
 

”SVARTA, VITA, GRÅ” 

 
En studie om särskilda barns vardag 

Eva Bohman & Mattias Lilja 
 
 
 
 
 

Handledare: Kerstin Johansson 
 
 
 
 

D-uppsats år 2003  
 

ISRN: LiU-ITUF/SKA-D--03/10--SE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inst i tu t ionen för  temat isk  
u tb i ldn ing  och  fo rskn ing  



 

 
 
 
 



 

 

Institution, Avdelning 
Department, Division 

Institutionen för tematisk 
utbildning och forskning 

 
 

Datum 
Date 
2003-05-26 

 
Språk 
Language 

Rapporttyp 
Report category 

ISBN 

x Svenska/Swedish  Licentiatavhandling ISRN
  Engelska/English  Examensarbete LiU-ITUF/SKA--D--03/10

    AB-uppsats 
   C-uppsats 

ISSN 
 

  x D-uppsats Serietitel och
    Övrig rapport serienummer
     

    

    

Title of series, numbering 
 

URL för elektronisk version 
www.ep.liu.se/exjobb/ituf 
 
Titel 
Title 
“Svarta, Vita, Grå” En studie om särskilda barns vardag 
”Black, White, Grey” A study about special children’s school day  

Författare 
Author 
Eva Bohman & Mattias Lilja 

 



 

Sammanfattning 
Abstract 
This is a case study influenced by Grounded Theory and Symbolic 
Interactionism. Its focus is on a small group of pupils isolated both 
geographically and socially from the ordinary school. The 
composition is written from the children’s perspective. Observations 
and interviews have made it possible to study both the interaction 
between the children and also the adults, how the children are 
described by the adults working with them and what expectations 
they have on the children.  
 
In the light of earlier research, our case study can be seen as an 
example how the school is dealing with the children’s problems. The 
children’s school day seems to be characterized by frames that differ 
from between tight to and wide. Tight, in the sense that these pupils 
are located in a restricted part of the school, together with just a few 
other pupils and adults. Wide in the sense that these pupils behaviour 
are all the same whether it is break or lesson. The social interaction 
between the children and the adults aims to be directed to show the 
pupils what they are, instead of what they can become. This attempt 
indicates that the teacher thinks that the children’s problems are 
caused by the individual child. The children’s individual 
biographical schemes are seen as the cause of the problem. Even if 
the children not have been moved from their originally classes only 
because of this problem, it is still mentioned as a strong argument for 
not letting the children return to their original classes. The school 
thinks that these children have bad influence on so called “normal 
children”, they even speak in terms as “risk of infection”. 
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Förord 
Barns och ungdomars villkor i samhället är i ständig fokus, i 

såväl massmedia som forskning, trots detta, finns det barn som 

skolan inte når fram till. Barn som av olika anledningar inte mår 

bra inom skolans ramar. I vår magisteruppsats kommer vi att ge 

ett exempel på hur barn och ungdomar med sociala svårigheter 

bemöts av skolan. Uppsatsen har barnen som utgångspunkt och 

det är barnens villkor som studeras. Först och främst vill vi 

därför passa på att tacka alla barn som snällt och tålmodigt låtit 

oss vara med i verksamheten, låtit oss observera och göra 

intervjuer. Utan er hade denna uppsats inte kunnat skrivas! Tack 

också till alla vuxna i verksamheten, som utifrån de 

förutsättningar som funnits verkligen har gjort allt för barnen. 

Under skrivandets gång har många frågor och funderingar väckts 

och därför vill vi även tacka alla i vår handledningsgrupp inte 

minst Professor Elisabet Näsman som alltid kommit med 

konstruktiva förslag på hur uppsatsen kan bli bättre. Ett stort 

tack till våra tålmodiga familjer som ständigt har besökt släkt och 

vänner så att vi lugnt och ostört har kunnat skriva och inte minst 

diskutera oss fram till denna magisteruppsats. Sist men absolut 

inte minst vill vi tacka vår handledare Kerstin Johansson som 

trots slutarbetet med den egna avhandlingen under hela 

uppsatsarbetet noggrant läst, kommenterat, strukturerat och 

ansträngt sig för att förstå vad vi menar, och genom detta även 

sett till att andra nu förhoppningsvis förstår den fortsatta 

läsningen bättre.  
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Inledning 
7.20 Vi börjar dagen i bilen på väg till en ny dag på fältet. Det är 

vinter och kyligt och när vi kommer fram har det ännu inte 

riktigt ljusnat. Det omgivande samhället ser ut som på så många 

andra landsorter i Sverige. Ett litet centrum som består av ett par 

matbutiker, en mack, pizzeria, post, bank och en högstadieskola 

som ligger i utkanten av villasamhället. Hjälpcentrums lokaler är 

belägna i en gul tegelbyggnad tillsammans med ett servicehus. 

Barnen får samsas med de äldre om utrymmet och för att 

komma fram till ”vår” verksamhet går vi in i huvudentréns 

skjutdörrar, förbi de äldres kapprum och efter en trappa möts vi 

av en lång korridor där verksamheten är inrymd.   

 

8.10 Vi hänger av oss kläderna och går in i det kombinerade fika 

och datarummet. Vi går in för att se om barnen som genomför 

sin skolgång på Hjälpcentrum har kommit. Barnens namn är 

Niklas, Rikard, Fredrik, och Kristian. Dessutom är en kille till 

inskriven i verksamheten men han kommer nästan aldrig och vi 

har inte träffat honom. Niklas sitter och äter frukost samtidigt 

som de vuxna (Peter, Kasper och David) planerar vad som ska 

ske under dagen. De funderar på om det är något intressant på 

tv-kanalen ”Discovery” som de kan titta på med barnen. Snart 

märker vi att även Kristian har kommit men att han är i 

studierummet och läser. Niklas går iväg och läser och Kristian 

kommer in i rummet och berättar att han läst klart. Han blir 

tillfrågad om han även skrivit dagbok och han svarar något 

irriterat:   
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– Ja det är klart jag har  

Snart är Niklas tillbaka och sätter sig vid datorn. Kasper frågar 

om han verkligen har läst. Niklas säger att han har det. Vid 

halvnio kommer Rikard han slår sig ner vid frukostbordet och 

försöker slippa läsningen i sin bok genom att säga att han läser 

tv-tidningen. De vuxna argumenterar tillbaka. Rikard flyttar till 

en av datorerna istället.  

8.45 Peter letar fortfarande tv-program i veckans tv-bilaga. 

Samtidigt kollar han vad barnen gör och argumenterar bland 

annat om barnens språk och vilken dator de sitter vid. Rikard 

berättar för Peter att han åkt moppe till ICA och att assistenten 

David såg när han gjorde det. När Rikard berättat får han till svar 

av Peter:  

– Du är ju helt dum i huvudet  

9.10 Dags för att titta på tv – ett fiskeprogram på Discovery. 

Barnen blir tillsagda att sluta spela dator och gå in till rummet 

där teven är placerad. Innan teveprogrammet är slut är det dock 

dags för matte och barnen blir tillsagda att börja räkna istället. 

Efter viss protest gör barnen som de blir tillsagda. Vi noterar att 

teven fortfarande är påslagen, men ingen verkar ta notis om 

detta.  

9.30 Rikard och Kristian sitter tysta och arbetar vid sina 

personliga platser i det nyinredda studierummet. Niklas sitter vid 

det gemensamma stora runda bordet, vid tavlan och teven. Han 

får hjälp med matten av Kasper. David försöker få Rikard att 

räkna men han vill inte räkna eftersom han är så trött. David 

säger:  

– Det är bara något du skyller på  
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Niklas får problem med ett av mattetalen och assistenten Kasper 

kan inte heller förstå och efter ett tag ropar de på Peter som får 

sätta sig och fundera en god stund på hur talet ska lösas. Under 

tiden sitter Niklas och tittar på MTV. Peter lär Kasper hur talet 

ska räknas ut sedan märker han att teven precis bredvid honom 

är påslagen och säger några förmaningar om detta innan han 

stänger av den. Niklas protesterar och säger att han vägrar arbeta 

om teven inte får vara på. Assistent David tjatar på Rikard att 

han ska räkna. Rikard upprepar att han är för trött. David säger 

att Rikard får gå in i mysrummet om han inte ska räkna och han 

går in dit. Niklas har precis börjat räkna igen efter besvikelsen 

över att inte få ha teven påslagen, men han pratar med ganska 

hög volym med Kasper. Peter meddelar att i studierummet ska 

det vara tyst trots att han själv har suttit där och pratat större 

delen av lektionen och ber Kasper och Niklas att gå ut i Data-

/fikarummet och räkna istället. Niklas har svårt att komma igång 

igen och snart är det är dags för 10-rast.  

 

Det här är ett exempel från våra fältanteckningar på hur en 

morgon på ett Hjälpcentrum för barn som skolan anser inte kan 

gå i en vanlig skolklass kan se ut. Förhoppningsvis har den givit 

en bild av hur verksamheten ter sig i praktiken, som hjälp för 

den fortsatta läsningen. Den här uppsatsen1 handlar om barn, 

                                                        
1 Parallellt med magisteruppsatsen kommer en utvärdering att 
genomföras, vi hoppas att  uppsats och utvärderingsarbetet kan dra 
nytta av varandra och bidra till att skapa både en meningsfull 
magisteruppsats och ett lyckat utvärderingsarbete. 
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barn som av olika anledningar har hamnat på ett Hjälpcentrum 

avskilt både geografiskt och socialt från den övriga skolan.  

Verksamhetsbakgrund 
Verksamheten har startats på grund av lärares iakttagelser om ett 

behov att stötta de barn som har det allra svårast i den ”vanliga” 

skolan. Verksamheten kom igång med projektstöd från 

kommunen. I ansökan till projektstödet beskrivs att verk-

samheten skall ta sig an elever som av sociala skäl behöver 

stöttas och verksamheten inriktar sig således inte på barn med en 

medicinsk diagnos.2 Skolgången ska vara mer anpassad efter det 

enskilda barnet än vad den ”vanliga” skolan förmår åstadkomma. 

Målsättningen med verksamheten är att ge barnen en hållbar 

grund för vuxenlivet och att stärka deras självförtroende 

samtidigt som skolstudierna ska skötas. I samma ansökan står 

även att; i ”den här verksamheten måste eleven lyckas”.3 Idén till 

verksamheten kom från en lärare på den ordinarie skolan som 

har lång erfarenhet av utsatta barn och genom detta kom hon att 

bli verksamhetens eldsjäl. 

 

Målsättningen med Hjälpcentrum (HC) var att hitta ett arbetssätt 

där det från början var tänkt att ungdomarna skulle kombinera 

praktiskt arbete med teoretisk kunskap, genom att renovera ett 

stall. Idén skulle även täcka in ytterligare en viktig bit med 

verksamheten nämligen att engagera andra vuxna förutom 

                                                        
2 Ansökan om medel till projektet ”Hjälpcentrum”, (2001-10-01) 
3 Ibid. 
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personalen, såsom arbetslösa föräldrar till barnen.4 I 

projektansökan kan man även läsa att 4-6 vuxna ska finnas i 

verksamheten, dessa ska ha olika bakgrund; lärare, fritidsledare, 

socionom, och fritidspedagog.5  

 

Personalen som varit och är involverade i verksamheten berättar 

alla om många problem och motgångar de stött på. Innan 

verksamheten startades pågick en lång process under ett års tid 

för att få projektstödet beviljat. Processen drog ut på tiden på 

grund av byten av rektorer i skolans organisation, fem olika 

rektorer var inblandade i diskussioner och förarbetet, dessa hade 

även olika mycket intresse och idéer om verksamheten.  

 

Verksamheten drog till slut igång hösten 2001 dock med en 

annan utgångspunkt än vad som var sagt; utan den 

personalstyrka som var planerad, och att ingen lokal fanns vid 

den tidpunkten. Verksamheten innehöll då tre pojkar och en 

assistent. Elevernas och assistentens arbetsrum låg i ett inglasat 

uppehållsrum, vilken är placerad i centrum av den ordinarie 

skolan, där många elever är tvungna att passera för att ta sig till 

och från olika lektioner.  

 

Vårterminen 2002 får verksamheten en lokal, dock inte den lokal 

som var tänkt från början (stallet) utan lokalen är belägen ovanpå 

ett äldreboende. I klassrummet bredvid bedrevs en skol-

                                                        
4 Intervju med Marianne på Hjälpcentrum, (2002-12-11) 
5Ansökan om medel till projektet ”Hjälpcentrum”, (2001-10-01) 
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verksamhet för barn som sägs ha medicinska diagnoser. Det 

praktiska arbetet varvat med teoretisk kunskap föll i och med att 

inte stallet blev av, därmed även idén med att engagera 

föräldrarna i ombyggnaden av stallet. Tanken var att föräldrarna 

skulle inta deras tidigare yrkesroller i den mån det var möjligt för 

att på så vis stärka dem i sin föräldraroll. Den nuvarande lokalen 

ovanpå äldreboendet kan sägas vara en medelväg från idé till hur 

verksamheten ser ut idag. 

 

I samband med att en permanent lokal hittades blev det så 

småningom sex stycken pojkar i åldrarna 12-14 år. Vid 

sammanställningen av materialet var endast fem kvar varav fyra 

deltar i den dagliga verksamheten. En elev har återgått till den 

ordinarie undervisningen och en elev kommer aldrig till HC. I 

den dagliga verksamheten finns fyra stycken pojkar Niklas, 

Kristian, Rikard och Fredrik..  

 

Den fasta personalstyrkan bestod av tre lärare: Marianne, Sven, 

Anna och en assistent; Peter. Peter har varit med från början 

innan verksamheten hade lokaler. Idag ser personalstyrkan 

annorlunda ut. Marianne som var verksamhetens eldsjäl och 

Sven lämnade Hjälpcentrum redan efter drygt en termin. På 

höstterminen 2002 fanns således bara Anna kvar tillsammans 

med Peter och två nya assistenter Kasper och David. Men även 

Anna lämnade verksamheten vid terminsskiftet 2002/2003. Idag 

återstår Peter, Kasper och David varav Peter är den enda som är 

fastanställd och även ansvarig för verksamheten. I början av 

vårterminen 2003 flyttade tränings-skolans elever till lokaler på 



7 

den ordinarie skolan och projektets elever är ensamma kvar på 

Hjälpcentrum.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en fallstudie förstå och 

beskriva hur barnens vardag och identitet påverkas i en 

verksamhet som Hjälpcentrum. De frågeställningar vi formulerar 

är: 

 

• Hur ser barnens vardag ut? 

• Vilka handlingsutrymmen skapas för barnen?  

• Hur interagerar barn/vuxna med varandra? 

• Hur beskrivs Hjälpcentrum av personalen d vs lärare 

och assistenter i verksamheten? 

• Vilka förväntningar har de vuxna på barnen? 
 
I ljuset av tidigare forskning kan vi se vår fallstudie som ett 

exempel på en större problematik i hur skolan hanterar elevers 

svårigheter att klara grundskolans uppsatta mål. Vilket också 

diskuteras i studien.  

Bakgrund 
I den svenska skollagen och läroplanen Lpo 94 står följande att 

läsa: Enligt den svenska skollagen6 ska alla barn och ungdomar 

ha tillgång till en likvärdig utbildning. Oberoende av kön, 

geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden har 

                                                        
6 Skollagen 1985:1100 paragraf (1 kap. 2§) http://www.skolverket.se  
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alla den rätten. Utbildningen skall även ge eleverna kunskaper 

och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras 

harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i 

behov av särskilt stöd. I samma paragraf slås även fast att 

verksamheten skall utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och var och en som 

verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.7 Det finns 

olika vägar att nå dessa mål. 

 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 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.8  

 

I Lpo 94 tas även vikten av att skolan skall utveckla elevernas 

förmåga att ta ett personligt ansvar upp. Genom att delta i 

planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och ha 

möjlighet att välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan 

eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.9 

Skolan skall även stimulera varje elev att bilda sig och växa med 

                                                        
7 Skollagen 1985:1100 paragraf  ( kap 1. 2§)  
8 Utbildningsdepartementet Läroplan för det svenska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, (Stockholm, 1998) s. 6 
9 Ibid. s. 7 
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sina uppgifter. Detta innebär både att de intellektuella såväl som 

de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper.10 Lpo 94 

förutsätter att eleven ska möta respekt för sin person och sitt 

arbete i skolan. Skolan skall sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Personlig 

trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan 

har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 

känna växande glädje och få erfara den tillfredsställelse som det 

ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Vidare skall 

skolans verksamhet utvecklas så att den svarar mot uppställda 

mål. Kommunen har ett givet ansvar för att så sker inom 

grundskolan. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt 

prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder 

prövas och utvecklas. Ett sånt arbete måste ske i ett aktivt 

samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt 

med såväl hemmen som det omgivande samhället. 11  

                                                        
10 Lpo 94, (Stockholm, 1998) s. 8 
11 Ibid. s.9  
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Kort historik  

Med en kort historik vill vi påvisa hur samhället på olika sätt har 

definierat barn med problem. Skolplikt för barn infördes 1882 i 

Sverige.12 Vid sekelskiftet fördes en livlig debatt om barn och 

ungdomar, där förhållandena i skolorna kritiserades.  En ny syn 

på barndomens innerbörd formulerades i debatten, man ville 

skapa en idyll utan klassmotsättningar och sociala problem. 

Skolväsendets expansion främst i städerna ökade intresset för att 

diskutera barn och barndom. Till skillnad från tidigare skulle inte 

barn vistas på gatorna eller hjälpa till med familjeförsörjningen. 

Barnens plats var numera i skolan och en entydig definition av 

barndomen skapades, man var barn fram till 14 års ålder. En 

gemensam skola för alla blev på många sätt dramatisk och 

påtaglig när hungriga och sjuka barn skulle sitta bredvid barn 

med vattenkammat hår. En skola för alla var inte alldeles enkel 

att genomföra13 och det kan diskuteras om den frågan är 

avslutad i våra dagar.14 Det var under 1920-talet som 

individualiserandet av barns problem tog fart inom skolan. En 

intresseförskjutning sker från skolans allmänna miljö till 

                                                        
12 Judith Areschoug ”Från tvång till frivillighet eller från frivillighet 
till tvång?” i Kerstin Bergqvist, Kenneth Pettersson, Maria Sundkvist 
(red.), Korsvägar En antologi om möten mellan unga och 
institutioner förr och nu, (Stockholm, 1995) s. 17 
13Bengt Sandin ”Skapandet av det normala barnet” i Kerstin 
Bergqvist, Kenneth Pettersson, Maria Sundkvist (red.), Korsvägar 
En antologi om möten mellan unga och institutioner förr och nu, 
(Stockholm, 1995) s. 55ff 
14 Haug Peder, Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning, 
(Stockholm, 1998) s. 14 
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personliga särdrag och abnormiteter och stor vikt läggs på 

yrkesverksamma fostrares förmåga att kunna skilja på normalt 

och avvikande.15 Ett tecken på att vara socialt och intellektuellt 

normal var bland annat att barnen kom i rätt tid samt att vara hel 

och ren. De som inte klarade detta beskrevs med avvikande 

termer för att kunna avskiljas och placeras i andra institutioner. 

”Risken var annars att smittan – vanarten – kunde sprida sig som 

en sjukdom bland de välartade.”16 Förväntningarna för att 

anpassa sig till skolans krav inkluderade alltså inte enbart barnen 

utan också de andra familjemedlemmarna.17  

 

Specialklasser och specialundervisning har sedan länge använts 

för elever som på något sätt anses avvika från skolan normer. 

Vid en tillbakablick i historien har synen på vad som orsakar 

problem av eller för elever förändrats.18 Om debatten kring 

sekelskiftet präglades av huruvida barn som var svaga och lågt 

begåvade förstörde ryktet för folkskolan, har debatten mer 

traditionellt kommit att handla om hur vissa elever har 

svårigheter att inhämta en viss typ av kunskap under en viss tid.19 

Ingemar Emanuelsson visar i sin artikel att det var framförallt på 

                                                        
15 Mats Börjesson, Om skolbarns olikheter Diskurser kring 
”särskilda behov” i skolan – med historiska jämförelsepunkter, 
(Stockholm, 1997) s. 27 
16 Sandin i Bergqvist, Pettersson, Sundkvist (red.), (Stockholm, 
1995) s. 62 
17 Ibid. s. 61ff 
18 Löfqvist Staffan, Den Bångstyriga Verkligheten, Har det svenska 
systemskiftet haft någon betydelse för arbetet med elever i behov av 
stöd?, (Umeå, 1999) s. 54 
19 Ibid. s. 54 
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1960-talet när skolan hade gott om resurser som ambitionen låg 

vid att specialundervisning var ett riktigt svar på elever som av 

någon anledning avvek från skolans normer.20 Dock visade 

forskningen redan på 1970-talet att detta inte gav något vällovligt 

svar för barn i särskilda undervisningsgrupper utan kom att 

ifrågasättas av både forskare och riksdagsmän. 21 Detta gjorde att 

ett mer relativistiskt synsätt började anammas. Det vill säga att 

skolans undervisning skulle anpassas till den enskilda individen 

innan specialundervisning sattes in.22  

Aktuella diskussioner i skoldebatten 

Idag är debatten kring normalitetsdiskussioner inom skolan 

inriktad på att klassifikationer och diagnoser blivit ett måste för 

att en elev ska kunna tilldelas sociala stödinsatser av olika slag. 

Trots lärdomarna från tidigare misstag inom skolan menar 

Emanuelsson att gammal skoltradition åter har plockats upp och 

för att använda samma ordalag ”gamla ideologier tinas upp som 

man återanvänder till nya vedertagna arbetsmodeller”23 

Kontentan blir att skolan förlägger orsaker och uppkomna 

svårigheter och egenskapar till enskilda barn för att ge legitimitet 

åt särskiljande behandling.24 Mats Börjesson vidhåller att ”eleven 

får ett handikapp, i en idrottslig mening, snarare än har ett 

                                                        
20 Ingemar Emanuelsson, Hotet mot en skola för alla, (2003-04-26) 
http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/002E1E5B  
21 Ibid. 
22 Löfqvist Staffan, (Umeå, 1999) s. 55 
23 Ingemar Emanuelsson, Hotet mot en skola för alla, 2003-04-26 
24 Ibid. 
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handikapp.”25 Olika typer av stödinsatser för enskilda elever kan 

diskuteras å ena sidan som åtgärder som syftar till att stärka de 

behövande elevernas situation på olika sätt, å andra sidan finns 

det inslag av stödinsatser som mer kan ses som en disciplinär 

åtgärd för elever som brutit mot klassrummets ordning. 26  

 

Hur de olika stödinsatserna skall utformas råder det delade 

meningar om i dagens skoldebatt. Peder Haug debatterar ämnet 

utifrån begreppet social rättvisa och nyanserar bilden genom att 

peka på två inriktningar som präglar skolan idag; ”Segregerande 

integrering” och ”inkluderande integrering”. 27 Den första riktar 

sig till att den enskilda eleven får den optimala miljön, här är det 

sakkunnigas värderingar som avgör vilken miljö som är bäst 

lämpad för eleven. Om eleven tas bort från sin ursprungsklass är 

målet att eleven ska tillbaka. Utmaningen ligger här vid att den 

enskilda eleven ska anpassa sig till skolan och samhället. Den 

andra inriktningen är av den uppfattningen att undervisningen 

ska ske inom den klass som eleven är inskriven vid. Inspirationen 

är här att alla ska fungera tillsammans och att skolan är till för 

alla barn, där lärare ska ha en generell och universell 

kompetens.28  

                                                        
25 Börjesson Mats, (Stockholm, 1997) s. 32 
26 Ibid.. 32f 
27 Peder Haug, Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning, 
(Stockholm, 1998) s. 19ff 
28 Ibid. s. 19ff 
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Fokus på barnen – en ståndpunkt 

Inställningen till barn har varierat mellan olika tidsepoker och 

varierar fortfarande beroende på var i världen man befinner sig.29 

I Sverige har synen på barn både i bondesamhället och i början 

industrialismen setts som en ekonomisk resurs i form av att de 

bidragit till hushållsförsörjningen genom sin arbetsinsats i 

självhushållet eller som barnarbetare i fabriken.30  

 

I dagens Sverige har inte barnen detta ekonomiska värde och 

barndomen ses ur den synpunkten enbart som en investering för 

något som komma skall, det vill säga att barn blir lönsamma för 

samhället vid vuxen ålder. I det perspektivet blir barnen vad 

Elisabeth Näsman kallar för ”not-yets” eftersom barndomen 

framstår som en övergångsperiod utan värde i sig. 31  Näsman går 

vidare och menar att den synen på barn stärks av den 

dominerande forskningen om och verksamheter för barn, 

exempel på områden där oftast ett utvecklingsperspektiv på barn 

finns är psykologi och pedagogik. Barndomen blir i ljuset av 

utvecklingsperspektivet en väg ur omognad, okunnighet och 

oförmåga. På det sättet blir dess villkor och mål: ”att skapa 

optimala betingelser för att barnet skall följa den normala 

utvecklingen utan störningar”.32 Anknyter man till detta 

                                                        
29 Lars Dahlgren, Kennet Hultqvist (red), Seendets villkor 
(Stockholm, 1995) 
30 Ning de Coninck-Smith et al, Industrious Children (Odense, 1997) 
31 Elisabet Näsman, ”Vuxnas intresse av att se med barns ögon” i 
Lars Dahlgren, Kennet Hultqvist Seendets villkor (Stockholm, 1995) 
s. 285  
32 Ibid. s. 285f 
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resonemang kan man säga att barn i största allmänhet är en 

avvikande grupp och för de barn som inte följer de ”optimala 

betingelserna för normal utveckling” blir avvikelsen dubbel. Den 

här uppsatsen kommer att ha ett barnperspektiv, på det sättet att 

det är, barnen som aktörer, barnen som informanter och barnens 

villkor som kommer att studeras.  

Disposition och Läsanvisning  
Magisteruppsatsen består av fem kapitel:  

Det ovanstående kapitlet med inledning, syfte och 

frågeställningar samt bakgrundsbeskrivning och vårt val av 

perspektiv. Nedan fortsätter vi magisteruppsatsen med 

teorikapitlet som redogör för de verktyg vi använder oss av i 

analysen. Sedan följer metodkapitlet, där klargör vi vår metod 

och vilka hjälpmedel vi använt oss av vid såväl analys som 

fältarbetet. I analyskapitlet beskriver vi resultatet som 

sammanflätas med analysen till en helhet. Slutligen följer en 

sammanfattande diskussion där vi även lyfter resonemanget 

något.  

