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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka likheter och skillnader i förskollärares och 

grundskollärares syn på normalitet och avvikelse hos barn. Datainsamlingsmetoden som har 

använts är kvalitativ samtalsintervju och fem förskollärare respektive fyra grundskollärare har 

intervjuats. Samtalsintervju som metod valdes för att möjliggöra en förståelse för och kartlägga 

respondenternas uppfattningar, värderingar och tankesätt. Intervjuerna har skrivits ut och 

transkriberats och intervjusvaren har kategoriserats och analyserats.  Resultatet visar på att varken 

grundskollärarna eller förskollärarna ville använda ordet eller definiera normalitet i vidare 

utsträckning men i och med att de definierar avvikelse och skapar kategorier av barn så skapas 

och definieras normaliteten samtidigt. Resultatet visar även på att förskollärarna i större 

utsträckning problematiserar synen på avvikelse och intar ett relationellt perspektiv jämfört med 

grundskollärarna som tenderar att inte ett kategoriskt perspektiv. Resultatet tolkas sedan bland 

annat utifrån skillnader i förskolan och skolans verksamhet. 

  

Nyckelord 

Avvikelse, förskollärare, kvalitativ intervju, lärare, normalitet, specialpedagogik, uppfattningar 
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1. Inledning  

Vad är ett normalt barn? Hur är ett avvikande barn och vem avgör det? Enligt min erfarenhet har 

många lärare svårt för, och vissa rentutav ogillar att definiera vad som är normalt och hur ett 

normalt barn bör bete sig men i och med att avvikande barn och icke önskvärda beteenden hos 

barn pekas ut i skolan, definieras och skapas på samma gång normalitet och ”det önskvärda 

barnet”. Skolan har normer som påverkar vilka som kommer att kategoriseras som avvikande 

(Börjesson & Palmblad, 2003).  

Det denna undersökning syftar till att undersöka är lärares syn på normalitet och avvikelse hos 

barn. Ytterligare en dimension är att jämföra några förskollärares och några grundskollärares 

synsätt då förskolans och grundskolans verksamhet skiljer sig på många sätt men framförallt i 

målformuleringen. För grundskolan finns det kunskapsmål i läroplaner och kursplaner som varje 

elev ska ha uppnått vid en viss årskurs. Förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998) har 

endast strävansmål som gäller den pedagogiska verksamheten och inte enskilda barn. Det finns 

alltså ett större utrymme för att kategorisera och bedöma barn i grundskolan då detta är en 

nödvändighet för att se om eleverna nått upp till målen. Finns det en skillnad i grundskollärares 

sätt att värdera normalitet och avvikelse samt behovet att kategorisera barn jämfört med 

förskollärare då dessa inte ska bedöma den enskilda individens prestation? Finns det ett större 

utrymme att se olikheter istället för brister i förskolan än i skolan? Kan det finnas olikheter som 

kategoriseras som avvikelser i skolan men som just olikheter i förskolan? 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta arbete är att undersöka några grundskollärare respektive förskollärares syn på 

normalitet respektive avviskelser hos barn. Syftet är alltså även att undersöka huruvida lärarna 

och förskollärarna har någon uppfattning kring vad som har kommit att påverka och vad som 

påverkar deras värderingar av normalitet och avvikelse hos barn.  

 

 Vilken syn på normalitet och avvikelse uttrycker några grundskollärare respektive 

förskollärare? Likheter och skillnader mellan dessa? 

 Vilka faktorer tror några grundskollärare respektive några förskollärare ha påverkat och 

påverkar deras syn på normalitet och avvikelse hos barn? 
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1.2 Bakgrund  

1.2.1 Synen på normalitet och avvikelse i ett historiskt perspektiv samt 

specialundervisning 

Hur vi ser på och kategoriserar barn är kopplat till samhällets värderingar och idéstruktur 

(Tideman, 2004). Vad som värderas som normalt respektive avvikande omformuleras och 

förhandlas hela tiden och har gjorts under varje tidsepok. Synsätt och värderingar av vad som är 

normalt respektive avvikande har alltså varierat och varierar över tid. Utifrån detta bör normalitet 

och avvikelse ses som en social konstruktion (Tideman, 2004). Det blir därför relevant att göra en 

historisk tillbakablick över hur barn som kategoriserats som avvikande har bemötts av samhället 

och skolan.   

Under slutet av 1800-talet försökte man utveckla minimikurser för de elever som av olika 

anledningar inte gynnades av skolans undervisning. Dessa barn var dels de fattiga barnen, dels de 

barn som var svagt begåvade. Minimikurserna hade lägre kunskapskrav än de ordinarie kurserna. 

Detta kan ses som grunden för specialundervisningen, menar Brodin och Lindstrand (2004). Från 

början segregerades inte eleverna som läste minimikurserna från de andra eleverna, dock 

uppfattades de som en påfrestning i klassrummet. År 1879 grundades den första hjälpklassen och 

denna särskiljning av elever utbredde sig sedan runt om i landet. Eleverna fick gå i hjälpklasser 

men fick inget särskilt stöd. Denna segregering var dock omdebatterad; framförallt föräldrar 

ifrågasatte särskiljandet och hjälpklassplaceringar. Skolans försvar var att eleverna mådde bättre 

av sänkta kunskapskrav. Dock understryker Brodin och Lindstrand (2004) att det inte finns något 

stöd i forskning att skolan prioriterade intellektuella prestationer vilket då gör skolans argument 

för hjälpklasser mer eller mindre ogiltigt.  

Brodin och Lindstrand (2004) lyfter att särskiljandet av de med dem största intellektuella 

nedsattheterna inte ifrågasattes utan dessa betecknades som idioter. Dessa elever hade mycket 

färre rättigheter och var segregerade vilket sågs som en självklarhet. Hjälpklassernas syfte var dels 

att ge annan typ av undervisning till de svaga eleverna dels att förskona klasser från den 

distraktion de svaga eleverna gav upphov till. Hjälpklasserna användes alltså för att förbättra 

disciplinen i de ordinarie klasserna men även för att hålla en hög kunskapsnivå i dessa (Brodin & 

Lindstrand, 2004). Under 1940-talet infördes en obligatorisk läkarundersökning för att få tillträde 

till en hjälpklass. Även läsklasser inrättades i slutet av 1930-talet där ”ordblinda” elever fick öva 

på läsning och skrivning, och observationsklasser utvecklades för de barn som var svåra att 

uppfostra. Brodin och Lindstrand (2004) understryker att placeringar i specialklasser var kopplat 

till elevens sociala klasstillhörighet. Observationsklassundervisningen utökades i slutet av 1950-

talet då det blev förbjudet att aga barn. Syftet med observationsklasserna fick inte vara att skapa 

bättre disciplin i ordinarie klasser utan undervisningen i observationsklasserna skulle ge elever 
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med beteendeproblem och uppförandeproblem anpassad undervisning och en mer positiv 

behandling (Brodin och Lindstrand, 2004). 

Först under senare delen av 1960-talet började orsaker till avvikelser hos barn diskuteras 

utifrån barnens hemsituation, skolsituation och sociala bakgrund. Innan dess ansåg man att 

svårigheter elever hade berodde på brister hos individen (Elowson, 1995). Uttrycket ”barn med 

särskilda behov” presenterades av barnstugeutredningen 1972 och uttrycket innefattar ”barn som 

av fysiska, psykiska, känslomässiga, sociala, språkliga eller andra skäl är i behov av särskild 

omsorg” (i Elowson, 1995, s 59). Fram till SIA-utredningen följdes en normalplan för 

hjälpklasser där avvikande barn kategoriserades och skiljdes från varandra.  I SIA-utredningen 

betonades det att kategoriseringstrenden som funnits av barn med särskilda behov måste brytas 

och utredningen underströk att ingen tydlig gräns mellan barn i behov av särskilt stöd och andra 

elever borde dras (Elowson, 1995). SIA-utredningen förespråkade ett inkluderande arbetssätt där 

elevers svårigheter i första hand skulle hanteras inom ramarna för klassrumsundervisningen, alltså 

var hjälpklasser inte att föredra längre (Atterström & Persson, 2000).  

Under 70-talet hade var tredje elev någon form av särskilt stöd eller åtgärd (Börjesson & 

Palmblad, 2003). Integreringen av särskolan i skolan började under 1970-talet, denna integrering 

var dock till en början bara fysisk och detta ifrågasattes (Tideman, 2004). En ökad kontakt mellan 

skolformerna skedde inte pågrund av lokalintegreringen och en av anledningarna som pekades ut 

var att grundkolan och särskolan hade olika huvudmän. Under 1900-talet kommunaliserades 

särskolan och det fanns en tro om att detta skulle leda till en utveckling mot ”en skola för alla” 

(Tideman, 2004).  Begreppet inclusion (inkludering) ersatte integreringsbegreppet under 1990-talet 

och det innebar att delaktighet i den gemensamma utbildningen började ses som en rättighet. 

Inklusionstanken syftar bland annat till att en skola för alla ska skapas där alla elever, oavsett 

förutsättningar, behov och funktionshinder, ska kunna dela samma skola. Det är därför centralt i 

inklusionsidén att skolan anpassas efter eleverna och inte vice versa (Tideman, 2004). Tideman 

(2004) menar att dagens syn på barn i svårigheter är motsägelsefull då ”en skola för alla” 

förespråkas samtidigt som diagnostiseringen kraftigt ökade under 1990-talet, vilket ledde till en 

ökad kategorisering av barn, som sedan i sin tur har lett till en rejäl ökning av särskoleplaceringar. 

Börjesson och Palmblad (2003) menar att integreringsepoken i skolan ser ut att bli kortlivad då 

segregeringstendenser syns i skolor runt om i landet. Neuropsykiatriskt perspektiv på barns 

skolsvårigheter har fått ett stort genomslag senaste decenniet, menar Eriksson-Gustavsson, 

Göransson och Nilholm (2011), vilket har lett till att barns svårigheter ofta förklaras utifrån 

diagnoser i skolan. Detta har även lett till att nya specialklasser har utvecklats (exempelvis för 

barn med ADHD och Asperger syndrom). Den lilla forskning som finns på dessa nya 

specialklassers inverkan på studieresultat visar att barn som inte fått en diagnos, på motsvarande 

begåvningsnivå, och därför inte fått specialklassundervisning generellt klarar sig bättre i skolan 

men än de barn som blivit diagnostiserade och undervisade i specialklass (Eriksson-Gustavsson 

m.fl., 2011). 
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1.2.2 Normaliseringsprincipen  

Normaliseringsprincipen växte fram under 1950 och 1960 talet som en reaktion mot 

utvecklingsstördas dåliga livsvillkor på institutioner. Den huvudsakliga utgångspunkten var att 

utvecklingsstörda hade rätt till samma livsvillkor som alla andra medborgare hade (Tideman, 

2000). Då de reformer i institutionerna som förespråkades var svåra att genomföra blev det efter 

en tid ökade krav på avveckling av institutionerna. Normaliseringsprincipen gick alltså hand i 

hand med integreringsprincipen och var båda viktiga anledningar till avvecklingen av 

institutionerna. Dock menar Tideman (2000) att det ekonomiska perspektivet på avvecklingen av 

institutionerna inte får glömmas då detta var den huvudsakliga orsaken. En strävan efter det 

normala är utgångspunkten i normaliseringsprincipen.  

Tideman (2000) skiljer mellan två tolkningar av normaliseringsbegreppet; den skandinaviska 

och den amerikanska tolkningen. I den skandinaviska tolkning utgår man från att det inte är 

individen som ska ändras; villkoren ska normaliseras och miljön ska tillgängliggöras, möjligheter 

för ett vanligt liv för alla fokuseras. Strävan är inte att individer med en utvecklingsstörning ska bli 

”normala” utan snarare att de ska få en livssituation som är normal och likvärdig med andra 

människor, en delaktighet utifrån individens förutsättningar och behov (Tideman, 2000). Den 

amerikanska tolkningen har samma utgångspunkt som den skandinaviska men fokuserar även på 

att avvikande människor kan betraktas negativt och få roller som värderas negativt. Individen ska 

därför försöka förändras mot det normala så att denne får möjlighet att inta en roll som 

värdesätts. Samtidigt ska insatser som bryter nedvärderingen av avvikande människor eller 

människor med särdrag fokuseras så att samhällets värderingar blir mer tillåtande (Tideman, 

2000).  

1.2.3 Styrdokument 

Förskolans läroplan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998), innehåller endast strävansmål och 

pedagogerna i förskolan ska inte bedöma enskilda individer. Till skillnad från förskolans läroplan 

innehåller Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) kunskapsmål för eleverna, dessutom har 

skolan kursplaner där kunskapsmål för olika årskurser återfinns. Kunskapskraven och 

bedömningskraven i skolan går alltså inte att återfinna i förskolans styrdokument.  

Vad gäller barn i behov av särskilt stöd står det i förskolans läroplan att ”barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov 

och förutsättningar.” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 5) I Lpo94 understryks det ännu 

tydligare vikten av likvärdig utbildning:  

 
Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn 

skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 

olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 
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olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 4) 

Inklusionsidén (inclusion)går att utläsa ur de två citaten ovan där skolan förväntas anpassas efter 

eleverna, eleverna ska alltså inte anpassa sig efter skolan (Tideman, 2004).  

Grundskolan kommer att få en ny läroplan som träder i kraft höstterminen 2011. Dock 

kommer inte denna studie utgå från Lgr11 (Skolverket, 2011) då denna studie genomförts innan 

Lgr11 implementerades i verksamheterna. Detsamma gäller för förskolans läroplan, Lpfö98 som 

reviderades 2010. Denna reviderade version av Lpfö98 (Skolverket, 2011) börjar inte gälla förens 

den första juni 2011 vilket gör att den inte har tagit hänsyn till i denna studie. 

