet.  

Sofia:  

Jag fick ju ta på mig en vanlig.. liksom… Då [mummel] klasskompis iväg till 

skolavslutningen o jag trodde att mamma skulle komma o hämta mig för det 

va liksom sagt så men det vart inte så heller. Så det va inte alls roligt. /…/ 

Ingen uppmuntran o andra klasskompisar fick åka hem  till sina släktingar o 

dom åt tårta å.. hade lite kalas efter skolan. Så då vart man ju lite såhär varför 

inte jag för man vart ju .. ja hur fira ni då ba neeeej… mamma jobba o… 

[fniss] [mummel] hemma o sånt där. Så det var ju trist.. då det var nog 

mycket som spela in.  

– I skolan så blir det kanske på nåt sätt också att man jämför sig med.. 

varann….  O hur dom har det o.. [intervjuare]  

Ja men visst. Fina kläder o… aa. Jag hade min slitna skinnjacka [mummel] 

[skratt] liksom å… svarta jeans det var väl.. standardutrustningen då……… 

man fick se till om man skulle ha rena kläder att man fick tvätta själv o. Det 

vart väldigt stort ansvar direkt man vart ju vuxen… fort.  

 Anette:  

En liten grupp med såna som jag. Som också ifrågasatte saker.  Och inte 

heller fick några svar. Och också idiotförklarade världen runtomkring. Mm.  

    – Ni hade en gemenskap? [intervjuare] 

Skratt Ja precis. Alla andra är idioter inte vi.  
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5.3.1 Konstruktionen av den önskvärda eleven och den andre 

Fig. 1: modell över de två tolkningsrepertoarerna som intervjupersonerna använder sig av i 

sitt tal.  

*   Lever upp till normativa krav 

och förväntningar på kunskap och 

beteende 

*   Ifrågasätter inte 

*   Sitter stilla 

*   Positiva förväntningar från 

lärare och annan personal 

*   Tar instruktioner och genomför 

uppgifterna 

*   Medelklass 

     - ”snofsungar”, 

     - stöd hemifrån 

     - press hemifrån 

*   En i mängden  

*   Intresserad av skolarbetet 

*   Foglig 

*   Reflekterar inte 

*   Feg 

*   Självständig 

*   Auktoritetslydig 

 

 

 

 

 

                       Den önskvärda eleven  Den andre 

 
Fig. 1 beskriver olika uttryck för egenskaper och beskrivningar när intervjupersonerna berättar om sig själva 

och andra under sin skoltid. Dessa följer mönster som bildar de två olika tolkningsrepertoarerna ”Den 

önskvärda eleven” samt ”Den andre”  

 

 

Modellen beskriver de olika tolkningsrepertoarer som intervjupersonerna använder sig av i 

sitt tal. Till vänster återfinns de ord och uttryck som används inom tolkningsrepertoaren Den 

önskvärda eleven. Till höger återfinns de ord och uttryck som används inom 

tolkningsrepertoaren Den andre. Intervjupersonerna använder sig av båda 

tolkningsrepertoarerna i sitt tal, men använder sig endast av tolkningsrepertoaren Den andre 

när de talar om sig själva.  

 

Vi ser att alla intervjupersoner i talet om sig själva använder sig av tolkningsrepertoaren Den 

andre, men vi ser också att det finns mönster i hur de använder de ord och uttryck som ingår i 

denna tolkningsrepertoar. Utifrån dessa mönster konstrueras ytterligare två 

tolkningsrepertoarer. Dessa är Individrepertoaren och Motståndsrepertoaren.  

Individrepertoaren inrymmer ord och uttryck som handlar om personliga egenskaper, social 

bakgrund och psykisk problematik/funktionshinder. Motståndsrepertoaren inrymmer ord och 

uttryck som ”ifrågasätter”, ”undrar” och ”ställer frågor”.  

 

*   Färgstark 

*   Skoltrött 

*   Lat 

*   Strulig 

*   Osäker 

*   Estetisk 

*   Svarta fåret 

*   Problembarn 

*   Använder inte sina resurser 

*   I behov av extra stöd 

*   Ser igenom lärarnas intentioner 

*   Annorlunda unge  

*   Bråkig /strulig tjej  

* Lever inte upp till normativa krav  

och förväntningar på kunskap och  

beteende  

*   Ifrågasätter, undrar, ställer 

frågor 

*   Bråkstake, störande, uppkäftig 

*   Negativa förväntningar från 

lärare 

och annan personal 

*   Person med 

problematik/psykiskt 

funktionshinder/sociala problem 
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Inom individrepertoaren hänvisar man i sina beskrivningar sin skolsituation till egenskaper 

hos sig själv som individ. Dessa egenskaper förklaras med hjälp av hänvisningar till 

medicinsk diagnos och social bakgrund. Det finns bara vissa förklaringar att tillgå utifrån 

denna tolkningsrepertoar. Intervjupersonerna pratar om sig själva utifrån problematik kring 

sin person av olika karaktär. Således är alla alternativa tolkningar till detta uteslutna. Vi ser att 

personerna som använder sig av denna tolkningsrepertoar beskriver hur de under sin skoltid 

såg sig själva som problematiska, men att de senare hittat förklaringar som de nu använder sig 

av. Motståndsrepertoaren innebär en stark kritik mot skolan och mot de elever som lever upp 

till normen om den önskvärda eleven. Den önskvärda eleven beskrivs som passiv, 

accepterande och osjälvständig. De som använder sig av denna repertoar talar om sig själv 

som annorlunda gentemot andra elever. I deras berättelser försöker de inte förklara utan 

beskriver det istället som ett val att ställa sig utanför normen och betonar att de är annorlunda 

och lägger in en positiv betydelse i detta. Intervjupersonerna kan använda uttryck från flera 

delar som tolkningsrepertoaren Den andre inrymmer, men tenderar att huvudsakligt hålla sig 

till antingen Individrepertoaren eller Motståndsrepertoaren inom denna. 