 

Samtliga vuxna har intervjuats såsom lärarna: Marianne, Bertil, 

Anna och assistenterna: Peter, Kasper och David. Tre av fyra 

barn har deltagit i intervjuer, Kristian, Niklas, Rikard. Alla namn, 

platser, yrken och annan information som vi anser vara känslig 

har ändrats med hänsyn till informanternas konfidentialitet (se 

även etikavsnitt i metoden). I analysdelen har vi arbetat med 

excerpter och för att tydliggöra vad informanterna säger har 

punkter och kommatecken lagts till för att öka läsbarheten. 
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Tecknet /…/ har använts för att markera att excerpten plockats 

ut som en del i ett pågående resonemang. Vem som säger vad 

framgår av den inledande versalen i fetstil. Vi som respondenter 

betecknas med den första versalen i efternamnet, B respektive L, 

för att inte förväxlas med informanterna. 

 

Vi har genomfört arbetet med magisteruppsatsen tillsammans 

både vad det gäller datainsamling, analys och skrivandet av den 

slutliga uppsatstexten. Samarbetet har varit givande och vi tror 

att uppsatsen har blivit bättre genom de olika perspektiv som vi 

har kunnat diskutera tillsammans till exempel vid datainsamling 

och analys av empirin. 
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Teoretisk referensram  
Eftersom syftet med vår magisteruppsats är att öka förståelsen 

för hur aktörerna på Hjälpcentrum upplever verksamheten anser 

vi att symbolisk interaktionism är ett utmärkt verktyg. I Jan Trost 

och Irene Levins bok Att förstå vardagen33 beskrivs att detta är 

precis vad den symboliska interaktionismen är bra till – att förstå 

snarare än att förklara. Vi ser liksom dem, symbolisk 

interaktionism som ett perspektiv på hur samhället och de 

grupper som lever i det kan analyseras (vissa ser symbolisk 

interaktionism som en ganska snäv socialpsykologisk teori med 

betoning på socialisationsprocessen, medan vi snarare ser den 

som en verktygslåda för att förstå den sociala interaktionen och 

dess symboler). En kritik mot symbolisk interaktionism är dock 

att den inte är en hel teoribildning, det vill säga den kan inte 

förklara hela samhället utan bara delar av det. Det viktiga för oss 

i den här uppsatsen är dock inte att förstå allt från orsak till 

verkan, utan snarare att förstå den sociala verkligheten som ett 

skeende, med andra ord är det förståelse för det vi studerar vi vill 

uppnå, inte en lösning på ett problem eller hitta orsaken till den 

rådande situationen.34  

 

Det finns olika sätt att förhålla sig till avvikande beteende och 

den här uppsatsen har bland annat för avsikt att öka förståelsen 

för de omständigheter och processer som leder till 

                                                        
33 Irene Levin, Jan Trost, Att förstå vardagen (Lund 1999) 
34 Ibid. s. 8ff 
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stigmatisering. Olika kunskapstraditioner präglar olika områden, 

vilket gör att man ställer sig vissa frågor men inte andra. Anders 

Boglind, Ann Lundén och Elisabet Näsman skriver i Jag; Den 

Andre att antingen kan man söka efter de egenskaper som gör 

människan till avvikare eller så koncentrerar man sig på den 

sociala dialektik, som gör avvikelsen möjlig.35 Vi kommer i den 

här uppsatsen att betrakta beteenden som en ständig 

interaktionsprocess, vilket innebär att vi kommer att se 

avvikande såväl som normenligt beteende, som något som 

uppstår och förändras över tid.  

 

Den teoretiska genomgången delas in i följande delar, först 

kommer en introduktion till symbolisk interaktionism, där dess 

historia och ett par förgrundsgestalter presenteras, sedan följer 

en utförligare genomgång av de begrepp som vi finner särskilt 

intressanta och relevanta för vår studie. 

Symbolisk interaktionism – ursprung och 
introduktion 

Som vi tidigare nämner vill vi klargöra att vi inte ser symbolisk 

interaktionism som en specifik teori utan som flera olika 

riktningar, men att det spelar mindre roll eftersom vi ser 

symbolisk interaktionism som ett hjälpmedel till att förstå 

                                                        
35 Anders Boglind, Ann Lundén, Elisabet Näsman, Jag; Den Andre 
(Lund, 1974) s. 100   
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mänsklig interaktion.36 Herbert Blumer37 som av många anses 

som en av förgrundsgestalterna till den symboliska 

interaktionismens spridning skriver ”The term ”symbolic 

interactionism” has come into use as a label for relativily 

distinctive approach to the study of human group life and human 

conduct.”.38 Vi instämmer och framhåller att det viktigaste enligt 

oss är att symbolisk interaktionism ser människan som social, att 

den personliga individualiteten, trots paradoxen är uttryck för 

människans socialitet. Vår västerländska strävan mot 

individualitet är alltså beroende av att vi är sociala. Symbolisk 

interaktionism är ett perspektiv, ett synsätt, en utgångspunkt för 

en analys av den sociala verkligheten.39 Interaktion är här ett 

nyckelbegrepp, där synen på att en interaktionsprocess med 

andra individer och grupper gör att vi utvecklas till människa. 

Här fokuseras alltså den sociala interaktionens karaktär, de 

dynamiska sociala aktiviteterna som äger rum mellan individer. 

Individer interagerar; samhällen är uppbyggda av interagerade 

individer. Människor förändras konstant i interaktionen och även 

samhället förändras genom interaktionen samt genom den 

sociala verkligheten. Interaktionismen använder begrepp som 

social organisation, vilket interaktionister ser som den ram inom 

vilken individen utvecklar sitt beteende. Det är med andra ord 

inte enbart strukturer och nivåer som är bestämmande över 

                                                        
36 Lars-Erik Berg ”Den sociala människan: Om den symboliska 
interaktionismen” i Per Månson Moderna samhällsteorier 
(Stockholm 1998) s. 153 
37 Herbert, Blumer, Symbolic Interactionism (Los Angeles, 1986) 
38 Ibid. s. 1 
39 Berg i Månson (Stockholm 1998) s. 153 
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individerna utan det är snarare en samverkan och process mellan 

individ och samhälle, d vs det pågår ständigt en process av 

blivande.40 Med denna grundsyn kan vi välja de verktyg vi behöver 

för att göra en meningsfull tolkning av vår empiri.41 Vår 

verktygslåda är således utvald för att passa det vi vill förstå i en 

avgränsad del av människans beteende.  

G. H. Mead och några grundläggande begrepp 

Att skriva om symbolisk interaktionism utan att nämna George 

Herbert Mead42 verkar vara mer eller mindre omöjligt, om han 

förtjänar den uppmärksamheten låter vi vara osagt, helt klart är i 

vilket fall att det i litteraturen råder delade meningar om hans 

betydelse i sammanhanget.43 Vi kommer att kortfattat ta upp 

Meads syn på Jaget (the self) och de tillhörande begreppen ”I” 

och ”me” eftersom vi anser att begreppen är signifikanta för 

förståelsen av människosynen i symbolisk interaktionism.  På 

vilket sätt Mead ska tolkas när det gäller begreppen ”I” och ”me” 

råder det delade meningar om44 nedan redogör vi för vår 

tolkning av begreppen. 

                                                        
40 Boglind, Lundén, Näsman, (Lund, 1974) s. 19f  
41 Irene Levin, Jan Trost, Att förstå vardagen (Lund 1999) s. 9ff 
42 George H. Mead gav inte själv ut någon systematisk presentation 
av sitt tänkande men den mest kända sammanställningen är George 
H Mead Medvetandet, jaget och samhället (Lund, 1976) 
43 Vilken skola Mead tillhör har stötts och blötts i litteraturen, själv 
kallade han sig Social Behaviorist, men det finns minst fem andra 
förklaringar om i vilken skola han är hemmahörande, se t ex Hans 
Joas, G.H. Mead : a contemporary re-examination of his thought  
(Cambridge, 1985)  
44 Jfr. Lars-Erik, Berg, Människans födelse (Göteborg, 1976)  
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Mead delar in jaget i två temporala aspekter ”I” och ”me”. Den 

aspekt av jaget som lagrar allt som man som individ varit med 

om under livstiden är ”me”, det vi till vardags kallar minnet, både 

det aktiva och inaktiva. När vi i texten nämner ”me” menar vi 

bland annat individens normer, samvete och dessa är en produkt 

av individens socialisation (naturligtvis beroende på kulturell 

kontext) ”I” är den aktiva aspekten av jaget. När vi nämner ”I” 

är det individens handlande jag som åsyftas. ”I” handlar men när 

handlingen är genomförd lagras erfarenheten av den utförda 

handlingen i ”me”. 45 

Verktyg för analysen 
Nedan presenteras begrepp och tolkning av begreppen som vi 

nämner ovan. De tolkningar som görs ska ses som en möjlig 

förklaringsmodell av flera tänkbara. 

Institutioner som socialiseringsprocess 

En social inrättning som i vardagligt tal brukar kallas institution 

är en beskrivning av platser såsom rum, våningar, byggnader eller 

anläggningar där det regelbundet äger rum aktiviteter av speciellt 

slag.46 En del institutioner47 spelar å ena sidan en stor roll för 

                                                        
45 George H. Mead, Medvetandet, jaget och samhället (Lund, 1976) 
s. 132ff 
46 Erving Goffman, Totala Institutioner (Stockholm 1973) s. 13 
47 Med begreppet institution avses här en benämning på normer och 
regler som strukturerar det mänskliga handlandet samt bestående 
eller återkommande beteendemönster men även som ett fysiskt 
rum/plats. 



22 

individens sociala status, andra ger å andra sidan utrymme för 

aktiviteter av lättare slag, vilket kan vara att umgås på sin fritid.48 

Hur den sociala statusen påverkas har att göra med vilken 

institutionell kontext som vi gör anspråk på att behandla. Erving 

Goffman talar om totala institutioner, dit räknar han mentalvård 

och fängelse, vilka är institutioner i sin extremaste form, där 

graden av vad Goffman kallar rollförlust  intar sin plats fullt ut.49 

Anna-Liisa Närvänen skriver:  
 

’Rollförlust’ är ett resultat av brytningen med det 

förflutna och de roller man tidigare haft och som inte 

kan upprätthållas på institutionen. Intagning i en total 

institution innebär m a o en socialisationsprocess; ju mer 

sluten institutionen är, ju färre tillfällen den intagne har 

att möta andra utanför den, desto större är inverkan på 

identiteten från attityderna mot den intagne och 

uppfattningar om henne/honom inom institutionen. 50 

 

Vår poäng med Goffmans resonemang är att en socialisering 

inom en viss institution kommer att påverka individens 

identifikation med sig själv. Enligt Peter Berger och Thomas 

Luckmann kan bara den subjektiva verkligheten vidmakthållas 

med den specifika sociala bas och sociala processer.51 Man kan 

                                                        
48 Goffman, (Stockholm 1973) s. 13 
49Anna-Liisa Närvänen i Eriksson Bengt, Tommy Svensson (red.) 
Samhälle, psykiatrisk vård och psykisk hälsa, (Linköping 1994) s. 
101 
50 Ibid. s. 101  
51 Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Kunskapssociologi 
(Stockholm, 1998) s. 180 
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med andra ord ha svårt att behålla uppfattningen om sig själv, 

som ex bråkstake annat i en miljö som bekräftar denna identitet. 

Berger och Luckmanns resonemang pekar således även på att 

konkurrerande definitioner av en identitet kan skapas inom 

ramen för en sekundär socialisation om den är principfast och 

fortskrider över tid.52 I boken: JAG; Den Andre beskrivs detta 

som ett rollövertagande.53 Eftersom en individs självuppfattning 

utvecklas och uppstår genom interaktion med andra får individen 

sin självbild genom att ta den andres roll eller attityd för att se på 

sig själv. På så vis förstår vi hur andra ser på oss, det vill säga hur 

vi blir uppfattade och vilka karaktärsdrag vi är beskaffade med.54  

Informell socialisation och formell socialisation 

Vilka beteenden och handlingsmönster som är accepterade och 

respektabla i olika sammanhang ser olika ut beroende på vilka 

grupper det gäller och vilket kontext det handlar om. Inom 

socialisationsforskning talar man om två olika typer av 

socialisation: Informell socialisation och formell socialisation.  Den 

första åsyftar t ex familj och den andra exempelvis daghem, skola 

och arbetsliv.55 Man kanske skulle kunna säga att den första 

typen av socialisation är mer subjektiv på så vis att det handlar 

om det för givet tagna, mitt sociala ursprung som talar om vad 

som är möjligt. Den andra varianten är mer objektiv då den mer 

                                                        
52Närvänen i Eriksson, Svensson (red.), (Linköping 1994) s. 108 
53 Boglind, Lundén, Näsman, (Lund, 1974) s. 64 
54 Ibid. s. 64 
55 Anna-Liisa Närvänen, Temporalitet och social ordning 
(Linköping, 1994) s. 139  
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handlar om förväntningar som är kopplade till gruppspecifika 

normer. Den här typen av uppdelning återknyter till biografiska 

scheman och karriärer som vi senare kommer att beskriva men 

även till Pierre Bourdieus begrepp habitus.56 Habitus kan sägas 

vara ett samlingsnamn för vilken ställning (position) man har i 

samhället, en individs eller grupps position sker i en växelvis 

verkan mellan individ och samhälle. Tillsammans med de 

objektiva klassifikationerna som exempelvis lantbrukarson får även 

lantbrukarsonen via sin familjesocialisation med sig attityder, 

tankar, handlingar och känslor etc. och bildar individens eller 

gruppens habitus.57 Bourdieu använder inte begreppet 

socialisation utan använder begreppet präglingseffekt som avser 

relationen mellan den inprägling som skapas av familjen och vad 

han kallar de ursprungliga existensbetingelserna, vilket vi tolkar 

som till exempel kön, etnicitet, boendeform och position i 

syskonskaran etc.58 Det habitus som kännetecknar en grupp eller 

individ har betydelse för den sociala identiteten och det är 

framförallt i skillnaden och dikotomin mellan olika positioner 

som den styrks och bestäms.59 Att ha ett habitus som inte passar 

där man är, skapar en Don Quijote effekt. Detta kan illustreras 

med Ann-Carita Evaldssons artikel i antologin: Korsvägar60, där 

                                                        
56 För utförligare förklaring se exempelvis Jan Carle i Per Månson, 
Moderna Samhällsteorier s. 371-409 
57 Pierre Bourdieu, Kultur - sociologiska texter, (Stockholm, 1986) s. 
292 
58 Bourdieu, , (Stockholm, 1986)  Ibid. s. 257 
59 Ibid. s. 294 
60Ann-Carita Evaldsson ”Vad lär sig flickor i förorten. Om 
skillnader, mellan barns vardagsliv och fritidshemsideologi” Kerstin 



25 

hon visar hur barn i skilda sociala grupper förvärvar olika typer 

av social kompetens. Evaldsson problematiserar antagandet om 

normalitet och avvikelse på ett fritidshem i en förort. Utifrån den 

barnomsorgsideologi som strukturerar personalens vardagliga 

verksamhet och deras syn på barn anser de barnen bete sig 

annorlunda än andra barn. Evaldsson vidhåller att barnen i 

studien tycks bete sig fullt naturligt utifrån deras bakgrund. 

Beroende på vilket perspektiv som anläggs påverkas vad som 

anses som ett rätt uppträdande hos barnen. Det är dom 

kulturella föreställningarna från svensk medelklass som har smält 

samman med vetenskapliga teorier främst inom psykologi och 

lingvistik under det senaste seklet menar Evaldsson. Hon visar 

med sin studie att normen är satt just där och att de barn som 

inte beter sig enligt denna norm reduceras till något avvikande 

och icke-normalt.61 Thomas Öhlund skriver att normalitet och 

avvikelse är starkt relaterade till diskursen social kontroll.62 

Avvikelsen ska förebyggas helst innan det har blivit ett problem. 

Öhlund frågar sig även om inte begreppet ”ungdom i riskzon” 

används för att identifiera och åtgärda vår tids vanartade barn.63  

                                                                                                           
Bergqvist, Kenneth Pettersson, Maria Sundkvist (red.), Korsvägar 
En antologi om möten mellan unga och institutioner förr och nu, 
(Stockholm, 1995)  
61 Ibid. s. 141ff 
62 Thomas, Öhlund Normaliseringspraktiker i det moderna 
samhället, (Umeå, 1997) s. 294 
63 Ibid. s. 294 
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Stigmatisering, stämpling och avvikelse 

Centralt i föreliggande magisteruppsats är att vi ser stigmatisering 

som en process, en socialiseringsföljd som får konsekvenser i 

form av förändringar av den sociala identiteten. I Medvetandets 

Sociologi 64skriver Tom Leissner att en stämpling är de symboler 

som den stämplade får när han definieras som avvikande, en 

alkoholist har vissa symboler som tas förgivna osv. Stämplingen 

är också stereotyp, vilket innebär att en enskild individ oftast inte 

kan förändra innehållet i rollen som den stämplade. Stämplingen 

är beroende av att man tilldelar någon symboler och tecken för 

att påvisa deras brott mot den gängse rådande kulturen och för 

att stämplingen ska fungera måste tecknen, symbolerna och 

etiketten man ger den stämplade ha samma betydelse för alla 

inblandade.65  

 

 Erving Goffman66 som för sammanhanget myntade begreppet 

stigma i boken med samma namn har tre olika beteckningar på 

vad som ligger bakom en stigmatisering, ”abominatons of the 

body” är den fysiska kroppsliga avvikelsen.”blemiches of 

individual character”, fläckar på en individs karaktär som till 

exempel svag vilja, eller oärlighet. Den här typen av Stigma kan 

ha sin grund i bland annat alkoholism, arbetslöshet, 

homosexualitet eller självmordsförsök. Och är väl den typ av 

stigma som troligen är mest relevant för vår studie. Den tredje 

                                                        
64 Tom Leissner i Lars-Erik Berg et al, Medvetandets Sociologi 
(Stockholm, 1975) 
65 Ibid. s. 139 
66 Erving Goffman, Stigma (New York, 1990)  
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typen av avvikelse ”tribal Stigma” är inte bara individuellt 

betingad utan kan drabba en hel familj eller folkgrupp och 

uppstår genom ras, religion eller nationalitet.67 Gemensamt för 

dessa är att de är negativt värderade och det är också grunden för 

att någon stämplas eller stigmatiseras. 

 
We use specific stigma terms such as cripple, bastard, 

moron in our daily discourse as a source of metaphor an 

imagery, typically without giving thought to the original 

meaning68 

 

Vi använder metaforer för att identifiera den stämplades karaktär 

utan att längre tänka på dess ursprungliga mening. I den här 

uppsatsen kommer vi inte att göra någon åtskillnad mellan 

stämpling och stigma utan vi kommer att använda båda dessa 

utan att göra någon större distinktion emellan dem. 

 

På ett eller annat sätt finns det normer som måste upprätthållas i 

alla samhällen genom de människor som lever i det. En del av 

normerna uppfylls av de flesta i samhället som till exempel 

läskunnighet, medan andra normer för många är svåra eller 

omöjliga att uppnå. Att bryta de uppsatta värderingarna leder till 

sanktioner från omgivningen. Goffman menar att alla människor 

har varit eller kommer att bli stigmatiserade på ett eller annat 

sätt. Det avgörande för individen är hur många typer av stigma 

                                                        
67 Erving Goffman, Stigma (New York, 1990) s. 14 
68 Ibid. s. 15 
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man utsätts för.69 Det är identitetsnormerna som skapar 

avvikelsen. De individer som inte rättar sig efter normerna blir 

avvikare. Vem som blir stämplad eller stigmatiserad är betingat 

av omgivningens normer och dessa normer varierar naturligtvis 

från en tid till en annan. Ett stigma idag, kan tidigare ha varit en 

norm som ingen höjde på ögonbrynen åt.70 

 

I Medvetandets sociologi menar man att interaktionismens syn på 

avvikare inte är att definiera den enskilda personens beteende 

och historia, utan av vilken situation som någon fastställs som 

avvikare och gör handlingen avvikande. Detta får till följd att 

avvikaren blir stämplad och därav namnet stämplingsteori.71 

 

För att stämplingen ska uppstå behövs regler som definierar vad 

som är godtagbart i samhället och inte. Oftast är detta inte något 

problem, då de flesta samhällsmedborgare är väl medvetna om 

vilka formella och informella regler som är normativa likväl som 

man är medveten om vad som inte är accepterat.  När man talar 

om avvikare använder man ordet ”de”. De intar en position som 

avvikare jämfört med ”vi” som upprätthåller normaliteten. En 

avvikande händelse behöver inte innebära att någon blir 

stämplad som avvikare, den kan avfärdas som ”ett pojkstreck” 

eller något som kan ändras bara man tar tag i problemet i tid. 

Först när avvikelsen har blivit officiellt erkänd, kan man tala om 

stämpling, en stämpling kan aldrig vara privat, ”Stämplingen 

                                                        
69 Erving Goffman, Stigma (Stockholm, 1972) s. 134   
70 Berg i Månson (red),  ( Stockholm, 2000)  s.174ff 
71 Leissner i Berg et al, (Stockholm, 1975), s. 128 
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innebär att individen tilldelas en brottslig handling som han 

tvingas bära tecken på”72 Men det är först när de allra närmaste 

(de signifikanta andra) accepterar bilden av en person som någon 

avvikande som individen blir helt avskärmad och får effekten att 

denne skiljs både fysiskt och socialt från de normala.73 Man kan 

då fråga sig vad man har för skäl till att anamma ett avvikande 

beteende i den mån man kan tala om frivillighet i detta 

sammanhang? Motivet till ett avvikande beteende kan vara av 

både materiell och social karaktär och den avvikande kan uppnå 

fördelar genom det avvikande genom exempelvis en livsstil som 

konkurrerar med en ”normal” livsstil. Den stämplade kanske 

själv demonstrativt utför handlingar inför den stämplande och 

genom detta bekräftas den egna identiteten och man ser positivt 

på sin roll som stämplad.74 När någon väl har blivit stämplad 

som avvikare kan detta ge honom en ny identitet som inte 

upplevs negativ utan tvärtom positiv. Genom detta kommer den 

stämplade fortsätta med sitt avvikande beteende och växa in i sin 

nya identitetsroll. ”i detta fall kommer de primära skälen till 

brottet att sammanfalla med de sekundära, de som gör att han är 

inne i den stämplades roll att fortsätta”75 Detta kommer även att 

innebära att individen behandlas annorlunda, till exempel genom 

uteslutning från vissa typer av aktiviteter där inträde tidigare var 

fullt accepterat. Vem ber en tjuv hålla ens plånbok? 

 

                                                        
72 Leissner i Berg et al, (Stockholm, 1975) s 133 
73 Ibid. s. 134 
74 Ibid. s. 135  
75 Ibid. s. 140 
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När stämplingen väl har blivit accepterad av alla inblandade 

kommer individen att börja rekonstruera sitt ”me” och detta är 

betydelsefullt för förståelsen av det egna jaget. Till en början 

kanske han håller sig för sig själv och ryggar tillbaka inför andra 

med samma stämpling, men i ett andra stadium träffar individen 

andra och blir delaktig i en ideologi. Det sista stadiet i 

rekonstruktionen inträder när den stämplade kan umgås 

obehindrat mellan de i samma situation och de som är 

definierade som normala, individens ”me” har blivit 

rekonstruerat”.76 ”Man kan i det sammanhanget fundera över de 

så kallade vårdinstitutionernas roll. ”Vad lär man sig i en 

ungdomsvårdsskola, i patientrökrummet etc?”77 

Institutionaliseringen gör det lättare för de stämplade att umgås 

med andra stämplade. Att bli av med ett stigma man än gång 

förvärvat kan vara svårt. De karriärvägar som erbjuds är 

begränsade ”Den stämplade måste vara bättre skötsammare, 

tålmodigare, intelligentare, etc. än andra”. En före detta 

alkoholist måste för att bli accepterad inte visa den minsta 

böjelse för sprit. Om han gör det, ”ja då gick det som vi 

väntat”.78 För att kunna komma bort från ett förvärvat stigma 

krävs många gånger oerhört stora prövningar innan man 

accepteras som ”normal”, till exempel ser man varje drink som 

en före detta alkoholist dricker som ett nederlag, trots att de 

”normala” kan dricka hur många drinkar de vill utan att 

                                                        
76 Leissner i Berg et al, (Stockholm, 1975) s.141 
77 Ibid. s.141 
78 Ibid. s.144 
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stämplas. 79 Det är vanligt att det är i skolan man blir medveten 

om sitt stigma skriver Goffman, genom att bli retad eller hamna i 

konflikter med skolans normer.  

 
Interestingly, the more the child is ’handicapped’ the 

more likely he is to be send to a special school for 

persons of his kind, and the more abruptly he will have 

to face the view which the public at lager takes of him. 

He will be told that he will have an easier time of it 

among ’his own’80  

 

Den stämplade får höra att han får det bättre i en skola speciellt 

avsedd för de med samma stigma. Detta anknyter till betydelsen 

av offentlighetens platser för den stigmatiserade personen i fråga. 

Det blir med andra ord viktigt med vilken typ av information 

oinvigda har om honom/henne. Närvänen använder sig i 

anslutning till detta av Goffmans grundläggande distinktion 

mellan offentliga och privata platser. Med offentliga platser avser 

Goffman sådana platser som är tillgängliga för alla medlemmar i 

ett visst samhälle medan privata platser är områden och platser 

som bara är tillgängliga för medlemmar av en viss grupp. I 

offentlighetens rum blir det viktigt för den stigmatiserade att 

kunna dölja den information som kan vara missgynnande för att 

kunna passera som ”normal”. Informationskontroll vad det 

gäller rumsliga aspekter är således av stor vikt. En begränsad 

spridning av missgynnad information om den stigmatiserade 

                                                        
79 Leissner i Berg et al, (Stockholm, 1975) s. 145 
80 Goffman, (New York, 1990) s. 47 
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ökar chanserna för honom/henne att passera som ”normal”.81 

Stämplingen innebär i praktiken en nedvärdering från en 

statusposition till en annan lägre. Hilte refererar till Goffman 

som menar att den stigmatiserade efter en tid övertar de 

stämplandes uppfattning och använder de bilder som finns i 

samhället som talar om hur det är att vara den stigmatiserade. I 

en senare fas blir personen varse att han har ett stigma och vilka 

konsekvenser det får. Förändringen av självbedömningen kallar 

Goffman för en moralisk karriär.82 Stämpling och stigma är två 

viktig begrepp för vår studie och nu går vi vidare till nästa 

verktyg, karriärbegreppet. 