1.3 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

1.3.1 Normalitet 

Börjesson (1997) menar att ordet norm har två huvudsakliga aspekter eller betydelser. Normen 

kan delvis ses som en standard och syftar till det genomsnittliga och det vanliga. Denna aspekt är 

jämförande och pekar ut det vanligt förekommande. Vidare kan normen ha en moralisk 

innebörd, denna aspekt definierar hur någon bör vara (Börjesson, 1997). Med normen som 

motpol definieras alltså både det avvikande och det oönskade (Börjesson, 1997).  Baggens (2006) 

menar att normer är svåra att se då normalitet är sociokulturellt betingat och konstrueras i 

samspelet mellan människor. Först när någon avviker från normen är det möjligt att se den 

(Baggens, 2006). Tideman (2000, s 53) delar in normalitet efter tre olika synsätt: 

 Den statistiska normaliteten ringar in det genomsnittliga eller det vanligaste. Normalitet är 

det vanligaste, normala tillståndet. 

 Den medicinska normaliteten syftar till de som är friska; alltså normala. De som avviker från 

det normala behöver behandling för att bli normala. 

 Den normativa normaliteten är de värderingar av vad som är normalt som existerar i ett 

samhälle vid en specifik tid. Det önskvärda ses som det normala. Detta sätt att se på 

normalitet är utifrån en moralisk aspekt.  

Upptäckten av problembarn har alltid varit i relation till det normala barnet som Börjesson och 

Palmblad (2003) menar är ett barn med ”kulturellt bestämda uppsättningar av tankar, känslor och 

beteenden”. Normalitet är en sorts social anpassning där det handlar om att balansera mellan för 

mycket och för litet. Vad som är för mycket respektive för litet bestäms av den kulturella 

kontexten.  Om man är obalanserad är man också avvikande (Börjesson & Palmblad, 2003). 

Baggens (2006) lyfter också att normalitet bestäms utav sociala och kulturella faktorer och det är 

viktigt att förstå att kategoriseringar av det normala och det avvikande i olika tidsepoker alltid 

ifrågasättas och uppfattas som sociala konstruktioner i efterhand medan de sällan ifrågasätts av 

sin samtid. 
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Säljö (2000) menar att skolan är en institutionaliserade kommunikativ praktik där ett specifikt 

socialt språk används för att skapa mening och upprätthålla ordning, kommunikationen bör se ut 

på ett speciellt sätt. Barnen i skolan vet hur de bör agera för att följa skolans ordning och agerar 

utefter detta vilket i sin tur leder till att det förväntade agerandet börjar uppfattas som normen, 

det rätta sättet (Säljö, 2000).  Skolans definition av vad lärande är har blivit normgivande, menar 

Säljö (2000). 

1.3.2 Avvikelse och kategorisering  

Börjesson (1997, s. 43) menar att som onormal eller avvikande står man alltid i relation till det 

normala. Som avvikande jämförs och kategoriseras man därför utifrån det man inte är och det man 

bör vara. Foucault (i Tideman, 2004) menar att den normala majoriteten alltid har haft och har ett 

behov att peka ut, definiera och jämföra sig med avvikande personer. Normerna skapas alltså av 

de normala som utgör majoriteten och inte av de som kategoriseras som avvikande. Särskiljandet 

och kategoriseringen mellan det normala och avvikande har en maktdimension då de normala är 

de som besitter makten när de definierar vad som är avvikande (Brodin & Lindstrand, 2004) 

Baggens (2006) menar att avvikelse blir en kollektiv handling då några tillskriver någon en 

avvikelse. 

Det är i skolan barns avvikelser eller svårigheter för det mesta upptäcks. Detta, menar 

Tideman (2004), inte nödvändigtvis grundar sig i att barnet har problem utan snarare i att skolan 

kräver att barn ska fungera på bestämda sätt vilket varierar beroende på tidpunkt och aktivitet. 

De som inte fungerar på detta sätt kategoriseras då som avvikande. Normer som finns i 

skolvärlden är därför högst relevanta för vilka barn som kategoriseras som avvikande. Börjesson 

& Palmblad (2003) menar att ett ifrågasättande av och en diskussion kring denna kategorisering 

är sällsynt. Detta gör det svårt att få förståelse för hur barn med svårigheter konstrueras och hur 

dessa processer ser ut. Det är viktigt att förstå att skolvärlden inte pekar ut avvikande elever av 

någon slags illvillig avsikt. Det handlar oftast om att skolan vill tillgodose elevernas behov av 

individuellt stöd. Dock understryker Tideman (2000, s 271) att särskiljandet mellan de normala 

och avvikande skolbarnen inte enbart kan motiveras av en vilja att hjälpa de avvikande barnen 

utan även av en drivkraft att ”homogenisera elevmaterialet”.  

Professionella i olika institutionella sammanhang har historiskt sett fått bedöma vad som är 

normalt och i och med detta har de fått makten att definiera vad som är onormalt (Baggens, 

2006). Kategorisering har funnits så länge skolan har funnits och kategorisering ger perspektiv åt 

de professionella och de kan relatera olika företeelser till kriterier för olika kategorier för att sedan 

lämpliga åtgärder ska sättas in, ofta i form av resursfördelning till individer som tillhör någon 

specifik kategori (Baggens, 2006). Baggens (2006) lyfter en studie som gjorts som visar på att 

konstruerandet av en inrättning som ämnar ta hand om barn med vissa inlärningsproblem 

automatiskt kommer att leda till att fler barn kategoriseras som om de har dessa 

inlärningsproblem. Vidare menar Baggens (2006) att neuropsykiatriska diagnoser ofta används för 
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att ge en förklaring till barns beteenden och att diagnoserna bidrar till att kategorisera barnen som 

avvikande vilket i sin tur bidrar till att skapa elevens identitet som en avvikande elev. 

Tideman (2004) understryker att avskiljandet mellan de normala eleverna och de avvikande har 

gjorts för att förbättra villkoren för de ”normala” barnen genom att de avvikande eleverna 

placerats i specialklasser, vilket underlättat undervisningen för de normala barnen och deras 

lärare. 

1.3.3 Perspektiv på barn, lärande och kunskap 

Lärarens syn på barn hänger ihop med dennes syn på lärande, kunskap och undervisning, vilket i 

sin tur påverkas av samhällets syn på detta. Problematik som uppstår när en tillåtande syn på 

integrering finns är att elevers behov inte blir tillgodosedda resursmässigt då en diagnos och 

kategorisering av det avvikande hos elever oftast behövs för att få resurser (Atterström & 

Persson, 2000). Atterström och Persson (2000) menar att om utbildningen byggs utifrån 

sociokulturella idéer, normer och ideal snarare än elevers kognitiva och socioemotionella 

olikheter kommer många barn inte kunna anpassa sig till idealet på grund av bristande kognitiva 

möjligheter. Istället för att tillskriva eleverna brister och se eleverna som problem är det snarare 

relevant att se brister i skolans referensramar kring bedömningen av specifika egenskaper och 

beteende som brister eller som skickligheter hos barn (Atterström & Persson, 2000). I denna 

dimension ryms alltså lärares värderingar, uppfattningar och kategorisering av normala respektive 

avvikande barn.  

Persson (1998) lyfter två olika perspektiv på orsaker till barns skolsvårigheter; det kategoriska 

perspektivet samt det relationella perspektivet. Persson (1998) ställer dessa perspektiv mot varandra. 

Det kategoriska perspektivet kännetecknas av en tro att svårigheterna är medfödda eller på annat 

sätt bundna till individen. Som konsekvens av detta synsätt läggs fokus på eleven i 

specialpedagogiska åtgärder, arbetet blir väldigt individinriktat (Tideman, 2000). Man tenderar att 

se elever med svårigheter snarare än i svårigheter. Kategorisering av elever ifrågasätts inte och ses 

som en självklarhet i detta perspektiv. Det relationella perspektivet däremot utgår från att barnet 

är i svårigheter och dessa svårigheter skapas i mötet med olika miljöer. Specialpedagogiska 

åtgärder utifrån ett relationellt perspektiv fokuserar då inte enbart på individen utan även på 

läraren och lärandemiljön, arbetet blir omgivningsinriktat (Tideman, 2000). Tideman (2000) 

menar att individinriktade lösningar är vanligast i skolan vilket automatisk leder till att svårigheter 

ses som bundna till individen, alltså intas ett kategoriskt perspektiv.  
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Figur 1. Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval (Persson, 1998, 

s. 31) 

 Relationellt  
Perspektiv 

Kategoriskt  
perspektiv 

 
Uppfattning av pedagogisk 
kompetens 

Förmåga att anpassa 
undervisning och stoff till skilda 
förutsättningar för lärande hos 
eleverna 

Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad  

 
Uppfattning av 
specialpedagogisk kompetens 
 

Kvalificerad hjälp att planer in 
differentiering i undervisning och 
stoff 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad 
till elevers uppvisade svårigheter 

 
Orsaker till 
specialpedagogiska behov 
 

Elever i svårigheter. Svårigheter 
uppstår i mötet med olika 
företeelser i utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 
Svårigheter är antingen 
medfödda eller individbundna. 

 
Tidsperspektiv 
 

Långsiktighet 
 

Kortsiktighet 

 
Fokus för specialpedagogiska 
åtgärder 
 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

 
Förläggning av ansvaret för 
specialpedagogisk verksamhet 
 

Arbetsenheter (-lag) och lärare 
med aktivt stöd från rektorn 

Speciallärare, specialpedagoger 
och elevvårdspersonal 

1.4 Forskningsläge 

Begreppet specialpedagogik tenderar att vara svårdefinierat. Dock skulle man generellt kunna 

säga att specialpedagogiken kan ses som ett hjälpverktyg som tar vid där den allmänna 

pedagogiken inte räcker till (Vetenskapsrådet, 2007). Vidare påverkar definitionen av den vanliga 

pedagogiken den specialpedagogiska definitionen på så sätt att om den ena definieras snävt måste 

den andra definieras brett (Vetenskapsrådet, 2007). Specialpedagogiken som vetenskapsområde 

har senaste tiden diskuterats ur ett dilemmaperspektiv bland annat på grund av svårigheten i 

begreppsdefinitionen, skolklassens behov kontra individens etc. (Vetenskapsrådet, 2007). Ahlberg 

(2009) menar att specialpedagogik både kan ses som ett verksamhetsområde och ett 

kunskapsområde. Verksamhetsområdet är ute i förskolor och skolor där lärare, specialpedagoger, 

elever och barn möts. Kunskapsområdet specialpedagogik definieras av forskning och 

kunskapsbildning inom området. Specialpedagogiken är politiskt normativ och styrs av 

utbildningspolitiska beslut (Ahlberg, 2009).  

1.4.1 Specialpedagogisk forskning 

I det specialpedagogiska forskningsfältet finns två huvudsakliga forskningstendenser; det 

kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet. I det kategoriska perspektivet fokuseras 
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en kategorisering av människor utifrån specifika egenskaper (Vetenskapsrådet, 2007) Till detta 

perspektiv hör psykologiska och medicinska förklaringsmodeller av olika funktionshinder. 

Diagnoser och särskoleplaceringar ifrågasätts sällan. Inom det relationella forskningsperspektivet 

fokuseras orsaker till barns svårigheter. Här är inte enbart eleven föremål för forskning utan 

orsaker i miljön utreds, till exempel undervisningens roll för barnens svårigheter. Rosenqvist 

(Vetenskapsrådet, 2007) menar att sociologiska/pedagogiska frågor får allt större utrymme inom 

den specialpedagogiska forskningen framför psykologiska/medicinska. Den specialpedagogiska 

forskningen rör sig från att vara inriktad på att undersöka brister hos individer till att undersöka 

hur samhället bidrar till att svårigheter hos individen uppstår. Det relationella perspektivet i 

specialpedagogisk forskning har stöd från flera statliga utredningar (Vetenskapsrådet, 2007). 

Nilholm (2006, s. 30) diskuterar utifrån ett tredje perspektiv på specialpedagogik, 

dilemmaperspektivet där; 

specialpedagogiken ses som ett specifikt, sociokulturellt och historiskt situerat svar på ett 

grundläggande dilemma som möter moderna utbildningssystem för grundläggande utbildning. Det 

grundläggande dilemmat är att alla elever ska få ut något gemensamt av utbildningen, samtidigt 

som utbildningen ska möta elevers olikheter.  

Detta grundläggande dilemmat har flera olika aspekter. En aspekt är huruvida barn ska 

kategoriseras eller ses som individer. En annan aspekt är huruvida barns olikheter ska ses som 

tillgångar eller om vissa ska värderas som önskvärda respektive oönskade. Vidare är en aspekt av 

dilemmat om elevers ”brister” ska försöka kompenseras eller om delaktighet ska prioriteras 

framför detta (Nilholm, 2006).  

Någon allmänt accepterad bild av specialpedagogik som kunskapsområde existerar inte. Det 

specialpedagogiska forskningsfältet är brett och spänner från allt ifrån kategoriskt 

individcentrerade studier till studier som är samhällsförankrade med ett relationellt perspektiv 

(Vetenskapsrådet, 2007).   

Specialpedagogisk forskning kan delas in i tre olika inriktningar. Den första inriktningen rör 

frågor som inkludering, integrering och en skola för alla. Till den andra inriktningen hör 

professionsforskningen och studier kring specialpedagogrollen. Den tredje inriktningen berör 

särskilda problemområden exempelvis dyslexi. Inom denna inriktning kan man tydligast urskilja 

det två perspektiven, det relationella och kategoriska (Vetenskapsrådet, 2007). Den första 

inriktningen kommer nu lyftas något mer ingående då det är främst denna inriktning denna studie 

hör till.  