Bilden av den önskvärda eleven konstrueras genom uttryck som är både positivt och negativt 

laddade. Samtidigt som den önskvärda eleven beskrivs som någon som klarar av att leva upp 

till normativa krav och förväntningar på kunskap och beteende, beskrivs den på ett negativt 

sätt som någon som inte ifrågasätter eller reflekterar. Här nedan är ett exempel:  

   
Nej ja vet inte men dom [harkel] dom lyssna ju bara o köpte allting dom sa dom 

ifrågasatte ju aldrig nånting.  […] Dom satt där som små ljus bara.  

Anette 

Bilden av den önskvärda eleven konstrueras alltså inte endast som någonting eftersträvansvärt 

för intervjupersonerna. Däremot är det på det sättet som de intervjuade beskriver hur den 

önskvärda eleven i skolan förväntas vara. Bilden av Den andre som framträder i 

beskrivningarna är mångfacetterad och utgörs av flera olika beskrivningar som står i motsats 

till den önskvärda eleven. Precis som inom den önskvärda elevens tolkningsrepertoar finns 

positivt och negativt värdeladdade uttryck. Samtidigt som de beskriver sig själva som några 

som inte lever upp till de krav och förväntningar som ställs i skolan så lyfter de fram att de har 

varit några som ifrågasatt och stått på sig och ställt frågor, varit estetiska och beskriver 

”annorlundahet” som något positivt och självständigt. Utifrån tolkningsrepertoaren Den andre 

är det inte en självklarhet att man beskriver sig på ett bestämt sätt, utan intervjupersonen 

använder sig av olika delar ur tolkningsrepertoaren, och var man lägger fokus varierar och är 

inte statiskt. Intervjupersonerna kan i berättandet kring ett ämnesområde lägga fokus på vissa 

delar, beskrivningar, uttryck och så vidare, och i beskrivningarna av andra kontexter lägga 

fokus på helt andra.  

5.3.2 Den önskvärda eleven som en otillgänglig tolkningsrepertoar för 

intervjupersonerna i deras tal  

Tolkningsrepertoaren Den önskvärda eleven är en repertoar som inte finns tillgänglig för 

intervjupersonerna när de beskriver sig själva utan är istället något de hela tiden förhåller sig 

till. Att beskriva sig själv i ord som ingår i repertoaren om Den önskvärda eleven görs inte 

möjligt och därmed kommer heller inte dessa beskrivningar vara möjliga för individerna i 

deras identitetskonstruktion och inte heller i förståelsen av sig själva. Vi ser att 

tolkningsrepertoarerna är något som följer med även i vuxen ålder. Även om det sker 

förändringar i vilka beskrivningar som görs möjliga och tillgängliga tenderar personerna att 

prata som sig själva i liknande termer även senare.  Det finns en mångtydighet där avvikandet 



27 
 

kan beskrivas med förklaringar till personliga egenskaper eller förstås som ett val att ställa sig 

utanför. Den tolkningsrepertoar som används i beskrivningen av Den önskvärda eleven 

innehåller beskrivningar av en elev som är en i mängden, lever upp till krav och har positiva 

förväntningar på sig. Dessa beskrivningar finns inte tillgängliga att använda för 

intervjupersonerna. De sammankopplas entydigt både av sig själva och av andra endast med 

ord från repertoaren Den andre. Att beskriva sig själv i ord som ingår i Den önskvärda eleven 

görs inte möjligt och därmed kommer inte heller dessa beskrivningar vara möjliga för 

intervjupersonerna i deras identitetskonstruktioner och inte heller för deras förståelse av sig 

själva.  
Jag la ner drogerna 1998 eftersom jag träffade en kvinna. Jag har varit nästan 

helt ren sedan dess. Sedan fick jag diagnosen för två år sedan – alltså ADHD, 

damp och dyslexi. Och sedan var det något mer. Jag har ju hela tiden förstått 

vad som varit fel, så jag sökte till psyket. 

Ronny beskriver alltså att det är något fel på honom, det är för honom självklart. 

Vidare:  

Det är jag som har satt mig i det här och då måste jag kunna ta mig ur det 

också. Jag sökte ju till psyket för jag höll på att bli av med min bostad och 

sådär så då sökte jag dit för de skulle se att jag hade försökt göra något åt 

min situation. Jag visste att de skulle se vad som var fel bara jag kom dit.  

 

Niklas säger:  

   
Ja vem är jag. Konflikträdd.  Ja vad ska man säga, väldigt mycket cyniker. Lite 

besserwisser sådär. Problem med auktoritet eller vafan heter det... personer som 

försöker säga vad jag ska göra som jag inte vill göra eller intresserad av att göra. 

Så det var väl det som var mitt problem i skolan kan man väl säga. När saker 

inte var intressanta så sket jag gärna i det och det gör jag ju fortfarande, alltså 

när jag tycker saker och ting är jobbiga. Då skiter jag gärna i det och bara låter 

det ligga tills det exploderar. 