Karriär och biografiska scheman 

Detta, med att använda sig av ett processtänkande innebär att vi 

vill förstå vad som försiggår snarare än att förklara orsakerna till 

avvikelsen. Processteorier uppmanar mer till att förklara 

normöverträdelse i steg och faser, som till exempel en 

avvikarkarriär.83 En förgrundsfigur för en sådan analys är 

Howard S. Becker som med hjälp av sin sekvensmodell och 

begreppet karriär har gjort studier över hur ett visst beteende 

utvecklas och förändras över tid.84 Begreppet karriär kommer 

ursprungligen från studier om inordning och framgång inom ett 

yrke som ger materiella och sociala fördelar men har även 
                                                        
81 Anna-Liisa Närvänen i Eriksson, Svensson (red.), (Linköping 
1994) s. 107 ff. 
82 Mats, Hilte, Avvikande beteende (Lund, 1996) s. 127  
83 Lars B, Ohlsson, Hans Swärd, Ungdom som samhällsproblem 
(Lund, 1994) s. 105 
84 Howard S. Becker, Outsiders,  (New York, 1966) s. 20, 24 
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kommit att användas vid studier av bland annat ”avvikande” 

beteende.85 Becker poängterar att karriärbegreppet inte används 

för att påvisa om det handlar om lyckade eller misslyckade 

karriärer86 utan uppmanar snarare att användas för att förklara 

och förstå olika stadier av förändringar i en individs beteende.87 I 

Jag; den Andre refereras till Goffman som relaterar detta 

förhållningssätt till karriärbegreppet genom att skilja mellan en 

yttre och inre karriär:  
 

Den yttre motsvaras då av individens förflyttning mellan 

olika positioner i den sociala strukturen samt de 

definitioner andra har av dessa; och den inre motsvaras 

av hans egen definitioner och upplevelser av dessa.88  

 
Karriär, i denna bemärkelse handlar snarare om en 

socialisationsprocess med olika avsnitt, där förändringar i 

självbilden lyftes fram.89 Vi anser att karriärbegreppet utifrån 

Goffmans definition är givande för vår uppsats. Detta för att det 

ger oss möjlighet till att både få ta del av omgivningens 

uppfattning som får konsekvenser för individernas självbild samt 

att den innefattar hur individerna själva upplever detta.  

 

                                                        
85 Boglind, Lundén, Näsman, (Lund, 1974) s. 109 
86 Becker S. (New York, 1966) s. 24 
87 Boglind, Lundén, Näsman, (Lund, 1974) s. 16 
88 Ibid. s. 16 
89 Anna-Liisa Närvänen, Temporalitet och social ordning 
(Linköping, 1994) s. 47  
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Biografiska scheman som tillhör Thomas Luckmanns 

terminologi är ett begrepp som kan förknippas med 

karriärbegreppet.90 ”Biographical schemes link large stretches of 

a typical individual’s life and even his entire life to trancendent, 

historical times.”91 Livets skeende innehåller olika faser för alla 

människor. Vi börjar skolan vid ca 7 års ålder, vi blir myndiga 

när vid 18 år, vilket bland annat innebär att vi har rösträtt och vi 

får gå på Systembolaget när vi är 20 år och så vidare. Listan kan 

göras lång men vad vi vill illustrera med detta är att våra liv 

präglas av olika livsfaser som är socialt konstruerade. Dessa 

livsfaser med dess inbördes ordning finns inom räckhåll för varje 

individ och kan sägas fungera som modeller för våra livs-

förlopp.92 Vidare skriver Närvänen: 
 

Det är i termer av biografiska scheman som individuella 

livsförlopp ordnas, både prospektivt och retrospektivt 

och är utifrån biografiska scheman som individer 

berättare, konstruerar och legitimerar sina liv inför sig 

själva och andra människor. Biografiska scheman har ett 

socialt ursprung och är normativa, legitimerande och 

förklarande modeller men de skräddarsys individuellt till 

personliga biografier.93 

 

                                                        
90 Anna-Liisa Närvänen, Temporalitet och social ordning 
(Linköping, 1994) s. 45f  
91 Thomas Luckmann i Bender & Wellbery, Chronotypes (Standford, 
1989) s. 162 
92 Närvänen, (Linköping, 1994) s. 45 
93 Ibid. s. 45 
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Precis som det är med karriärer, är biografiska scheman nära 

sammanlänkade med socialisationsprocesser. Det är genom dessa 

vi planerar, tolkar, och bedömer värdet av våra liv. Det kan inte 

uttryckas tydligare än vad Närvänen själv gör: ”Biografiska 

scheman realiseras och får substans i karriärer”.94 En av 

karriärmöjligheterna för en som har ett stigma, är att passera som 

”normal”, vilket enligt Goffman är den mest sociologiskt 

intressanta.95 Varje lyckad passage som ”normal” i interaktionen 

med andra konkurrerar med den tidigare definitionen och lägger 

grunden till en förändring av en delvis ny identitet.96  

 

Paul Willis studie Fostran till lönearbete97 kan som Närvänen visar 

ge en bild av hur biografiska scheman och karriärer ger 

människor en tolkningsram och planeringshorisont.98 Willis visar att 

den familjesocialisation och klassposition en grupp 

arbetarklasspojkar bär med sig inte passar in i skolan. I sin studie 

beskriver Willis hur ett gäng arbetarklasspojkar väljer bort den 

officiella skolkulturen för att behålla sin klassidentitet. Genom 

att bygga upp en motkultur inom den egna gruppen väljer 

pojkarna bort skolans erbjudande om kunskap för att på så vis 

slippa underkasta sig skolans krav. För att istället hitta frizoner, 

där de själva förfogare över sin tid. Det sociala ursprunget som 

arbetarklassbarn har för de här pojkarna betydelse av det 

                                                        
94 Närvänen, (Linköping, 1994). s. 49 
95 Närvänen i Eriksson, Svensson (red.), (Linköping 1994) s. 109  
96 Ibid. s. 111ff 
97 Willis Paul, Fostran till lönearbete, (Göteborg, 1991) 
98 Närvänen, (Linköping, 1994) s. 49 
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framtida yrkesvalet, det vill säga de reproducerar sig själva att 

stanna vid sin läst.99 Det biografiska schemat har på så vis både 

betydelse för vad som sker just nu men även för framtiden.100 

Punktuellt respektive relationellt perspektiv 

Moira von Wright pekar på problemet med att skolan ska vara 

till för alla och har i sin avhandling en empirisk undran över att 

det idag finns ett mellanrum i skolan som hon vill 

uppmärksamma.101 von Wright menar att dagens rådande 

diskurser inom grundskolelärarutbildningen inte uppmanar till att 

se eleverna som unika handlande subjekt.102 För att 

problematisera detta tar von Wright hjälp av Meads teori om 

mänsklig subjektivitet. von Wright använder sig inte av Meads 

produktion som finns i bokform utan nyttjar Meads egna texter 

där en rekonstruktion av dessa har gjorts. Inspirerad av vad 

Mead sagt belyser och utvecklar von Wright en teori om ett 

tankeskifte inom skolan från ett punktuellt till ett relationellt 

perspektiv på den mänskliga subjektiviteten.103 

 

I det förstnämnda perspektivet ligger intresset i första hand vid 

elevens utvecklingsmöjligheter för att anpassa undervisningen 

efter dessa. Om läraren finner att han/hon inte kan uppfylla 

                                                        
99 Willis, (Göteborg, 1991) 
100 Närvänen, (Linköping, 1994) s. 49 
101 Moira von Wright, Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion 
av G H Meads teori om människors intersubjektivitet, (Göteborg, 
2000) 
102 von Wright, (Göteborg, 2000) s. 23ff 
103 Ibid. s. 28 
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detta söker läraren i det punktuella perspektivet efter kunskap 

som kan förklara vad som är orsak och verkan. I det relationella 

perspektivet kan inte läraren en gång för alla fastställa vilken 

eleven är, utan här ses mötet mellan elev och lärare som en 

ständig process i förändring.104 von Wright visar i sin avhandling 

att det förstnämnda perspektivet uppmanar till att fråga vad 

eleven är och det sistnämnda tillhåller att fråga vem eleven är. Om 

läraren ser eleven som ett vad finns det en tendens att även 

eleven ser sig själv som ett vad; ”exempelvis jag är tekniskt 

begåvad eller jag är en slarvig dyslektiker”. Att istället fråga vem 

eleven är gör att svaret aldrig enbart kan hittas hos vare sig 

eleven eller läraren utan enbart i relationen mellan dessa.105 Vad 

von Wright fokuserar på är det pedagogiska mötet mellan elev 

och lärare och hur detta möte kan förändras i karaktär. 

 

Ett viktigt begrepp i sammanhanget är intersubjektivitet. von 

Wright menar att begreppet fångar något väsentligt i Meads teori 

trots att ordet inte ursprungligen är hans. Socialitet är något som 

von Wright benämner som Intersubjektivitet medan subjektivitet 

handlar om olika sidor av människors individualitet och själv. 

Utan intersubjektivitet kan inte vår subjektivitet konstitueras eller 

förändras, det är intersubjektiviteten som utgör källan till 

meningsskapande och på så vis är människors subjektivitet i en 

ständig process av vardande.106 För just den här studien är det 

sociala samspelet mellan barnen och de vuxna som är i fokus. I 

                                                        
104 von Wright, (Göteborg, 2000). s. 195ff 
105 Ibid. s. 193ff 
106 Ibid. s. 49 
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ett punktuellt perspektiv är människan en sluten människa, en 

homo clausus där jaget är inneslutet i den egna kroppen.  

 
Den slutna människan står själv i centrum och blickar ut 

i världen, och den rörelse som är av betydelse för jaget är 

den som rör sig ut-ifrån och in, mot det egna självet eller 

inifrån och ut, från det egna självet ut i världen.107  

 

I det här perspektivet framstår människan som egocentrisk, där 

subjektivitetens karaktär kännetecknas av metaforen där man ser 

människan som ett kärl som fylls med innehåll. von Wright 

refererar till Norbert Elias och påpekar att upplevelsen av att 

vara innesluten i sin egen kropp är vanlig hos många människor 

och det inte är själva upplevelsen som äkta eller falsk som kan 

ifrågasätts. Vad som kan ifrågasättas är däremot hur denna syn 

påverkar lärsituationer.108 Vilket för oss vidare till det relationella 

perspektivet. Hur kan man då se människan som intersubjektiv 

von Wright hänvisar till Hannah Arendt och Charles Taylor som 

båda talar om vävar i mänskliga relationer eller samspråks-

vävar.109 Självet är öppet och organiseras igenom sociala 

sammanhang. von Wright benämner den intersubjektiva 

människan som den öppna människan. Vi föds in i 

betydelserelationer och kan inte själva välja vilka relationer vi vill 

ingå i men genom att skapa vår egen livsberättelse blir identiteten 

                                                        
107 von Wright, (Göteborg, 2000). s. 147 
108 Ibid. s. 146ff 
109 Ibid. s. 14 
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egen och unik. Människan kan inte vara själv utan andra och 

man blir den man är i mötet med andra.110 

 

Med hjälp av Mead påvisar von Wright att maktbalansen i ett 

relationellt perspektiv kan förflyttas mellan deltagare. 

Maktbalansen är inte för alltid given utan kan ändras. I samband 

med förändringar i en figuration påverkas deltagarna, 

figurationen är inte för alltid given utan individerna kan gå in och 

ut i olika figurationer. Den öppna människan kan beskrivas som 

mångfaldig där fokus ligger på relationer. von Wright tydliggör 

resonemanget genom följande exempel:  

 
…där Läraren upprepade gånger ser sig tvungen at 

påpeka åt Eleven att hon pratar mycket och om annat än 

arbetet trots att avsikten är att man ska arbeta. ”Eleven 

är pratsam och störande. ”Hon är ett problem”, säger 

läraren utifrån en homo clausus uppfattning. Den 

fiugurationsorienterade läraren kan inte se frågan som ett 

individuellt fenomen utan formulerar saken lite 

annorlunda: ”Eleven är inte pratsam, men hon (vi) har 

en pratsamhet i undervisningsfigurationen.” 111 

 

I ett punktuellt perspektiv är det individen själv som är 

skapare av problem i en undervisningssituation. I ett 

relationellt perspektiv är det situationen och relationen 

                                                        
110 von Wright, (Göteborg, 2000) s. 147 
111 Ibid. s. 152 
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mellan människorna i figurationen som skapar de 

problem som kan uppstå.  

 

Jonas Frykman tangerar i viss mån von Wrights resonemang fast 

Frykman talar om skolan i stort och höjer ett varningens finger 

för att använda skoltiden för identitetsarbete, vilket han menar är 

fallet i dagens skola. Eleverna går i skolan för att lära sig vilka de 

är istället för vad de kan bli. Detta gör att hemförhållandena blir 

oerhört mycket viktigare och eleven bedöms inte bara utifrån 

förmågan att utföra prestationer.112 Frykman använder bland 

annat Ferdinand Tönnies välkända begrepp Gemeinschaft och 

Gesellschaft för att beskriva vad skolan försöker åstadkomma.113 

 

Gemeinschaft är en naturlig och oplanerad social enhet, medan 

Gesellschaft är något uttänkt och konstgjort, en mekanism och 

Tönnies förankrar Gemeinschaft i familjen.114 Familjen är, som 

Zygmunt Bauman påpekar, prototypen för ett osjälviskt 

samarbete, en sammanhållning för en gemensam sak, där alla är 

bröder och systrar även om man inte är släkt med varandra.115 

Bauman skriver vidare att det inte är ovanligt att familjen som en 

metafor används för att uppväcka lojalitet.116 

 

                                                        
112 Jonas Frykman. Ljusnande framtid!, (Lund, 1998) s. 64f 
113 Ibid. s. 35 
114 Johan Asplund, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, 
(Göterborg, 1991) s. 65ff 
115 Zygmunt Bauman, Att tänka sociologiskt, (Göteborg, 1990) s. 56 
116 Ibid. s. 56 
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Idag när det går i riktning mot att folkhemmet näst intill spelat ut 

sin roll och när vi allt mer går mot en mer renodlat allenarådande 

Gesellschaft har skolan istället anammat en Gemeinschaft 

ideologi om vi ska hålla med Frykman. Istället för vad skolan 

tidigare har stått för; att den just fungerat som en Gesellschaft: 

”en separat, reglerad och förutsägbar verklighet på långt avstånd 

från hemmets omsorg”.117 För att använda Johan Asplunds 

ordval för att beskriva vad skolan försöker frambringa är att ”ett 

Gemeinschaft låter sig förverkligas inom ramen för ett 

Gesellschaft”.118 Frykman finner att skolan råkar in i allvarliga 

problem när den försöker ta på sig rollen som ett 

Gemeinschaft119 Om eleven uppmanas att uppträda på samma 

sätt som hemma, så blir eleven också densamma som därhemma 

och elevens habitus hemifrån blir så mycket viktigare än 

tidigare.120  
 
I uppsatsen koncentrerar vi oss på att förstå hur den sociala 

dialektiken gör avvikelse möjlig med hjälp av symbolisk 

interaktionism. Vi tror att studien kommer att läsas av såväl 

studenter på universitetet som av lärare och rektorer inom skolan 

och därför har vi valt att grundligt beskriva vår teoretiska ansats. 

Några av de centrala begrepp vi  använt oss av liknar varandra till 

exempel ”I” och ”me” samt inre och yttre karriär eftersom båda 

syftar till att beskriva och förstå individens förändring av självet. 

                                                        
117 Frykman, (Lund, 1998) s. 36 
118 Asplund, (Göteborg, 1991) s. 13 
119 Ibid. s. 35f 
120 Ibid. s. 65 
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Dessa begrepp kombineras med biografiska scheman och 

habitus och även dessa begrepp har berörings-punkter med 

varandra. I den här uppsatsen används habitus begreppet främst 

som en beteckning på klassposition medan biografiska schemat 

även syftar till att förstå förändringar i individens livsförlopp. 

Det punktuella och relationella perspektivet används för att 

förstå det sociala samspelet mellan lärare och elever som 

påverkar elevernas självbild. Dessa ord får sammanfatta den 

teoretiska delen. Nedan kommer vi att redogöra för de 

metodologiska utgångspunkter vi använt oss av.  
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Metod 
I metodkapitlet beskrivs hur vi har gått tillväga vid datainsamling, 

vilken analysmetod vi använder samt hur vi förhåller oss till 

denna metod. Som vi tidigare nämnt utförs en utvärdering 

parallellt med uppsatsskrivandet, därmed är avgränsningen och 

valet av fält på förhand bestämt, således även det formella 

tillträdet. Vi påbörjade fältarbetet förutsättningslöst även om vi 

redan från början kunde ana att avvikelse och normalitet skulle 

bli viktiga begrepp. Detta eftersom fältet handlar om en särskild 

undervisningsgrupp avskild från den vanliga skolan. Eftersom 

det fält vi studerat är geografiskt avgränsat, och endast berör en 

plats är det en kvalitativ fallstudie vi genomfört. I Fallstudien som 

forskningsmetod121 skriver Sharan B. Merriam: En kvalitativ 

fallstudie syftar till att tolka kontext i en specifikt vald 

situation.122 Kvalitativt inriktade fallstudier är särskilt lämpliga 

för att belysa kritiska problem och Merriam menar att det ofta är 

den bästa tekniken för att förstå ett visst problemområde innan 

man kan förbättra det.123  

 

Eftersom vi ville granska vårt fält så förutsättningslöst vi kunde 

kände vi att vi ville använda oss av en forskningsmetod där vi 

inte begränsade oss genom ett visst teoretiskt perspektiv. Därför 

kändes grundad teori (Grounded theory) som det självklara valet 

                                                        
121Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod (Lund 1994) 
122 Ibid. s. 34 
123 Ibid. s. 10  
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för oss. Förenklat kan man säga att grundad teori är en 

explorativ metod som om den används fullt ut, är en metod för 

att utveckla nya teorier, inte för att testa teorier eller för att 

undersöka nya områden med sedan tidigare etablerade teoretiska 

system.124 Vi har dock ingen avsikt att skapa en ny teoribildning i 

denna uppsats och då kan vi inte heller säga att vi använder 

grundad teori fullt ut, men att den till stor del liknar vårt 

tillvägagångssätt. Vi har således gjort en fallstudie inspirerad av 

grundad teori. (Lite längre fram kommer vi att förklara metoden 

något grundligare.) Med grundad teori kunde vi låta oss styras av 

datainsamlingen för att komma fram till vad vi ville få ökad 

kunskap om (se syfte och frågeställning).  

Empiri 

Vårt empiriska material har bestått av intervjuer som 

genomfördes med bandspelare samt observationer där vi gjorde 

fältanteckningar under dagens gång dessa kompletterades sedan 

direkt vid hemkomst från fältet. I viss mån använde vi även 

dokument för att beskriva verksamheten.  

 

Vi har i vårt fältarbete gjort fem intervjuer med lärare och 

assistenter:  

• Marianne verksamhetens eldsjäl som slutade i början av 

höstterminen 2002. Hon intervjuades 2002-12-11 och 

                                                        
124 Anslem Strauss, Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research 
(Thousand Oaks 1998) s. 13 
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intervjun varade i ca 55 min. Den genomförde vi 

tillsammans i HC:s lokaler.  

• Sven, den lärare som slutade först intervjuades 2002-12-

12 och intervjun var ca 30 min. lång. Intervjun 

genomfördes av Mattias i ett grupprum på den ordinarie 

skolan.  

• Anna, som vid intervjutillfället arbetade i verksamheten, 

men informerade oss om att även hon skulle lämna 

verksamheten vid terminsskiftet 2002/2003. Hon 

intervjuades 2002-12-18 i ett av Campus Norrköpings 

grupprum. Intervjun gjordes av oss tillsammans och den 

varade ca. 80 min.  

• Peter som är assistent är sedan lärarna slutat ansvarig 

för HC:s verksamhet. Han intervjuades på sportlovet, 

2003-02-17 i Hjälpcentrums lokaler. Intervjun varade i 

ca 90 min. Vi genomförde intervjun tillsammans. 

• Kasper och David blev intervjuade tillsammans. 

Intervjun genomfördes av oss båda 2003-02-17  i HC:s 

lokaler och intervjun varade i ca 40 min.  

 

Tre intervjuer genomfördes med barnen: 

• Kristian intervjuades av Eva i HC:s Matsal, 2003-03-10 

och varade i ca 10 min. 

• Niklas intervjuades i HC:s mysrum, 2003-03-10 av Eva 

och varade i ca 15 min. 

• Rikard intervjuades 2003-03-10 i HC:s mysrum av Eva 

och den varade i ca 10 min. 
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Vi genomförde sammanlagt tio observationer i verksamheten där 

vi båda deltog. Åtta av observationstillfällena var förlagda till den 

dagliga verksamheten på HC. Observationstiden vid dessa 

tillfällen varade mellan 4 och 6 timmar. Vid ett tillfälle deltog vi 

på en temadag samt det första tillfället då personalen 

informerade oss om verksamheten. 

Fältarbetet  

De olika datainsamlingsmetoder som valdes var fältobservationer 

och ostrukturerade intervjuer.125 I viss mån har studien även 

inslag av en etnografisk forskningsansats genom att det kulturella 

ingår som en del i människors skapande.126 Vi ser alltså inte 

”kultur” som vårt studieobjekt utan den etnografiska 

forskningsansatsen ligger snarare vid hur den officiella 

skolkulturen inom skolan medverkar till hur till exempel 

individuella eller sociala identiteter konstrueras.127 Vår första 

fältkontakt fick vi när vi träffade rektor som informerade oss 

kortfattat om verksamhetens innehåll, i samband med 

utformningen av den parallella utvärderingen. Första mötet med 

verksamheten skedde i oktober 02. Då träffade vi läraren Anna 

och assistenten Peter för ett inledande samtal där vi informerade 

om oss och de fick berätta om verksamheten och visa oss 

                                                        
125 Merriam, (Lund, 1994) s. 83ff 
126 Lars Kaijser, Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete, 
(Lund, 1999) s. 12 
127 Ibid. s. 12 
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lokalerna. Någon månad senare inleddes observations- och 

intervjuarbetet som vi kommer att redogöra för nedan. 

Observationer 

För att kunna studera det sociala samspelet och de sociala 

processerna inom verksamheten användes deltagande 

observationer.128 Observationerna inleddes under höstterminen 

2002 och intensifierades de första månaderna av vårterminen. 

Tre dagar under hösten samt sju dagar på våren. Vi blev väl 

mottagna av såväl lärare som elever även om vi i olika grad 

upplevde att de ibland inte riktigt förstod nyttan med att vi var 

där och observerade. Vid ett första möte med barnen 

presenterade vi oss och försökte på ett enkelt sätt informera om 

varför vi ibland skulle befinna oss i verksamheten. Det var viktigt 

att redan från början få fram att vår roll var annorlunda i 

jämförelse med de andra vuxna. Första mötet blev dock inte som 

vi hade tänkt oss när den verksamhetsansvariga läraren inte var 

där den dagen och den enda fasta personalen förutom vikarier 

försvann iväg på ett föräldramöte. Stämningen var rörig och vi 

kunde inte vid det här tillfället förklara och problematisera vår 

närvaro och funktion för barnen i den utsträckning som vi hade 

tänkt. Något som skulle ha varit önskvärt eftersom ett av barnen 

efter en tid frågade vad vi egentligen gjorde där. 

 

                                                        
128 Kaijser, Öhlander (red.), (Lund, 1999)  s. 74 
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Pål Repstad delar in observationer i aktiv eller passiv 

observation.129 Repstad problematiserar vikten av att hålla 

balansen mellan en aktiv och passiv roll vid det sociala samspelet 

mellan forskare och aktör. Vi upplevde den balansgången som 

oerhört svår på vårt fält.  Dels för att vår upplevelse var att 

barnen kände stor misstänksamhet och inte ställde spontana 

frågor till oss och för det andra ville vi inte bli förknippade med 

lärarrollen. Detta medförde att vi inte ville interagera för mycket 

med de vuxna och till en början kände vi oss tämligen isolerade. 

Men med tiden gav det dock med sig genom att barnen märkte 

att vi inte tillrättavisade dem och inte delgav de andra vuxna om 

de gjorde något otillåtet. Sakta men säkert började barnen förstå 

att vi inte var där för att påverka eller inspektera dem, vilket man 

kan tänka sig att barnen uppfattade att vi gjorde i början. 

 

Observationerna genomfördes tillsammans och vi kunde känna 

att vi var i vägen då det ibland var fler vuxna än barn på 

Hjälpcentrum. Först var tanken att dela upp dagarna på 

Hjälpcentrum och vara där en och en, men vi kom fram till att 

genom att vara två personer fick vi även två perspektiv på 

händelserna. Repstad visar att det både kan finnas fördelar och 

nackdelar med att vara flera observatörer. Fördel för att en 

komplettering av varandras intryck kan göras men en nackdel när 

ett fält är av begränsad storlek, vilket kan göra att forsknings-

effekten blir för massiv.130 Efter hand visade det sig att vi 

                                                        
129 Pål Repstad, Närhet och distans Kvalitativa metoder i 
samhällvetenskap, (Lund, 1999) s. 39 
130 Ibid. s. 27 
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kompletterade varandra väl genom att en av oss kunde inta en 

mer passiv observationsroll och den andre en mer aktiv sådan.  

Trots detta var det ibland svårt att ”hinna” se allt eftersom 

barnen och de vuxna rörde sig mellan flera olika lokaler. 

Dessutom inträffade olika saker parallellt och det var svårt att 

som observatör uppmärksamma allt. I början upplevde vi stor 

frustration över att inte kunna påverka såväl enskilda händelser 

som undervisningsmetod. Vi avslutade fältarbetet när vi märkte 

att vi inte längre upptäckte nya fenomen, när vi slutade att 

förvånas/uppröras över händelser som vi blivit berörda av i 

början av fältarbetet. Vid våra observationstillfällen var vi till 

övervägande del passiva observatörer men ibland övergick 

observationerna till att vara deltagande (som exempel kan 

nämnas att vi var med på en friluftsdag och då deltog i de 

aktiviteter barnen och de vuxna gjorde tillsammans)131 
 

Intervjuer 

Den första intervjun gjorde vi med Marianne som var HC:s 

eldsjäl. Detta gjordes främst för att det var ett bra sätt att få 

bakgrundsinformation om vad som låg till grund för projektet, 

men också för att få klarhet i varför hon inte längre arbetade på 

HC. Detsamma gällde för den andra intervjun med en tidigare 

lärare och igångsättare av projektet. Den tredje och sista 

intervjun som gjordes på höstterminen var med den lärare som 

då arbetade och hade ansvar för verksamheten på Hjälpcentrum, 

men som också skulle sluta inför vårterminen. Den intervjun 
                                                        
131 Kaijser, Öhlander (red.), (Lund, 1999) s. 74 
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skiljde sig från de övriga genom att vi också intresserade oss för 

den dagliga verksamheten på HC. Alla informanter ställde villigt 

upp och vi mötte inte några hinder under genomförandet. Vi 

bestämde oss för att vänta med att intervjua barnen till början på 

vårterminen eftersom vi först ville bekanta oss mer med fältet 

genom våra observationer. 

 

Nästa intervju dröjde fram till sportlovet på vårterminen och 

informanten var assistenten Peter som nu är ansvarig för 

verksamheten. Samma dag genomfördes även en kortare intervju 

med de andra två assistenterna Kasper och David. Intervjuerna 

gick bra även om vi blev lite störda och fick avbryta vid ett par 

tillfällen på grund av att informantens barn befann sig i samma 

lokal samt att de andra assistenterna frågade om råd ett par 

gånger. Frågorna som ställdes gällde den dagliga verksamheten 

samt vad man anser vara orsaken till att verksamheten finns. 