1.4.2 Inkludering/integrering och ”en skola för alla” 

I denna forskningsinriktning återfinns bland annat studier som fokuserar skolbarns olikheter som 

resurser istället för hinder för undervisningen (Vetenskapsrådet, 2007). Mats Börjesson och Bengt 

Persson har bland annat gjort studier som hör till denna inriktning.  Dessa studier har ett klart 
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relationellt perspektiv. I Börjessons (1997) studie ”Om skolbarns olikheter” lyfter denne hur 

skolan förhåller sig gentemot barn som på olika sätt skapar problem och gör en historisk 

tillbakablick över hur barns olikheter bemötts under olika epoker. Bengt Persson har gjort flera 

undersökningar av specialpedagogiskt arbete i grundskolan bland annat en med just den titeln 

(Persson, 1997).  

Clark, Dyson och Millward (1998) beskriver specialundervisningens historia och ifrågasätter 

ett kategoriskt perspektiv på barn och specialpedagogiska insatser och förespråkar ett 

dilemmaperspektiv på specialpedagogiken. Thomas och Loxley (2007) belyser i sin bok både det 

nya och det traditionella sättet att se på undervisning av barn i behov av särskilt stöd. 

Utvecklingen har gått från specialundervisning till inkluderande undervisning eller inclusion. 

Utvecklingen av den inkluderande synen på undervisning har gått från att fokusera 

funktionsnedsättningar och desegregation till att snarare och lika mycket fokusera på mångfald 

och social rättvisa. Ett helt spektrum av teman finns nu inom synen på inkluderande 

undervisning där fördelarna med att värdesätta mångfald fokuseras. Boken lyfter orsaker till både 

den gamla synen där specialundervisning fokuserades och den nyare synen där inkluderande 

undervisning är central. Detta är viktigt, menar Thomas och Loxley (2007), då det inkluderande 

synsättet inte funnits och regerat så länge jämfört med specialundervisningen. Det inkluderande 

perspektivet behöver fortfarande försvaras och det behöver bevisas att det innehåller mer än teori 

och ideologi.  

Vad ska då denna studie tillföra? Många studier, examensarbeten och avhandlingar har gjorts 

kring normalitet och avvikelse hos barn och synen på detta. Lärares uppfattningar av det normala 

respektive avvikande barnet har undersökts i olika sammanhang. Det denna studie syftar till att 

tillföra är att lyfta förskolan och skolans skilda verksamhetsformer och dessas inverkan på lärares 

syn på normalitet och avvikelse. 
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2. Metod 

Vad som är moraliskt önskvärt hos ett barn beror på vem man frågar då normer bygger på 

värderingar och uppfattningar och dessa skiljer sig från person till person. Det blir därför 

intressant att undersöka några lärares värderingar och uppfattningar kring normalitet snarare än 

att undersöka förekomsten av vissa värderingar och uppfattningar. Denna studie är alltså av 

kvalitativ karaktär (Esaiasson, 2007). 

2.1 Urval 

Att intervjua ett litet antal respondenter menar Esaiasson (2007) kan räcka för att göra 

intresseväckande analyser, förutsatt att urvalet är väl genomtänkt, därför har nio respondenter 

varav fem förskollärare och fyra grundskollärare deltagit i studien. På grund av tidsaspekten 

kunde inte urvalet vara större då både genomförandet och bearbetningen av intervjuerna tog lång 

tid. 

Tio skolor och tio förskolor har kontaktats och urvalet av dessa har gjorts för att få en sådan 

bredd som möjligt mellan respondenterna och verksamheterna dessa arbetar i. Hänsyn har därför 

tagits till exempelvis skolorna och förskolornas geografiska placering utifrån sociokulturella och 

ekonomiska faktorer.  

Eftersom få förskollärare och lärare visade intresse att delta i studien och endast fem lärare 

och fem förskollärare tackade ja kunde inte ett ytterligare urval göras där ålder, kön, etnicitet och 

yrkeserfarenhet kunde utgöra urvalskriterier för att få ett så brett urval som möjligt. Alla 

respondenter som tackade ja användes i undersökningen bortsett från en grundskollärare som föll 

bort på grund av tidsbrist för respondenten.  

 

2.2 Datainsamlingsmetod och procedur 

Studien är en form av respondentundersökning, det är lärarna och deras värderingar, 

uppfattningar och tankar som var studieobjekten (Esaiasson, 2007). För att ta reda på lärares 

uppfattningar av normalitet och avvikelse hos barn har nio intervjuer genomförts med fem 

förskollärare respektive fyra grundskollärare. Denna respondentundersökning är en 

samtalsintervjuundersökning. Denna typ av undersökning användes för att möjliggöra en 

förståelse för och kartlägga respondenternas uppfattningar (Esaiasson, 2007). Undersökningen är 

av kvalitativ karaktär då den söker efter kvalitéer och förekomsten av kategorier snarare än hur 

vanliga kvalitéerna är (Esaiasson, 2007). Syftet med en kvalitativ intervju eller en samtalsintervju 

är i detta fall att intervjuaren försökte se världen genom intervjupersonens ögon (Kvale & 

Brinkmann, 2009) 
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Förskolorna och skolorna som intervjupersonerna arbetar på kontaktades via e-post. Mailen 

skickades till förskolecheferna och rektorerna som sedan tillfrågade personalen i verksamheterna. 

De förskollärare och lärare som sedan var intresserade tog kontakt med författaren vid e-post. 

Författaren kontaktade sedan intervjupersonerna via e-post eller telefon där tid och plats för 

intervjuerna bestämdes. 

En intervjuguide användes under samtalsintervjuerna. Exakta förbestämda frågor fanns inte, 

intervjuerna var därför halvstrukturerade med teman som frågeområden. Intervjuguiden är 

modifierad efter en provintervju som genomförts. Provintervjun användes för att testa 

intervjuguiden och för att intervjuaren skulle få en chans att testa sig själv som intervjuare (Dalen, 

2008).  Provintervjun har inte använts som resultat utan användes enbart för att modifiera och 

förbättra intervjuguiden. Intervjuguiden innehåller först några enkla uppvärmningsfrågor, dessa 

var till för att skapa en avslappnad stämning och en god kontakt mellan intervjupersonen och 

intervjuaren (Esaiasson, 2007). En god kontakt skapades genom att intervjuaren lyssnade aktivt, 

visade intresse och förståelse för det den intervjuade berättade och genom en tydlighet kring vad 

intervjupersonen ville veta (Kvale & Brinkmann, 2009).  Efter dessa inledande frågor kom de 

tematiska frågorna som är kategoriserade efter teman och underteman. Dessa frågor syftade till 

att den intervjuade får utveckla vad som denne tycker är viktigt och centralt i relation till 

undersökningens syfte (Esaiasson, 2007). De tematiska frågorna var generellt öppet formulerade 

och intervjuaren försökte påverka svaren så lite som möjligt (Esaiasson, 2007). 

Uppföljningsfrågor användes i de fall då svaren behövde bli mer innehållsrika och för att få den 

intervjuade att utveckla sina svar i förhållande till syftet med undersökningen 

Direkta frågor användes i enstaka fall om syftet med undersökningen inte helt blev besvarat 

med de tematiska frågorna. Även tolkande frågor användes någon gång för att kontrollera att den 

intervjuades svar hade blivit uppfattade på rätt sätt (Esaiasson, 2007). Dock ställdes inte de 

tolkande frågorna förrän i slutet på intervjun så att den intervjuades spontana synvinkel inte 

påverkades och styrdes utav intervjuarens tolkande frågor (Esaiasson, 2007). Medvetna ledande 

frågor användes i enstaka fall. Intervjuerna avslutades med att intervjuaren berättade och 

sammanfattade det viktigaste och respondenten fick utrymme att kommentera återkopplingen 

och möjlighet att ta upp frågor eller funderingar som väcktes under intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Intervjuerna spelades in med respondenternas godkännande, detta för att samtalssituationen 

skulle bli så naturlig som möjligt. Intervjuaren slapp lägga fokus på att anteckna vilket är positivt 

då anteckningarna blir en tolkning av det respondenten säger. Det är viktigt att få med 

intervjupersonens egna ord i kvalitativa intervjuer (Dalén, 2007). Då intervjuerna spelades in 

fanns möjligheten att transkribera vissa delar av intervjuerna vilket var av värde för tolkningen av 

intervjuerna. Då värderingar och uppfattningar fokuseras i denna studie var det värdefullt att 

transkribera delar av intervjuerna eftersom exakta begrepp och uttryck som respondenterna 
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använde har varit föremål för analys. Om intervjuerna inte hade spelats in hade detta inte gått att 

genomföra. 

2.3 Databearbetning och analys 

Varje intervju sammanfattades relativt snabbt efter intervjutillfället. Dels sammanfattades varje 

intervju i löpande text, ett referat för varje intervju, dels användes kodblanketter för att 

kategorisera svar från olika intervjuer. På dessa kodblanketter skrevs intervjufrågan ned sedan 

intervjupersonens svar i korthet och även belysande citat (Esaiasson, 2007). Citaten var viktiga 

för att intervjupersonens egna ord inte skulle gå förlorade. Endast de delar av intervjuerna där 

intervjupersonernas ordagranna svar var utav relevans för undersökningens syfte transkriberades. 

Efter sammanfattningen av varje intervju togs nästa steg mot det mer generella (Esaiasson, 2007). 

Sammanfattningen av intervjumaterialet fungerade som en hjälp att hitta mönster, att gå från vad 

en lärare tycker till att kategorisera vad några lärare tycker, en kategorisering av innehållet i de 

olika intervjuerna. För att beskriva dessa mönster och starta en begreppsbildning användes 

ytterligare kartläggningsmetoden, som sammanfattade samtliga intervjuer. Ett slags schema över 

olika fenomen skapades där olika aspekter av detta fenomen kartlagdes. (Esaiasson, 2007, s 306-

308). Ett exempel på detta kan vara fenomenet; att de flesta lärarna tyckte diagnostisering var 

positivt för individen. Aspekterna av detta fenomen var motiveringarna till varför diagnoser sågs 

som övervägande positivt för individen. Dessa motiveringar kunde skilja sig fastän fenomenet var 

detsamma.  

2.4 Trovärdighet 

Denna studie kan och bör inte ses som generaliserbar då endast ett litet antal respondenter har 

intervjuats. Studien är ej av en kvantitativ karaktär och kan därför inte antas vara allmängiltig på 

något sätt. Studien saknar dock inte värde på grund av detta men resultatet ska och bör ses 

utifrån det lilla antalet respondenter som intervjuats. Det finns ingen anledning att tro att 

respondenterna inte talat sanningsenligt, situationerna har alltså varit trovärdiga. Resultatet, de 

likheter och skillnader som funnits, borde då också vara tämligen trovärdiga. De likheter och 

skillnader i synsätt som funnits i denna studie kanske inte går att generalisera men det betyder inte 

att dessa likheter och skillnader inte går att finna mellan andra lärare och förskollärare.  

2.5 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra huvudkrav för forskning utifrån individskyddskravet. 

Dessa är: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 
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 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

 

Hur denna undersökning har uppfyllt dessa krav presenteras nedan. 

Konsekvenser av intervjuerna för intervjupersonerna och de större grupper som dessa kan 

tänkas representeras har övervägts och eftersom studien syftar till att undersöka värderingar och 

uppfattningar hos enskilda individer är det extra viktig att intervjupersonerna garanteras 

konfidentialitet (Kvale & Brinkmann, 2009) Intervjupersonerna kommer vara anonyma i denna 

undersökning och deras namn har fingerats. Verksamheterna som intervjupersonerna arbetar i 

beskrivs inte på så sätt så att deras identitet eller verksamheternas lokalitet avslöjas. 

Intervjupersonernas konfidentialitet kommer alltså att försäkras (Vetenskapsrådet, 2002) 

I den första kontakten som togs med förskolorna och skolorna via e-post var syftet med 

undersökningen tydligt definierad. I den direkta mailkontakten med intervjupersonerna 

definierades syftet ännu tydligare. Intervjupersonerna fick innan intervjun ge sitt samtycke till att 

delta i studien efter att de informerades om undersökningens syfte och upplägg samt om risker 

och fördelar med deltagandet. Intervjupersonerna fick även information om att de när som helst 

kan dra sig ur undersökningen och att de deltar frivilligt. Detta kallas för informerat samtycke (Kvale 

& Brinkmann, 2009) och i och med detta uppfylldes både informationskravet och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Hur mycket information som ska ges angående undersökningens syfte 

är en balansgång då för mycket detaljerad information kan påverka intervjupersonernas svar och 

för lite information kan leda till ett utelämnande av information som är utav betydelse för 

intervjupersonerna. Eftersom undersökningen syftar till att undersöka lärares syn på och 

värderingar av normalitet och avvikelse gavs inte för detaljerad information om intervjuarens och 

studiens ståndpunkt innan intervjun då detta kunde ha påverka intervjupersonernas tankegångar. 

Önskvärt var att intervjupersonerna associerar så fritt som möjligt och ger spontana åsikter kring 

normalitet och avvikelse och om för mycket information hade gets och bakgrund till 

undersökningen skulle inte detta varit möjligt detta, därför gavs mer information om syftet efter 

intervjun om intresset fanns hos intervjupersonen.  