 

 

Vi har tidigare beskrivit hur det, hos dem av intervjupersonerna som använder 

motståndsrepertoaren, har funnits en stark kritik mot skolan, de krav som ställs samt det 

begränsade utrymme som ges för individuella variationer. I personernas berättelser ser vi att 

de, samtidigt som de för denna kritik mot skolan, talar om sig själva som problematiska på 

olika vis där de också förklarar sin skolsituation utifrån sina personliga egenskaper och att de 

är annorlunda på något sätt.   

   

Anders:  

Jag är nog väldigt annorlunda andra människor. Fast alla är ju annorlunda 

på ett eller annat sätt. Det är då man får gå i specialklass.  

   

   

Sofia:               
Och det var ju svårt att veta då när man var yngre också… vad är det för fel 

på mig för det trodde man ju att det var nu är det ju nåt riktigt fel.. Varför 

går jag inte iväg till skolan för. Men såhär i efterhand så vet man ju att det 

var för… jag fick ju ångest jag tyckte ju det var jättejobbigt och gå iväg till 

skolan och få det där..  
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De beskriver även hur andra betraktat dem som problematiska:  

   

Anette:  
  … jag va en.. riktig ee..jäkla bråkstake som.. skulle låsas in nånstans.  

 (…) det tyckte inte jag.  

Anders:                

Dom tyckte nog att jag var svår att förstå sig på. En annorlunda unge.  

   

Ronny:               

För dom var jag bara ett störande moment.  

   

Sofia:               

Jaa.. jag tror att dom.. …. Dom tyckte nog att jag va.. …. En orolig.. tjej 

kanske eller någe. Som inte ville va i skolan o.. så.  

   

 

Niklas beskriver sig själv som annorlunda genom att han i sin berättelse lyfter fram hur han 

har en ifrågasättande attityd och svårt att anpassa sig. Men då det kommer till andras bild av 

honom pratar han utifrån ett oss, där han identifierar sig med sin kompisgrupp och hur man på 

skolan har betraktat den mer som en kategori. Han berättar om att han tillskrivs egenskaper 

utifrån att han tillhör denna grupp.  

   

Niklas beskrivning av hur andra såg på honom:  
 

Som en.. mindre betydlig varelse. Vad man ska säga. (Fniss) Nä men lite mindre 

värd än va dom va liksom. Det va ju främst.. dom här hockeykillarna dom från.. 

andra sidan stan som liksom..ee dom ansåg sig själva va lite finare än nån annan 

liksom. Det var ju lite roligt var det ju egentligen liksom jag var ju en del av det 

här.. utbölingsgänget eller vad man ska säga. Men ändå kom ju jag från samma 

familj som dom gjorde i stort sett liksom. Bor i villaaa och liksom.. har en .. fin 

bil eller liksom.. ja. Allmänt pappa har ett bra jobb o mamma har bra jobb och 

liksom sådär. Till skillnad från dom andra i gänget där föräldrarna är skilda och 

båda går på socbidrag o sådär.  

               

Då det kommer till lärarna och personalen talar inte Niklas om upplevelser av att bli betraktad 

som problematisk i samma grad som återfinns i de andra intervjupersonernas beskrivningar. 

Niklas talar utifrån tolkningsrepertoaren Den andre, och inom denna ser vi att han antar 

tolkningsrepertoaren Motståndspositionen. ”De andra i gänget” har det sämre ställt socialt, 

vilket utifrån skolnormen ses som potentiellt problematiskt hos eleven i fråga, samtidigt som 

han ändå räknar sig till dessa ”utbölingar”, som han omnämner sitt kompisgäng.  

   

Samtidigt söker två av dem orsaker till de egenskaper som gör att inte kan leva upp till 

skolans krav. I Sofias berättelse är hennes sociala bakgrund ett återkommande tema. Hon 
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beskriver att hon på senare år har kommit att förstå att problemen egentligen inte låg hos 

henne själv utan att hon inte fick rätt stöd i skolan. På liknande sätt beskriver Ronny hur han 

som vuxen har förstått att hans svårigheter grundade sig i att han har damp, adhd och dyslexi.  

 

Niklas och Ronny beskriver sig utifrån individrepertoaren utifrån repertoaren Den andre. I 

deras tal om hur de ser på sig själva är det de själva som är centrala för att hitta förklaringar 

till de problem och de svårigheter som de upplever att de möter i skolan. Hos de övriga tre 

finns inte detta sökande efter förklaringar hos sig själva i talet. Dessa beskriver sig själva som 

annorlunda och lägger samtidigt en positiv värdering i det. De beskriver hur de valt att ställa 

sig utanför på olika sätt. De beskriver att de i skolan känt att de avvikit fån skolans normer 

och haft svårt att leva upp till de krav och förväntningar som finns där utifrån att de själva 

fungerar annorlunda på något sätt. Samtidigt beskrivs det inte som eftersträvansvärt att vara 

som andra utan snarare tvärt om. Det blir tydligt i dessa berättelser att man vill lyfta fram att 

det är ett val man gjort att ställa sig utanför och i deras berättelser blir detta val att ställa sig 

utanför på olika sätt i samhället något man fortsatt med även efter skoltiden. Detta faller in 

under motståndsrepertoaren under repertoaren Den andre.  

   

   

Anders:  
Jag har liten tro på det svenska samhället överhuvudtaget. Sitter mest och 

hoppas på att det ska gå under så nåt nytt kan börja. Jag har gett upp. Jag deltar 

inte. Jag känner inte att jag deltar i utvecklingen. Jag vill inte vara med. Ända 

från början ville jag inte det. Jag är bara inföst, förväntas leva efter nån annans 

regler som man inte själv har varit med och bestämt. Samma saker som i skolan 

fortsätter. Man ska jobba.  Vi är slavar.  