Frågorna anpassades till att även omfatta de förändringar som 

skett sedan hösten. Samtliga intervjuer med de vuxna hade som 

övergripande syfte att klargöra hur informanterna ser på barnen 

och deras möjligheter. Intervjusituationer kan påverkas av yttre 

faktorer. För oss som fältarbetare är det svårt att se hur den egna 

närvaron under intervjun väcker olika ageranden, synpunkter och 

händelser hos informanten. Det finns en risk att informanterna 

gett oss svar som de trodde att vi ville höra bland annat genom 

att intervjuerna var ostrukturerade och informanterna själva till 

viss del kunde styra innehållet i intervjuerna.132 Vid intervjuerna 

                                                        
132 Kaijser, Öhlander (red.), (Lund, 1999) s. 42ff  
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använde vi bandspelare och vi upplevde att informanterna inte 

hade något emot detta, för oss var det till stor hjälp eftersom vi 

kunde koncentrera oss på vad informanterna berättade. Kvale 

skriver att en svaghet med bandspelaren är att den inte fångar 

kroppsspråk och andra visuella aspekter av intervjun.133 Vi 

upplevde dock inte detta som något stort problem. 

 

Det var först när det blev aktuellt att intervjua barnen som vi 

stötte på problem på fältet. Barnen var avvaktande och 

avståndstagande till att ställa upp på intervjuer. Det problemet 

kändes ganska lättövervinnligt eftersom vi hade tid att försöka få 

till stånd intervjuerna genom att fråga och lära känna barnen vid 

de olika observationstillfällena. Vi förmodade att det skulle bli en 

snöbollseffekt – fick vi bara göra en intervju med ett av barnen, 

borde även de andra barnen ställa upp. Snart upptäckte vi dock 

att de vuxna inte riktigt var medvetna om hur viktigt det var för 

oss att göra intervjuerna, och att det eventuellt även kunde 

påverka undervisningen en stund. Vid ett flertal tillfällen när vi 

kände att vi hade chans att genomföra intervjuer med något av 

barnen blev vi hindrade genom att de vuxna avbröt eller att 

villkoren för barnet att genomföra intervjun ändrades. Ett 

exempel är när Eva frågar en av eleverna om hon får intervjua 

honom. Han svarar att han inte vill för att han har rast, efter en 

kort diskussion får han frågan om det inte skulle gå bra att göra 

det efter en film de skulle se på tillsammans. Han blir glad och 

                                                        
133 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997) 
s. 147 
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säger ”ja för då slipper jag recensionen” och tittar menande på 

en av assistenterna som också är närvarande. Assistenten ger ett 

något vagt svar om att det är okej men att han nog hinner med 

båda sakerna. Efter filmen ska barnen skriva recension men 

eleven som ska bli intervjuad säger till assistenterna att han inte 

tänker skriva någon recension eftersom han ska bli intervjuad. 

Det hela urartar till ett bråk och eleven lämnar Hjälpcentrum och 

vi upplever att stämningen plötsligt blivit mycket tryckt och att 

det nu skulle bli mycket svårare för oss att få göra intervjuerna 

eftersom villkoren inte är tydliga för barnen. Vi kände att 

försöket till intervju hade blivit en maktkamp mellan eleven och 

assistenten. Vi råkade ut för flera händelser där vi kände att vi 

snarare tog ett steg tillbaka än ett framåt i vår strävan att få 

intervjua barnen. Ungefär vid tiden för sportlovet hade vi nästan 

gett upp hoppet om att överhuvudtaget kunna göra några 

intervjuer med barnen. Vi bestämde oss för att ge det hela en 

sista chans. Vid intervjutillfället med Peter förklarade vi att det 

var väldigt viktigt för oss att göra intervjuerna. Han var 

förstående och bokade in en dag då vi skulle komma dit och bara 

koncentrera oss på att få intervjuerna gjorda. Eftersom vi kände 

att detta var sista chansen att få några intervjuer lät vi Peter till 

stor del bestämma tillvägagångssättet genom att han skrev upp 

en tid till varje barn på tavlan när de skulle intervjuas. Vi 

förklarade att det var frivilligt att ställa upp och att som tack för 

hjälpen skulle de bli bjudna på läsk och bullar. Det gav effekt 

och äntligen sa ett av barnen ja och när dagen var slut var alla 

närvarande barn intervjuade. Intervjuerna blev ganska korta men 

barnen svarade snällt på de frågor som ställdes. Det viktigaste 
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var att barnen i varje fall fått en chans att säga vad de tyckte om 

Hjälpcentrum. För att kunna genomföra djupintervjuer skulle 

betydligt mera tid än vad vi har till förfogande krävas. Vi 

intervjuade fem vuxna och tre av barnen.  De bandinspelade 

intervjuerna transkriberades i sin helhet fokus lades på 

sakinnehållet och inte på språket som sådant.134 Så här i 

efterhand ställer vi oss kritiska till vårt val av att använda 

bandspelare vid barnintervjuerna. Ett bättre alternativ hade varit 

att utesluta bandspelare för att istället föra anteckningar eftersom 

barnen verkade känna obehag av bandspelaren i samband med 

intervjutillfällena. 

Analysmetod 
Under studiens gång har observationer och intryck registrerats i 

form av dagboksanteckningar. Dels fördes anteckningar under 

själva observationstillfällena men även efter det att fältet lämnats. 

Vid bilfärderna till och från fältet gjordes de första analyserna 

muntligt genom att vi diskuterade vad vi fastnat för under dagen. 

Dessa intryck och reflektioner tog vi med oss till nästa 

observationstillfälle för att intensivt studera om uppfattningarna 

var de samma som tidigare gjort sig gällande. En av 

frågeställningarna som fanns med under observationstillfällena 

var vilka förväntningar som fanns på barnen. Intervjuerna kom 

att fungera som ett komplement för att ytterligare bekräfta de 

intryck vi fått under observationerna när dessa till stor del kom 

att handla om orsaken till varför barnen hamnat på HC och de 

                                                        
134 Kaijser, Öhlander (red.), (Lund, 1999) s. 69 
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vuxnas uppfattningar och attityder om barnen. Genom att 

intervjuerna transkriberades i sin helhet bidrog det till att 

strukturera materialet i text och det är som Steinar Kvale 

uttrycker det; en början på analysen.135 Nedan följer först en 

redogörelse för grundad teori i allmänhet, följt av det sätt vi 

använder oss av metoden.  

Grundad teori  

Grundad teori är varken en induktiv metod eller en deduktiv 

utan en blandning av båda – den gyllene mittvägen som Hartman 

uttrycker det.136 En induktiv metod samlar först in data med 

frågeställningen som grund, i analysen kommer man sedan fram 

till den teori som frågeställningen efterfrågade. Med en deduktiv 

ansats utgår man från en hypotes som besvarar frågan sedan 

samlas data in och slutligen görs analysen för att bekräfta eller 

förkasta hypotesen. Med grundad teori sker datainsamling, urval 

och analys interaktivt. Vilket innebär att datainsamling, urval och 

analys upprepas gång på gång. Man samlar in data induktivt 

sedan analyserar man dessa för att på nytt göra välja ut data 

deduktivt grundat på analysen. Detta upprepas sedan tills 

mättnad har uppnåtts.137 Relaterat till vår studie kan man säga att 

observationerna fungerade på det viset och att intervjuerna 

snarare bekräftade det vi upplevde och såg på fältet. 

 

                                                        
135 Kvale, (Lund, 1997) s. 155 
136 Jan Hartman Grundad teori (Lund 2001) s. 35 
137 Ibid. s. 36 
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De böcker som finns tillgängliga om grundad teori är främst 

skrivna av Barney Glaser och Anslem Strauss som tillsammans 

utvecklade metoden men senare gick skilda vägar, med något 

olika uppfattning om vad grundad teori står för.138 Vi har hämtat 

inspiration både från Glaser och Strauss och vi ser inte detta som 

något problem eftersom vi främst använder grundad teori för att 

analysera data på ett meningsfullt sätt. Hade vi däremot tänkt 

använda oss av grundad teori fullt ut hade vi blivit nödsakade att 

ta ställning till vilken av de olika metodriktningarna vi ansluter 

oss till. 139 

Analysens olika steg  

Under hösten 2002 genomförde vi de första fältkontakterna i 

form av intervjuer och observationer Successivt började vi sedan 

att muntligt analysera och i viss mån kategorisera materialet. I 

den här fasen av uppsatsarbetet läste vi även litteratur (se 

litteraturgenomgång) som relaterade till det vi funnit i våra första 

fältkontakter. Grundad teori skiljer sig från många andra 

metoder genom att man inte först behöver läsa in sig på tidigare 

forskning innan fältarbetet påbörjats Tvärtom ska man undvika 

                                                        
138 Jan Hartman Grundad teori (Lund 2001) s. 43 
139 Kritiken kommer bland annat från Barney G. Glaser som i boken, 
Basics of Grounded Theory Analysis (Mill Valley, 1992) kritiserar 
Strauss & Corbin för att de inte alls beskriver Grundad teori utan 
något helt annat, Glaser har insett att de båda troligtvis har haft 
väldigt olika uppfattning hela tiden men att det i  
 Anslem Strauss och Juliet Corbins bok, Basics of Qualitative 
Research (Thousand Oaks 1998) blir väldigt tydligt och att han anser 
sig blivit bestulen på sina ”intellektuella rättigheter” för 
teoribildningen i och med detta. Glaser (1992) s. 121ff 
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att vara alltför påläst menar Glaser som skriver att litteraturen 

alltid finns kvar och kan således läsas i ett senare stadium av 

undersökningen. När litteraturen väl är läst ska den användas för 

att ge ökad förståelse för den teori som upptäckts i empirin inte 

för att verifiera den.140 Litteraturläsningen ledde till att vi 

fastnade för symbolisk interaktionism som öppnar upp för att en 

analys om relationen mellan individ och samhälle. Vi kommer 

med andra ord avvika från den ursprungliga formen av grundad 

teori i den bemärkelsen att vi använder ett redan etablerat 

teoretiskt system, för att få djupare insikt om de kategorier vi 

finner i inhämtade data. Vi ser dock inte detta som ett problem i 

och med att symbolisk interaktionism i sig själv en öppen 

teoribildning, som i likhet med Glasers syn på litteraturens 

användningsområde ska hjälpa till med är att nå ökad förståelse 

för det som studeras. Det viktiga är inte att förstå allt från orsak 

till verkan, utan snarare att förstå den sociala verkligheten som 

ett skeende, med andra ord är det förståelse för det vi studerar 

som vi vill uppnå.141 I ett ganska tidigt skede fastställde vi också 

att det var barnens villkor och barnen som aktörer som var vårt 

främsta fokus. För att kunna fullfölja valet av perspektiv och 

syftet med vår studie innebar det även att vi studerade det sociala 

samspelet och de sociala processer som direkt utspelar sig i 

verksamheten. 

 

                                                        
140 Bareny G. Glaser, Basics of Grounded Theory Analysis (Mill 
Valley, 1992) s. 33 
141 Irene Levin, Jan Trost, Att förstå vardagen, (Lund 1999) s. 8ff 
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Det var något om de grundläggande dragen i grundad teori, här 

nedan kommer vi att beskriva den metod vi använt i arbetet med 

uppsatsen. Med vår studie ville vi anlägga en kritisk 

forskningsansats. Genom en perspektivmedvetenhet där barnens 

villkor och barnen som aktörer vill vi att studien ska komma 

barnen till gagn. I analysen vill vi söka efter en fördjupad mening 

dels i de sociala processer och sociala samspel inom 

verksamheten men även vad informanterna berättat för oss. Vårt 

mål är att gestalta uppsatsen så att studien kommer barnen till 

nytta men även att den kan få ett värde för andra barn och 

ungdomar i liknande situationer.  

 

I höstas när arbetet med uppsatsen påbörjades hade vi som 

nämnts tidigare inte någon bild av vilken metod vi skulle 

använda i uppsatsen, inte heller vilken teoretisk ansats som 

kunde tänkas passa. Vi bestämde tidigt att vi först ville ut på 

fältet och se vad det var för typ av verksamhet det handlade om. 

Förenklat kan man säga att analysen har växt fram i tre etapper 

som vi kommer att redogöra för nedan. Naturligtvis har 

gränserna under processen inte varit glasklara utan de olika 

faserna har glidit in i varandra. Utformningen av analysfaserna 

har inspirerats fritt främst utifrån Jan Hartman och boken 

Grundad teori.142  

  

Den öppna fasen där vi muntligt försökte finna kategorier 

utifrån gjorda intervjuer och observationer. Arbetet med att hitta 

                                                        
142 Jan Hartman Grundad teori (Lund 2001)  
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dessa kategorier skedde förutsättningslöst. Efter en tid på fält 

kom vi fram till att mycket av det vi såg på HC handlade om 

avvikelse och vi kände att det var dags att börja läsa litteratur 

som belyste detta. Vid tiden kring jul hade vi bestämt oss för att 

använda symbolisk interaktionism som teoretisk bas och främst 

använda verktygen för analys som den grundade teorin ger oss. 

Till en början hade inget specifikt namn på kärnkategorin men 

allt eftersom arbetet fortskred kom vi fram till en kärnkategori 

som vi kallar ”social oförmåga”.143 

 

Den selektiva fasen är det andra stadiet och här arbetade vi 

med att krympa materialet och sålla bort de kategorier som inte 

har någon relation med kärnkategorin. Under våren 

koncentrerade vi observationer och intervjuer för att få ökad 

kunskap om vad som menades med social oförmåga och på 

vilket sätt denna syn påverkade såväl lärare som barn. Hade vi 

haft mer tid till vårt förfogande hade mer data insamlats, bland 

annat hade det varit önskvärt med fler intervjuer med barnen.144 

 

Den teoretiska fasen eller den slutliga fasen som vi har valt 

att kalla den sista delen av analysen är den fas då vi valde ut 

representativa excerpter som framkommit genom en ständig 

jämförelse av det insamlade materialet. Sedan analyserades dessa 

och relaterade till de teoretiska analysverktygen vi beskrivit. I 

praktiken gick analysarbetet till enligt följande; först läste vi 

                                                        
143 Jan Hartman Grundad teori (Lund 2001) s. 74 
144 Ibid. s. 79-95 
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igenom allt material noggrant och markerade ord och meningar 

som vi fastnade för. Sedan diskuterade vi dessa tillsammans och 

gick igenom intervjuerna och observationerna och letade efter 

samband mellan dem. Ett exempel på fråga vi ställde till 

materialet är: Var alla samstämmiga eller gick meningarna isär? 

Genom kärnkategorin med underkategorier bildades flera teman 

med kärnkategorin som gemensam nämnare. Dessa tydliggjordes 

med hjälp av excerpter från intervjuerna. Sedan analyserades 

dessa ytterligare genom att de kopplades till litteraturen och 

resultatet av detta är den synliga analysen i uppsatsen.145 

 

Vi jämställer vår induktiva arbetsmetod med grundad teori 

genom att vi tillsammans muntligt analyserade materialet och 

kom fram till en betydelsefull ”kategori” som utmärkte sig i all 

insamlad data. Denna kategori formulerades slutligen till 

”barnens sociala oförmåga” genom att vi fastnade för denna 

kategori i materialet, blev symbolisk interaktionism ännu mer 

angelägen genom dess stämplingsteori. 

Etiska överväganden 

För oss var det viktigt att redan på förhand vara medveten om 

att intervjusituationer leder till att enskilda personer ger uttryck 

för sin personliga uppfattning om Hjälpcentrums verksamhet. 

Det var därmed viktigt att informanterna under tiden blev 

informerade om vilket syfte vi har med vår studie och att 

deltagandet var frivilligt. Dock är det svårt att tillfredsställa 

                                                        
145 Jan Hartman Grundad teori (Lund 2001). s. 97ff  
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kravet på full öppenhet när det sker förändringar i studiens syfte 

allt eftersom nya kunskaper och insikter förvärvas på fält. 

Eftersom vi har arbetat efter grundad teori är inte studiens syfte 

och frågeställningar en gång för alla fastställda utan utvecklas och 

fixeras i ett senare skede. Även vad som anses vara informerat 

samtycke kan ur ett etiskt perspektiv ifrågasättas. Kvale 

problematiserar detta och menar att ett överordnat samtycke i en 

institution kan innebära att anställda och till exempel skolelever 

mer eller mindre känner sig tvungna att ställa upp vid 

deltagandeobservationer och intervjuer. En fråga han framförallt 

ställer när det gäller skolelever är; vem det är som ska ge sitt 

samtycke, är det de själva, läraren, rektorn eller föräldrarna som 

ska avgöra?146 Vi valde i vår studie att förutom det formella 

tillträdet på fält även skicka ut en förfrågan via brev till barnens 

föräldrar samt att barnen själva fick avgöra om de ville ställa upp 

på intervjuer. Varav endast tre barn av fem blev intervjuade. Det 

skulle för vår studie varit önskvärt att få göra intervjuer med 

samtliga barn och dessutom göra fler intervjuer och mer 

intensiva sådana. Detta gjordes dock inte med hänsyn till 

elevernas välbefinnande när barnen upplevde det som 

besvärande att bli intervjuade. Vi fick här göra ett etiskt 

ställningstagande enligt Kvales resonemang om hänsyn till 

samtycke och information.147 I viss mån undvek vi att ställa 

frågor som kunde ha upplevts som obehagliga och påverkat dem 

i deras självuppfattning.148 

                                                        
146 Kvale, (Lund, 1997) s. 107ff 
147 Ibid. s. 107ff 
148 Ibid. s. 143 
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Merriam skriver att det är omöjligt att tala om vad som är etiskt 

riktigt och inte eftersom det är beroende av situationen.149 Det är 

viktigt att vara medveten om den etiska problematiken men i 

slutänden får forskaren helt enkelt följa sin egen filosofi och göra 

nödvändiga ställningstaganden utifrån situationen.150 För oss var 

fältarbetet omtumlande och viss information och vissa händelser 

upplevde vi som så etiskt känsliga att vi anser att det inte är 

försvarbart att nämna dessa i uppsatsen. Således har viss 

information som i sig skulle kunna ha ett intressant analysvärde 

utelämnats främst med hänsyn till barnen. Ett annat etiskt 

ställningstagande vi gjorde var att vid flera observationstillfällen 

blev vi tillfrågade av såväl barn som vuxna om vi sett olika 

händelser av negativ karaktär till exempel vem som orsakat att 

något gått sönder. I dessa fall var vi konsekventa såtillvida att vi 

svarade om vi kunde säga något till barnens fördel och att vi inte 

visste ifall det kunde påverka barnen negativt. 

 

Naturligtvis har namn och annan känslig information utelämnats 

eller ändrats så att vi i möjligaste mån kan säkra informanternas 

konfidentialitet.  

 

I samband med att vi presenterade oss, vårt syfte samt de ovan 

nämnda etiska riktlinjerna lämnade vi ut ett brev med 

information till dem som studien berör. I samråd med lärare 

                                                        
149 Sharan B. Merriam, Qualitative Research and Case Study 
Applications in Education (San Francisco1998) s. 219  
150 Ibid. s. 219   
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informerades ungdomarnas målsmän som genom detta gav oss 

tillträde till fältet och möjlighet att intervjua barnen. Vi har hela 

tiden varit medvetna om HSFR:s forskningsetiska principer.151 

                                                        
151 http://www.hsfr.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838 
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Resultat & Analys 
I de första analyserna av materialet utkristalliserades 

kärnkategorin ”social oförmåga” och med hjälp av denna 

kategori har vi fortsatt analysen som presenteras i magister-

uppsatsen. Nedan kommer vi kort redogöra för hur 

verksamhetens fysiska miljö är utformad och hur de vardagliga 

rutinerna ser ut för att ge läsaren en möjlighet till inblick och ett 

ytterligare möte med HC innan analysen. För att sedan övergå till 

en analys, där vi börjar med en presentation av barnen och 

barnens vardag, där det sociala samspelet mellan lärare och barn 

skildras. Vi fortsätter sedan med tänkbara orsaker till 

stämplingen, för att sedan gå över till hur verksamheten 

legitimeras. Analysdelen avslutas sedan med att vi lyfter hur de 

vuxna på HC ser på barnens framtida karriär.  

 

Presentation av hjälpcentrum 

Som vi tidigare nämnt handlar uppsatsen om barn, barn som av 

olika anledningar genomför sin skolgång på ett Hjälpcentrum 

avskilt både geografiskt och socialt från den övriga skolan. 

Hjälpcentrum (HC) ligger i ett litet samhälle några mil från en 

större stad i Östergötland. Det här samhället ser ut som på så 

många andra landsorter i Sverige. Ett litet centrum som består av 

ett par matbutiker, en bensinmack, pizzeria, post, bank och olika 

sociala inrättningar. Samhället som ”vårt” Hjälpcentrum ligger i 

består till största delen av villor. 
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HC är placerat ovanpå ett äldreboende alldeles intill ortens 

centrum. Avståndet till elevernas ursprungsskola är ca 1 km. När 

man stiger in i byggnaden kommer först servicehusets entré, där 

allmänna toaletter för de äldre och matservering är belägen. En 

trappa upp möts man av en lång korridor och sedan kommer en 

liten tambur där kläder kan hängas av. Följer man korridoren 

leder den till samtalsrummet, arbetsrummet för personalen, fika- 

och datorrummet, mysrummet och klassrummet. I klassrummet 

har varje elev sin egen plats med skrivbord som barnen har 

dekorerat själva. Barnen har satt upp bilder och foton på väggen 

vid deras platser och de flesta har satt upp skärmar för att få sin 

egna lilla hörna. Under den tid vi varit på HC har lokalerna med 

dess innehåll förändrats. Detta på grund av lokalerna från början 

innehöll två verksamheter, den ena som är ”vårt” Hjälpcentrum 

och den andra, vilken nu har flyttat tillbaka till den ordinarie 

skolan som sägs ha hand om diagnostiserade barn. Tidigare var 

nuvarande fika- och datorrum även elevernas klassrum.   

En vanlig dag  

Barnen tar sig till Hjälpcentrum på olika sätt. Några av barnen 

åker skolskjuts, en av pojkarna har gångavstånd och en annan 

pojke blir skjutsad av någon vuxen. Skoldagen börjar officiellt 

8.10. Ett av barnen kommer oftast tidigare beroende på att en 

anpassning till skolskjutsen måste göras och några eller någon 

kommer senare av olika skäl. HC bedriver skolverksamhet 

mellan klockan 8.10 – 14.00. 
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Morgontimmen skiljer sig inte så mycket från dag till dag. Barnen 

kommer oftast vid olika tidpunkter på morgonen. Ibland med 

ytterkläderna på för att sedan ta sig en runda på HC. Mellan 8.10 

– 9.20 finns ett utrymme för en lugn start av dagen. De väljer i 

stort sett själva vad de ska göra. Antingen sätter de sig och pratar 

med någon vuxen eller vid datorn, eller så går de in till sitt 

klassrum och sitter en liten stund i sin arbetshörna. 

 

Barnen har under den tiden möjlighet att äta frukost som är 

tänkt att barnen själva ska duka fram och undan efter sig. 

Tidigare behövde inte barnen själva duka fram och av frukosten 

men den rutinen har ändrats och följden har blivit att alla barn 

inte äter frukost. De ska även skriva dagbok, där de själva 

planerar sin dag och sätter upp mål för vad de ska hinna med 

samt läsa en skönlitterär bok i 20 minuter som de själva har valt. 

Klockan 9.20 börjar den första lektionstimmen och det är även 

nu den vuxenstyrda tiden på allvar startar. De brukar få välja 

mellan matematik, engelska och svenska förutom på fredagar när 

de får titta på en film som de sedan ska skriva en recension om. 

Matematiklektionen börjar ibland med en kort genomgång, vilket 

barnen verkar uppskatta. Efter en liten stund övergår lektionen 

till att var och en arbetar med egna matematikuppgifter. De 

vuxna har även anordnat en tävling i matematik, där det gäller att 

räkna flest tal. Matematik som ämne fungerar bäst av 

kärnämnena enligt de vuxna. (En tolkning kan vara att 

matematik som ämne ger barnen ett omedelbart restultat till 

skillnad från att skriva en text som inte är mätbart på samma 

sätt.) Vid lektionerna har två av barnen nästan alltid varsin vuxen 
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som sitter bredvid och hjälper till med de uppgifter som ska 

göras. Efter matematiken arbetar de oftast med engelska eller 

svenska, där de antingen arbetar i skolböcker, stenciler eller med 

något tema. Ett exempel på tema har varit att göra en egen 

tidning. Mellan dessa lektioner kommer även raster, då barnen 

oftast sätter sig vid datorerna eller spelar kortspel tillsammans 

med några av de vuxna. Före lunchen brukar de ibland gå ut på 

promenad för att barnen ska få ”springa” av sig. 

 

Barn och vuxna äter lunch i samma matservering som de på 

äldreboendet. Barnen sätter sig oftast tillsammans vid ett eget 

bord och lunchen avklaras snabbt för att antingen hinna ut en 

sväng, spela datorspel, chatta på nätet eller något annat barnen 

för tillfället tycker om att pyssla med. Eftermiddagarna innehåller 

sällan någon lektionstid med kärnämnena matematik, engelska 

och svenska. Istället innehåller den senare delen av dagen 

lektioner av praktisk karaktär såsom gymnastik, slöjd, gå ut i 

skogen, experimentverkstad, pyssel med saker de hittat i skogen. 

När vi senast var där höll barnen och de vuxna på att bygga upp 

ett miniatyrlandskap. Barnens skoltid slutar klockan 14, men 

vissa stannar lite längre och väntar på skolbussen. 

Presentation av barnen 
Nedan presenterar vi barnen genom att beskriva hur de 

strukturerar sina villkor i vardagen samt genom att se på vilket 

sätt de gör ett försök att vidga sitt handlingsutrymme på HC.  
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Niklas: 

Niklas är 12 år och kommer alltid först och äter även frukost på 

HC. Han sitter ofta och pratar med de vuxna när vi kommit till 

HC. Ofta vill han att de vuxna ska plocka fram och undan 

frukosten och startar på så vis en argumentation. Niklas hävdar 

sig bra på HC, vilket också verkar vara viktigt för honom. Han är 

den som anses duktig på de olika kärnämnena och ligger ofta 

långt fram i matematiken. På frågan vad han tycker är roligast att 

jobba med svarar han: 

 
B:  Vad tycker du är roligast att jobba med? 