Vidare informerades intervjupersonerna om att informationen som de lämnade under 

intervjuerna enbart skulle användas i forskningssynpunkt, alltså till undersökningens syfte. I och 

med detta uppfylldes nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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3. Resultat och analys 

3.1 Presentation av respondenterna 

Grundskollärarna: 

G1: Grundskollärare 1 är 34 år. Hon tog lärarexamen för tio år sedan. Hon har till mestadels varit 

klasslärare i årskurs 1-4. Hon har arbetat på två skolor under de tio år hon varit lärare. Båda 

skolorna är belägna i sociokulturellt homogena områden.  

G2: Grundskollärare 2 är 38 år och arbetar i en grundskola i en ort nära en större stad. Hon 

arbetar i en årskurs fem. Hon tog examen år 2006 och har arbetat som lärare i fyra år på 

arbetsplatsen hon arbetar på nu.  

G3: Grundskollärare 3 är 48 år och undervisar främst i årskurs fyra och fem . Hon tog 

lärarexamen när hon var ”en bit över 30”. Arbetar i ett mångkulturellt område där över 50 % av 

eleverna har utlandsfödda föräldrar.  

G4: Grundskollärare 4 är 51 år och utbildad mellanstadielärare och svenska som andraspråks 

lärare. Hon tog examen 1987 och har arbetat som lärare sedan dess. Hon arbetar på en skola i ett 

ganska sociokulturellt homogent område. Hon arbetar främst med svenska som andra språk 

elever, F-9. 

Förskollärarna: 

F1: Förskollärare 1 är 25 år och nyutexaminerad förskollärare sedan tre månader tillbaka. Innan 

utbildningen arbetade hon i 2,5 år som barnskötare i samma förskola hon nu arbetar i. Förskolan 

är belägen i ett mångkulturellt område.  

F2: Förskollärare 2 är 50 år och arbetar på en förskola i ett mångkulturellt område. Hon har 

arbetat på sin nuvarande arbetsplats i 18 år.  

F3: Förskollärare 3 är i 50-års åldern. Hon har arbetat i 12 år som förskollärare. Området 

förskolan är belägen i är ett ganska sociokulturellt homogent område. 

F4: Förskollärare 4 är 30 år. Hon tog examen för två år sedan och har arbetat som 

förskollärare i sex månader. Hon arbetar på en förskola som har en utomhuspedagogisk 

inriktning och som ligger lite utanför en större stad på landsbygden.  

F5: Förskollärare 5 är 62 år. Hon har arbetat som förskollärare sedan år 1975 då hon tog 

förskollärarexamen. Förskolan hon arbetar på är belägen i ett mångkulturellt område och 40 

procent av barnen på förskolan har ”en annan bakgrund än svensk”.  
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3.2 Synen på normalitet och det normala barnet 

3.2.1 Grundskollärarnas synsätt 

Att uttrycka vad normalitet var för dem själva hade grundskollärarna generellt svårt att göra. Tre 

utav grundskollärarna kunde knappt svara på vad normalitet i relation till barn var för dem och de 

underströk att termer som normal och normalitet är något de försöker undvika att använda.  

Exempel 1: Jag tänker att frågan handlar om vad jag ser som ett normalt beteende hos ett barn och 

då tänker jag att; ja det är inte så mycket som jag ser som normalt. Eller jag tänker väldigt sällan; 

det här är normalt, det här är onormalt. För att då skulle man ju ha en mall för vad som är normalt 

och det går ju inte att ha.  

Exempel 2: Nej, jag upplever inte att vi använder ordet normalitet av den anledningen att man lätt 

hamnar i värderingar. […] Så jag tycker inte det är så fruktbara begrepp för det är lätt att man 

hamnar i en värdering; vad är normen? Ja, det är det som är bra.  

Exempel 1 kan tolkas som att läraren försöker undvika att definiera och använda begreppet 

normalitet. Hon kan inte riktigt motivera varför men problematiserar användandet av 

normalitetsbegreppet som en mall över hur barn bör vara och bete sig. Exempel 2 kan tolkas som 

att läraren försöker undvika begreppet normalitet därför att det är normerande och värderande. 

Läraren försöker problematisera användandet av begreppet normalitet då det normala anses vara 

det som är bra och automatiskt blir det som inte är normalt motsatsen alltså dåligt.  

Några lärare problematiserade istället normalitetsbegreppet och diskuterade kring vad 

normalitet är och har för funktion i skolans värld och samhället i stort, samt dessas syn på det 

normala barnet. Dessa lärare talade om skolan på ett sätt som att de själva inte kunde påverka 

skolans normer utan det var snarare något som påverkade och styrde deras undervisning; 

Exempel 3: Ja, man kan ju tänka… normalitet; det utgår från någon slags norm som finns vad som 

är antingen vanligast eller vad som är accepterat eller rent generellt. Begreppet finns ju i den 

vetenskapliga litteraturen. Men om man tänker rent praktiskt normalitet… Ja, det handlar ju om 

normer, våra värderingar, vad vi accepterat, vad vi tycker är gångbart eller mest vanligt. Tycker jag. 

Exempel 4: Jag vet inte, jag tror inte att det finns några normala barn. Men däremot tror jag nog 

att skolan förväntar sig att det finns normala barn. Att man ska uppfylla vissa kriterier.  

I exempel 3 kan man se att läraren kopplar normalitetsbegreppet till den vetenskaplig litteratur 

och till samhället men undviker själv att definiera vad normalitet betyder för henne.  Exempel 4 

kan tolkas som att läraren själv inte vill använda begreppet normalitet eller se på barn som 

normala respektive avvikande. Dock menar hon att normalitetsbegreppet används i skolans 

kontext där normala barn förväntas finnas. Vem, vilka eller vad i skolan som har dessa 

värderingar utvecklar inte läraren. Detta kan tolkas som att hon distanserar sig till skolans värld 
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och att hon känner att hon själv inte kan påverka eller påverkar dessa värderingar. Vidare lyfte 

samma lärare att vad som anses vara normalt och accepterat i ett klassrum även kan påverkas och 

styrs av barnen; 

Exempel 5: Alltså det finns en slags norm i ett klassrum över vad som är okej och vad som inte är 

okej och det kan vara de som finns bland eleverna själva. 

En lärare försökte mer ingående än de andra lärarna att definiera normalitet och hur ett normalt 

barn är: 

Exempel 6: Ja, spontan tänker jag på… vad ska man säga då, vanliga barn som fungerar bra. Om 

man tänker på det i skolans värld då är det ju vanliga barn som tuffar på som vanligt i skolan. Kan 

ha lite svårigheter med det ena eller det andra men inte några stora svårigheter så, utan mer lite 

såhär som man kan ha, att man har lätt eller svårt för vissa saker.  

I exempel 6 kopplar läraren ihop normalitet med det som är vanligast. Det som är vanligast 

uttrycker hon är de barn som fungerar bra. Hon lyfter också att barn med lite svårigheter hör till 

det normala, det vanliga. Barn med stora svårigheter menar hon dock inte hör till det vanliga eller 

det normala. 

Lärarna hade svårt att uttrycka vad som är normalt och hur ett normalt barn är dock uttryckte 

de i samband med detta i stor utsträckning att de finns barn som avviker från det normala; 

Exempel 7: Jag gillar inte riktigt heller att man säger normalt och onormalt för då blir det som att 

något är rätt och något är fel. Men någonting kan ju vara avvikande, ja, det här är så avvikande så 

att jag behöver mer hjälp eller den här eleven behöver mer hjälp än alla andra. […] Men däremot 

så kan ju barn ha avvikande beteenden från vad som ändå är vanligast liksom. Men jag skulle inte 

säga att det är onormalt, men det kan vara avvikande.  

3.2.2 Förskollärarnas synsätt 

Förskollärarna problematiserade i stor utsträckning normalitetsbegreppet och användandet av 

detta i relation till barn. Majoriteten av förskollärarna underströk under intervjuerna att de inte 

gärna använder ordet normal och normalitet i relation till barn, lärande och den pedagogiska 

verksamheten. 

Exempel 8: Det har en ganska negativ klang för mig, alltså det ordet. Att prata om normal och inte 

normal, i förhållande till vad? Det är ett relationsbegrepp på något sätt. […] Det är ganska 

ointressant. Det är sällan att vi pratar om normal överhuvudtaget, tror jag.  

I exempel 8 kan man se att förskolläraren problematiserar begreppet normalitet då det alltid står i 

relation till något annat; onormal.  

Några förskollärare lyfte att normalitet kan ses som något subjektivt, synen på normalitet 

varierar och styrs av de normer pedagogen har som i sin tur påverkas av en rad andra faktorer i 

samhället; 



22 

 

Exempel 9: Normalitet då tänker jag… vad en vuxen har som en norm när man ser på barn   

Exempel 10: Normalitet… det är väll det samhället förväntar sig att man ska vara.  

I exempel 9 lyfter förskolläraren att värderingen av barn styrs av den vuxnes normer och 

värderingar. Exempel 10 kan tolkas som att förskolläraren menar att värderingen av normalitet 

styrs av normer som finns i samhället. 

Att vad som uppfattas som normalt och accepterat varierar beroende på förskolans 

verksamhet lyfter flera utav förskollärarna. 

Exempel 11: Fyrtio procent av barnen har annan bakgrund än svensk som har föräldrar som 

kommer från olika länder här på förskolan. Så det är också normalitet här på något sätt om man nu 

ska prata om det. Att det skulle vara konstigt om det inte var så, för det är så här.  

Förskollärarens uttalande i exempel 11 kan tolkas som att hon försöker diskutera kring att 

normen för normalitet varierar och styrs utav de barn som finns representerade på förskolan. 

Något som är vanligt och därför normalt på en förskola kan uppfattas som avvikande på en 

annan. I detta fall syftar förskolläraren på barn med annan etnisk bakgrund än svensk.  

Ett normalt barn hade förskollärarna generellt en motvilja att definiera. Majoriteten av 

förskollärarna kunde inte och ville inte definiera eller ge exempel på vad ett normalt barn kan 

tänkas vara. Dock sa de flesta förskollärarna i samband med motviljan att definiera ett normalt 

barn att det däremot finns barn som ”sticker ut” eller ”faller utanför ramarna”. Att definiera det 

avvikande hade förskollärarna lättare för i större utsträckning än att definiera det normala. 

Exempel 12: Det finns inga normala barn men det finns de som lättare följer med i flytet och de 

som har lättare att försvinna ut åt sidorna. 

I exempel 12 kan man se att förskolläraren inte vill definiera det normala barnet med samtidigt 

menar hon att det finns barn som inte är normala.  

En förskollärare hade dock en klart skild syn på normalitetsbegreppet än de andra. Hon 

problematiserade i väldigt liten utsträckning begreppet normalitet och dess användning av 

pedagoger och i förskolans verksamhet.  Hon hade också en relativt klar bild av vilka egenskaper, 

beteende och förutsättningar ett barn bör ha för att kategoriseras som normalt; 

Exempel 13: Normaliteten är väldigt liten på vår förskola. Ibland tänker jag såhär: finns det några 

normala barn överhuvudtaget här? Ja vet inte om det beror på området eller. Normala barn tycker 

jag, då tycker jag det ska vara, ja det låter hemskt när man säger det; svenska barn. Eller åtminstone 

barn som lever med gifta föräldrar. Alltså det låter ju jättehemskt när man säger det, men barn som 

inte har några problem hemma. Och som inte har bokstavskombinationer och som bara är vanliga 

kärnbarn. Som liksom man vet att de har kläder med sig och föräldrarna arbetar. Det låter 

jättehemskt när man säger så men våra föräldrar, de jobbar inte och det är socialbidrag och det är 

problem och det är flyktingar och de kan inte svenska. De kan inte ens skriva och de är analfabeter 

och det tar aldrig slut. Och mycket autistiska barn har vi alltid haft på vår förskola. 
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3.3 Synen på avvikelser hos barn och orsaker till dessa 

3.3.1 Grundskollärarnas synsätt 

Grundskollärarna gav detaljerade exempel på avvikande barn och karaktäristiska beteenden för 

dessa. Det går att utläsa ett antal kategorier av avvikelser ur de svar som grundskollärarna gav. En 

kategori är egenskapsmässiga, beteendemässiga och sociala avvikelser. Lärarna nämner här olika 

beteenden de uppfattar som avvikande.  Bland annat utåtagerande barn, inåtvända barn som inte 

”tar plats” och barn som har svårt att sitta still. Lärarna höll sig mest inom denna kategori och 

hade otaliga exempel på beteenden som avviker; 

Exempel 14: […] tillexempel att man är oerhört explosiv eller att man har jättestora 

koncentrationssvårigheter eller man bara leker för sig själv och inte vill vara med några andra barn. 

Har en jättelivlig, ovanligt livlig fantasi, tillexempel och trots att man kanske är nio år pratar om 

saker som man oftare hör förskolebarn prata om. […] men sen kan det också vara att man 

springer runt i klassrummet och kryper på golvet. Och det gör ju många barn i ettan, men om det 

är hela tiden så reagerar man. Och samma sak om man bråkar jämt å slåss å liksom får utbrott å 

inte på nått sätt kan hantera sin frustration 

Lärarens svar i exempel 14 kan tolkas som att det inte alltid är vissa beteenden i sig som uppfattas 

som avvikande av läraren utan snarare hur ofta barnet ägnar sig åt beteendet och detta i relation 

till barnets ålder. 

En annan kategori av avvikelser som går att utläsa ur lärarnas svar är kognitiva avvikelser. 

Exempelvis nämner lärarna barn som har läs- och skrivsvårigheter eller som inte ”knäckt 

läskoden”. Vidare nämns barn som har ”halkat efter” i olika ämnen eller som har ”svårt för sig” i 

skolämnena. Hit hör också de barn som lärarna benämner ”inte nått målen”.  