 

 

5.4 Avståndstagande eller Den andre – Att förhålla sig till sin position.  

Vi ser i våra resultat att det finns få möjliga subjektpositioner som intervjupersonerna kan inta 

då de beskriver att de har upplevt att de avvikit från skolans normer och krav. De 

tolkningsrepertoarer som finns tillgängliga för intervjupersonerna begränsar möjligheterna till 

vilka subjektspositioner de kan inta. Det blir omöjligt för dem att prata om sig själva utifrån 

repertoaren Den önskvärda eleven. Detta blir tydligt då de inte använder sig av den i sin 

beskrivning av sig själva eller i sin beskrivning av hur andra uppfattar dem. De positioner som 

vi då ser blir tillgängliga för dem är positionen som Den andre vilken är någon som avviker 

ifrån beskrivningen av Den önskvärda eleven, eller som Avståndstagande vilken är någon som 

också avviker från bilden av Den önskvärda eleven inom den tolkningsrepertoaren men som 

samtidigt intar en motståndsposition mot denna.  

 

Tre av intervjupersonerna beskriver som vi tidigare nämnt hur de valt att på olika sätt ställa 

sig utanför i skolan. De beskriver att de känt att de har avvikit ifrån skolans normer och haft 

svårt att leva upp till de krav och förväntningar som finns där utifrån att de själva är 

annorlunda på något sätt. Avståndstagandepositioneringen är något som intervjupersonerna 

beskriver som ett val. Samtidigt ser vi i vår undersökning att det är en av få möjliga positioner 

som elever kan inta när de upplever att de avviker från skolans normer och krav och utifrån de 

tolkningsrepertoarer som används i förståelsen av eleven i skolan.  

 

De positioner som görs möjliga är endast antingen som någon som avviker från normen Den 

önskvärda eleven, eller någon som omdefinierar situationen och ställer sig i en 

avståndstagandeposition. De som intar den sistnämnda uppvisar i berättelserna 
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förhållningssätt i linje med Beckers beskrivning av utanförstående. De har en stor kritik mot 

skolan i sitt tal och även om de ser att de i skolkontexten avviker så menar de att skolan i sig 

självt inte fungerar på ett sätt som skapar förutsättningar för alla utan som är negativt inställd 

till individuella variationer och olikheter. Därför tar de i sitt tal avstånd från vad de anser 

skolan står för. De talar utifrån att skolan som institution, såväl som elever och personal, har 

en egen föreställning om hur saker och ting förhåller sig men som är snedvriden och 

förvrängd.  

 

De avståndstagandepositionerade beskriver det med andra ord som att hela skolans 

verksamhet vilar på felaktiga grunder. De beskriver också hur de förväntas anpassa sig till, i 

deras tycke felaktiga, normativa förväntningar och krav utan att själva ha någon möjlighet att 

påverka dessa. De säger sig därmed inte acceptera de regler med vilka de bedöms och de 

berättar att de inte ser skolan eller skolans personal som legitimt berättigade till att alls 

bedöma (Becker 2005: 17). Vi ser att de avståndstagandepositionerade har ett förhållningssätt 

som liknar det som Becker beskriver som det sista steget i en avvikandekarriär. Detta ringar in 

hur personer som befinner sig i denna status utifrån erfarenheten av att inte kunna leva upp till 

de normativa kraven och förväntningarna i skolan (skolnormen), formulerar en uppsättning 

perspektiv och förhållningssätt om hur världen kan hanteras vilket de argumenterar utifrån.  

 

När de berättar om sin situation, uttrycker de i sitt tal en stark misstro mot ”konventionella 

moralregler, konventionella institutioner och hela den konventionella världen” (Becker, 

2005:45). De beskriver en misstro mot skolan och samhällsinstitutioner i allmänhet även nu i 

vuxen ålder. Det som är mest intressant med avståndstagandepositionen är att det är en 

position som intervjupersonerna säger att de själva valt att ställa sig i, och att det är just denna 

position som finns tillgänglig om man vill undvika att ställas i en position av någon annan. 

Det senare är fallet med positionen Den andre. De intervjupersoner som beskriver sig utifrån 

avståndstagandepositionen beskriver att de själva valt att positionera sig så.  
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Fig. 2: Modell över subjektpositioner i förhållande till tolkningsrepertoarer:  

 

 

 
 

Modellen visar hur subjektpositionerna förhåller sig till de olika tolkningsrepertoarer 

intervjupersonerna använder sig av. Tre subjektpositioner ingår i modellen. Till vänster finns 

positionen som Den önskvärda eleven, vilken är kopplad till tolkningsrepertoaren Den 

önskvärda eleven. Till höger finns tolkningsrepertoaren Den andre, vilken innefattar 

Motståndsrepertoaren vilken är relaterad till Avståndspositionen, respektive 

Individrepertoaren vilken är relaterad till Positionen som Den andre.  

Syftet med modellen är att visa på hur olika tolkningsrepertoarer gör olika positioner möjliga 

för intervjupersonerna att inta. Modellen visar också hur positionen den önskvärda eleven 

endast möjliggörs genom tolkningsrepertoaren den önskvärda eleven därav avdelningen 

mellan modellerna. 