N:  Nu är det landskapet som är roligast, men 

matte tycker jag om.152 

 

Landskapet är ett miniatyrlandskap som barnen och de vuxna 

har byggt upp tillsammans av cement och hus gjorda av 

tändstickor. Landskapet ger möjlighet för Niklas att själv 

bestämma vad som ska göras. Detta engagerar Niklas eftersom 

den sysselsättningen ger ett större handlingsutrymme än andra 

aktiviteter. Landskapet och därefter matematik tycker Niklas var 

roligast vid den tidpunkten intervjun gjordes. Att vara duktig i 

matematik verkar vara tongivande i pojkgruppen och det är en 

aktivitet som Niklas har möjlighet att hävda sig i. Likaså kan ett 

antagande vara att dessa två aktiviteter ger direkt respons. Niklas 

gör lite som han själv vill och stärker sin position genom att säga 

olika kommentarer som får både de andra barnen och de vuxna 

                                                        
152 Intervju med Niklas 2003-03-10 
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att reagera. Han brusar lätt upp och är väldigt rättfram i sina 

reaktioner, och det sker ofta i samband med att han efterfrågar 

en ömsesidig respekt mellan barnen och de vuxna. Ett exempel 

är när barnen sitter och arbetar med några av kärnämnena och de 

vuxna sitter och pratar om annat ber han dem hålla tyst med väl 

tilltagna ord. Niklas sitter sällan ensam och arbetar utan har 

oftast en vuxen bredvid sig. Han kräver direkt gensvar från de 

vuxna, annars tappar han fokus och tröttnar. Vid frågan om hur 

han tycker barn och vuxna ska vara mot varandra ger han till 

uttryck för följande: 

 
B:  Hur tycker du vuxna ska va mot barn då? 

N:  Det spelar väl ingen roll jag orkar ändå inte 

berätta. 

B:  Hur tycker du barn ska va mot vuxna då? 

N:  Eh va fan är det för skillnad hur vi ska va mot 

vuxna å dom ska va mot oss.153 

 

Exerpten vittnar om att Niklas är väldigt rätt fram i sina 

reaktioner. På frågan om hur han tycker relationen mellan vuxna 

och barn ska vara visar han först en viss uppgivenhet. Sedan 

svarar Niklas med en klarsynthet att det inte ska finnas någon 

skillnad i relationen mellan vuxna och barn. Niklas berättar att 

han trivs bättre på HC än vad han gjorde på sin förra skola. Han 

skötte då som nu sin skolgång i en liten klass. Förklaringen han 

ger är att de vuxna är snällare på HC men han uttrycker även att 

                                                        
153 Intervju med Niklas 2003-03-10 
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han aldrig får vara med och bestämma. På rasterna sitter Niklas 

ofta och spelar dataspel eller chattar på nätet. När han chattar 

har Niklas sin egen frizon och markerar på så vis sin position 

genom att uppmärksamma de vuxna på det egna handlings-

utrymmet. Till exempel genom att fälla någon kommentar som 

skapar ett moraliskt gensvar gör Niklas de vuxna uppmärk-

samma på att han har en egen frizon vid datorn som de vuxna 

inte kan kontrollera. 

Rikard 

Rikard är 14 år. Han hävdar sig bra bland barnen på HC och det 

verkar vara viktigt för honom precis som för Niklas. Han är även 

den som är äldst bland pojkarna och kan hävda sig genom sin 

fysiska styrka. Dessutom hävdar han sig verbalt genom att retas 

med de andra barnen och de vuxna. Rikard kommer ofta lite 

senare till HC. Han tar inte av sig sin mössa och jacka trots 

upprepade tillsägelser gjorts tidigare dagar. Han går antingen in 

till fikarummet där de vuxna sitter eller så går han direkt in till sin 

arbetshörna. När han kommer brukar han ganska ofta berätta 

om något otillåtet som han ska göra eller redan har gjort. Detta 

moraliserar sedan de vuxna över. Vår tolkning är att Rikard 

betonar att HC inte kan kontrollera vad han gör utanför skoltid 

och ser en poäng i att tala om det för de vuxna. Ju mer de vuxna 

moraliserar och tar del av Rickards handlande efter skoltid desto 

tydligare fixeras hans statusposition. Rikards konkurrerande 

definition av vad som är ett önskvärt eller icke önskvärt 

beteenden hamnar i fokus och Rikards habitus blir så mycket 

viktigare. HC minskar på så vis sitt utrymme att visa vad han kan 
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bli för att istället peka på vem han är. Rickards syn på sig själv 

ligger också vid att beskriva sig själv som vilken han är snarare än 

på vad han kan bli.154 På frågan varför det bara är pojkar och inga 

flickor på HC ger Rikard följande förklaring: 

 
B:  Varför tror du att det bara är killar som går här? 

R:  (paus) Eh jag vet inte, för att vi inte ska impa på 

tjejer. (skratt) 

B:  Impa på tjejer hur då berätta? 

R:  För att vi inte kan koncentrera oss om det finns 

tjejer. 

B:  Är tjejer annorlunda så menar du? 

R:  Ja 

B:  Ja men alltså kan inte dom impa på dig då menar 

du? 

R:  Jo men inte på samma sätt dom kan ju koncentrera 

sig. 

B:  Kan dom koncentrera sig- vad innebär det å 

koncentrera sig? 

R:  Dom jobbar fast vi kan inte jobba då finns det för 

mycket att titta på.155 

 

Rikard förklarar varför det bara är pojkar på HC genom att 

berätta att flickor har lättare att koncentrera sig. ”Impa” på 

flickor kan i det här sammanhanget även betyda att Rikard går på 

HC för att inte störa andra barn. Dock är frågan ställd på det 

                                                        
154 Frykman, (Lund, 1998) s. 64f 
155 Intervju med Rikard 2003-03-10 
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viset att den uppmanar Rickard till att beskriva sitt retrospektiva 

biografiska schema, men vår uppfattning är likväl att Rickard och 

flera av de andra barnen fortfarande och kanske ännu mer ser på 

sig själva utifrån den utgångspunkten. Rikards förklaring pekar 

förutom på skillnaderna mellan pojkar och flickor även på en 

annan aspekt; nämligen på hur hans uppfattning om och varför 

han sköter sin skolgång på HC. Skolgången på HC uppfattas och 

förklaras således av Rikard med att han avviker från övriga 

skolelever och att han går på HC för att inte störa ordningen i 

klassrummet. Rikard är liksom Niklas ett av barnen som sällan 

sitter ensam och arbetar på lektionerna utan oftast har han någon 

vuxen bredvid sig. De vuxnas uppfattning och attityd till Rikard 

återspeglar vilka förväntningar som finns. Rikard svarar på 

förväntningarna ofta med att säga att han är trött och att han inte 

vill arbeta. I det sammanhanget hänvisas ofta Rikard till att gå in 

i mysrummet och vila sig men ibland kommenderas han även till 

att arbeta. Rikard försöker då hävda sig och skapa motstånd till 

den rådande uppfattningen om honom genom att använda sin 

fysiska styrka. Vi anser att Rikard på så vis har svårt att ge en 

konkurrerande definition av sig själv när omgivningens attityder, 

uppfattningar är fixerade och allt för massiva. Rikards 

handlingsutrymme blir i det avseendet mycket snävt. På frågan 

om han utvecklas på HC svarar han: 
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B: Tycker du att du utvecklas alltså att du lär dig 

saker?  

R:  Ja  

B:  Eller att du förändras? 

R:  (paus) Jag utvecklas massor.  

B:  Hur menar du då? 

R:  Jag lär mig mer grejor och jag växer och blir 

större.156 

 

Rikard berättar att han utvecklas på HC och att han lär sig flera 

olika saker men han uttrycker även att han blir äldre. Det verkar 

finnas en längtan hos Rikard att bli äldre och på så vis få ett 

större handlingsutrymme än vad han har i dagsläget. Intervjuer 

med de vuxna vittnar om att det är män som bör arbeta på HC 

för att kunna hävda sig i sin fysiska styrka gentemot barnen. En 

tolkning som kan göras är att Rikard kan sägas se en viss pondus 

i att hävda sig fysiskt. Han ser även det som ett sätt att förflytta 

sig från en statusposition till en annan och skapar genom detta 

en karriärmöjlighet.157 

Kristian 

Kristian är 12 år. Han är en av de första som kommer till HC 

och som han själv säger är han alltid där förutom när han är sjuk. 

Kristian tycker liksom Niklas att matematik är det roligaste 

                                                        
156 Intervju med Rikard 2003-03-10 
157 Närvänen, (Linköping, 1994) s. 45 
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ämnet. Han poängterar även att det är fler uteaktiviteter än på 

den ordinarie skolan, något som han tycker är bra med HC. Ofta 

går han direkt in till sin arbetshörna där han gör det som är sagt 

att han ska göra, det vill säga skriva dagbok och läsa en bok. 

Kristian har slutat att äta frukost efter ändrade regler när de ska 

duka fram och undan efter sig. Vi tolkar det som att det är ett 

sätt för Kristian att markera sitt missnöje över den nya regeln. 

En maktkamp skapas här mellan de vuxna och Kristian och 

genom den markeringen vill Kristian stärka sin position och på 

så vis hävda sig. Den typ av markering som Kristian använder sig 

av vid flera liknande situationer ger de vuxna namnet tjurig. Den 

benämningen använder sig även Kristian själv av: 

 
B:  Vad är det som är roligast här, vad är det bästa med 

HC? 

K:  Om man kanske- man slipper om man inte vill å 

inte tycker det är så kul att jobba får man gå ut å gå 

en runda om man är tjurig.158 

 

Kristian tycker att det bästa med HC är att han får gå ut och gå 

om han är tjurig. De vuxnas attityder och uppfattningar har gjort 

att Kristian själv benämner sig som tjurig och har blivit en del av 

hans självbild.159 Vår tolkning av detta är att det skapas ett snävt 

handlingsutrymme för Kristian där han antingen måste acceptera 

vad som erbjuds eller inte, om valet faller på det senare 

                                                        
158 Intervju med Kristian 2003-03-10 
159 Närvänen i Eriksson, Svensson (red.) (Linköping 1994) s. 101 
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alternativet riskerar han att betecknas som tjurig. Kristian tycks 

vara en glad och sprallig kille dessa sidor är dock något 

nedtonade även om de ibland glimtar fram. Kristian sitter ofta 

tyst och lugnt och gör de uppgifter som han blivit tilldelad. Han 

fäller sällan nedlåtande kommentarer. Kristian vill arbeta själv på 

lektionstid och brukar säga ifrån när någon av de vuxna sätter sig 

bredvid honom. Detta försvarar han genom att fråga de vuxna 

om de tror att han har damp. Kristian tycks efterfråga större 

förväntningar från de vuxna än vad som är fallet.  Han använder 

termen damp för att ge en konkurrerande definition om sig själv 

och till de attityder han upplever sig möta. Vi förstår det som att 

det är ett försök för Kristian att lyfta sig ur sin position vilket 

medför att han ibland blir tråkad av de vuxna för att han inte 

frågar om hjälp tillräckligt mycket. Trots att det explicita målet 

med HC är att barnen ska återvända till den ordinarie skolan och 

som de vuxna har gett till uttryck i intervjuer kan det först ske 

när barnen tar egna initiativ med att arbeta på lektionerna. På 

frågan om hur undervisningen är svarar Kristian ändock att han 

tycker den är bra: 

 
B:  Hur tycker du undervisningen är? 

K:  Den är bra. 

B:  Utvecklas du tycker du? 

K:  Det är kul det är roligare å jobba- jag lär mig säkert 

mera. 

B:  Varför är det roligare å jobba häruppe? 
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K:  Mer hjälp tror jag nog också att det är (xx) å mer 

saker.160 

 

Kristian uttrycker att undervisningen är positiv, han lär sig mer 

och att han får mer hjälp än på sin ordinarie skola. En viss 

tveksamhet låter sig formuleras i hans svar på frågan. Kristian vet 

inte säkert om han får ut mer av lektionerna på HC och han tror 

sig få mer hjälp. Antagligen står omgivningens åsikter och 

uppfattningar i opposition till vad han själv upplever i vissa 

situationer. Definitionen av hjälp kan i det här sammanhanget 

åtminstone ha två olika innebörder. Å ena sidan kan hjälp betyda 

att barnens statusposition en gång för alla är fastställd och att 

hjälp ges från den utgångspunkten. Å andra sidan kan hjälp 

betyda att man har förväntningar på barnen som barnen 

införlivar i sin självbild som blir till en självuppfyllande profetia. 

Fredrik 

Fredrik är den pojken som vi inte fått någon intervju med, men 

med hjälp av våra observationer och anteckningar ska vi försöka 

göra en kort beskrivning av honom. Fredrik kommer ofta sist på 

morgonen med förklaringen att han har ont i huvudet eller något 

liknande. Han har nästan alltid liksom Rikard mössan på sig trots 

att han får en tillsägelse direkt. Fredrik är lite blyg och gör oftast 

inte något väsen av sig. Han hävdar sig sällan och i synnerhet 

inte fysiskt. Vid våra observationer tyckte vi att han var den som 

fick minst uppmärksamhet på HC. När han inte kan koncentrera 

sig eller inte har någon lust att arbeta sitter han istället och ritar. 
                                                        
160 Intervju med Kristian 2003-03-10 
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Han frågar sällan om hjälp och fäller i mindre utsträckning än de 

andra barnen nedlåtande kommentarer till de vuxna och övriga 

barn. Enligt Kristian umgås Fredrik och han mest med varandra 

av barnen på HC. Vid några av våra observationstillfällen befann 

sig en praktikant på HC och henne verkade Fredrik få stort 

förtroende för eftersom han ofta satt och pratade med henne 

både tillsammans med alla andra och i enrum. Fredrik var också 

en av pojkarna som sökte bekräftelse hos oss för att övertyga de 

vuxna om att en uppgift var gjord eller för att styrka något annat. 

En förklaring kan vara att han inte har lika lätt att hävda sig som 

de andra barnen. Han är även den som verkade bli mest upprörd 

av stökiga situationer. 

 

Samspelet mellan barn och vuxna 

Med beskrivningen av verksamheten i rumsliga aspekter, 

strukturen av dagen och presentationen av barnen går vi vidare 

och börjar med samspelet på HC. Hur är klimatet på HC? På 

vilket sätt är de vuxna och barnen tillsammans medskapare till 

den miljö som formas? Hur ser interaktionen mellan barn och 

vuxna ut? Den officiella skolkulturen, vilken innefattar normer 

genom utbildning, olika styrdokument och i relation med andra 

yrkeskollegor skapas perspektiv på hur barn bör vara. De vuxna 

och barnen på HC har även sin bakgrund med olika typer av 

erfarenheter (deras habitus)161som ska länkas samman med 

varandra eftersom de ingår i ett arbetslag. I ljuset av den officiella 

                                                        
161 Bourdieu, (Stockholm, 1986) s. 292 
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skolkulturen och de olika individernas habitus skapas vissa 

attityder och uppfattningar om barnen och utifrån det har de 

vuxna på HC skapat de ramar som barnen har att röra sig inom. 

Interaktionen mellan barn och vuxna pågår i stort sett oavbrutet 

antingen passivt eller aktivt. Passivt genom att bara vistas i 

samma rum och aktivt vid undervisning eller att delta i kortspel 

och så vidare. De vuxna är även med och kommenterar och 

tillrättavisar barnen genom samtal men också handgripligen när 

inte något av barnen lyssnar på tillrättavisningar som av de 

vuxnas anser måste följas. De är också aktiva vid till exempel 

olika pyssel och teman, där de skojar, busar, uppmanar och 

förmedlar olika förhållningssätt. De vuxnas normer förmedlas i 

olika situationer under dagens gång i spontant uppkomna samtal 

och aktiviteter. 

 

Olika aktiviteter ordnas utifrån tanken på vad som är bra för 

barnen och innehåller ofta olika naturutflykter, där material 

samlas in för olika typer av inomhuspyssel. De vuxna brukar 

lämna ett stort utrymme för förberedelser inför och efter 

utflykterna, där även barnen är med och planerar. Förberedelser 

kan till exempel innebära att barnen tittar på ett fiskeprogram på 

tv. De flesta av barnen tycker det är roligt och pratar mycket 

med de vuxna om vad de ska ha med sig och vad de ska göra.  

 

Något som vi anser vara utmärkande för HC är att barnen 

framstår som okoncentrerade och har svårt att anpassa sig, vilket 

kan tolkas som att de inte ser meningen i det de ska göra. 

Försöker barnen anpassa sig genom att arbeta självständigt kan 
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de få motargumentet att de borde be om mer hjälp. Som vi 

nämnt tidigare vill en pojke gärna arbeta själv och säger ifrån 

direkt när någon vuxen kommer, uppgifterna lämnas sedan till 

lärare för rättning och han får då en tillsägelse om att han borde 

fråga mer. Barnen hävdar sig både fysiskt och verbalt inte bara 

mot varandra utan även till de vuxna. Barnen disciplinerar ibland 

varandra och även de vuxna, men oftast söker barnen konflikt 

genom att fälla nedlåtande kommentarer till varandra och de 

vuxna. Språket används mer för att förstärka och komplettera 

andra handlingar istället för att på ett verbalt plan lösa konflikter. 

Som ett exempel kan vi nämna att när en uppgift är svår att lösa 

kan papperet kastas iväg med några väl tilltagna ord. Klimatet på 

HC tycks präglas av att barnen har ett snävt handlingsutrymme 

som samtidigt är stort. Snävt i den meningen att barnen befinner 

sig i en avgränsad del av skolan, med ett fåtal barn och vuxna 

runt omkring sig som redan har en bestämd uppfattning om vad 

barnet är för någon.162 Stort i den bemärkelsen att barnen är 

densamma hela tiden antingen de har lektion eller är på rast. 

Dessa handlingsutrymmen skapas i relationerna mellan vuxna 

och barn. 

 

De vuxnas explicita mål är att anpassa verksamheten till barnen 

men ibland leder den anpassningen till att lektion och andra 

aktiviteter flyter samman, vilket även tangerar de vuxnas roller. 

När är de lärare eller fritidsledare? Den otydliga gränsdragningen 

mellan lektion och andra aktiviteter samt de vuxnas roller visar 

                                                        
162 von Wright, (Göteborg, 2000), s. 193ff 
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sig genom avbrott och störningar i verksamheten såsom; 

telefonsamtal, radio som spelar, påslagen tv, något barn gör inte 

som de vuxna vill, material som inte hittas samt vuxna som sitter 

och pratar i barnens arbetsrum. Detta påverkar barnen antingen 

genom att de tappar fokus eller så stärker barnen sin position i 

dessa situationer genom att fälla nedlåtande kommentarer till de 

vuxna som upplevs som otrevligt och barnet tillrättavisas. En 

lärares uttalande konkretiserar att det inte finns någon tydlig 

gränsdragning mellan lektioner och andra aktiviteter genom att 

exemplifiera med ett par specifika situationer: 

 
A: /…/Ett exempel är att jag tycker att där deras 

bänkar står och är ett arbetsrum där gör man ju 

inget annat än att man arbetar för vi har ganska 

många rum att tillgå. Där ska det va lugn och ro. 

(paus) Det är inte så länge sen som jag såg att dom 

här vuxna kollegerna och samtliga barn utom ett 

ligger och kravlar på golvet medan jag och en 

annan kille håller på med glosor å ska ha lugn och 

ro och till slut så känner jag bara nähä efter att ha 

sagt till så får jag bli förbannad och ryta i jag tror 

inte att dom riktig har förstått att vi jobbar glosor 

här oj då kanske vi ändå ska gå ut och brottas i 

mysrummet eller nånting. Eller i morse eller va det 

igår morse då dom inte hunnit ätit färdigt frukost 

jag tog med mig boken in och läste då. Då börjar 

en av mina kollegor brottas med en kille, då tappar 
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dom andra koncentrationen å börjar snacka så det 

är väl/…/163  

 

Anna uttrycker ett missnöje med att inte vuxna föregår med ett 

gott exempel och visar barnen tydligt när det är lektion eller inte. 

Uttalandet pekar även på att läraren efterfrågar en ömsesidig 

respekt mellan barn och vuxna. De vuxna ska inte hjälpa till med 

att störa andra elever som sitter och arbetar och Anna vill att 

klassrummet ska vara ett arbetsrum. Att lektioner och andra 

aktiviteter flyter samman snuddar även vid vilka förväntningar 

som finns på barnen. Samma lärare ger till uttryck i intervjun att 

detta ibland kan vara problematiskt när frågan ställdes om alla 

vuxna på HC har samma förväntningar på barnen: 

 
B:  Har ni samma förväntningar på barnen?  

 

A:  Nej, nej jag tror inte det jag tror nog att jag är den 

jag vet att jag är den enda som har förväntningar 

över att dom ska nå bra i sina skolresultat. Jag 

menar att det hör ihop med deras självbild att 

känner man att man lyckas med nånting matte, 

svenska, engelska som är rätt lätt att värdera liksom 

att se hur mycket har jag lyckats med vad har jag 

klarat så att- värdesätter, vad ska jag säga- Då 

känner man sig nöjd också, med sin vecka över vad 

man gjort medans mina kollegor tycker att så länge 

en dag inte varit bråkig, å endag har varit behaglig så 

är dom nöjda, å att barnen har kommit å jag förstår 

                                                        
163 Intervju med Anna 2002-12-18 
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deras mål. Men mina visioner är mycket högre jag 

vill visa att jag har stora förväntningar för att då 

tror dom kanske att dom kan införliva dom 

förväntningarna så jag nöjer mig inte mä att det va 

bra att du kom idag utan jag vill att man ska göra 

nånting varje dag. Att man ska känna sig nöjd med 

det (paus) för hur den än är så är ju målet att dom 

ska tillbaka. Det är inte någon uppbevaring för 

barn som inte fungerar i skolan utan det är en plats 

som man ska utvecklas å komma tillbaka till skolan 

fast på sina villkor kanske. (paus) Å det är ett 

problem.164 

 

Annas uttalande åskådliggör att det finns olika förväntningar på 

barnen bland de vuxna på HC. De vuxna har konkurrerande 

definitioner om och varför verksamheten finns och vad den har 

för målsättning. Anna vill att barnen ska uppnå goda skolresultat 

och på så vis påverka barnens självbild, till skillnad från sina 

kollegor som tycker att det viktigaste är att dagen fortgår utan 

komplikationer. Implicit visar det vilka uppfattningar och 

attityder som råder om barnen men även vilka förväntningar 

som finns. Detta pekar även på vilken social position barnen har. 

Om målet främst ligger vid att barnen kommer dit och har ett 

gott uppförande eller att målet dessutom är att de ska uppnå 

goda skolresultat. Det här anser vi tala för skilda uppfattningar 

och attityder om barnen. Omgivningen påverkar således barnens 

självbild samt vad som händer i det mellanmänskliga samspelet 

mellan barnen och de vuxna. Det finns en tendens att det 
                                                        
164 Intervju med Anna 2002-12-18 
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punktuella perspektivet har övertaget på HC och frågan som 

ställs är vad barnet är för någon istället för att fråga vem barnet 

är.165 Hårddraget blir konsekvensen av detta att i det här 

sammanhanget stannar uppfattningen om barnen vid att de ses 

som notoriska skolkare och att barnen även ser sig själva som 

sådana. Förväntningarna avstannar vid att det räcker med att 

barnet kommer till HC, vilket gör att även barnen själva tar till 

sig detta som sin enda målsättning. Vid våra observationer 

upplevde vi en skillnad efter att träningsskolans lokaler blev 

lediga så har en större anpassning till barnen blivit möjlig i den 

rumliga aspekten. En gränsdragning om vad som är arbetsrum 

och fritidsrum har blivit tydligare. Tidigare använde barnen sitt 

klassrum både till rast och till lektion och den uppdelningen 

verkar ha underlättat för eleverna att samla sig och bli mer 

fokuserade. 

 

En återkommande upplevelse av dagen som vi hade när vi gjorde 

observationer var att den största delen av dagen ägnades åt andra 

saker än det man normalt förknippar med undervisning. En 

förklaring fick vi under intervjun med Peter i samband med att vi 

frågar om vad han tror att barnen tycker om att gå på HC. I det 

andra exemplet ges ett exempel på vad och varför det är så 

viktigt. Först berättas återigen om föräldrarnas brister, sedan 

kommer han in på hur de arbetar med barnen: 

                                                        
165 von Wright, (Göteborg, 2000), s. 193ff 
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P:  /…/ Då blir det här ett lättare fall för dom att 

komma hit för här kan dom föra ungefär samma 

diskussioner som hemma, fast här får dom större 

motstånd. De får en annan styrning dom blir 

stoppade men här sitter det ju ändå människor som 

ändå är medvetna, om att därmed inte att säga att 

andra lärare inte är medvetna klart att dom är 

medvetna dom också, men dom har inte den lyxen 

av att vara medvetna.  

L:  Ja just det  

P:  Men här har vi den lyxen i och med att vi är fler på 

färre barn vi kan föra diskussionen vi kan komma 

fram till brottet där dom tycker att dom inte 

behöver göra nånting, föra diskussioner, vi kan 

argumentera, vi kan bråka mä dom vi kan hålla på 

en timma, två timmar mä dom å bara tjafsa mä 

dom, att dom ska göra nånting. Å det är det dom 

behöver dom behöver känna det att det finns ett 

stopp. Dom behöver förstå att det finns människor 

som orkar fullfölja det där stoppet hur lång tid det 

än tar. Det kan ta en vecka det där stoppet men det 

står kvar ändå det är nånting som dom här barnen 

saknar, prata problem. Så att det är klart att dom 

trivs mycket bättre här för här får dom ju den stora 

uppmärksamheten som dom behöver. Det räcker 

inte med dom här 10 min uppmärksamhet för att 

dom har inte mycket annan uppmärksamhet. Dom 

förstår inte varför andra barn ska få både 10 min 
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uppmärksamhet dom ser- hela den andra klungan 

tillsammans får ju mer än vad dom får då. Fast 

dom har fått lika mycket varje individ men det ser 

ju inte dom. Dom klarar inte det allting ska va 

väldigt upprätt rättvist å så vidare. Dom känner sig 

försmådda å undanskuffade å undertryckta (paus) 

så är det va hela tiden.166  

 

På HC har de inget emot att ta diskussioner, det är ungefär som 

hemma men på HC får de motstånd och mer styrning. Peter 

jämför med de andra lärarna och menar att på HC är man 

medveten om problemen tillskillnad från de gamla lärarna. De 

har förmånen att de kan diskutera tills de kommer fram till 

orsaken även om det tar en, två timmar eller en hel dag. Peter 

menar att barnen behöver känna att det finns ett stopp och 

förstå att det finns människor som orkar fullfölja 

argumentationen även om det tar väldigt lång tid. Genom detta 

trivs barnen bättre på HC menar Peter, eftersom någon ger dem 

den uppmärksamhet de behöver. När de gick i vanlig klass 

förstod de inte att de fick lika mycket uppmärksamhet som de 

andra barnen trots att de fick det. Det är viktigt med rättvisa 

annars känner de sig undanskuffade och försmådda. 