En lärare diskuterar kring språkliga avvikelser. Hon menar att det finns många som avviker 

språkligt i den skolan hon arbetar i. Detta beror på att det finns många barn med ett annat 

modersmål än svenska; 

Exempel 15: Här på vår skola har hälften ett annat modersmål men är födda och uppvuxna i 

Sverige. Där kan det se olika ut hur långt man kommit i sin språkutveckling. […] Det är lätt att 

uppfatta avvikande som negativt, där sätter ju inte jag lika med tecken. Det är ju bara det att det är 

någonting annat. […] Det märks att man har något annat att röra sig med. Men ibland är det elever 

som har särskilda behov och andra behov än den större gruppen om man pratar om avvikelse då 

och normen.  

En lärare understryker att avvikelser inte alltid är bestående och kan bero på olika saker bland 

annat barnets hemsituation; 

Exempel 16: […] det är ju också så att en avvikelse kan vara tillfällig för ett barn och sen kan saker 

och ting rätta till sig å för vissa barn är de inte tillfälliga och de får kämpa med det ena och det 

andra hela livet  […] pågrund av att man har en svår situation hemma och att man mår dåligt 

psykiskt […]  tillexempel när mamma och pappa håller på att skilja sig så kan de få ett avvikande 
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beteende under en period […]  eller att de inte beter sig som de brukar göra för att de har en 

situation som gör att de mår dåligt.  

Exempel 16 kan tolkas som att läraren menar att vissa barn bara är avvikande i perioder medan 

vissa är det hela livet. Ett barn kan alltså avvika ibland men behöver inte vara avvikande jämt.  

Vidare lyfter en lärare att orsaker till avvikelser finns i många olika delar av samhället. Hon 

menar även att kunskapskraven kan vara en orsak till att barn avviker eller att man upptäcker att 

barn avviker; 

Exempel 17: […] samhället runtomkring och hela media. Alltså om jag tänker i elevgrupper så är 

det ju det som formar. […] Och sen har ju vi våra krav om man tänker på kunskapskraven och så 

bygger ju de på de styrdokumenten som man har. Det är ju då man märker om någon sticker ut 

eller att någon behöver extra stöd.  

Exempel 17 kan tolkas som att läraren ser flera olika faktorer som kan påverka varför barn 

avviker. Lärarens uttalande kan tolkas som att kunskapskraven i styrdokumenten påverkar 

huruvida man som lärare ser ett barn som avvikande eller inte 

En lärare reflekterade över samhällets behov av att klassificera och kategorisera de normala 

respektive de avvikande; 

Exempel 18: Det finns ett behov i samhället att klassificera allting även svårigheter hos elever i 

skolan och ibland så kan en elev vara hjälpt av det och ibland så är han inte alls hjälpt utav det, och 

ibland så stämmer det bara devis. Och det är hemskt svårt det där med att kategorisera, jag tror att 

det är att folk runtomkring kan ha ett behov av att kolla in så att säga, få en etikett på vad 

problemet är och det är både bra och dåligt. Jag tror att ibland kan det vara till en hjälp och ibland 

är det totalt värdelöst för alla parter att det är på det viset.  

Läraren lyfter i exempel 18 att det kan vara omgivningen som har ett behov av att kategorisera 

det normala respektive det avvikande. Att barnet i sig inte alltid mår bra av att få en diagnos eller 

att bli kategoriserad som avvikande.  

Alla de intervjuade lärarna lyfte diagnoser som vanliga avvikelser under intervjuerna. De 

intervjuade lärarna nämner ett antal diagnoser i samband med att de berättade om sin syn på 

avvikelser. De diagnoser som benämns som avvikelser är ADHD, dyslexi, dyskalkyli, Aspergers 

syndrom och autism. Framförallt lyfte lärarna fördelarna med diagnoser och diagnostisering. De 

fördelar som fokuserades mest var de fördelar som diagnoser kan ge för pedagogen; exempelvis 

resursfördelning och en snabbare och ökad förståelse för barnets beteende och svårigheter. 

Exempel 19: […] Bland pedagoger så underlättar det att säga att den här eleven har ADHD. Det 

blir en snabbare kommunikation sen måste jag ändå berätta vad det innebär och hur man ska agera 

[…]  Så man kan ju förebygga mycket problem genom att liksom definiera dem och se vad de är, 

vad de består av. Sen spelar det ju ingen större roll om jag får veta att den här eleven har ADHD 

eller den här eleven har en Aspergerdiagnos utan bara att jag vet; vad är symptomen liksom eller 

vad gör det här barnet eller vad gör det här barnet inte. Var i ligger svårigheterna? […] Sen om 

man får veta att den här eleven har ADHD då säger det mig någonting ganska snabbt och det är ju 

bra men det är ändå så att på en sådan skala så ligger man så olika och man måste ändå veta precis 

vad det innebär för det här barnet.  
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I exempel 19 beskriver läraren att diagnoser och diagnostisering av barn underlättar arbetet för 

den enskilde läraren samt kommunikationen i arbetslaget. Läraren säger och ena sidan att 

diagnosen i sig inte spelar någon större roll utan det är främst elevens svårigheter som är utav 

intresse för läraren, och andra sidan säger läraren att en diagnos kan ge henne en bild utav barnet 

”ganska snabbt”. Diagnosens påverkan på barnet fokuserar inte läraren men man kan tolka 

hennes uttalande som att diagnosen är bra för att pedagogerna ska veta hur denne ska möta 

barnets behov vilket i sin tur gynnar barnet. Vidare fokuserar läraren i detta exempel på barn som 

har svårigheter. 

Exempel 20: […] Jag har haft elever som haft både Asperger och ADHD och lite olika såna här 

bokstavskombinationer. När man varit lärare länge så vet man att här är det ju att möta eleven på 

ett visst sätt. Men man ska ju inte utreda för utredandes skull utan man ska ju se till att de kan få 

sina behov tillgodosedda. Oftast får man ju resurser tilldelade […]  I vårt område ger det oss en del 

pengar det gör det ju, för att vi ska kunna ha en bra riktad undervisning. Så jag tycker det är ett bra 

verktyg om man använder de på rätt sätt.  

I exempel 20 problematiserar läraren diagnostisering och menar att man inte ska utreda ett barn 

om det inte ger barnet något positivt. Läraren lyfter att diagnostisering av barn ger skolan extra 

resurser vilket i sin tur kan ge möjlighet till en ”riktad undervisning” 

Exempel 21: Ja, jag tycker att jag i min roll som lärare har jag mycket lättare att hjälpa barnen när 

jag vet vad deras problem är för då skärper jag till mig […] det är de som ska kräva saker av mig jag 

ska faktiskt utgå ifrån dem och de ska inte anpassa sig till mig. De kanske jag mer kan begära av ett 

barn som inte har någon svårighet egentligen eller är diagnostiserad eller faller inom de som vi 

brukar kalla för det normala. Då kan jag begära saker utav dem men ett barn som har en diagnos 

de kan alltid förvänta sig att jag i skolan ska se till att göra mitt bästa utifrån det barnets 

förutsättningar. De ska ju alla barn men jag måste anpassa mig mycket mer  

Exempel 21 kan tolkas som att läraren menar att ett barns diagnos kan hjälpa henne att anpassa 

sin undervisning till barnet och ställa rimliga krav på barnet utifrån dess förutsättningar. Ett barn 

utan diagnos menar läraren att hon kan ställa större krav på anpassning men barn med diagnoser 

ska hon göra vice versa med. Dock understryker hon att hon ska möta alla barn utifrån deras 

förutsättningar men i arbetet med barn med diagnoser krävs en större anpassning från hennes 

sida. Samma pedagog fokuserar på de fördelar som individen kan uppleva i och med en 

diagnostisering. Hon är den enda läraren som lyfter direkta fördelar för individen som inte är 

relaterat till hur diagnosen kan hjälpa läraren att få förståelse för individen: 

Exempel 22: När de är elever som har fått kämpa hela sitt liv utan att bli förstådda, då tror jag 

ibland att de kan vara positivt för dem att få en diagnos för att förstå sig själva och en del vet jag 

har sagt själva, upplevt det som en lättnad att få veta […] Ofta som tillexempel barn som har 

ADHD då kan ha jättestöra svårigheter att hålla ordning på sina saker, hålla fokus och de får 

väldigt mycket skäll. Och det kan vara fruktansvärt jobbigt att leva med det och samtidigt försöka 

kämpa med sina problem. Och då kan de vara skönt för dem att veta att jag faktiskt har gjort mitt 

allra bästa utifrån mina förutsättningar.  Att man liksom tar skulden lite från sina axlar. Och kanske 

får lära sig också hur man kan hantera, därför det har man lärt sig rätt mycket om vid det här laget, 

man kan ge dem hjälpmedel eller vad ska man säga… hjälpa dem hitta struktur hjälpa dem att ta 

reda på; hur funkar de för mig hur, ska jag kunna klara av saker bättre med de förutsättningarna de 
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har. Istället för att man bara bli kategoriserad som slarvig eller stökig i största allmänhet. De är ett 

exempel på när det kan vara bra.  

I exempel 22 lyfter läraren dels att diagnosen kan ge barnet en lättnad då många barn känner en 

stor skuld, dels att diagnosen kan leda till att barnet för hjälp att hantera sina svårigheter. 

Diagnosen blir ett sorts rättfärdigande av avvikande beteenden. Man kan tolka exemplet som att 

läraren ser elever med svårigheter snarare än i svårigheter då hon fokuserar på individens 

svårigheter utan att nämna orsaker till svårigheterna förutom diagnosen. 

De negativa konsekvenser diagnoser och diagnostisering kan medföra menar lärarna är att 

diagnosen kan leda till en negativ ”stämpling” och att diagnosen kan leda till förutfattade 

meningar från pedagogens sida samt att en diagnos kan upplevas som ett ”nederlag” för vissa 

barn; 

Exempel 23: […] Sen tror jag det kan bli negativt med diagnoser därför att man så lätt glömmer att 

det inte är ett enhetligt beteende som alla med en viss diagnos har tillexempel. Då kanske man 

glömmer och stämplar det barnet mer och säger okej han har ADHD alltså är det såhär. Att det 

kanske bli lite för snäva ramar eller för tight definition.  

Exempel 24: Ett exempel på när de kan vara dåligt är, dels när man själv inte orkar ta till sig sin 

diagnos. När de finns ett stort motstånd mot att ha en diagnos överhuvudtaget. […] också om 

omgivningen inte har en förståelse för diagnosen […] Men en del kan uppleva det som jättejobbigt 

att ha en etikett på sig själv och inte acceptera det, och liksom att man bara vill bli betraktad som 

en vanlig person. Och inte ha en etikett på sig alls, då kan det vara ett fruktansvärt nederlag eller så 

eller att få en stämpel […] Istället för att lyfta så sänker det en människa.  

Exempel 25: Det finns ju nackdelar, det gör det ju.  Det kan upplevas som en stämpling att du är 

sån och sån eller. Fast jag ser det inte så. Jag upplever nog att det bara har varit till en hjälp att se 

behoven tidigare.  

Exempel 26: Det är klart att det påverkar på något sätt om man har en diagnos så vet man att den 

hör ihop med den eleven, det kan man inte komma ifrån. Men jag hoppas att det inte påverkar 

något negativt utan att jag kan ha en större förståelse för de problemen som finns.  

I exempel 23 problematiserar läraren diagnosers påverkan på omgivningens uppfattningar. Det 

kan tolkas som att hon menar att det finns en risk att barnen blir dömda på förhand på grund av 

sin diagnos. Att omgivningen kan tro att alla med en viss diagnos bör bete sig på ett visst sätt. Att 

läraren säger att ramarna kan bli för snäva kan tolkas som att hon menar att individualitet glöms 

bort och alla barn med en diagnos antas vara på samma sätt, en stereotypi kan lätt skapas. I 

exempel 24 diskuterar läraren hur vissa barn kan känna att det blir negativt stämplade av en 

diagnos och att det kan bli väldigt jobbigt för de barn som inte vill ta till sig sin diagnos. Denna 

lärares uttalande kan tolkas som att hon har sett barn som verkligen lider av att få en diagnos och 

läraren verkar ha problematiserat diagnosens negativa effekter på vissa barn. Läraren i exempel 25 

menar att det kan ha en negativ stämplande effekt på barn att få en diagnos dock säger läraren 

direkt efter att hon bara upplevt det positiva med diagnoser eftersom behoven upptäcks i tid. 
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Detta kan tolkas som att hon mest utgår från att det underlättar för hennes roll som lärare med 

diagnostisering utan att riktigt reflektera över barnets perspektiv. Lärarens uttalande i exempel 26 

kan tolkas som att hon inte har reflekterat avsevärt över diagnosers påverkan på barnet men att 

hon hoppas att de inte ska påverka negativt utan mer ska ge ett stöd för individen. 

 Några lärare lyfter att de barn som inte klarar av att delta under lektionerna ibland får gå iväg 

till en specialpedagog eller en mindre grupp. Varför barnen inte klarar av att delta i 

undervisningen beror bland annat på brister kunskapsmässigt eller beteendemässiga avvikelser, att 

barnet exempelvis inte klarar av att sitta still. Vidare nämner några lärare att det kan bero på att 

läraren själv inte hinner med eller har kompetensen att hjälpa barnet. 