 

Som vi beskrivit tidigare så möjliggörs tolkningsrepertoaren Den andre för alla 

intervjupersonerna, det vill säga att repertoaren Den önskvärda eleven inte finns tillgänglig för 

dessa. De två tolkningsrepertoarerna som finns hos Den andre; individrepertoaren samt 

motståndsrepertoaren, innebär båda att krav och förväntningar utifrån skolnormen inte kan 

uppnås. Detta har de två ”underrepertoarerna” gemensamt. Dock innebär de olika 

förhållningssätt hos intervjupersonerna. De som har en tendens att hålla sig till 

individrepertoaren ser förklaringarna omkring sin person, medan de som använder sig av 

motståndsrepertoaren inte letar förklaringar alls, utan på ett för dem självklart sätt ser 

skolnormen – normen om normalitet och den önskvärda eleven – som felaktig och destruktiv. 
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6. Slutsatser och resultatdiskussion 

Våra intervjupersoners berättelser indikerar att det i skolan finns svårigheter att möta elevers 

olikheter, eftersom de i sina berättelser talar om att de i skolan av andra uppfattats som 

problematiska. Intervjupersonernas berättelser om upplevelser och erfarenheter från skoltiden 

präglas av ett ständigt förhållningssätt till krav och förväntningar på hur de skulle vara och 

bete sig. När de ger beskrivningar av de krav och förväntningar som fanns i skolan så talar de 

om kunskapskrav som man ska klara av och om förväntningar på att man skulle prestera bra, 

samtidigt som det inte togs hänsyn till deras egna förutsättningar. Detta tar Mats Börjesson 

upp då han beskriver kraven inom vad vi i uppsatsen benämner skolnormen, som berör 

arbetsförmåga, kunskapsnivåer och social anpassning (Börjesson & Palmblad 2007:12). Vi 

ser att intervjupersonerna har det här att hela tiden förhålla sig till.  

 

Ett annat återkommande tema i intervjupersonernas berättelser är inkludering och 

exkludering, där de beskriver hur skolan är inkluderande i vissa avseenden men särskiljande i 

andra. Vår slutsats här är att inkludering och exkludering är en social praktik som elever 

måste förhålla sig till, där detta också blir en del i deras identitetsskapande. I sitt tal 

konstruerar intervjupersonerna en bild av sig själva som Den andre, som utgör motsats till hur 

de beskriver konstruktionerna av Den önskvärda eleven. De beskriver i sitt tal Den önskvärda 

eleven som det normativa för hur man bör vara. Samtidigt konstruerar de på så sätt i sitt tal en 

bild av sig själva såsom avvikande i förhållande till det som anses eftersträvansvärt. Det blir 

också utifrån talet om sig själv som Den andre, som deras identitet och självförståelse 

konstrueras.  

 

Då vi i våra resultat ser att intervjupersonerna inte använder tolkningsrepertoaren Den 

önskvärda eleven då de talar om sig själva, ser vi också att den inte blir tillgänglig för dem, 

vilket begränsar hur de kan prata om och förstå sig själva. Den önskvärda eleven innehåller en 

repertoar om en ”smidig” och anpassningsbar elev som inte sticker ut på något sätt utan har 

”rätt” nivå på kunskap, ”rätta, lagom” sociala egenskaper och uttryckssätt, ”rätt” intresse för 

skolan och så vidare. I tolkningsrepertoarerna som intervjupersonerna använder sig av i sitt tal 

framkommer flera sätt att förhålla sig som avvikande till en norm om Den önskvärda eleven. 

Det är inte på något sätt självklart att en person stämmer in på Beckers beskrivning av 

utanförstående [outsider] bara för att denne beskriver sig själv som avvikande från 

skolnormen. Men det finns dock få möjliga positioner att inta och Den önskvärda eleven är 

helt och hållet otillgänglig för våra intervjupersoner.  

 

Vi ser att tolkningsrepertoaren Den andre innehåller två ytterligare tolkningsrepertoarer, där 

intervjupersonerna i sitt tal på olika sätt orienterar sig mot olika förhållningssätt till 

avvikandet från skolnormen. Individrepertoaren presenterar ett förhållningssätt där personen 

beskriver förklaringar till sin situation som tillhörande dennes egen person. Det är sociala och 

personliga faktorer som det hänsyftas till här. Det som tydligast skiljer de två olika 

tolkningsrepertoarerna Motståndsrepertoaren och Individrepertoaren åt, är att 

individrepertoaren utgår ifrån ett individperspektiv där personen fokuserar sig själv, medan 

motståndsrepertoaren istället innebär att personen utgår från en kritik mot skolan som 

institution och fokuserar problematiken utanför sig själv. Intervjupersonerna tenderar att hålla 

sig till ”sina” repertoarer (individ- respektive motståndsrepertoaren).  

 

Individrepertoaren beskriver Den andre utifrån en uppsättning sociala och personliga 

”problemkaraktäristika”. De olika tolkningsrepertoarerna som görs möjliga innebär också att 

olika positioner görs tillgängliga för intervjupersonerna. Positionerna är låsta till att finnas  
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tillgängliga enbart innanför tolkningsrepertoaren Den andre. Att tala om sig själv som 

avvikande från skolnormen innebär således begränsningar för hur man kan tala om och 

beskriva sig själv, samt för självförståelsen och identitetsuppfattningen.  Det finns två 

positioner för de som talar om sig själva som avvikande från skolnormen. Dessa är Den andre 

samt Avståndstagandepositionen. Att inta en position innebär att man väljer en version av sig 

själv framför en annan.   Avståndstagandepositionen innebär inom individrepertoaren ett 

passivt avståndstagande och distanserande från skolan. De Intervjupersoner som talar utifrån 

en avståndstagandeposition omdefinierar situationen, vilket också får stor betydelse för deras 

identitetsskapande och självförståelse. De riktar i sitt tal kritik mot skolan som institution och 

lyfter det positiva i det som de beskriver som sin ”annorlundahet” gentemot skolnormen.  