 

I ljuset av detta kan vi lättare förstå vad vi upplevde under 

observationerna, att stora delar av dagen användes till att 

diskutera och bråka om sådant som vi upplevde som småsaker. 

Vi förstår det här som att det viktigaste med HC är att försöka 

                                                        
166 Intervju med Peter 2003-02-17 
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fostra eleverna till ett bättre beteende. Här blir det även tydligt 

att personalen ser olika på hur barnens problem ska lösas 

beroende på situation. Peter anser att den bästa lösningen är att 

argumentera och diskutera med barnen i all oändlighet. I det här 

fallet strävar de vuxna efter att lära barnen vilka de är istället för 

att i någon större utsträckning arbeta för vad de kan bli.167 I 

andra situationer har personalen andra uppfattningar; till 

exempel när det gäller barnens möjligheter till förhandling: 
 

A: :/…/Å det har blivit tydligt ofta när vi har 

träffat föräldrarna, att (paus) det är alltid 

förhandling om vad det är som ska gälla. Är det 

den eller den tiden eller vilken plats är det. Nej 

dom är alltså mästare på att manipulera vuxna 

dom här. Å dom försöker hela tiden förhandla 

uppgifter, tider med oss också å dä är det 

tuffaste i det här jobbet att hela tiden va 

konsekvent.168 

 

Barnen försöker alltid förhandla om uppgifter, tider eller platser. 

Genom att alltid förhandla har de blivit mästare på att 

manipulera vuxna och det är jätteviktigt att som lärare att hela 

tiden vara konsekvent och inte ge vika för barnens försök till att 

förhandla. HC ska vara den fostrare som man anser att 

föräldrarna inte klarar av. Ju mer HC tar på sig den rollen desto 

                                                        
167 Frykman, (Lund, 1998) s. 64f 
168 Intervju med Anna, 2002-12-18 
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mer kommer barnen att uppträda som de gör hemma eftersom 

det skapas utrymme för det, Anna fortsätter: 

 
A: Å det blev väldigt tydligt för mig när vi hade 

studenter. Då märkte jag att (paus) det va en tjej 

som skulle hålla en värderingsövning då eller en 

demokratiövning å direkt,- hon hade gjort upp 

grupper, å direkt så opponera dom sig ”vi ska va 

ihop istället” å gör det då säger man då. Å det gör 

man va för det spelar inte så stor roll men just nu 

gör det dä för dom märker att dom hela tiden kan 

vinna det här förhandlingsläget. Så att det är himla 

tufft att va konsekvent hela tiden, å säga nej det är 

jag som bestämmer. Nej, nej det är ((väldigt elaka 

människor man är tvungen att va när man jobbar 

på Hjälpcentrum)) nej men är tvungen att va 

väldigt tydlig å det upptäcker man snart.169 

 
Anna säger att hon såg det extra tydligt när lärarstudenter skulle 

genomföra en demokratiövning med barnen. De grupper som 

var bestämda på förhand ville barnen ändra och själva bestämma. 

Lärarstudenterna gick med på kraven för de såg inte vilka 

problem det för med sig när barnen upptäcker att de vinner 

förhandlingsläget. Anna anser att det är viktigt att vara 

konsekvent och hela tiden vara den som bestämmer. Här blir det 

tydligt att det är barnen som är problemet, kommunikationen ska 

vara enkelriktad, läraren ska bestämma och barnen ska vara 

snälla och lyssna. När två lärarstudenter gick med på barnens 

                                                        
169 Intervju med Anna, 2002-12-18 
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krav att själva få bestämma grupper under en övning i demokrati, 

såg de inte vilka problem detta förde med sig. Barnen får aldrig 

vinna – då har lärarna förlorat. Här är det svårt att tala om 

intersubjektivitet när barnen ses som ensamma subjekt som ska 

påverkas endast i en riktning och det är i den riktning som hon 

pekat ut.170 Vi ser det som att läraren arbetar och tänker utifrån 

ett punktuellt perspektiv,171 och om vi använder en populär 

metafor, kan man säga att barnen ses som ett tomt kärl som ska 

fyllas med innehåll, och innehållet ska vara bestämt av lärarna på 

HC. Det finns och får inte finnas något handlingsutrymme för 

barnen att själva få vara med och bestämma hur till exempel en 

demokratiövning bäst kan genomföras. I föregående analys har 

vi försökt skapa en bild av barnen och försökt förstå hur deras 

agerande kontra de rådande attityder och uppfattningar om 

barnen ser ut. Analysen pekar på att barnen på olika sätt försöker 

utvidga sitt handlingsutrymme genom skilda strategier, men 

också att barnen förvärvat de uppfattningar och attityder de 

vuxna har om dem i sin egen självbild. Barnen agerar efter de 

förväntningar som finns men med olika tillvägagångssätt. Det 

leder in oss på nästa tema; där vi ser till på vilket sätt barnen 

stämplas av omgivningen. 
 

                                                        
170 von Wright, (Göteborg, 2000) s 49ff 
171 Ibid. s. 149ff 
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Stämplingen och den retrospektiva karriären 

Barnens definition av stämplingen 

Vid flera tillfällen när vi varit på HC har barnen sagt till dom 

vuxna att de har damp eller att ”vi är ju ändå bara dampbarn” de 

vuxna har vid sådana tillfällen oftast inte svarat alls eller bara sagt 

något i stil med ”nej ni har inte damp” utan att närmare förklara 

varför de inte har det eller ifrågasatt varför barnen tror att de har 

diagnosen damp. När vi frågar assistenterna om vad de tror att 

barnen anser om att vara på HC får vi en tolkning av varför 

barnen tillskriver sig själva som ”dampbarn”: 
 

D:  /…/ Ja dom säger ju det att dom har ju kommit in 

här nu så då känner dom det. Hur det va innan 

dom kom hit, å hur det är nu, å så känner dom att 

om dom kommer tillbaka kan det blir likadant igen. 

Så då jag kan känna dä att dom kanske har fått 

stämpeln man har gått häruppe å då kanske man 

har fått den här stämpeln att man är dampbarn. Då 

kanske dom är liksom rädd för att komma dit igen. 

”Du är ett damp barn” ungefär Jag tror det va förra 

veckan vi va å hälsade på hos en kille som har gått 

häruppe. Då liksom dom gömde sig asså bakom 

skåp å så där livrädda va dom- asså barn va dom 

livrädda för.  

L:  Ja  
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D:  Barn i sjätte, sjunde klass (x) ja dom har fått den 

här stämpeln på sig. Å tycker dom väl att dom har 

damp fast dom har inte damp.172  

 
David använder själv ordet stämpel för att beskriva vad barnen 

känner. Han anser även att barnen är rädda för att komma 

tillbaka till skolan för att de har fått stämpeln som “dampbarn”. 

David menar att barnen är livrädda för de andra barnen, genom 

att han i den här situationen tolkade att barnen gömde sig bakom 

skåp för att de var rädda. I andra situationer har de vuxna 

berättat att barnen ofta är på sin gamla skola för att busa. Vi 

frågar oss om barnen kan ha busat med de vuxna när de gömde 

sig bakom skåpen? Är tolkningen att barnen är livrädda på sin 

gamla skola ett sätt för de vuxna att ytterligare förstärka barnens 

avvikelse gentemot barnen i den vanliga skolan? Davids poäng är 

att barnen har fått stämpeln damp, vilket har fått konsekvensen 

att barnen själva tror att de har damp. 

 

Vår tolkning är att vi ser det som ett sätt för David att hantera 

sin medvetenhet om att barnen på flera sätt är avvikande. 

Genom att han tolkar situationen som att barnen är rädda för 

sina skolkamrater bekräftas att barnen identifierar sig själva som 

någon med damp och då kan även det avvikande beteendet 

motiveras och legitimeras. Genom att även andra till exempel 

barnen på deras gamla skola tillskriver dem en identitet som 

”dampbarn” befästes stämplingen på flera plan. Dels genom att 

                                                        
172 Intervju med David, 2003-02-17 
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de vuxna på HC accepterar att barnen kallar sig ”dampbarn” dels 

genom att barnen själva försöker rekonstruera sitt ”me” genom 

att söka bekräftelse för en identitet som någon med damp.173 

Barnen kan genom självstämpling sägas vilja föregå andras 

stämpling genom att stämpla sig själva som avvikare.174 Vi ser att 

termen damp används som en metafor för något annorlunda. 

Detta kan legitimera både ett avvikande beteende och de 

konsekvenser det får för individen.175 Barnens vilja att definiera 

sig själva som någon med damp och omgivningens tillskrivning 

av dem som ”dampbarn” blir en generaliserande term för barn 

med avvikande beteende. Rekonstruktionen är dock inte 

fullständig barnen har förstått att de är stämplade men de har 

ännu inte nått det sista stadiet i stämplingen, som inträder när de 

obehindrat kan röra sig mellan sina likar på HC och de 

”normala” som de möter i den gamla skolan.176 Hjälpcentrum 

blir en ideologi där barnen kan umgås med varandra utan att 

känna sig stämplade men i kontakten med skolelever i deras 

ordinarie skola blir de rädda och håller sig undan.177 Egentligen 

är inte det intressanta vilken namn man ger stämplingen utan på 

vilket sätt stämplingen påverkar barnens handlingsutrymme och 

framtida möjligheter. Genom att de av skolan definieras som 

avvikare har de flyttats från den vanliga skolan till en plats 

avskild från skolan tillsammans med andra med liknande 

                                                        
173 Mead, (Lund, 1976) s. 132ff 
174 Hilte, (Lund, 1996) s. 122 
175 Goffman, (New York, 1990) s. 16 
176 Leissner i Berg (Stockholm, 1975), s. 141 
177 Ibid., s. 141 
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stämpling.178 Nedan kommer vi att redogöra några av de skäl 

som personalen på HC anger som till att barnen är avvikande för 

att få ökad förståelse för varför verksamheten ser ut som den 

gör. 

Hjälpcentrums definition av barnens avvikelse 

Peter menar att HC behövs för att dagens skola ”inte är en skola 

för alla” på grund av mindre lärarresurser och större klasser 

kommer barnen, som han kallar ”de svaga” att slås ut. Särskilt 

tydligt blir det för de barn som inte har någon diagnos,179 de 

”sociala barnen” Vidare berättar han om att de här barnen 

behöver vuxna som bryr sig om dem och står ut med dem. 

vuxna som är lite mer krävande än vad de är vana vid. 
 

B:  Jag vet vi pratade om, jag tror det va första gången 

vi var här så prata vi just om olika släkter å att det 

går i generationer du är lite inne på det igen eller?  

/.../ 

  

P:  Den där diskussionen har jag haft uppe med många 

delar av samhällsbiten, polisen, å socialen och så 

vidare.Tyvärr så är det så här att mönstrena går 

igen. (paus) Har det vart föräldrar som har haft 

problem i skolan så smittar dom på nåt sätt av sig 

till barnen. Jag har svårt å tro att det skulle va 

genetiskt, för om man tittar på dom här killarna. Så 

är det ju intelligenta killar, smarta killar som 

                                                        
178 Leissner i Berg (Stockholm, 1975), s. 134 
179 Till exempel damp, ADHD dyslexi 
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verkligen skulle kunna klara av det, men dom har 

inget tålamod, dom har ingen- dom har ingen inre 

styrka att hänga i, dom är inte nyfikna utan dom är 

bara fokuserade på deras omedelbara behov typ va 

kan det va pengar, tobak dom omedelbara 

behoven. Å dom kan liksom inte se lite längre utan 

dom täcker bara upp det närmsta (xx) hela tiden.180 

 
Peter menar att orsaken till att barnen är som de är ligger i deras 

familjer och han har försökt att få bland annat polisen och 

socialförvaltningen att uppmärksamma detta. Barnens problem 

grundar sig i att även deras föräldrar har haft problem i skolan. 

Peter uttrycker det som en smitta, och öppnar genom detta upp 

för en tolkning att barnen bär på någon form av sjukdom som 

gör att de inte klarar skolarbete. Sjukdomen är ärftligt betingad 

men Peter tror inte att det är något genetiskt eftersom han anser 

att barnen är smarta och intelligenta. Intelligensen finns men, det 

finns alltid ett men; och om vi tolkar Peter rätt är det här som de 

fått ärva från föräldrarna; de saknar tålamod, de har ingen inre 

styrka, de är inte nyfikna och det är bara de omedelbara behoven 

i form av tobak eller pengar som de har möjlighet att tillgodo 

göra sig. Dessa egenskaper är med andra ord något som både 

barnen besitter och även föräldrarna eftersom det är de som har 

smittat dem.  

 

Peter relaterar till sjukdomstermer som smitta när han berättar 

om barnens avvikelse trots att HC hela tiden hävdar att de är till 

                                                        
180 Intervju med Peter 2003-02-17 
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för barn utan diagnos. Vi tolkar detta som att han menar att 

barnens problem grundas i att föräldrarnas sociala position har 

smittat eller överfört normer och värderingar på ett sätt som gör 

att det biografiska schemat inte längre går att ändra. Barnens 

karriär är redan definierad. Föräldrarnas problem i skolan har 

reproducerats på barnen och deras förmåga att klara av skolans 

förväntningar att vid vissa fastställda tidpunkter nå bestämda 

kunskapsmål.  

 

En annan tolkning av Peters tankegång om barnen är kopplingen 

till Paul Willis resonemang där man skulle kunna hävda att 

barnen skapat en motkultur till skolans normer genom att de 

uppvisar ett beteende som skolan uppfattar som en fokusering 

enbart på de omedelbara behoven. Det barnen bär med sig 

hemifrån passar inte in i den officiella skolkulturen.181 Detta 

skulle kunna tolkas som ett sätt att hitta frizoner, där barnen 

själva kan råda och bestämma vad som är viktigt och inte. 

Barnen ser inte något behov av att ta till sig skolans krav på 

återhållsamhet för att förvärva kunskap och på så vis investera 

för något som komma skall i vuxen ålder. Deras biografiska 

schema är redan fastställt genom det sociala ursprunget och en 

konsekvens blir att även barnens beteende ses som naturligt. 

HC:s främsta uppgift i detta sammanhang är att barnen ska 

fostras till någon istället för något.182 Detta anknyter till vilken 

social kompetens som anses viktig att förmedla till barnen. 

                                                        
181 Willis, (Göteborg, 1991) 
182 Frykman, (Lund, 1998) s. 31 
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Det är inte bara genom arv barnen har blivit som de blivit. 

Lärarna och Assistenterna på HC talar nästan uteslutande om 

barnen i generella termer, vi har valt en excerpt där föräldrarnas 

arbetslöshet anges som en orsak till barnens problem. Eftersom 

man ser föräldrarna som skäl till att barnen har utvecklat ett 

avvikande beteende vill man även att de ska vara med på HC och 

på det sättet förändra barnen. 

 
M: Våran tanke var även att vi skulle ta med 

föräldrarna alltså dom här barnen har ju nästan 

(paus) alltid arbetslösa föräldrar (paus) och som har 

abdikerat i sin föräldraroll. (paus) Som har gjort att 

dom har inte något att säga till om för att barnen 

har tagit herraväldet och då vill vi liksom (paus) få 

med oss föräldrarna för att dom skulle växa i sin 

roller.(paus) Ja det va en pappa exempelvis som va 

snickare. Hade han varit genom att vara med 

barnen å snickra så att han fick en status hos dom 

andra barnen och i och med det får man också 

status hos sitt eget barn. Att man alltså (paus) så vi 

tyckte att vi hade täckt in alla bitar.183 

 

Marianne menar att nästan alla barn i samma situation har 

arbetslösa föräldrar och att de även har gett upp sin roll som 

förälder och låtit barnen ta över. Marianne använder ordet 

abdikerat när hon beskriver föräldrarnas oförmåga att klara av 

                                                        
183 Intervju med Marianne 2002-12-11 
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sina barn vilket skulle innebära att de helt avsagt sig sitt 

föräldraskap. Vi frågar oss hur tanken med att föräldrarna att 

växa i sina roller kan realiseras? Hur kan man växa i en roll som 

man inte alls behärskar? Marianne menar att föräldrarna kan göra 

detta genom att visa barnen att de är duktiga på något till 

exempel skulle en före detta snickare kunna snickra med barnen. 

Vi tolkar detta som att Marianne anser att föräldrarnas 

arbetslöshet har gjort att barnen ser ned på sina föräldrar och 

gjort att de inte bestämmer i familjen. Lösningen är att höja 

statusen på föräldrarna genom att påverka förälderns status hos 

de andra barnen och följden blir då att föräldern även får högre 

status av det egna barnet. Vi undrar dock vad arbetslöshet har 

med oförmågan att hantera sitt föräldraskap att göra?  

 

Mariannes tolkning är att barnens har liknande biografiska 

scheman i den bemärkelsen att deras föräldrar är arbetslösa och 

har avsagt sig sitt föräldraskap. Arbetslösheten har inneburit att 

föräldern flyttats till en lägre statusposition som har fått 

konsekvensen att de har misslyckats med att ge barnen de 

informella regler och normer som skolan anser vara nödvändiga. 

Den informella socialisationen har inte varit tillfredsställande. 

Föräldrarna är stämplade genom sin arbetslöshet och en 

konsekvens av detta har inneburit att de även förlorat sin roll 

som förälder, stämplingen är således dubbel. Barnens 

retrospektiva karriär är grundad i föräldrarnas oförmåga att 

socialisera barnen. Barnens biografiska schema är i viss mån låst 

men det kan förändras om föräldrarnas statusposition 

uppvärderas genom att de visar barnen att de är bra på något. 
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Genom att rekonstruera föräldrarnas karriär kan även barnens 

resocialiseras till att anamma skolans normsystem. I exemplen 

ovan har föräldrarna på två olika sätt definierats som orsaken till 

barnens ”sociala oförmåga” antingen genom arv som gör 

gällande att social oförmåga är smittsamt och således blir det 

svårt att förändra barnen eftersom det biografiska schemat redan 

har fastställt hur det kommer att bli från en generation till en 

annan. I det andra exemplet är det arbetslöshet som är grunden 

till barnens ”sociala oförmåga” arbetslösheten har gjort att 

föräldern inte längre kan upprätthålla sitt föräldraskap och därför 

vill HC förändra barnens syn på förälderns status genom att de 

får visa att de kan något. Konsekvensen blir i båda fallen att vare 

sig barnen själva eller skolan som institution har något med det 

som man definierar som social oförmåga att göra, föräldrarna bär 

allt ansvar till att det blivit som det blivit. Nedan fortsätter vi 

resonemanget genom att se till hur barnen anses avvika ifrån den 

officiella skolkulturen. 

 

Tobak och omedelbara behov 

Barnens biografiska schema är som vi tidigare beskrivit grundat i 

föräldrarnas egna svårigheter i skolan. Vad får det för 

konsekvenser för hur de utvecklar sin karriär på skolan? Vad 

anger lärare och assistenter som avvikande beteende? Anna 

pratar om hur det kunde vara att arbeta med barnen, när de 

fortfarande befann sig i lokaler i anslutning till skolan, genom att 

ge ett exempel på hur en av pojkarna var. Hon ger också en 

förklaring till elevernas problem: 
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A: En annan kille eh (paus) var bara nere och stöka 

till. Han har varit på skolan, han har åkt buss till 

skolan eller blivit skjutsad till skolan sen har inte 

han orkat med. Å då har han drivit omkring å gjort 

hyss å dä är liksom, då när vi höll till på skolan så 

gick vi med block och penna som detektiver å 

försökte, va vad det han gjorde och när gjorde han 

det och vem blev slagen och vilka vittnen och dä va 

liksom stora block, stora böcker om vad som 

hände under dagarna. (paus) Orolig, måste spela 

nån slags allan kommer in och går ut igen mycket 

av det här tror vi grundar sig att man alltså har 

ganska starka tobaksbehov (paus) att man inte 

alltså man får inte snusa eller röka å så måste man 

gå ut å fixa dom här cigaretterna det är jätte 

jobbigt.  

B:  mm  

A:  Å hitta dom i huvudtaget å har man pengar, har 

man inte pengar så måste man först fixa pengar. Så 

där så det här travandet va ju ett- en del i att man 

var tvungen att tillgodose sitt tobaksbehov då. 

(suck) Eh han har ju varit på skolan men har alltid 

kunnat fixat, å varit i. Jag pratade med hans NO 

lärare å han har sagt det dom få gånger som den 

här killen va där då va man tvungen att skicka ut 

honom för han kunde inte uppföra sig (paus) så att 

han åkte ut helt enkelt.184 

                                                        
184 Intervju med Anna 2002-12-18 
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Det är på grund av bristande ork som först anges som orsak till 

att skolarbetet inte kan skötas. Den bristande orken har gjort att 

han har drivit omkring, bråkat, spelat allan och gjort hyss. 

Lärarna såg som sin uppgift att föra dagbok över allt som hände 

under en dag samt att ta reda på om det fanns några vittnen. 

Senare i citatet berättar Anna om en annan förklaring än den 

bristande orken som orsak till pojkens problem. Hon tror hans 

icke önskvärda beteende grundas i att han har ett stort 

tobaksbehov. Eftersom man inte får snusa eller röka måste man 

fixa cigaretter och det kan vara svårt och det blir ännu svårare 

om man dessutom måste få tag i pengar. Här anger Anna att är 

stämplingen har sin grund i ett beroende av tobak. Det starka 

begäret av tobak har fått konsekvensen att det primära för 

pojken är att tillfredsställa sitt begär. På grund av att det är svårt 

att få tag i tobak får det konsekvensen att han måste bråka och 

spela allan istället för att gå på lektion. Anna såg som sin uppgift 

att vara detektiv och anteckna och föra dagbok över allt som 

tobaksbegäret orsakade. 

 

Varför får tobaksbehovet dessa proportioner? I våra öron låter 

det excerpten mer som ett exempel på en narkomans jakt på 

narkotika.  Vi kan inte veta varför läraren tror att tobaken har en 

så extrem betydelse för pojkens förmåga att sköta skolarbetet 

men en tolkning är att stämplingen redan är definierad i det 

biografiska schemat genom det sociala ursprunget, och genom 

detta blir tobaksbegäret ytterligare ett normbrott som förstärker 

barnets identitet som stämplad. Tobaksbegäret är ju också ett 
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problem som går att råda bot på. Vår tolkning är att man 

försöker finna fysiska problem som grund för barnens problem 

eftersom dessa är möjliga att förändra – blir pojken av med sitt 

enorma tobaksbehov kan han koncentrera sig på skolarbetet. I 

det här fallet är det barnens ”I” istället för barnens ”me”185 som 

behöver förändras, det yttre tecknet rökningen, är den stämpel 

som behöver åtgärdas för att barnen ska kunna passera som 

normala. En annan avvikelse som dessa barn har är en jakt på 

omedelbara behov och konsumtion som till exempel visas nedan 

i samband med att Peter berättar om HC:s budget:  
 

P:  /…/Såna här killar som behöver massa med 

upplevelser. Vi kan inte bara gå omkring å göra 

gratisgrejor. Det går inte vi måste söka ut å få dom 

att tycka att omvärlden är intressant å att det finns 

andra saker än deras jakt på småsaker. Livet kan 

inte va helt fantastiskt för att man råka få en ny 

mobiltelefon, varje gång å där försöker jag visa 

dom att varje gång dom kommer mä en ny mobil. 

Vi har ju telefon va ska du med den till. Å så har 

dom sen inte mä sig den ändå då så det är bara 

nyhetens behag i en vecka. Så är det häftigt men 

sen så skiter dom i det. Å det är klart dom känner 

total ofredsställelse om det är bara nya saker som 

kan tillfredsställa dom. Då är det ju inte bra dom 

går ju sönder vart efter dom blir trasig dom blir 

fula dä är inget kul så det är det som är problemet. 

Vi måste kunna visa dom vettiga saker, roliga 

                                                        
185 Mead, (Lund, 1976) s. 132ff 



100 

arbeten, intressanta upplysningar som inte blir 

gamla som inte går sönder utan dom kan spara dä 

inom sig å att dom kan känna sig stolta över dom 

delarna/…/186 

 

Peter anger inte tobaksberoendet i sig som en orsak till 

problemen utan bristen på rätt typ av upplevelser som barnen 

saknar. Barnen behöver upplevelser, de behöver komma ut och 

se att omvärlden är intressant. Detta för att barnen ska lära sig 

förstå att deras konsumtionsbehov i form av mobiltelefoner inte 

är så fantastiskt. Sådana saker finner barnen total 

otillfredsställelse i efter en vecka menar Peter. Hjälpcentrum ska 

kunna visa barnen bra saker istället, saker som inte går sönder 

som dom kan spara inom sig och känna sig stolta över. Peter 

menar att barnen kan komma över sin sociala oförmåga genom 

att HC lär ut vad som är bra upplevelser eftersom barnen saknar 

förmåga att själva avgöra detta. Nedan förtydligas resonemanget 

och barnen tillskrivs egenskapen att de är lättpåverkade vad det 

gäller ungdomskonsumtion i form av deras klädstil, vilket också 

är ett störande moment förutom tobaksbehoven:  

 
P: /…/ Dom här extra behoven dom tar till sig, att 

skaffa cigarett vanor, snus vanor å så vidare. Det 

skapar ännu större hinder för dom här barnen sen 

då. Om man tittar på den här delen man kan se hur 

folk bär sig åt hur dom ska se ut och så vidare 

allting det här, stör ju,  måste se ut på ett speciellt 

                                                        
186 Intervju med Peter 2003-02-17 
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sätt, du måste ha speciella kläder för att tro att dom 

ska bli igenkända å dom är (paus) så starkt 

påverkade av det. Dom blir så lätt- du ska ha den 

här sortens byxor nu. Det spelar ingen roll att dom 

är bekväma eller inte men du ska ha dom för 

annars är du inte häftig. Allting sånt här påverkar så 

fruktansvärt lätt just dom här barnen dom ska ha 

exakt- det går inte med annat- med andra kläder, 

det är konstigt.187  

 

Peter menar att för dessa barn är det extra viktigt att följa modet 

och ha en viss typ av kläder och att se ut på ett speciellt sätt. Är 

det ovanligt och onormalt att barn vill ha en ny mobiltelefon 

eller en viss typ av klädstil? Vi tolkar snarast det här som ett 

exempel på vilka oerhörda krav det ställs på barnen som sedan 

tidigare redan har blivit stämplade. Det räcker inte med att 

stämpla barnen genom föräldrarnas brister. Har man väl 

förvärvat ett stigma blir det svårt att bli av med det. Att vilja ha 

den senaste mobiltelefonen eller en viss typ kläder blir här till ett 

problem som måste åtgärdas, för någon som passerar som 

normal skulle det väl knappast ses som en normöverträdelse att 

vilja och få tillgång till konsumtionsvaror? 