3.3.2 Förskollärarnas synsätt 

Förskollärarna problematiserade i hög grad användandet av ordet avvikelse. Några förskollärare 

försöker skilja mellan att ha ett avvikande beteende i någon mening och att vara avvikande. Några 

förskollärare understryker också att avvikelser och avvikande beteenden för det mesta inte är 

något bestående utan är något som kan gå över och alla barn kan vara avvikande ibland i viss 

mening; 

Exempel 27: Alltså barn avviker hela tiden i förskolan. Det finns hela tiden och inget alls. Det 

finns de som inte pratar på jättelänge när det är andra barn omkring förutom när man sitter själv 

med dem och där språket egentligen inte är något de har problem med. Även om de har problem 

med att göra sin röst hörd i en stor barngrupp. Och det finns de som har problem med att komma 

in i leken för att de inte klarar av sociala koder och sociala regler. Och det finns hur mycket som 

helst. De ska ju lära sig livet där (i förskolan) så att, ja, alla barn är avvikande och inget barn är 

avvikande   

Exempel 27 kan tolkas som att förskolläraren försöker lyfta problematiken med att kategorisera 

barn som avvikande respektive normala då alla barn i någon mening, under vissa tidsperioder, 

avviker. Förskolläraren i exemplet försöker undvika att definiera ett avvikande barn och dess 

beteende och försöker istället lyfta komplexiteten i att se barn som normala respektive avvikande. 

Det finns några kategorier att utläsa bland förskollärarnas uppräknande av olika avvikelser. De 

kategorier som nämns är: sociala- och beteendemässiga avvikelser, fysiska avvikelser, språkliga 

avvikelser och neuropsykiatriska avvikelser.  

Förskollärarna lyfte i stor utsträckning miljön kring barnet som en orsak till avvikelser. 

Hemförhållanden nämnde alla förskollärare som en anledning till att barn kan avvika i förskolan. 

Flera utav förskollärarna menade även att miljön i förskolan kan göra så att barn avviker och att 

miljön kan anpassas efter barn som uppfattas ha avvikande beteende så att de inte längre 

uppfattas som avvikande.  Alla förskollärarna nämnde att de är viktigt att ta reda på orsaker till att 

ett barn avviker för att i sin tur kunna hjälpa barnet. Orsaker till de fysiska avvikelserna nämner 

förskollärarna som medfödda.  
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Förskollärarna lyfter diagnoser som avvikelser bland annat ADHD, Autism och Aspergers 

syndrom. En förskollärare nämner knappt diagnoser under intervjun och hon kopplar inte ihop 

diagnoser med avvikelser. Den enda gången hon nämner någon form av diagnos är när hon 

diskuterar kring exkludering av barn i förskolan. Hon nämner då att barn som troligtvis kommer 

få en ADHD-diagnos ibland har fått välja om de vill avstå från att delta i samlingen.  

En förskollärare nämner diagnoser i direkt anslutning till vad ett avvikande barn är för henne. 

Hon fokuserar framförallt på diagnoser som syftar till fysiska avvikelser. Hon nämner även 

diagnosen autism. 

Exempel 28: Framförallt de barn om sticker ut mest… så har vi då de barn med diagnoser och då 

har vi bland annat ett barn med ett skelett som inte växer som alla andras.  De gör inte att hon 

beter sig på något annat sätt, hon har inget konstigt beteende. […] och det är ju egentligen det 

enda avvikande. […] Annars har vi utredning på barn för autism och det avvikande blir ju när 

språket är ett hinder för barnen som vi anser vara avvikande.  

I exempel 28 lyfter förskolläraren först diagnoser som något som är fysiskt annorlunda, 

avvikande. Samtidigt menar hon att flickan inte är avvikande beteendemässigt utan endast fysiskt. 

Hon understryker sedan, med diagnosen autism i syfte, att själva diagnosen i sig inte är avvikande 

utan snarare de begränsningar diagnosen medför. Samma förskollärare lyfter sedan att en 

autismdiagnos kan vara skäl till att bli exkluderad från viss typ av verksamhet i förskolan. I 

följande exempel talar hon om en pojke med autism; 

Exempel 29: Vi kan ha svårt att förmedla varför han behöver sitta kvar under samlingar. […] Om 

han inte får ut nått av att sitta, om han bara vill ha sin frukt och gå. Vi kan ju aldrig tvinga och det 

varierar från dagsform. Så bara av de anledningarna, annars känner jag absolut inte att ingen skulle 

kunna delta eller ingen skulle kunna vara med, att vår verksamhet inte möter deras behov. Vi ser 

vad som fungerar och inte fungerar för vissa och därför måste man ställa om.  

Exempel 29 kan tolkas som att pojken blir exkluderad från viss typ av verksamhet på grund av 

sin diagnos. Den kan och andra sidan tolkas som att pojken får delta utifrån sina egna 

förutsättningar och behov. Hon understryker också att verksamheten anpassas utifrån barnen och 

inte vice versa, verksamheten går alltid att anpassa så att alla barn kan delta 

Ett flertal utav förskollärarna lyfter diagnoser och diagnostisering, i samband med deras syn på 

avvikelser, som något positivt för barnet och som ett verktyg för att barnet ska få hjälp. 

Exempel 30: Jag tror ändå att det är bra med diagnoser. För sen när barnen blir så stora att det 

börjar förstå att jag är annorlunda, det e något speciellt med mig, jag är inte som andra. Då är det 

nog ändå skönt för dem att veta. […] Jag är för diagnoser, för att få hjälp.  

Exempel 31: Sådana saker märker man också ganska tidigt i en barngrupp att det är något som inte 

riktigt stämmer. Så försöker man prata med föräldrarna för det är i första hand de som ska söka 

för sitt barn men det är ju liksom bara för att barnen ska få den hjälp de behöver.  
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Exempel 32: Ja fördelen är ju att man kan få extra stöd. Har man tillexempel en diagnos så finns 

fördelen att man kan få stöd och man kan sätta ord på varför det känns så här i kroppen när jag 

sitter still. Det är för att jag har den här diagnosen och då kanske jag måste upp och röra på mig. 

Att man hittar andra sätt att lära av andras erfarenheter som har den diagnosen också.  

I Exempel 30 kan man tolka förskollärarens svar som att diagnosen kan ge något positivt för 

individen, ett sätt att förstå sig på sig själv. Vidare uttrycker förskolläraren att hon är för 

diagnoser för att barnet ska få hjälp vilket kan tolkas som att hon menar att barnet inte kan få det 

stöd det behöver utan en diagnos. Förskolläraren i exempel 32 uttrycker också detta och 

vidareutvecklar resonemanget med att man med hjälp av en diagnos kan lära sig om sig själv med 

hjälp av andras erfarenheter med samma diagnos. Detta kan tolkas som att förskolläraren främst 

fokuserar likheterna som finns mellan barn med diagnoser och inte skillnaderna. I exempel 31 

och 32 uttrycker förskollärarna också att diagnoser kan vara positivt i resurs- och stödsynpunkt. 

En förskollärare fokuserar på de fördelar en diagnos kan ge henne i hur hon ser på barnet och 

att diagnosen kan ge en ökad tolerans för barnet; 

Exempel 33: Sen är det ju också att man kanske får ett, det ska inte behöva vara så, men man får 

mer tolerans och man får tvinga sig att tänka på ett annat sätt. Egentligen ska man göra det ändå 

hela tiden å jag hoppas att jag skulle göra det ändå om jag stod i den situationen. […] Men sen är 

det ju det att tålamodet blir bättre om man vet att det finns en anledning.  

Exempel 33 kan tolkas som att förskolläraren menar att en diagnos legitimerar vissa beteenden 

hos barn mer än om ett barn utan diagnos beter sig på ett visst sätt. Dock understryker 

pedagogen att hon hoppas att hennes tolerans är lika hög för alla barn oavsett diagnos eller inte. 

En förskollärare lyfter diagnoser i samband med dennes syn på avvikelser. Samtidigt 

understryker hon att hon inte ser en diagnos som något onormalt; 

Exempel 34: […] och då menar jag inte att det är onormalt utan att barnet måste ha hjälp, 

någonting händer i det här barnets liv som gör att det måste ha hjälp. […] man ser att det här 

barnet kanske har ADHD, det vet vi inte, vissa tendenser tyder åt det hållet […] Men jag anser inte 

att det är onormalt, jag ser det som en diagnos.  

Exempel 34 kan tolkas som att förskolläraren är generellt positivt inställd till diagnoser men hon 

ser inte diagnoser som något onormalt. Förskolläraren försöker skilja mellan att ha en avvikelse (i 

detta fall en diagnos) och att vara onormal. Detta kan tolkas som att hon tycker att kategoriseras 

som onormal är mer negativt än att kategoriseras som avvikande.  

Majoriteten av alla förskollärare lyfter negativa konsekvenser diagnoser och diagnostisering 

kan medföra. 

Exempel 35: Men sen finns det ju negativt också att man på något sätt blir sin diagnos. Att man 

själv och andra skyller allt på det och helt plötsligt behöver man inte utvecklas för att man har en 

diagnos. […] Inte bara; ja, men han får springa runt sådär och göra ingenting bara för att han är 

under utredning för eventuellt ADHD, det fungerar liksom inte utan det barnet måste också kunna 

vara med i aktiviteten, kanske bara kortare stunder […]  Det barnet måste också känna att man 

tror att det klarar av saker. Och det tror jag är en fara med diagnoser att man liksom släpper de 
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barnen då eller släpper dem åt specialpedagogen. Ja, jag tycker ju att man som förskollärare ska ha 

det här tänket ändå utan diagnoser att man ska kunna anpassa verksamheten.  

I exempel 35 problematiserar förskolläraren diagnoser och nämner negativa effekter en diagnos 

kan ha som ingen annan av de intervjuade förskollärarna nämner. Förskolläraren menar att en 

diagnos kan göra att pedagogerna inte ställer några krav på barnet och detta bortförklaras med 

hjälp av diagnosen. Förskollärarens svar kan också tolkas som hon tycker det är viktigt att man 

ställer krav på alla barn som de kan klara av och en strävan efter att alla barn ska kunna delta i 

verksamheten utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Man hjälper alltså inte barn 

genom att låta de göra precis som de vill och minimera krav. Vidare kan exemplet tolkas som att 

hon tycker att alla förskollärare ska kunna möta barns olika behov utan att alltid söka hjälp av 

specialpedagoger när det blir svårigheter och släppa ifrån sig ansvaret. 

3.4 Faktorer som påverkar pedagogernas syn på normalitet och avvikelse hos barn 

3.4.1 Grundskollärarnas synsätt 

Två lärare nämner sin uppväxt som en faktor som har påverkat deras syn på normalitet och 

avvikelse hos barn. Huruvida man har växt upp i ett socialt och kulturellt homogent område 

menar en pedagog styr hur man själv värderar olikheter som finns hos de barn man möter. 

Exempel 36: Alltså att det är mycket lättare när man känner igen sig i ett barn och vet att sådär var 

jag också när jag var liten. Så att ens bakgrund på det sättet tror ja spelar jättestor roll, vilket 

samhälle man då växte upp i både i stort och också i ens närområde när man växte upp bland 

mycket socialt utsatta människor. Eller att man kan ha en slags förståelse som har följt med utan 

att man direkt tänker på det. […] sen också vilket typ av område man jobbar och i vilket typ av 

område man har jobbat, det tycker jag är ett problem att jag har jobbat i tio år i ett sådant här 

område (sociokulturellt homogent område) […] men så det spelar ju roll vad jag tror, jag har 

ganska höga krav på elever på grund av att jag har jobbat såhär. Hade jag börjat jobba i 

förberedelseklasser hade jag haft en helt annan syn på vad som är normalt och vad man kan 

förvänta sig av barn i den här åldern.  

Exempel 36 kan tolkas som att läraren menar att tidigare erfarenheter av olikheter på olika sätt 

kan ge en ökad förståelse för de olikheter hos barnen man möter. Läraren lyfter också 

yrkeserfarenhet i relation till sociokulturella områden som en faktor som påverkat hennes syn på 

normalitet och avvikelse hos barn. Hennes uttalande kan tolkas som att beroende på vilka elever 

man möter i sitt yrke kommer ens syn på normalitet och avvikelse att påverkas. Om man möter 

många olika barn med olika bakgrund kommer synen på vad som är normalt att breddas. 

En pedagog lyfter yrkeserfarenhet som en faktor som ger ökad förståelse för barns olikheter 

och svårigheter. En annan lärare lyfter också yrkeserfarenhet som en påverkande faktor och det 

kan tolkas som i relation till utvecklandet av en skicklighet att kategorisera barn; 
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Exempel 37: Dels tror jag det är erfarenhet. Man har träffat ett antal barn under ett antal år så blir 

man ju som lite bättre ändå på att se vad de är för några eller hitta ett barns nivå eller vad man ska 

säga. 

En pedagog lyfter kollegors syn på normalitet och avvikelse som något som påverkar hennes syn 

samt hur föräldrar ser på sina egna barn.  

Exempel 38: Och sen påverkas man av kollegor och deras syn […] och föräldrarna, elevernas 

föräldrar, vad de ligger på om eller frågar om eller inte frågar om.  

Samma pedagog problematiserar även klassammansättningar som något som påverkar hennes syn 

på barn som normala respektive avvikande. Hennes uttalande i exemplet nedan kan tolkas som 

att barn kan uppfattas som mer eller mindre avvikande beroende av om klassammansättningen är 

homogen respektive heterogen. Det avvikande hos ett barn blir mer framträdande om det är de 

enda barnet som avviker; 

Exempel 39: Vi säger att man har en klass där 26 barn sitter som små tända ljus och alltid jobbar 

extremhårt så är det en som inte gör de så blir ju den eleven mer avvikande än i en klass som är 

mer blandad […]  Alltså har ja ett barn som är dåligt på svenska och har ett annat modersmål och 

kanske är nyinflyttat i Sverige så märks ju det avvikandet mycket mera än i en klass med tio elever 

med svårigheter i svenska tillexempel. Ja det blir ju mer tydligt liksom.  