 

Även om de möjliga positionerna som finns tillgängliga är begränsade, kan man se hur de 

som talar utifrån avståndstagandepositionen beskriver att denna position även kan innebära 

frihet. Detta utifrån att de beskriver sig inte acceptera de regler utifrån vilka de blir bedömda 

och som ingår i skolnormen. De beskriver det som ett val att välja bort att anpassa sig till 

skolnormen, vilket de i sitt tal uttrycker i vissa fall innebära en frihet. De beskriver också hur 

de tillsammans med andra som pratar utifrån en avståndstagandeposition och har liknande 

erfarenheter, bygger upp ett eget perspektiv och synsätt på vad som är att betrakta som 

eftersträvansvärt. De skapar på så sätt förklaringsmodeller som försvar för sitt avvikande från 

skolnormen.   

 

Positionen som Den andre betonar den upplevda ”annorlundaheten” gentemot ”de andra”. 

Hos dem som intar denna position ser vi att de tenderar att beskriva sig själva och 

verkligheten utifrån tolkningsrepertoaren Den andre, vilket innebär att man problematiserar 

runt sig själv. De ord som beskrivningen som avvikande från Den önskvärda eleven 

innehåller, blir också en del av hur de talar om sig själva och om verkligheten. Man kan säga 

att de anammar den som en beskrivning av sig själv. Detta utifrån ett tal där de 

problematiserar sig själva och inte skolan som institution, vilket blir deras sätt att prata om 

och förstå sig själva.  

 

Vi har i vårt material funnit att intervjupersonerna tenderar att tala om sig själva på liknande 

sätt då de beskriver sig själva i skolsituationen och i sin nuvarande livssituation . Det gäller 

ord och uttryck som beskriver dem själva men också deras beskrivningar av förhållandet till 

institutioner och det övriga samhället. Detta kopplar vi till diskurspsykologins beskrivning av 

avlagringar av diskurser, som förklarar att tidigare konstruerade identiteter från tidigare 

kontexter så att säga hänger kvar framåt i livet. Detta kan då tolkas som att personernas 

beskrivningar av sig själva i nutid utgår från avlagringar av tidigare diskursiva praktiker. På så 

sätt kan man se att de tolkningsrepertoarer elever har tillgång till i skolan kommer påverka hur 

man beskriver sig även som vuxen.  

 

Oavsett om man kritiserat skolan som institution eller inte, talar alla de intervjuade om 

misstro mot samhälleliga institutioner. De som uttrycker detta tydligast är dock de som intar 

en avståndstagandeposition. Dessa personer berättar att de har fortsatt att omdefiniera 

situationer och ställa sig utanför normativa samhällsregler i olika andra kontexter än skolan, 

vilket de pratar om som något positivt och ibland nödvändigt. De beskriver hur deras val i 

livet har präglats av ett avståndstagande från samhälleliga institutioner i allmänhet. Det finns 

möjlighet att använda sig av andra tolkningsrepertoarer men vi ser ändå att intervjupersonerna 

tenderar att hålla sig mycket till de tolkningsrepertoarer som fanns tillgängliga under 

skoltiden.  
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Vår slutsats av våra intervjupersoners berättelser i resultat och analys, är att deras 

beskrivningar av att avvika från skolnormen är något som blir en del av deras 

identitetskonstruktioner och påverkar det sätt på vilket de ser och förstår sig själva. Det blir 

tydligt att deras identitetsskapande sker i förhållande till skolnormen och hur andra talar om 

och beskriver dem. Att de säger sig avvika från skolnormen är något de hela tiden måste 

förhålla sig till då de berättar om sig själva. Vi ser utifrån våra analysresultat att skolan som 

socialt sammanhang är en del av det som utgör villkoren för människors identitetsskapande, 

där de tolkningsrepertoarer som intervjupersonerna kan använda sig av i sina berättelser och 

de positioner som dessa möjliggör, är begränsade.  

6.1 Reflexivitet  

Att anta ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vad gäller teori och metod innebär att den 

kunskapssyn vi utgår ifrån innebär att även vår undersökning är en social konstruktion, som 

rör sig inom en diskurs på det fält som vi forskar inom. I sin helhet är vår undersökning ett 

bidrag till diskursiv positionering inom forskningsdiskursen. Winther Jörgensen & Phillips 

beskriver vetenskaplig diskurs som produktiv (2007:111f). Vi har inte en objektiv hållning där 

vi gör sanningsanspråk utan ser oss själva och vårt perspektiv som en del av 

forskningsprocessen och av projektet, där vi som forskare är delaktiga som medskapare till 

diskursen som skapas i just den kontexten (Winther Jörgensen & Phillips 2007:111f).  

 

Den kunskap vi producerar ingår således i det aktuella, specifika sammanhang som omgivit 

vår forskning, och skulle inte bli samma om den skedde med andra forskare och andra 

intervjupersoner. Inom diskurspsykologin talar man om att forskaren, istället för att försöka 

avslöja objektiva sanningar, intar en position utifrån vilken möjlighet finns att synliggöra 

maktrelationer i samhället. I vårt fall innebär vår positionering en möjlighet att blottlägga 

konsekvenser av diskurser genom att lyfta fram ett perspektiv där vi problematiserar kring vad 

det innebär för vuxna före detta elever att beskriva sig ha upplevt sig som avvikande från det 

vi i vår undersökning kallar skolnorm. Talet som beskriver handlingar och situationer i våra 

intervjuer är samtidigt en del av sammanhanget (Potter & Wetherell 2007:182). Vårt sätt att 

studera och beskriva intervjupersonernas berättelser och konstruktioner av verkligheten är 

även de en del av hur berättelserna konstrueras.  