 

Under våra observationer på HC kunde vi över huvud taget inte 

märka något av att barnen hade någon överdriven längtan efter 

speciella kläder eller annan konsumtion. De hade enligt oss helt 

vanliga kläder för barn i högstadieålder. Om vi ändå ska försöka 

                                                        
187 Intervju med Peter 2003-02-17 
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förstå barnen genom att tolka Peter i resonemanget om att de 

har ett stort behov av att ha rätt kläder för att vara ”häftiga”, ser 

vi det snarast som ett sätt för barnen att visa att de är normala 

och vill vara som vanliga barn. Genom att deras yttre inte 

skvallrar om att de har blivit stämplade genom förflyttningen till 

HC kanske de lättare kan passera som normala på fritiden när de 

umgås med kompisar utanför HC. Vare sig det gäller 

mobiltelefon, klädstil eller tobak som ses som ett problem för 

pojkarna på HC är kontentan att hade det gällt ”normala” 

skolelever hade de kunnat önska sig hur många nya 

mobiltelefoner de velat utan att för den skull stämplas. 

Tobaksbehovet hade troligtvis inte setts med blida ögon, men de 

hade väl knappast på grund av det blivit föremål för en särskild 

undervisningsgrupp? 

 

Vår tolkning av hur lärarna och assistenterna på HC ser på 

barnens stämpling är att de grundas på olika sätt av föräldrarna 

och detta har fått konsekvensen att barnen bara ser till sina 

omedelbara behov och kan således inte förstå sitt behov av det 

skolan vill förmedla. Något signifikant för hur de vuxna på HC 

talar om problemen är att det bara är barnen eller barnens 

föräldrar som har skapat den sociala oförmåga som barnens sägs 

bära. Vi tolkar det som att skolan inte ser sig själv som en del i 

den problematik som skapats. Det är inte skolan som institution 

som är i behov av förändring utan passar man inte in i så flyttas 

man till en plats avskild från de andra eleverna. Nedan kommer 

vi att problematisera detta genom att se till hur verksamheten 

legitimeras av de som arbetar och har arbetat i verksamheten.  
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Legitimering av Verksamheten 
Verksamhetsbakgrunden i inledningen av uppsatsen visar att 

projektet sammantaget har stött på många hinder som har varit 

svåra att hantera. Likaså verkar verksamheten, förutom att skapa 

nya arbetsmetoder för barn som har det svårt i skolan, även syfta 

till att förhindra att barn vistas i oorganiserade och 

okontrollerade former på skolan. Öhlund hänvisar till Ingrid 

Sahlin och hävdar att många förebyggande ungdomsprojekt 

under 1980-talet har ändrats i karaktär från att ha varit inriktade 

på samhällsförändring till att istället förhindra samhälls-

förstöring.188 Anpassad till vår studie skulle detta antagande 

kunna sägas betyda att istället för att projektet uppmanar till 

förändringar i skolan så ligger strävan snarare vid att förhindra 

störningar i skolan. 

Officiell och inofficiell målsättning med HC 

I verksamhetsbeskrivningen av HC beskrivs att de explicita 

målen är att stärka elevernas självförtroende, skapa ett alternativt 

undervisningssätt, öka samarbetet mellan professioner och att 

stärka relationen mellan föräldrar och skola. Det sistnämnda 

skulle ske både genom att involvera föräldrarna i verksamheten 

men också genom att föräldrarna har undertecknat ett kontrakt, 

som talar om att i den här verksamheten måste deras barn 

lyckas.189 Dessa intentioner har kommit att genomsyra 

uppfattningen om och av HC trots att många av riktlinjerna har 

                                                        
188 Öhlund (Umeå, 1997) s. 43 
189 Ansökan om medel projektet ”Hjälpcentrum” (2001-10-01) 
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blivit naggade i kanten, dock kvarstår; viljan, uppfattningen och 

en strävan om att HC ska vara en tillgång och en chans för 

eleverna att lyckas.  
 

A:  /…/Dom har ju ingen diagnos där är ju ingen som 

har blivit diagnostiserade på nåt sätt, utan det här är 

ett Hjälpcentra för killar som inte har några andra 

rättigheter egentligen men har stor behov av att 

vara i en liten grupp./.…/ 

 

A:  /…/Det ska inte behöva finnas för man ska kunna 

tillgodose alla barn i skolan, men dom här barnen 

kommer inte till skolan och då måste man ge dom 

en chans under en period i livet att kunna finna ro 

och finna trygghet i skolan. För att sen kanske 

kunna hitta en medelväg för dom i skolan och 

kanske bara ska läsa vissa ämnen eller på nåt sätt 

hitta nånting så att dom får förtroende. För tyvärr 

kan jag väl säga dom barnen som vi har här har 

även föräldrarna tappat förtroendet för. Skolan och 

dom projicerar det direkt på barnen och barnen 

visar att skolan är värdelös (paus) och det är lite 

svårt det är en svår situation att jobba med. Så att 

vi jobbar ju inte bara med barnen utan vi jobbar 

också med föräldrarna./…/190 

 

Den officiella åsikten om HC:s legitimitet handlar om att lägga 

till rätta det som den ordinarie skolan brister i. Tanken är att de 

                                                        
190 Intervju med Anna 2002-12-18 
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enskilda barnens behov ska tillgodoses genom att konstruera en 

egen verksamhet med en mindre klass och många vuxna att 

tillgå. Anna betonar att det är en rättighet för barnen som ligger 

till grund för HC:s verksamhet. Läraren ställer sig emellertid 

negativ till den här typen av verksamheter men uttrycker 

samtidigt att det kan vara en väg för barnen att få en trygghet 

och en tilltro till skolan Vi tolkar detta som ett sätt att legitimera 

en särskiljande behandling men om ett förtroende ska genereras 

krävs åtminstone att ett visst utbyte sker i form av ett givande 

och tagande, det vill säga en tvåvägskommunikation. En 

segregerande behandling av barnen skapar snarare en 

envägskommunikation än en tvåvägskommunikation eftersom 

problemen lokaliseras till den enskilda eleven. I det perspektivet 

kommer förtroendet snarare att minska än att öka och det 

genererar en motsatt effekt. Detta tangerar även föräldrarnas 

förtroende när även de segregeras från den ordinarie skolan och 

det sociala utbytet blir näst intill obefintligt. Detta förstärker 

antagligen föräldrarnas negativa bild av skolan. Skolan förmedlar 

genom en segregerande behandling bilden att de uppkomna 

svårigheterna för barnen och att deras skolsituation beror på 

brister i den informella socialisationen. På motsvarande sätt 

innefattar den formuleringen att barnens beteenden och attityder 

tycks ingå som ett naturligt inslag hos barnen, det vill säga deras 

habitus.191 Det finns således inslag av socialisering när HC som 

verksamhet har åtagit sig uppgiften att återställa det förtroendet 

mellan föräldrar och skola. 

                                                        
191 Bourdieu, (Stockholm, 1986) s. 292 
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Syftet tycks vara att förändra barnen från ett icke önskvärt 

beteende till något som är önskvärt. Detta anknyter även till 

dikotomin avvikelse och normalitet. 
 

S:  /…/Idén byggde på att vi skulle ha något praktiskt 

att jobba med också och att vi skulle ha någon lokal 

utanför skolan. Vi skulle inte va för- bröt vi inte 

deras mönster- för oftast är det ju så att dom här 

har blivit så. Dom har ett visst mönster inför 

kompisarna så vi ville faktiskt ligga utanför skolan 

och då fanns inte dom här lokalerna, å så fort dom 

här lokalerna dök upp la vi ju ner det här med 

stallet det var ju bara en slags lösning för att få en 

lokal som låg utanför/…/192  

 

På HC blir detta perspektiv snarare en symbol för någonting, det 

vill säga en plats för barn som via sin informella socialisation inte 

passar in i den ordinarie skolan och avvikelsen tenderar att 

befästas i större utsträckning. Eftersom normalitet och avvikelse 

är nära relaterade till socialkontroll 193 tenderar den här typen av 

tankegångar att genomsyra verksamheten från idé till hur den 

fungerar idag. En annan lärare ger en mer nyanserad bild om 

varför: 

                                                        
192 Intervju med Sven, 2002-12-12 
193 Öhlund, (Umeå, 1997) s. 294  
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M:  /…/Dom här barna behöver ju- dom är 

skådespelare (paus) och behöver sin publik va och 

finns inte publiken då är man inte någon 

skådespelare. (paus) Det är liksom vad jag känner 

för att jag menar är man på skolgården då kan man 

ju blossa och vara döfräna. Det är ju jättehäftigt för 

att det står ju massor där som tycker att jag är 

döfrän. Men häruppe är ingen som tycker att jag är 

döfrän därför är det så viktigt att dom barna få va 

med likasinnade barn, tills dom känner att jag är så 

stark själva att dom har ro att göra det dom 

verkligen vill och inte det andra förväntar sig att 

dom ska göra./…/194 

 

Det främsta målet vid igångsättandet av verksamheten var att 

den skulle ligga utanför skolan för att eleverna skulle kunna 

förändra sitt beteendemönster. Även vikten av att barn med 

samma problematik skulle få vara tillsammans poängteras, vilket 

kan likställas med ordspråket ”lika barn leka bäst”. Vi tolkar i det 

här sammanhanget att stödinsatserna syftar till en disciplinär 

åtgärd för elever som brutit mot klassrummets ordning än till en 

rättighet. Genom att frånta eleven sin plattform att utöva ett 

visst beteendemönster var tanken att en verksamhet utanför 

skolan skulle förhindra eleven att växa in i ett negativt 

beteendemönster. Uttryckt på ett annat vis ska HC åstadkomma 

                                                        
194 Intervju med Marianne, 2002-12-11 
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en rollförlust hos den enskilda eleven.195 Men det är snarare en 

plattformsförlust HC får till stånd, inte en rollförlust. Vi tolkar 

det som att institutionen HC till och med kan förstärka 

avvikelsen. Genom att avskilja det avvikande från det normala till 

en egen plats, verksamhet eller institution betyder också att det 

blir till ett problem som ska åtgärdas.196 Detta skulle uppnås 

genom att plocka bort eleverna från skolan till en egen institution 

som i större utsträckning än den ”vanliga skolan” kan utöva 

social kontroll. 

Social kontroll 

Social kontroll har olika innerbörder beroende på kontext men 

här avser den åtminstone två skilda meningar. För det första är 

avsikten att elevens identifikation med sig själv som ska 

förändras. Hur och i vilken riktning den förändringen och 

inverkan får är beroende på hur attityderna mot eleven är och 

vilka uppfattningar som råder om eleven. För det andra innebär 

den sociala kontrollen att skolan undgår störande moment. 

Tidigare har vi lyft fram att de vuxna tolkar att barnen verkat 

vara rädda när de och de vuxna tillsammans besökt den ordinarie 

skolan. Vid en intervju frågade vi om barnen vistades nere på 

skolan frivilligt någon gång, vilket ger en annan bild av barnens 

agerade på sin ordinarie skola. 
 

B:  Är dom nere på skolan frivilligt nån gång?  

                                                        
195 Närvänen i Eriksson, Svensson (red.) (Linköping 1994) s. 101 
196 Leissner i Berg et al (Stockholm, 1975) s. 144  
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D: Nja dom går ju oftast dit i alla fall, två av dom efter 

skolan då. Å hänger tills skolbussen går å då blir 

det lite tjafs å så, stör lektioner å så. (xx) Så att det 

är två stycken som går ner dit ja gapar skriker å 

så./…/197 

 

Barnen går ibland efter skoltid till den ordinarie skolan och 

uppvisar ett störande beteende enligt David. Vilket kan tolkas 

som att de vill påminna tidigare lärare och skolelever om att de 

fortfarande existerar. Eftersom HC har tagit på sig eller blivit 

tillskriven den rollen att utöva social kontroll så sker det ibland 

även utanför HC:s verksamhet. 
 

P:  Å som jag har sagt då hellre det att dom är kvar här 

då, om vi sitter och pratar och dividerar med dom 

än att dom springer och gör ofog på byn. För det 

är väldigt lätt för dom när dom inte vet va dom ska 

göra och har massor av tid att slå ihjäl. Då gör dom 

dumheter och dom dumheterna kommer ju som en 

studs tillbaka till oss. Och så ska vi försöka reda i 

det och vi är dom enda som reder i det och det 

enda som görs är att dom lyfter telefonluren och 

ringer upp till oss och åtminstone gör dom det då, 

andra vuxna. Men vi får ju alltid själva reda i det 

och det är lite tufft och svårt.198 

 

                                                        
197 Intervju med David, 2003-02-17 
198 Intervju med Peter, 2003-02-17 
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Peter formulerar att det är bättre att eleverna är kvar på HC i 

väntan på skolskjuts hem istället för att vistas i oorganiserade 

eller okontrollerade former, vilket ofta leder till ett oönskat 

beteende hos eleverna. Peter upplever att det ligger på deras 

ansvar att reda ut följderna av vad barnen ställer till med och ger 

även uttryck åt att det är till HC ”andra” vuxna hör av sig om 

barnen orsakat någon skada. Dikotomin vi och dom förstärks i 

det här sammanhanget och utmärker HC som avskild enhet som 

tar hand om sina egna problem. Peter och Davids resonemang 

talar även för att skolan inte längre ansvarar för barnen. HC har 

med andra ord inte bara förväntningar på sig att ta ansvar för 

barnens beteende på skoltid utan även efter skoltid. Detta 

åskådliggör ännu en gång att HC legitimitet vilar på social 

kontroll. Genom ”andra” vuxnas agerande och attityder i detta 

sammanhang tar HC på sig rollen att ansvaret om social kontroll 

inte bara åläggs HC på skoltid utan även efter skolans slut. Vi 

tolkar dessa attityder från omgivningen som att HC mer och mer 

kommer ta på sig den rollen. Vi anser att det finns en risk att 

HC:s till slut enbart har som syfte att praktisera social kontroll 

över barnen, genom detta stannar förväntningarna på barnen vid 

att närvaro och ett gott uppförande är den huvudsakliga 

målsättningen. 

 

Skolans attityder gentemot barnen och HC ligger inte enbart på 

vad det gäller tillsägelser och tillrättavisande utan visar sig också 

vid var barnen känner sin tillhörighet. En assistent pekar på att 

HC snarare förstärker en grupptillhörighet: 



111 

 
D: /…/Det här är extremt kan man ju säga så här. 

Visst det finns ju såna här barn överallt men det 

blir ännu mer extremt när dom kommer i grupp 

tror jag. Eftersom dom känner att dom har samma 

förutsättningar å samma bakgrund dom känner en 

trygghet i gruppen å kanske går på mera.199 

 

David uttrycker att HC är extrem genom att klassen är 

konstruerad för barn med samma bakgrund och förutsättningar. 

HC möjliggör att det är lättare för barnen att umgås med 

varandra och de får en grupptillhörighet, vilket även påverkar 

barnens självbild. Ett ”vi” mot ”dom” tänkande konstrueras i 

alla led, vilket i det här sammanhanget åsyftar både barn och 

personal på HC samt barn och lärare på den ordinarie skolan.200 

Dels beroende på som vi tidigare beskrivit att HC tillskrivs och 

tar på sig rollen att utöva social kontroll. Dels för att barnen inte 

längre har någon tillhörighet till sin ordinarie skola. Grundtanken 

med projektet var från början att barnen skulle ha kontinuerlig 

kontakt med sin ursprungsklass: 
 

A:  Det var meningen faktiskt att vi skulle, eh försöka 

få in dom i vissa ämnen. Nu har vi jättedålig 

kontakt med dom klassföreståndare som har dom 

här barnen. Dom har lite olika klasser det är ingen 

som går i samma klass av dom här sex.  

                                                        
199 Intervju med David, 2003-02-17 
200 Boglind, Lundén, Näsman (Lund, 1974) s. 64 
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L:  nej  

A:  Och vi har väl hela tiden efterfrågat en god 

kommunikation med skolledning och 

klassföreståndarna. Dom har men det har inte 

riktigt tagits på allvar tycker jag från skolledning 

och klassföreståndare. Å för våran del har vi fullt 

upp eftersom vi har lite på sidan om att hålla 

verksamheten flytande /…/201 

 

Tanken från början var att barnen skulle ingå i sin ursprungsklass 

när passande aktiviteter fanns att tillgå samt att en kontakt 

mellan klassföreståndare och elev skulle upprätthållas. Men så är 

inte fallet utan som uttalandet pekar på brister kommunikationen 

mellan skolledning, klassföreståndare och HC. Detta tyder på en 

annan viktigt punkt, att eleverna inte längre har en tillhörighet på 

sin ordinarie skola. Eleverna har inte bara fysikt avskiljts från 

deras ordinarie skola utan även socialt. Eleverna har tilldelats ett 

normbrott som har blivit bekräftat av elevens tidigare lärare. Vi 

ser det som att avvikelsen bekräftas på flera plan och blir 

officiellt erkänd genom HC. Barnen blir betraktade som 

annorlunda och avvikande. De blir föremål för speciella åtgärder 

och avskiljs från det normala både fysiskt och socialt till den 

särskilda undervisningsgruppen HC. Barnens självbild och 

självuppfattning påverkas och ett officiellt erkännande av detta 

slag innebär i så fall att barnen får en stämpling.202 Att bli av med 

den stämplingen kan vara svårt eftersom Niklas, Kristian, Henrik 

                                                        
201 Intervju med Anna 2002-12-18 
202 Leissner i Berg (Stockholm, 1975) s. 134 
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och Rikard måste visa sig skötsammare, duktigare, intelligentare 

och tålmodigare än andra barn. Ett tecken på normalitet i den 

här kontexten skulle vara att återgå till den ordinarie 

undervisningen.203 Om vi i detta sammanhang även anknyter till 

Goffmans distinktion mellan offentliga och privata platser 

betyder det att kraven blir lika hårda både på offentliga platser 

som på privata platser. Med andra ord både på HC som här 

avser den privata platsen och på offentliga platser i det 

omgivande samhället. Vi anser att offentliga platser på en 

landsort som har ett begränsat antal invånare gör det ännu 

svårare för barnen att passera som normal eftersom en 

begränsad spridning av missgynnad information om barnen 

skulle öka chanserna för dem att passera som normala.204 

Brist på respekt   

Goffman skriver att det ofta är i skolan man blir medveten om 

att man är bärare av ett stigma och att när man förflyttas från 

den vanliga skolan till en verksamhet anpassad för bärare av 

stigmat, får den stigmatiserade ofta höra att det är för sitt eget 

bästa.205 Liknade resonemang för att legitimera HC har lyfts 

ovan. Det är först när vi frågar om varför det inte finns några 

flickor på HC som informanterna berättar om skolans ”fördelar” 

av att barnen är avskilda från den vanliga skolan. Peter ger också 

sin förklaring till varför Hjälpcentrum behövs med hjälp av en 

metafor i färger: 

                                                        
203 Leissner i Berg (Stockholm, 1975) s. 144 
204 Närvänen i Eriksson, Svensson (red.), (Linköping 1994) s. 107ff 
205 Goffman, (New York, 1990) s. 47 
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L:  Hur kommer det sig att det bara är pojkar tror du? 

P:  Att det är pojkar för att pojkar är mer utåtagerande 

en tjej i motsvarande situation hon gör inte så stort 

väsen av sig på lektionerna  

B:  Men är det dä som ska få mäta man kan ju ändå 

hamna lika mycket efter i skolan så att säga man 

kan ju ha lika svårt att hänga med.  

P:  Vad som är väldigt viktigt med den här 

verksamheten är att det finns en hel skala med barn 

va det finns ju dom här helt vita barnen som klarar 

sig va sen finns de gråbarnen å så finns det dom 

här svarta barnen om vi ska ta i färg.  

B:  mm  

P:  På dom här svarta barnen dom drar med sig dom 

grå barnen. Tar man bort dom svarta barnen då 

finns inget annat å ty sig för gråbarnen än dom vita 

å då blir dom kvar i skolan. Sen om dom 

fortfarande går å arbeta med även om dom inte lär 

sig något kunskapsmässigt inte fixar det eller får en 

APS i klassen gör ju ingenting det heller. Utan dä vi 

ska ta hand om dä ä dom här som inte funkar å 

påverkar alla andra. Det är dom vi ska ta hand om 

dom som påverkar andra negativt så det är inte alla, 

för då skulle vi ju ha fyra klasser. Det skapar en 

atmosfär som går att arbeta i. Det här är ju killar 

som har total noll respekt för andra vuxna 

människor. Kommer en lärare som inte har 

engagerat sig i dom här å säger nånting, då ber dom 

bara den att hålla käften eller är en bögjävel eller 
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allt va det är. Det skiter dom i för den här 

människan har dom ingen respekt för. Den har inte 

visat dom nån respekt. Den har ju inte visat var den 

står nånstans utan allt handlar ju om en kontakt. 

Har man en kontakt med dom här grabbarna då 

har man också en kommunikation. Det är ju så det 

funkar.206 

 
Peter berättar att flickor med motsvarande problem inte är lika 

utåtagerande och syns inte på lektionerna i klassrummet. På 

frågan om inte flickor kan komma lika mycket efter svarar Peter 

med en metafor som gör gällande att det finns en grupp barn i 

skolan som förstör ”svarta barn” och drar med sig andra barn 

”grå barn” till ett beteende som inte är önskvärt. Det finns även 

en grupp av barn som är skötsamma ”vita barn” och de barnen 

följer skolans normer. Plockar man bort de mest störande 

barnen kommer även de barn som bara stör lite anamma det 

skötsamma beteendet även om de inte lär sig något 

kunskapsmässigt. Det är de som påverkar andra negativt som 

HC ska ta hand om, skulle man ta hand om alla som hade 

behovet skulle det behövas fyra klasser. Killarna i verksamheten 

har ingen respekt för andra vuxna människor. Om en lärare som 

inte engagerat sig för killarna säger något åt dem, ber de den 

läraren att hålla käften eller att han är en bögjävel. Läraren får 

ingen respekt för att han inte själv har visat någon respekt, det är 

kommunikation det handlar om. 
 

                                                        
206 Intervju med Peter, 2003-02-17 
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Barnen på HC är flyttade från skolan inte bara för sin egen skull 

utan lika mycket för att de inte ska dra med sig andra barn till ett 

beteende som inte är förenligt med skolans normer.207 Sett ur det 

här perspektivet är barnens stämpling inte bara en fara för dem 

själva utan de måste flyttas för att inte de ”grå barnen” ska 

förvärva samma stigma. Vår tolkning av detta blir att de ”grå 

barnen” är de ”normala” och på varje sida om normaliteten finns 

dels de som avviker på ett positivt sätt enligt skolan ”de vita 

barnen”. Dessa barn uppträder exemplariskt enligt skolans norm. 

På den andra sidan finns de ”svarta” barnen. Dessa barns 

biografiska schema blir bundet till en karriär som är näst intill 

opåverkbar enligt Peter. Det enda som är möjligt för att bibehålla 

normaliteten i skolan är att flytta de barn som är stämplade som 

problem. Peter menar samtidigt att både barn och vuxna ska ge 

varandra ömsesidig respekt och kommunicera med varandra 

men frågan är hur det ska gå till? HC legitimerar barnens 

förflyttning från den vanliga skolan med argumentet att dessa 

barn påverkar de normala barnen på ett negativt sätt, vilka 

konsekvenser får det här synsättet för de barn som blir flyttade? 

Om de redan är låsta till en karriär som avvikare, hur ska de då 

kunna förändras i en institution som HC där alla barn lider av 

samma stämpling?  Genom detta tydliggörs hur svårt det är att 

bli av med en stämpel man en gång förvärvat. Interaktion är 

endast möjlig för de normala, att barnen på HC skulle kunna 

utvecklas och bli av med stämpeln som socialt oförmögna 

tillsammans med de vanliga barnen ses som en omöjlighet. 

                                                        
207 Haug, (Stockholm, 1998) s. 19ff 
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Fokus läggs på skötsamhet respektive oskötsamhet – så länge 

man är skötsam enligt skolans kriterier riskerar man inte att 

flyttas från skolan men anammar man inte skolans oskrivna 

regler riskerar man att bli stämplad som ”svart” och opåverkbar. 

Vi frågar oss om det är så man visar ömsesidig respekt? 

Framtida karriär 
Nu har vi gått igenom barnens vardag, vad de vuxna anser om 

orsakerna till barnens ”sociala oförmåga” samt på vilket sätt de 

legitimerar verksamheten. Här tar vi slutligen ta upp vad de 

vuxna har för tankar kring barnens framtid. Vi börjar med en av 

de tidigare lärarnas syn på målet med verksamheten, som ger 

anvisningar om barnens framtid. 

 
M:  Målet är att dom ska komma tillbaka till klass. Det 

får j- det måste man ju stå, fast man ändå vet 

innerst inne att dom här barna aldrig kommer att 

fungera i en vanlig klass. För alltså har man kanske 

levt sina första åtta första år (paus) rent gränslöst så 

är det inte säkert att vi lyckas bygga upp det sex 

timmar om dan.208 

 

Marianne menar att målet är att barnen ska komma tillbaka till 

sin vanliga klass, men innerst inne förstår läraren att vissa av 

barnen aldrig kommer att fungera i en vanlig klass. Har man levt 

sina första åtta år ”rent gränslöst”. Hur har det kunnat bli så? 

                                                        
208 Intervju med Marianne, 2002-12-11 
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Vem bär ansvaret för att barnen inte har lyckats i skolan? En 

möjlig positionsförflyttning för barnen skulle kunna vara att 

komma tillbaka till den vanliga skolan och sin gamla skolklass 

men detta gäller bara teoretiskt. I praktiken ser läraren detta som 

en omöjlighet, barnens biografiska schema är begränsat till en 

karriär inom institutionen HC. Utsikten för barnen att inom 

grundskolans ram kunna förändra sin yttre karriär och genom 

detta passera som ”normal” torde därmed vara ganska liten. 

Barnens inre karriär har för stora brister för att HC ska lyckas 

med att förändra dem tillräckligt. I excerpten ovan påvisade vi 

barnens begränsade möjligheter att passera som normala i 

grundskolan. Hur ser HC på barnens framtid efter grundskolan?  
 