En lärare nämner magkänsla som en faktor som påverkar ens syn på normalitet och avvikelse och 

framförallt hur man upptäcker barn i svårigheter.  

Exempel 40: […] och att man har en magkänsla också att se vissa elever, och den vet jag inte var 

den kommer ifrån. Man skaffar den genom livet. Eller så är man så som person att man vågar se. 

Jag brinner inte så hysteriskt för ämnen utan jag tycker de är kul med samspelet mellan barn och 

då kanske man ser andra saker än om man bara fokuserar på ämneskunskaper. 

Exempel 40 kan tolkas som att om man har ett intresse för barn och stor erfarenhet av att möta 

människor och barn har man lättare att upptäcka barn som mår dåligt eller har svårigheter för 

vissa saker. 

Alla intervjuade lärare problematiserar kunskapsmålen och några lärare rör sig mot att dessa 

kan komma att påverka hur man värderar barn som normala respektive avvikande. Dock 

problematiserar lärarna enbart hur målen kan komma att påverka hur de ser på barnen rent 

kunskapsmässigt; 

Exempel 41: […] Målen styr ju vad jag förväntar mig att eleverna ska kunna. Så när jag ser 

kunskapsmässigt på dem så styr de.  Kraven är sådana.  

Exempel 42: […] Nej men det är klart att målen påverkar, de snävar till ramarna för vad vi 

accepterar i skolan. Samtidigt så är det ju bra att ha en ambition att alla ska klara vissa saker. 
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I exempel 42 problematiserar läraren kunskapsmålen då hon och ena sidan kan se negativa 

effekter såsom att vad som accepteras som normalt bestäms utav kunskapsmålen och andra sidan 

tycker hon att det är bra att ha kunskapsmål då läraren måste ha ambitionen att alla barn ska 

kunna nå upp till dem.  

En lärare drog dock en parallell till förskolans verksamhet där hon trodde att man lättare 

kunde se barnet ur ett helhetsperspektiv; 

Exempel 43: Jag tror att på förskolan ser man det kanske på ett annat sätt. Jag tror det är lättare att 

se barnet för den, den är. I skolan blir det så mycket fokus på att nå målen men då ska man hjälpa 

individen att prestera.  

3.4.2 Förskollärarnas synsätt 

De faktorer som förskollärarna tror har påverkat och påverkar deras syn på normalitet och 

avvikelse hos barn är framförallt deras egen bakgrund såsom uppväxt, hemförhållanden, 

socioekonomiska bakgrund, etnicitet, kulturella uppväxtmiljö och pedagogens egen skolgång. 

Vidare lyfter några pedagoger lärarutbildningen som en klar påverkan på värderingar av 

normalitet och avvikelse. En pedagog lyfter tidigare erfarenhet av att arbeta med barn i behov av 

särskilt stöd som en faktor som vidgat hennes syn på normalitet; 

Exempel 44: Jag tror att synen har påverkats mycket av hur man själv växt upp. Och hur man själv 

var och vad som var accepterat att vara när man växte upp. Och sen tror jag den påverkats mycket 

utav utbildningen och att man vidgat sitt perspektiv under utbildningen. Sen har jag jobbat med 

såna här barn med särskilda behov och då vidgas det ännu mer liksom, man ser andra möjligheter 

för de här barnen lättare än att bara se svårigheter och som nått vi ska sätta stopp för.  

Vidare lyfter en förskollärare samspelet och diskussioner med arbetskamrater som en faktor som 

påverkar pedagogers syn på normalitet och avvikelse hos barn. Hur personalen talar kring ett 

barn menar hon kommer att påverka hur personalen väljer att se på barnet. Att se problem eller 

möjligheter. Även pedagogens egna fördomar lyfter några utav förskollärarna som en klar 

påverkan på hur man värderar normalitet och avvikelse. 

Exempel 45: Vi alla har ju våra egna fördomar som man dras med och gränser för vad man står ut 

med och tycker är okej. Det sitter ju djupare än vad man läst (utbildning) och sitter i ens botten. 

Föräldrars inställning till sina egna barn lyfter några pedagoger som en faktor som kan påverka 

deras syn på normalitet och avvikelse hos barnen. En förskollärare lyfter kunskap kring 

neuropsykiatriska funktionshinder som en påverkande faktor och att kunskap om dessa kan ge en 

högre tolerans mot avvikelser.  

Vidare tror flera utav förskollärarna att ett ökat krav på bedömning av individen i förskolan 

skulle påverka hur man ser på barnen negativt. Några utav förskollärarna menar att de skulle 

kunna ge utrymme att kategorisera fler barn. 
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Exempel 46: Ja det tror jag inte är bra det tror jag är negativt (ökat krav på bedömning). Just 

eftersom man lätt sätter in barnen i ett fack då: han är smart, hon är orolig. Istället för att se 

sammanhanget.  

Fler utav förskollärarna uttrycker att de tror att gränserna för vad som ses som normalt är snävare 

i skolan än i förskolan. Anledningen till detta tror förskollärarna bland annat beror på att skolan 

och förskolan har olika styrdokument. 

Exempel 47: […] i skolsystemet måste man hela tiden förbereda inför nästa termin och att man 

ska klara nästa termin och de ska klara sig liksom. Medan i förskolan tror jag mer att man ser att 

man ska utveckla sig. För att de finns de friheterna med strävansmål.  

Andra orsaker till skolan och förskolans skillnad i värdering av normalitet och avvikelse hos barn 

nämnde några förskollärare berodde på en skillnad i skolan och förskolans traditioner och kultur; 

Exempel 48: […] Lärarna är ju där för att lära ut så de bedömer om de kan sitta ner, ta emot 

instruktioner och utför de som de ska göra. De ser det på det planet medan man som förskollärare 

ser en mer helhet. Det är min personliga erfarenhet. Naturligtvis måste det skilja sig oerhört.  

Exempel 49: […] Det finns en skillnad traditionellt. Problemet med skolan är att den är så starkt 

traditionsbunden, de har varit en så stark tradition så länge av synen på barn och kunskap och 

lärande. Att lära ut saker till barnen; jag som vuxen kan och jag ska lära dig som inte kan. 

Exempel 49 kan man tolka som att förskolläraren menar att skolans syn på barn, lärande och 

kunskap hänger ihop med skolans syn och värdering av vad som är normalt respektive avvikande. 

Man kan också tolka det som att förskolläraren syftar till att förskolan, på grund av en annan syn 

på barn, lärande och kunskap, har en mer tillåtande syn på normalitet. 

En förskollärare lyfter den pedagogiska miljön som en faktor som påverkar huruvida barnet 

kommer att uppfattas som normalt respektive avvikande. Hon arbetar med utomhuspedagogik 

där största delen av den pedagogiska verksamheten bedrivs utomhus.  De få stunder barnen är 

inomhus kan många av barnen uppfattas helt annorlunda av pedagogen än vad de gör utomhus. 

Barn som utomhus sällan uppfattas som avvikande eller har avvikande beteende kan inomhus 

uppfattas helt annorlunda och bli ”direkt jobbiga” menar hon. Hon lyfter även i samband med 

detta att hon tror att förskolan har en större möjlighet att anpassa verksamheten efter barnen än 

vad skolan har. Barn som i skolan skulle uppfattas som avvikande behöver inte göra det i 

förskolan eftersom förskolan har en större möjlighet att anpassa verksamheten. 
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4. Diskussion  

4.1 Metoddiskussion 

4.1.1 Urval 

Trots att ett andra urval av intervjupersoner inte kunde göras blev spridningen mellan 

urvalspersonerna och verksamheterna dessa arbetar i relativt stor utifrån ålder, yrkeserfarenhet, 

förskolorna och skolornas geografiska placering utifrån sociokulturella faktorer. Vidare har de 

respondenter som ställt upp som intervjupersoner ett intresse i studiens syfte vilket kan leda till 

ett större engagemang av respondenterna under intervjuerna och i intervjuernas innehåll. 

Eftersom det inte var intervjupersonerna i sig som var utav intresse utan de tankekategorier och 

uppfattningar som dessa gav intervjuaren möjlighet att se hade det varit relativt lätt att ersätta den 

lärare som föll bort med en annan utifrån urvalskriterierna (Esaiasson, 2007). Dock skedde 

bortfallet så sent att det inte fanns någon tid att söka efter en ny respondent. Detta bortfall tros 

inte ha påverkat studiens resultat avsevärt då resultatet från de andra intervjuerna räckte för att 

göra intresseväckande analyser. Bortfallet berodde på tidsbrist hos intervjupersonen.  

4.1.2 Datainsamling och procedur 

Eftersom att denna studie syftar till att undersöka några lärares uppfattningar och värderingar av 

normalitet och avvikelse hos barn skulle någon annan form av metod än samtalsintervju ge en 

svag validitet. Undersökningen är utav en kvalitativ karaktär och därför skulle exempelvis enkät 

som metod ge en svag validitet, då en enkät skulle undersöka hur vanliga vissa uppfattningar är, 

snarare än att få intervjuaren att så världen genom respondentens ögon för att få en insikt i och 

förståelse för dennes uppfattningar och värderingar (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna studie 

syftade inte till att ta reda på hur vanligt förekommande vissa uppfattningar och värderingar av 

normalitet och avvikelse hos barn är utan snarare till att hitta kvaliteter och kategorier av 

tankesätt hos de intervjuade respondenterna. Dessa tankesätt skulle vara svåra att hitta med 

någon annan metod än just samtalsintervju. Om lärarna istället skulle ha uppmuntras att skriva 

ned sina svar på intervjufrågorna istället skulle troligtvis inte så många lärare ställa upp då det 

skulle vara väldigt tidskrävande. Vidare skulle resultatet av denna metod kunna bli väldigt spretigt 

då ingen skulle styra bort lärarna från irrelevanta tankemönster utifrån studiens syfte. 

Observation av lärarna i undervisningssituationer skulle inte ge någon insikt i lärarnas värderingar 

och uppfattningar utan skulle snarare tänkas visa på hur lärare handlar i relation till sina 

värderingar. Författaren skulle då vara tvungen att tolka och anta vilka värderingar lärarnas 
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handlingar bygger på. Vidare kan den etiska aspekten i observationer av detta slag starkt 

ifrågasättas. 

Omedvetna ledande frågor undveks i största möjliga mån av intervjuaren då detta hade kunnat 

komma att påverka reliabiliteten av intervjusvaren och därmed studiens resultat (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  Dock är det viktigt att inte för stor tonvikts läggs på reliabiliteten då detta kan 

leda till en mindre kreativ intervju där intervjuaren känner sig hämmad, intervjuaren måste 

använda sin egen intervjustil och våga vara spontan och improviserad (Kvale & Brinkmann, 

2009). De medvetna ledande frågorna som använts, menar Kvale och Brinkmann (2009), kan 

komma att öka studiens reliabilitet snarare än att minska den. Detta genom att de ledande 

frågorna kan kontrollera tillförlitligheten i intervjupersonernas svar och stödja de tolkningar 

intervjuaren gör. 

Att hålla sig neutral under intervjuerna är viktigt för tillförlitligheten. Dock hade författaren 

stundtals svårt att hålla sig neutral under intervjusituationerna då respondenterna exempelvis gav 

uppseendeväckande eller oförväntade svar. Intervjuaren försökte självklart hålla sig så neutral 

som möjligt i alla situationer men man kan inte bortse från att intervjuaren är ett subjekt med 

mänskliga reaktioner vilket kan ha kommit att påverka vissa delar av resultatet.  

4.1.3 Databearbetning och analys 

När intervjuerna skrevs ut gjordes detta i relation till reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Att transkribera betyder att transformera, menar Kvale och Brinkmann (2009). Att transkribera 

en intervju handlar alltså inte om att översätta utan om att ge intervjusituationen och 

intervjupersonens svar och tankegångar rättvisa i skrift, därför har inte någon exakt ordagrann 

översättning gjorts av intervjusvaren. Författaren försökte i största möjliga mån att skriva ut och 

transkribera intervjuerna på ett så icke-tolkande sätt som möjligt. Dock går det inte att utesluta att 

både utskrifterna och analys av data påverkats av författarens egna preferenser och subjekt (Kvale 

& Brinkmann, 2009).  
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4.2 Resultatdiskussion 

Det finns en viss problematik med att kategorisera gruppen förskollärare och gruppen 

grundskollärare tillsammans då de inte alltid hade ett enhetligt synsätt. Dock finns några generella 

mönster att urskilja i förskollärarnas svar som skiljer sig från grundskollärarnas svar och vice 

versa.  

4.2.1 Synen på normalitet och det normala barnet 

Varken grundskollärarna eller förskollärarna ville riktigt definiera vad normalitet i relation till barn 

kunde tänkas vara eller vad ett normalt barn är. Dock diskuterade både grundskollärarna och 

förskollärarna problematiken med att prata i termer om normalt och avvikande då man lätt 

hamnar i värderingar kring vad som är önskvärt och inte. Förskollärarna problematiserade, i 

större utsträckning än grundskollärarna, normalitetsbegreppet och ett normalitetstänkande i den 

pedagogiska verksamheten. Förskollärarna och grundskollärarna lyfte främst det man kan kalla 

för den normativa normaliteten utifrån Tideman (2000) och båda grupperna menade att det 

generellt är ofruktbart att använda sig av normalitetsbegreppet då man lätt hamnar i värderingar 

och att dessa värderingar är subjektiva. Några grundskollärare samt förskollärare lyfte det man 

kan se som statistisk normalitet, enligt Tideman (2000). En grundskollärare menade att det 

normala var det vanligaste på skolan medan en förskollärare problematiserade ytterligare och lyfte 

att den statistiska normaliteten varierade beroende på vilka kategorier av barn som finns i olika 

verksamheter. 