 

Vi har tillsammans reflekterat och diskuterat mycket över denna vår roll i sammanhanget. En 

förtjänstfull omständighet är att vi har flera gemensamma beröringspunkter med våra 

intervjupersoner, vilket underlättar när man ska skapa en förtroendefull intervjusituation. 

Detta är viktigt eftersom ämnet vi studerar är känsligt och kan upplevas som 

integritetskränkande. Vi har inte heller här försökt förhålla oss objektiva utan istället 

positionerat oss i detta för att kunna använda likheterna som en resurs. Vår närhet till 

intervjupersonerna har gjort att kommunikationen har underlättats - vi har talat ”samma 

språk”, samtidigt som vi distanserat oss för att intervjuerna inte skulle riskera att glida över 

till att bli privata, informella samtal. Vi har förhållit oss personligt men sakligt till 

intervjupersonerna och intervjusituationen. Vår position har inneburit att intervjupersonerna 

inte känt press att berätta ”på önskvärt sätt” utan delat med sig av sina livsberättelser på sina 

egna villkor. Detta är något som flera av intervjupersonerna själva har tagit upp i avslutningen 

av intervjun; att de tycker att det har varit en positiv upplevelse att bli intervjuade, också 

jämfört med andra samtalssammanhang i vilka de tidigare har befunnit sig. Några har rent av 

talat om att intervjun har varit bra för dem själva för att få bearbeta vad de har varit med om.  

 

Även i intervjusituationen formar deltagarna sin identitet genom interaktionen. Inom 

diskurspsykologi ser man som tidigare nämnts forskaren som delaktig i 
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verklighetskonstruerandet, han/hon deltar i en interaktiv process och kan inte skiljas ur 

sammanhanget (Winther Jörgensen & Phillips 2000: 112).   

Dock har forskaren medelst teorier och metoder tillgång till värdefull kunskap och måste 

därvidlag kunna bedömas göra fruktbara tolkningar. Det har varit viktigt för oss att hitta bra 

analysmetoder för att kunna tillmötesgå detta och lyfta fram deras perspektiv men genom ett 

vetenskapligt tillvägagångssätt. I vår undersökning har vi utgått ifrån att frågorna och svaren 

tillsammans bildar en helhet. Vi har haft en medvetenhet om detta och försökt förhålla oss till 

det när vi har analyserat och tolkat. En annan undersökning på samma tema men utifrån ett 

annat perspektiv hade bidragit till forskningsområdet men med en annan vinkling. Vi har 

medvetet valt att lyfta ett perspektiv som inte blir representerat så ofta i forskning.  

 

6.2 Slutord 

 Vår ingång i problemområdet är att vi ser en stor problematik i ett problematiserande av 

elever i relation till skolnormen. Vi ser i vår undersökning att det får konsekvenser för 

människors identitetsskapande att avvika från skolnormen. I de berättelser vi fick ta del av i 

våra intervjuer talades mycket om känslan av att inte leva upp till normativa förväntningar 

och krav. Vi fick också ta del av beskrivningar av att inte få delta på lika villkor som andra 

elever i skolan. Resultaten visar att det blir konsekvenser för de elever som inte lyckas leva 

upp till normativa förväntningar och krav. Samtidigt så är inte detta något som lyfts fram i 

skol- och samhällsdebatten eller i forskningen.  

 

Elever med svårigheter och ordning och reda är återkommande teman i forskning och 

samhällsdebatt rörande skolan, men elevernas egna upplevelser, villkoren och konsekvenserna 

för elever som på något sätt betraktas som problematiska, råder det tystnad om. Vi ser detta 

som ett stort problem. Vi fick i intervjuerna ta del av beskrivningar av skolan som en plats där 

man känt att andra ansett att man varit problematisk och beskrivningar av hur man inte känt 

sig delaktig och i vissa fall som någon som skolan helst vill slippa. Vi vill här i vår diskussion 

lyfta fram detta som något som borde vara en relevant del av skol- och samhällsdebatten.  

 

Det får sociala konsekvenser att människor definieras som avvikande från en norm om 

normalitet, vilket är någonting som är viktigt att vara medveten om som en del av det som 

skolkontexten utgörs av. Det är viktigt att detta är en del av forskning och debatt då man 

undersöker området problem i skolan. Det är problematiskt att bortse från en stor del av barns 

och ungdomars villkor, tillvaro och verklighet när man diskuterar skolproblem.  Det står i 

läroplanen att skolan ska finnas för alla, oavsett förutsättningar. Alla elever ska ha tillgång till 

kunskap och ett utrymme för individualitet. Men det kan aldrig bli på lika villkor om man inte 

utgår från barns och ungdomars olikheter i den praktiska skolverksamheten och 

undervisningen.  I förlängningen blir detta en fråga om demokrati. Detta torde kunna ge vida 

konsekvenser för samhället. Skolans roll är ju förutom kunskapsområdet att förbereda barn 

och ungdomar inför vuxenvärlden och samhällslivet.  

 

De personer som vi intervjuade uttryckte i sitt tal också en stor misstro mot samhälleliga 

institutioner i allmänhet. Detta är även det ett demokratiproblem, som får sociala 

konsekvenser. Forskning som rör skolan bör bedrivas ur olika perspektiv och utifrån olika 

ämnesdiscipliner, där vi ser att sociologin och socialpsykologin har en stor roll att spela då det 

gäller att lyfta alternativa perspektiv till medicinska, psykologiska och pedagogiska.  
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Bilaga 1. 

Vill du delta i en intervju? 

 

Har du intresse av att delta i en intervju om erfarenheter och upplevelser 

av den egna skoltiden? 

Vi är två studenter vid Örebro universitet som läser sociologi och socialpsykologi C. Vi är 

intresserade av att komma i kontakt med personer som vill medverka i en intervju om 

erfarenheter och upplevelser av den egna skoltiden. 

Skolan är inte endast en plats för undervisning utan även en plats där barns och ungdomars 

självbild och identitet konstrueras. Eftersom skolan under flera år är en stor del av barns och 

ungdomars liv blir detta en viktig del i deras identitetsskapande. Därför är det så avgörande 

hur man upplever att man blir bemött och hur andra ser på en själv. Genom våra egna och 

andras erfarenheter har vi uppmärksammat att man i skolan ofta har haft, och fortfarande har, 

svårt att bemöta olika elever. Det är detta som ligger till grund för vårt intresse av att 

genomföra den här studien. Vi vill lyfta fram människors egna upplevelser av skoltiden.  

Det är eleverna som ständigt är i fokus när man försöker definiera problem i skolan. Men trots 

detta finns det inte mycket forskning om hur de själva upplever det eller har upplevt det. Det 

saknas forskning där deras egna röster får komma till tals kring deras villkor och upplevelser 

av sin skolsituation. Med hjälp av intervjuer vill vi genomföra denna studie för att på så sätt 

bidra till att belysa dessa erfarenheter.  

Nu vill vi alltså hitta personer som är intresserade av att dela med sig av sina egna upplevelser 

och erfarenheter ur sin egen skoltid! Detta sker genom intervjuer som är helt anonyma där du 

kan avbryta ditt deltagande närsomhelst.  

Frågorna är öppna. Det finns mycket utrymme för att berätta själv. Det är också du själv som 

avgör vad du vill berätta om eller hur mycket. 

Alla uppgifter och all information kommer att behandlas konfidentiellt och i enlighet 

med Vetenskapsrådets forskningsetiska regler! 

Om du vill ha mer information, eller känner att du vill delta, kan du kontakta oss via telefon 

eller mail, dock senast måndag den 23:e november. 

Angelica Gustavsson 

Matilda Yttergren 

 

  



 
 

Bilaga 2. 

Intervjumanual 

 

Deltagarna i denna intervjuundersökning omnämns aldrig vid namn eller andra identifierbara 

uppgifter. Namnen kodas vid intervjuerna och transkriberingen, samt presentationen och 

kassetterna med de inspelade intervjuerna förstörs. Alla respondenter informeras om syftet, 

tillvägagångssättet och användningen av undersökningen innan intervjun påbörjas, samt vad 

deras svar används till och villkoren kring dessa. Vidare får de information om att de har rätt att 

avbryta intervjun eller deltagandet när de vill utan att behöva uppge skäl, att de får chans att 

granska transkriberingarna för godkännande innan de införs och analyseras i uppsatsen, att de är 

helt anonyma samt att uppgifterna och informationen de ger inte kommer att föras vidare eller 

användas i annat syfte än just denna undersökning. Informationen utgår ifrån de fyra 

huvudkraven som uppställs i Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som utgivits av Vetenskapsrådet (Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet).  

 

Nedanstående frågor är ordnade efter kronologi. Alla frågor ställs i varje intervju, men 

eftersom de är öppet ställda finns utrymme för följdfrågor som varierar utifrån 

respondenternas olika svar. Ordningen inom de tidsordnade temana kommer att följas men 

med flexibilitet, också detta utifrån hur personen svarar.  

 

Identitetsfrågor (Obs! Ej namn) 

- Ålder, kön? 

 

 

Beskrivning av intervjupersonen 

 

- Berätta lite om dig själv. 

 

- Vad har du gjort sedan skoltiden? 

 

 

Beskrivning av skoltiden 

 

- Kan du berätta lite kring hur du upplevde skoltiden, hur du tänkte om din skolsituation 

då? 

 

 

- Kände du dig som en del av din klass? Kände du dig delaktig i skolans verksamheter?  

 

 



 
 

- Fanns det någon vuxen i skolan som du kände förtroende för? 

 

- Fanns det kamrater som du kände förtroende för? 

 

- Vilka krav kände du att fanns på dig som elev i skolan?  

 

- Hur förhöll du dig till och hur hanterade du till skolans krav? 

- Vilka förväntningar kände du att personal och elever hade på dig  ? 

 

- Vad såg du som positivt med skolan?  

 

- Vad såg du som negativt med skolan? 

 

 

Intervjupersonen idag 

 

- Ser du likadant på de positiva och negativa bitarna med skolan idag som du gjorde 

under skoltiden?  

 

- Hur skulle du beskriva dig själv under skoltiden utifrån din syn på dig själv idag? 

 

- Hur är din uppfattning om skolan idag - i allmänhet?  

 

- Kan du beskriva hur du tycker att den ideala skolgången skulle ha sett ut för dig? 

 

- Tror du att tiden i skolan har format dig på något sätt och kan du i så fall försöka 

beskriva hur? 

 

 

Övrigt 

 

- Finns det något som du skulle vilja tillägga? 

 

  



 
 

  



 
 

 

 

 