Att barnen själva i samspelet i klassrummet påverkar ramarna för normalitet och avvikelse 

lyfte en grundskollärare. Detta kan kopplas till det Baggens (2006) understryker: att normalitet 

inte enbart skapas via de professionellas olika sätt att kategorisera elever som avvikande 

respektive normala i skolan utan även genom det direkta samspelet som sker i klassrummet.  

Några grundskollärare menade att de inte ville kategoriserar barn som normala respektive 

avvikande men att ”skolan” gjorde det och även samhället. Detta kan tolkas som att de inte riktigt 

ser sin egen roll i skapandet och upprätthållandet av de idéer och normer som finns i skolan som 

i sin tur skapar det normala och det onormala (Säljö, 2000). Vidare har de kanske inte reflekterat 

över hur de själva i sin yrkesroll bedömer och kategorisera barn som normala eller avvikande, 

som Säljö (2000) beskriver, även om just begreppen normal och avvikande inte används i 

kategoriseringen. Viktigt att understryka är dock att grundskollärarna och förskollärarna i stor 

utsträckning ser normalitetsbegreppet som något som konstrueras utifrån sociokulturella faktorer 

och varierar över tid, som Säljö (2000) lyfter, även om de inte riktigt ser sin egen roll i skapande 

och upprätthållandet av den normativa normaliteten. 

Förskollärarna ville i mindre utsträckning än grundskollärarna använda begreppen normalitet. 

Dock sa flera förskollärare, i samband med att de sa att det inte finns några normala barn, att de 

finns barn som avviker. Detta kan kopplas till Baggens (2006) resonemang att normalitet skapas 
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när det avvikande pekas ut och definieras. Detta kan tolkas som att en normativ normalitet 

skapas av bland annat förskollärarna i deras verksamheter trots att de inte vill tala i termer om det 

normala (Tideman, 2000). 

4.2.2 Synen på avvikelser hos barn, orsaker till dessa och faktorer som tros påverkas 

pedagogernas synsätt på normalitet och avvikelse 

Förskollärarna problematiserade i högre grad begreppet avvikelse och diskuterade avvikelser som 

en subjektiv uppfattning i relation till miljöns påverkan. Förskollärarna hade generellt ett 

perspektiv som lutade mot det relationella perspektivet på barn i svårigheter i jämförelse med 

grundskollärarna (Persson, 1998). Dock skiljde sig en förskollärares uppfattning och perspektiv 

avsevärt från de andra förskollärarnas, då hon hade ett starkt kategoriskt perspektiv (Persson, 

1998). Förskollärarna nämnde mycket färre beteenden som avvikande samt fokuserade inte alls 

på kunskapsmässiga eller kognitiva avvikelser. Generellt hade grundskollärarna ett tämligen 

kategoriskt perspektiv på barns skolsvårigheter (Persson, 1998). Grundskollärarna fokuserade i 

hög grad på beteendemässiga och sociala avvikelser och kunde ge en uppsjö av exempel på barn 

som är avvikande. Några grundskollärare lyfte dock och problematiserade i viss utsträckning 

miljöns påverkan på huruvida barn uppfattas som avvikande eller inte samt att kunskapskraven 

kan styra hur man ser på barnen, men enbart kunskapsmässigt. En grundskollärare underströk att 

hon inte ville tala i termer av normal och avvikande och tyckte att det är bättre att använda 

kunskapsmålen som måttstock. Det paradoxala i detta blir dock att det normala och avvikande 

definieras lika tydligt med hjälp av att utgå från kunskapsmålen då man antingen har uppnått 

målen (normal) eller inte uppnått (avvikande). Det är ändå upp till den professionella att definiera 

och bedöma vad som är normalt respektive onormalt (Baggens, 2006).  

En intressant tydlig skillnad som går att utläsa i resultaten är mellan en förskollärare och en 

grundskollärare, som både talade om att barn med annat modersmål än svenska och barn med 

utlandsfödda föräldrar var överrepresenterade i verksamheterna. Förskolläraren lyfte att det ses 

som en självklarhet och som en tillgång på förskolan. Grundskolläraren menade att det finns 

många barn som avviker språkligt och därför behöver extra resurser på grund av 

överrepresentation av flerspråkiga barn på skolan. Detta kan kopplas till det Tideman (2004) 

belyser; avvikelser hos barn upptäcks oftast när barn är i skolåldern. Detta beror inte 

nödvändigtvis på att barnen faktiskt har en avvikelse utan för att skolan begär att barn ska 

fungera på ett visst sätt och när de inte gör de uppfattas de som avvikande. Vidare kan man anta 

att kunskapsmålen styr huruvida lärarna ser barns flerspråkighet som en resurs eller som ett 

hinder för den svenska språkutvecklingen. I förskolan finns inga kunskapsmål och man kan 

därför anta att flerspråkighet på ett annat sätt kan ses som en resurs då fokus inte ligger på att den 

svenska språkutvecklingen ska bedömas och nå upp till vissa stadier.  

Man kan se att både grundskollärarna och förskollärarna lyfte neuropsykiatriska diagnoser för 

att ge en förklaring till barns beteenden vilket leder till att diagnoserna bidrar till att kategorisera 
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barnen som avvikande (Baggens, 2006). Diagnoserna nämndes främst av lärarna som ett medel 

för att barnen ska få den hjälp och det stöd de behöver. Detta kan även kopplas till ett 

dilemmaperspektiv där dilemmat blir huruvida barnet ska kategoriseras för att få stöd kontra att 

varje barn ska ses och mötas som en individ (Nilholm, 2006).  

Grundskollärarna hade i mycket större utsträckning erfarenhet av och kunde ge exempel på 

”avvikande barn” som inte kunnat delta i undervisningssituationer som istället har fått gå till 

specialpedagoger och mindre grupper. Förskollärarna diskuterade istället utifrån hur 

verksamheten och aktiviteterna kan och ska anpassas utifrån alla barns olika behov och de 

betonar vikten av att alla barn ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar. Utifrån detta kan 

man anta att förskolan har en större flexibilitet till att anpassa verksamheten utifrån barnen i 

kontrast till skolan där barnen snarare försöks anpassas till verksamheten. Kunskapsmålen kan 

tänkas påverka detta då eleverna i skolan har ett större krav att prestera på ett visst sätt jämfört 

med förskolan där kunskapsmål inte finns. Utifrån Tideman (2004) och Persson (2008) kan man 

också anta att de barn som fått specialundervisning inte enbart har fått det för sin egen skull utan 

även för att förbättra villkoren för de ”normala” barnen i ordinarie undervisning, ett sätt att 

homogenisera elevmaterialet.  

Förskollärarna och grundskollärarna lyfte många olika aspekter och faktorer som de tror 

påverkade deras syn på normalitet och avvikelse. Båda grupperna lyfte deras tidigare erfarenheter, 

uppväxt och yrkeserfarenhet som viktiga faktorer. Förskollärarna problematiserade dock i större 

utsträckning utformningen av pedagogiska miljöns betydelse än vad grundskollärarna gjorde. 

Detta kan tolkas som att förskollärarna i större utsträckning intar ett relationellt perspektiv än vad 

grundskollärarna gör (Persson, 1998). Förskollärarna såg det mer som sitt ansvar att anpassa 

miljön och den pedagogiska verksamheten så att barnen inte uppfattas som avvikande medan 

grundskollärarna i större utsträckning såg att svårigheten låg hos barnet och inte i den 

pedagogiska verksamhetens utformning.  

4.2.3 Avslutande reflektioner 

Skillnader och likheter gick att finna mellan gruppen grundskollärare och förskollärare. 

Skillnaderna kan delvis antas bero på förskolan och skolans skilda verksamhetsformer som bland 

annat kan tänkas bero på målformuleringar i styrdokumenten. Det är dock viktigt att understryka 

att många likheter gick att se grupperna mellan. Det finns många fler faktorer som påverkar 

pedagogers syn på normalitet och avvikelse än enbart verksamhetsformen de arbetar i och bara 

för att en pedagog arbetar i en viss verksamhet betyder det inte att den automatiskt kommer få en 

viss syn på normalitet respektive avvikelse. Verksamhetsformen är en faktor bland många andra 

som påverkar pedagogens synsätt, vilket pedagogerna i denna studie själva problematiserar.  



39 

 

5. Referenslitteratur 

Atterström, H. & Persson, R.S. (2010). Brister eller olikheter? [Elektronisk resurs] : specialpedagogik på 

alternativa grundvalar. (8. tr.) Lund: Studentlitteratur. 

Ahlberg, A. (red.) (2009). Specialpedagogisk forskning: en mångfasetterad utmaning. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Baggens, C. (2006). Hur normalitet skapas och förändras under det dagliga arbetet i 

grundskolan. Normalitetens förhandling och förvandling : en antologi om barn, skola och föräldraskap. (S. 

197-229). 

Brodin, J. & Lindstrand, P. (2004). Perspektiv på en skola för alla. Lund: Studentlitteratur. 

Börjesson, M. (1997). Om skolbarns olikheter: diskurser kring "särskilda behov" i skolan - med historiska 

jämförelsepunkter. Stockholm: Statens skolverk. 

Börjesson, M. & Palmblad, E. (red.) (2003). Problembarnets århundrade: normalitet, expertis och visionen 

om framsteg. Lund: Studentlitteratur 

Dalen, M. (2008). Intervju som metod. (1. uppl.) Malmö: Gleerups utbildning. 

Clark, C., Dyson, A. & Millward, A. (red.) (1998). Theorising special education. London: Routledge. 

Elowson, F. (1995). Specialundervisning under fyra decennier: fakta, reflexioner och episoder. Stockholm: 

HLS. 

Eriksson-Gustavsson, A., Göransson, K. & Nilholm, C. (red.) (2011). Specialpedagogisk verksamhet i 

grundskolan. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Esaiasson, P. (2007). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. (3., [rev.] uppl.) 

Stockholm: Norstedts juridik. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Nilholm, C. (2006). Inkludering av elever "i behov av särskilt stöd" [Elektronisk resurs] : vad betyder det 

och vad vet vi?. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Persson, B. (1997). Specialpedagogiskt arbete i grundskolan: en studie av förutsättningar, genomförande och 

verksamhetsinriktning : delrapport från projektet Specialundervisningen och dess konsekvenser 

(SPEKO). (2., omarb. uppl.) Mölndal: Göteborgs univ., Institutionen för specialpedagogik. 

Persson, B. (1998). Den motsägelsefulla specialpedagogiken: motiveringar, genomförande och konsekvenser : 

delrapport från projektet Specialundervisning och dess konsekvenser (SPEKO). Diss. Göteborg : Univ.. 

Göteborg. 

Persson, B. (2008). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. (2.,[rev.] uppl.) Stockholm: Liber. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. utg.]). Stockholm: Skolverket. 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 



40 

 

Thomas, G. & Loxley, A. (2007). Deconstructing special education and constructing inclusion. (2. ed.) 

Maidenhead: Open University Press. 

Tideman, Magnus (2004). Den stora utmaningen: om att se olikhet som resurs i skolan : en studie om "elever 

i behov av särskilt stöd" och definitionen av normalitet och avvikelse i skolan. Halmstad: 

[Wigforssinstitutet för välfärdsforskning], Högsk. 

Tideman, M. (2000). Normalisering och kategorisering: om handikappideologi och välfärdspolitik i teori och 

praktik för personer med utvecklingsstörning. ([Ny utg.]). Lund: Studentlitteratur. 

Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för förskolan: Lpfö 98. Stockholm: Utbildningsdep., 

Regeringskansliet. 

Utbildningsdepartementet (1994). Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 

skolformerna: Lpo 94 : Lpf 94. Stockholm: Utbildningsdep., Regeringskansliet. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet (2007). Reflektioner kring specialpedagogik: sex professorer om forskningsområdet och 

forskningsfronterna. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 



41 

 

6. Bilagor 

6.1 Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor - Pedagogen 

Namn, Ålder, Utbildning - Grundutbildning, vidareutbildning.  

Yrkeserfarenhet, Nuvarande verksamhet - Arbetsuppgifter etc. 

 

Tema 1 - Synen på barnet 

Normalitet - Vad är det?  

När du hör ordet normalitet, vad är det första du tänker på?  

Hur är din bild av/beskriv ett normalt barn?  

Hur bör ett barn vara/bete sig för att falla inom ramen för normal? 

 

Avvikelse - Vad är det?  

När du hör ordet avvikelse, vad är det första du tänker på?  

Hur är din bild av/beskriv ett avvikande barn?  

Kan du ge ett exempel på ett avvikande barns beteende, vad det gör? 

Har du ett exempel på ett avvikande barn, i din klass/grupp?  

Kan du nämna några egenskaper eller beteenden hos barn som du tycker kan kallas oönskade? 

Orsaker till kategorisering normal - avvikande? Vem styr: sammhället, normer etc.  

Fördelar, nackdelar med att kategorisera normalt/avvikande? 

 

Tema 2 - Synen på orsaker till avvikelser 

Vilka orsaker det kan finnas till de avvikelser respondenten nämner under intervjun? 

 

Tema  3 - Synen på lärande, kunskap, inkludering/exkludering 

Vilka faktorer tror du påverkar din syn på barn som normala respektive avvikande? 

Har du haft elever som inte kunnat delta i undervisningen/pedagogisk verksamhet? Varför? 

Barn som inte kan vara i en "vanlig" klass, orsaker till detta? 

Avvikande barn respondenten nämnt i intervjun - hur ska undervisningen anpassas för dessa? 

 