M:  /…/Dom har ju ingen tilltro till sig själva, men 

flera av grabbarna alltså alla har ju planeringar men 

en del har större planeringar och i flera ämnen än 

vad vissa har. För att tanken är att dom ska kunna 

komma tillbaka. Annars jobbar vi otroligt mycket 

med självkänsla. (paus) Det är väl det vi jobbar 

mest med. Att man ska kunna fungera i grupp och 

att man har ett gemensamt ansvar, men det yttersta 

ansvaret ligger hos mig. (paus) För att dom här 

kommer ju att hamna på det individuella 

programmet. Och det är ju klart att dom här 

kommer att hamna där för att, om inget så där 

skulle hända över en natt va. Men (paus) som en 

kille han går i åttan nu och han har ett år på sig och 

har knappt gått i skolan alls, en kille går i årskurs 

sex skulle gått i årskurs sju och har kanske varit 

trettio timmar sammanlagt sen han gick i årskurs 
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tre. Det är klart att man har många tomma rum 

som ska fyllas /…/209 

 
Niklas, Kristian, Rikard och Fredrik har olika planeringar för de 

ämnen som de ska läsa och tanken är att de ska komma tillbaka 

till sin vanliga skolklass. Marianne menar att HC arbetar mycket 

med självkänsla för att barnen ska fungera i grupp och att få 

förståelse för det gemensamma ansvaret, det yttersta ansvaret 

ligger dock på individen. Vi frågar oss; Hur ska man få barnen 

att arbeta bättre i grupp när man flyttat dem från gruppen till en 

särskild undervisning med fyra barn och tre vuxna? Vad menas 

med att de arbetar med barnens självkänsla? Gör man detta 

genom att som vi tidigare tagit upp se till att de vuxna alltid 

bestämmer, alltid har sista ordet? Genom att flytta barnen till HC 

bort från skolan? Och slutligen Vad menar Marianne med att det 

yttersta ansvaret ligger på individen? Barnens ”sociala oförmåga” 

har blivit ett individuellt problem. Är det för att det i grund och 

botten inte är HC:s ansvar för hur det går för barnen senare i 

livet? (när de börjar gymnasiet har ju grundskolan gjort sin del)  

Är framtiden upp till de ”gränslösa” barnen själva? Eftersom 

Marianne ser det som självklart att barnen kommer hamna på 

gymnasieskolans individuella program210 efter grundskolan. Det 

                                                        
209 Intervju med Marianne, 2002-12-11 
210 Definition av individuella programmet: ”individuellt program, 
utbildning i gymnasieskolan baserad på en individuell 
utbildningsplan för den enskilda eleven. Programmet vänder sig till 
elever som inte kommit in på sökt program eller av andra skäl inte 
påbörjat någon gymnasieutbildning.” (Ne 
http://www.ne.se/jsp/seaHCh/article.jsp?i_art_id=211126) 
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finns bara en väg att gå för dessa barn. Hur fungerar det ihop 

med läroplanens mål att alla barn ska ha möjlighet till en 

likvärdig utbildning? Läraren ser barnen som ett tomt kärl som 

ska fyllas med det innehåll som läraren levererar och i det här 

fallet är tiden för knapp för att målet ska kunna uppnås. 

 

När det är dags för barnen att träda in i nästa livsfas utifrån deras 

biografiska schema är den framtida karriären begränsad211 och 

händer inget över en natt så är den ända möjligheten för barnen 

att gå vidare från den särskilda undervisningsgruppen till det 

individuella programmet, vilket även det är en typ av särskild 

undervisning för de som av olika anledningar inte ryms i 

gymnasieskolans ordinarie verksamhet. Vi tolkar det som att 

lärarna anser att barnens prospektiva karriär redan är 

förutbestämd och grundar sig i barnens avvikande beteende.212 

Barnens brister är för stora för att HC ska kunna rekonstruera 

barnens ”me”213 på ett sätt som gör att de efter grundskolan kan 

passera som normala. De är bundna till en karriär i en miljö som 

avviker från skolans normalitet även i gymnasiet. I samband med 

att vi frågar om HC samarbetar med Socialtjänsten får vi även 

vetskap om hur en lärare tänker att en möjlig yttre karriär utanför 

skolan skulle kunna se ut: 

                                                        
211 Närvänen, (Linköping, 1994) s. 45 
212 Ibid. s. 45 
213 Mead (Lund, 1976) s. 132ff 
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A: /…/Ja samarbeta med oss då. Det här är ju så att 

dom killar vi har e ju inte dom värsta i området där 

skolan ligger, utan men som är ju potentiella 

värstingar så småningom skulle dom ju kunna bli 

det. Om det finns en bra relation med fältassistent 

redan från början kanske man kan hindra det lite. 

Det är ett väldigt stökigt område just nu/…/214  

 

Man vill ha ett samarbete med socialtjänsten för att barnen har 

potential att bli som de värsta i området även om de inte är där 

ännu. Med hjälp av fältassistenten hoppas man kunna hindra lite 

i alla fall, genom att skapa möten mellan elev och fältassistent på 

skoltid. Tanken var således att ett förebyggande arbete är 

önskvärt redan innan problemet ”värsting” har uppdagats. Vi 

tolkar detta med hjälp av karriärbegreppet som en möjlig 

karriärväg för barnen är att bli ”värsting” enligt HC. Barnen 

tillskrivs en identitet som blivande värsting om de inte får hjälp 

av fältassistenten. Utan HC:s funktion som ”spindeln i nätet” 

vad det gäller relationer på skoltid och fritid förväntas barnen 

övergå från någon med statuspositionen ”socialt oförmögen” till 

någon med en statusposition som ”värsting”.215 Hur kan HC 

utifrån positionsbestämningen av barnens framtida karriär arbeta 

för att barnen ska komma ifrån sin identitet som avvikare och 

kunna passera som normal? Vilka konsekvenser får denna 

                                                        
214 Intervju med Anna, 2002-12-11 
215 Boglind, Lundén, Näsman, (Lund, 1974) s. 16 
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förutbestämda karriär för arbetet med barnens självbild och 

framtida möjligheter? Vilka möjligheter får barnen att gå vidare 

från ett avvikande beteende till att i uppflyttas till en 

statusposition där man passerar som normal? 
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Sammanfattande diskussion 
I det föregående kapitlet har vi genom analysen fått en ökad 

förståelse för barnens och de vuxnas interaktion, vilket 

handlingsutrymme barnen har på HC samt hur barnen och 

verksamheten beskrivs av de som arbetar på HC. Kärnkategorin 

”social oförmåga” har varit ett centralt begrepp för att förstå och 

beskriva barnens vardag. Nedan kommer vi förtydliga 

resonemanget genom en sammanfattande diskussion där vi även 

lyfter resonemanget och ser Hjälpcentrum som ett exempel på 

en större problematik. 

 

Den officiella åsikten om HC:s legitimitet handlar om att lägga 

till rätta det som den ordinarie skolan brister i. Detta genom att 

stärka elevernas självförtroende, anpassa undervisningen efter 

barnens behov, öka samarbetet mellan professioner och stärka 

relationen mellan föräldrar och skola. Genom att använda en 

retorik som betonar att detta är en rättighet för barnen, 

legitimeras en särskiljande behandling. Tanken är att barnen ska 

få ett ökat förtroende för skolan och vuxna. Men om ett 

förtroende ska kunna genereras krävs att det finns en 

tvåvägskommunikation, det vill säga att ett visst utbyte sker i 

form av ett givande och tagande. En segregerande behandling av 

barnen skapar snarare en envägskommunikation än en 

tvåvägskommunikation eftersom problemen lokaliseras till den 

enskilda eleven och till HC som verksamhet. I det perspektivet 

kommer barnens förtroende till skolan snarare att minska hos 

både barnen och deras föräldrar. Skolan förmedlar bilden av att 
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det är brister i barnens informella socialisation som är orsaken till 

de svårigheter och problem barnen har i skolan. Samtidigt 

uttrycker det att barnens beteende tycks vara naturligt grundad i 

barnens habitus.216 Syftet med HC är således att förändra barnen 

från ett icke önskvärt beteende till något som är önskvärt. Detta 

anknyter även till dikotomin avvikelse och normalitet där HC 

som verksamhet i det perspektivet blir en symbol för barn som 

inte klarar av att gå i den ordinarie skolan och avvikelsen 

tenderar att befästas på flera plan. 

 

För att förstå barnens vardag har vi sett till hur man på HC 

förklarar orsakerna till att barnen har fått en stämpel som socialt 

oförmögna och genom detta flyttats till en särskild 

undervisningsgrupp. Barnens problem grundar sig i att 

föräldrarna har överfört sina normer och värderingar på ett sätt 

som gör att det biografiska schemat har reproducerats i 

generationer. Men det är inte bara genom arv föräldrarna har 

bidragit till barnens sociala oförmåga. Föräldrarnas arbetslöshet 

är en annan orsak som anges som grund för barnens problem. 

Föräldrarna är stämplade genom sin arbetslöshet och en 

konsekvens av detta har inneburit att de även förlorat sin roll 

som förälder, stämplingen är således dubbel. På HC anser man 

att genom att rekonstruera föräldrarnas karriär kan även barnens 

resocialiseras till att anamma skolans normsystem. HC som 

verksamhet skall kompensera bristerna i den informella 

socialisationen. Vi anser att skolans sätt att kategorisera barnen 

                                                        
216 Bourdieu, (Stockholm, 1986) s. 292 



125 

till en del är ett uttryck för hur den homogena skolideologin 

hanterar avvikande beteende. Personalen tolkar i sin vardag vad 

som är normalt respektive idealt hos barn utifrån en 

skolideologi.217 Ser man problematiken ur ett annat perspektiv 

kan barnens vardag inte enbart förstås mot bakgrund av 

föräldrarnas kulturella föreställningar och samhället strukturer 

utan barnen strukturerar också själva de yttre förhållandena i sin 

vardag.218  

 

Vardagen på HC tycks vara präglad av att barnen har ett snävt 

handlingsutrymme som samtidigt är stort. Snävt i den meningen 

att barnen befinner sig i en avgränsad del av skolan; med ett fåtal 

barn och vuxna runt omkring sig, vilka redan har en bestämd 

uppfattning om vad barnet är för någon.219 Den kompakta 

närvaron av vuxna på HC gör att barnen vill markera sina 

frizoner. Antingen genom någon uppseendeväckande 

kommentar i samband med någon aktivitet eller genom att 

berätta om de gjort något som är otillåtet utanför skoltid. Barnen 

försöker att hävda sig för att skapa ett större handlingsutrymme 

och på så vis försöka förflytta sig från en statusposition till en 

annan. Ett utmärkande drag för HC är att barnens statusposition 

till stor del är fastställd. Detta gör att det blir svårt för barnen att 

ge en konkurrerande definition av sig själv när omgivningens 

ståndpunkter och inställningar redan är definierade. Ett snävt 

                                                        
217 Evaldsson i Bergqvist, Pettersson, Sundkvist (red.)  (Stockholm, 
1995), s. 142 
218 Ibid. s. 158 
219 von Wright, (Göteborg, 2000), s. 193ff 
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handlingsutrymme skapas för barnen och man kan i det 

sammanhanget ifrågasätta om det är att främja egenvärdet hos 

barnet. De vuxnas förväntningar gentemot barnen speglar vilken 

uppfattningar som råder om dem och gör även att de också 

agerar därefter och barnen tilldelas genom detta en social 

identitet. 

 

Det sociala samspelet mellan de vuxna och barnen präglas till 

stor del av att visa vilka barnen är istället för att inrikta sig på vad 

de kan bli.220 I det avseendet påminns barnen hela tiden om sitt 

habitus och de ståndpunkter och inställningar som de vuxna har. 

Detta kan å ena sidan bli alltför verklighetsfrämmande å andra 

sidan kan det betyda att barnet uppmanas att bete sig på samma 

sätt som hemma. Åsyftas det första antagandet försöker barnen 

skapa en motkultur för att behålla sin identitet och dikotomin ”vi 

och dom” konstrueras mellan de vuxna och barnen. Relaterat till 

Paul Willis skulle man kunna säga att barnen skapat en motkultur 

till skolans normer för att upprätthålla sin klassidentitet genom 

att de uppvisar ett uppförande som skolan uppfattar som 

avvikande. Det barnen bär med sig hemifrån passar inte in i den 

officiella skolkulturen. Detta skulle kunna tolkas som ett sätt att 

hitta frizoner, där barnen själva kan råda och bestämma vad som 

är viktigt och inte. Deras biografiska schema är redan fastställt 

genom det sociala ursprunget och således är även barnens 

beteende naturligt. HC:s främsta uppgift i detta sammanhang är 

                                                        
220 Frykman, (Lund, 1998) s. 35 
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att barnen ska fostras till någon istället för något.221 Avses den 

andra teorin är det svårt för barnen att veta vilken roll de ska 

inta. Är barnen elever eller är de något annat? Man kan säga att 

HC har kommit att präglas av båda dessa synsätt och barnen 

kommer att pendla mellan att å ena sidan skapa en motkultur för 

att kunna upprätthålla sin identitet men att å andra sidan drabbas 

av osäkerhet om och när de är elever eller något annat. Detta kan 

även förklaras med att det funnits konkurrerande definitioner 

bland de vuxna om varför verksamheten finns och dess 

målsättning, vilket även har kommit att påverka förväntningarna 

på barnen. 

 

Resonemanget att barnen framförallt ska fostras till någon istället 

för något anknyter återigen till dubbelheten i barnens 

handlingsutrymme. Barnen kan sägas ha ett stort 

handlingsutrymme i den bemärkelsen att barnen är densamma 

hela tiden antingen de har lektion eller är på rast. Eftersom de 

vuxna i stort sett är de samma oavsett om det är rast eller lektion 

uppmanas även eleverna att agera på samma sätt. Den otydliga 

gränsdragningen mellan lektion och andra aktiviteter samt de 

vuxnas roller visar sig genom avbrott och störningar i 

verksamheten. Det blir svårt för barnen att veta hur de ska agera 

när gränsdragningen mellan lektion och andra aktiviteter är 

flytande. Likaså inkluderar HC ett identitetsarbete för barnen 

som gör det svårt för dem att veta vilken roll HC har. Är HC till 

för att förbättra barnens skolresultat eller finns det för att barnen 

                                                        
221 Frykman, (Lund, 1998) s. 31 
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ska hitta en ny identitetsroll eller handlar det om båda dessa två? 

Genom att en gemeinschaft ideologi anammats och barnen 

bedöms i mindre utsträckning utifrån förmågan att utföra 

prestationer för att istället bedömas utifrån vilka de är blir 

barnens habitus så mycket viktigare.222 Om en gemeinschaft 

ideologi anammas i för stor utsträcking kan man fråga sig om 

barnen får tillgång till en likvärdig utbildning? En 

gemeinschaftideologi framkallar visserligen lojalitet mellan barn 

och vuxna men riktar sig i det här sammanhanget enbart till de 

vuxna på HC och inte till den ordinarie skolan. Här ställer vi oss 

frågande till hur barnen ska kunna få en större tilltro till vuxna 

och sin ordinarie skola genom den särskiljande behandling som 

är tongivande i barnens vardag?  

 

Det främsta målet med HC som verksamhet är att den skulle 

ligga utanför skolan för att kunna åstadkomma en rollförlust hos 

barnen.223 Detta för att förhindra att barnen att växa in i en 

negativ identitet. Men HC åstadkommer snarare än 

plattformsförlust för barnen, där barnens sociala identitet 

antagligen befästes i större utsträckning genom en verksamhet 

som HC. Stödinsatserna som HC ger till stånd har kommit att 

handla mer om en disciplinär åtgärd för elever som brutit mot 

klassrummets ordning snarare än som en rättighet. Vi ser snarare 

detta som ett exempel på att ”gamla ideologier tinas upp som 

                                                        
222 Frykman, (Lund, 1998) s. 65 
223 Närvänen i Eriksson, Svensson (red.) (Linköping 1994) s. 101 
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man återanvänder till nya vedertagna arbetsmodeller.”224 Är detta 

ett sätt att åtgärda och identifiera vår tids vanartade barn?225  

 

Eftersom avvikelse och normalitet relaterar till social kontroll226 

syftar HC inofficiellt till att utöva social kontroll över barnen. 

Vilket i det här sammanhanget innebär att barnen ska förvärva 

en annan identitet men även att skolan undgår störande barn. 

HC har tagit på sig rollen om att utöva social kontroll att det 

ibland även gäller utanför skoltid, detta beroende på 

omgivningens förväntningar. Ett ”vi” och ”dom” tänkande 

konstrueras i alla led, vilket i det här sammanhanget åsyftar både 

barnen och personal på HC samt barn och lärare på den 

ordinarie skolan. Barnen har avskilts både fysiskt och socialt från 

sin ordinarie skola genom att de blivit tilldelade ett normbrott. 

Avvikelsen blir i dubbel bemärkelse officiellt erkänd genom en 

verksamhet som HC. Barnen blir betraktade som annorlunda 

och avvikande, blir föremål för speciella åtgärder och avskiljs 

från det normala både fysiskt och socialt till den särskilda 

undervisningsgruppen. Detta innebär att barnen har fått en 

stämpling som blir svårare att bli av med i en verksamhet som 

HC. Barnen måste visa sig skötsammare, duktigare, intelligentare 

och tålmodigare än andra barn i skolan och ett tecken på 

normalitet i det här sammanhanget är att kunna återgå till 

                                                        
224 www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/002E1E5B, 
Artikelförfattare Ingemar Emanuelsson, Hotet mot en skola för alla, 
2003-04-26 
225 Öhlund, Normaliseringspraktiker i det moderna samhället, 
(Umeå, 1997) s. 294 
226Ibid. s. 294 
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ordinarie undervisning och hur ser HC på möjligheterna till 

detta?  

 

Ett svar får vi genom det sätt man ser på barnens framtid. När 

barnen ska träda in i nästa livsfas från grundskola till 

gymnasieutbildning är deras valmöjligheter begränsade. Barnen 

har inte fått tillräckligt med utbildning i grundskolan för att de 

ska ha en chans välja gymnasieprogram utifrån intresse och 

talang. På HC vill man stärka barnens självförtroende säger man. 

Samtidigt begränsas handlingsutrymmet genom att en tänkbar 

positionsförflyttning för barnen skulle kunna realiseras genom 

att de får komma tillbaka till den vanliga skolan och sin gamla 

skolklass, men detta gäller enbart i teorin. I praktiken ser man 

detta som något orimligt som inte kan uppnås. Barnens 

biografiska schema förefaller vara avgränsat till en karriär i en 

institution utanför den ordinarie skolan. Hoppet för barnen att 

inom grundskolans ram kunna omskapa den yttre karriären för 

att kunna passera som en vanlig skolelev, utan stämpeln som 

socialt oförmögen tycks i och med det vara begränsad till en 

teoretisk retorik utan substans i realiteten. Konsekvensen av det 

här blir att barnens biografiska schema redan förutbestämt 

karriären även efter grundskolan. Den enda möjligheten för 

barnen är att gå vidare från den särskilda undervisningsgruppen 

till det individuella programmet på gymnasiet, från en särskild 

institution till en annan. De är bundna till en karriär i en miljö 

som avviker från skolans normalitet även i gymnasiet. 
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Som vi skriver i bakgrunden fanns redan vid sekelskiftet en 

kritisk debatt om förhållandena i skolorna. Mycket handlade om 

att skolan det skulle vara en plats utan klassmotsättningar och 

sociala problem. I relation till HC kan vi se att denna syn 

fortfarande finns, och den enda möjligheten man lyckats finna 

för barn med sociala problem är att förflytta dem och avskilja 

dem både geografiskt och socialt från den ordinarie skolan. 

Klassmotsättningarna verkar inte heller ha försvunnit från 

skolmiljön. Detta genom att föräldrarnas arbetslöshet anges som 

en bidragande orsak till att barnen saknar regler och 

konsekvensen har blivit att de har utvecklat en social 

oförmåga.227  

 

Sett i ett historiskt perspektiv är inte vardagen för barnen på 

Hjälpcentrum unik. Skolans syn på att den ser som sitt ansvar att 

bestämma vem som är normal och inte härstammar från början 

på 1900-talet då individualiseringen av barnens olikheter 

påbörjades. På den tiden var tecknen på att vara normal att 

komma i rätt tid och att ha hela och rena kläder. Uppfyllde man 

inte dessa krav kunde man flyttas från skolan. 228 På HC är också 

de yttre attributen viktiga, men här anges snarast motsatta 

argument, barnen är för intresserade av kläder, mobiltelefoner 

och så vidare. Enligt HC blir följden att det bara är de 

omedelbara behoven som blir tillgodosedda till nackdel för 

skolarbetet. Även om barnen inte har blivit flyttade från skolan 

                                                        
227 Sandin i Bergqvist, Pettersson, Sundkvist (red.), (Stockholm, 
1995) s. 55ff 
228 Börjesson, (Stockholm, 1997) s. 27 
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enbart på grund av detta så anger man fortfarande risken för att 

barnen kan smitta de normala barnen som ett huvudargument till 

att barnen inte längre får gå kvar i sin klass. Det Bengt Sandin 

skriver i Korsvägar ”Risken var annars att smittan – vanarten – 

kunde sprida sig som en sjukdom bland de välartade”229 är inte 

bara en historisk devis utan något som används som argument 

för att flytta barn som skolan inte klarar av att hantera även 

2003. 

 

Vårt syfte är inte att hitta orsaker till att HC:s verksamhet ser ut 

som den gör, men eftersom vi tror och får stöd av Moria von 

Wright i att skolan idag brottas med problem att vara en skola 

för alla som läroplanen föreskriver. Vårt syfte är inte heller att 

komma med förslag på förbättringar, men vi kan ändå inte låta 

bli att inte se hur skillnaden mellan ett punktuellt tankesätt och 

ett relationellt får för konsekvenser för undervisningen. Vi tror 

att situationen för barnen på HC inte alls är särskilt unik eller 

ovanlig. Vi ser HC som ett exempel på hur det skulle kunna vara 

på i stort sett vilken högstadieskola som helst i landet. Ett av 

skälen till detta tror vi ligger i hur skolan ser på sig själv, eller 

kanske snarare att man inte är självkritisk och funderar över sin 

egen roll i barnens så kallade sociala oförmåga. von Wright 

föreslår ett tankeskifte från ett punktuellt perspektiv till ett 

relationellt perspektiv för att lösa några av problemen. På HC ser 

man till exempel barnens bristande respekt mot vuxna som ett 

                                                        
229 Sandin i Bergqvist, Pettersson, Sundkvist (red.), (Stockholm, 
1995) s. 62  
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problem som ligger hos barnet, man ser barnens retrospektiva 

biografiska schema som orsak och man ser bara att barnen är 

intresserade av sina omedelbara behov. Sammantaget ser vi det 

här som ett exempel på hur det punktuella perspektivet 

genomsyrar undervisningen. Det är barnen som ska ändras och 

bara de. Om skolan intar ett relationellt perspektiv skulle man se 

behovet av en ömsesidig respekt hos såväl barn som vuxna. 

Lärarna skulle kunna koncentrera sig på här och nu och den 

specifika undervisningssituationen istället för att hitta orsaker i 

barnens förflutna. De skulle genom att fråga vem barnet är istället 

för att ta reda på vad barnet är kunna förstå varför behovet av 

konsumtionsvaror är viktiga. I ett punktuellt perspektiv är det 

barnen själva som är skapare av problem i 

undervisningssituationen i ett relationellt perspektiv är det 

situationen och relationen mellan människorna som skapar de 

problem som kan uppstå.230 

 

I ett större forskningsprojekt vore det intressant att jämföra olika 

skolor och olika undervisningsformer för att se vad som skiljer 

och vad som förenar verksamheterna. Vid skrivandet av 

magisteruppsatsen har vi stött på omfattande forskning kring 

ämnet, men frågan är hur mycket av forskningen som kommer 

skolpersonal till del? Något som vore intressant att titta närmare 

på i ett annat sammanhang är varför forskningen inte verkar få 

genomslag i de aktuella verksamheterna. Överhuvudtaget skulle 

                                                        
230 von Wright, (Göteborg, 2000) s. 147ff 
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vi vilja se fler studier som intar ett barnperspektiv i sin ansats, 

eftersom barnen ofta hamnar i skymundan. I vår studie hade vi 

tillexempel kunnat välja att se verksamheten ur personalens eller 

samhällets synvinkel men vi har gjort ett försök till att inta 

barnens perspektiv. Det vi saknar mest är tid, hade vi haft mer 

tid och mer resurser så hade vi även kunnat göra flera 

djupintervjuer med barnen och genom detta kunnat lyfta barnens 

tankar och idéer om de ämnen som magisteruppsatsen precis har 

avhandlat. 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen behandlar barns vardag, i en särskild 

undervisningsgrupp som är avskild både geografiskt och socialt 

från den ordinarie skolan. Studien har genomförts som en 

fallstudie inspirerad av grundad teori. Vid sammanställningen av 

materialet fann vi kärnkategorin ”social oförmåga”, vilket varit 

ett viktigt begrepp för att förstå och beskriva barnens vardag. 

Observationer och intervjuer har gjort det möjligt att studera 

barnens och de vuxnas interaktion, vilket handlingsutrymme 

barnen har, hur barnen beskrivs av de anställda som arbetar i 

verksamheten samt vilka förväntningar de vuxna har på barnen. 

 

Uppsatsen har ett barnperspektiv och det är barnen som aktörer, 

barnen som informanter och barnens villkor som studeras. I 

ljuset av tidigare forskning kan vi se vår fallstudie som ett 

exempel på en större problematik i hur skolan hanterar elevers 

svårigheter att klara grundskolans uppsatta mål. Uppsatsens 

teoretiska ansats är symbolisk interaktionism med dess 

stämplingsteori som har använts för att beskriva det sociala 

samspelet i verksamheten. Begreppen biografiskt schema och 

karriär nyttjas för att förstå sociala processer. Även det 

punktuella och relationella perspektivet i lärsituationer är några 

av de centrala begrepp som använts i uppsatsen. Dessa två 

perspektiv har använts för att förstå hur de vuxna i 

verksamheten ser på barnen.  
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Vardagen i verksamheten tycks vara präglad av att barnen har ett 

snävt handlingsutrymme som samtidigt är stort. Snävt i den 

meningen att barnen befinner sig i en avgränsad del av skolan; 

med ett fåtal barn och vuxna runt omkring sig, vilka redan har en 

bestämd uppfattning om vad barnet är för någon. Stort 

handlingsutrymme i den bemärkelsen att barnen är densamma 

hela tiden oavsett om det är lektion eller rast. Det sociala 

samspelet mellan de vuxna och barnen präglas till stor del av att 

visa vilka barnen är istället för att inrikta sig på vad de kan bli. 

Detta visar ansatser på att problemen ligger hos de enskilda 

barnen, man ser barnens retrospektiva biografiska schema som 

orsak och man ser bara att barnen är intresserade av sina 

omedelbara behov. Sammantaget ser vi det här som ett exempel 

på hur det punktuella perspektivet genomsyrar undervisningen. I 

ett punktuellt perspektiv är det barnen själva som är skapare av 

problem i undervisningssituationen i ett relationellt perspektiv är 

det situationen och relationen mellan människorna som skapar 

de problem som kan uppstå. 

 

Sett i ett historiskt perspektiv är inte vardagen för barnen i 

verksamheten unik. Skolans synsätt att se som sitt ansvar att 

bestämma vem som är normal och inte, härstammar från början 

av 1900-talet då individualiseringen av barnens olikheter 

påbörjades. På den tiden var tecknen på att vara normal att 

komma i rätt tid och att ha hela och rena kläder. Uppfyllde man 

inte dessa krav kunde man flyttas från skolan. I vår fallstudie är 

också de yttre attributen viktiga, men här anges snarast motsatta 

argument, barnen är för intresserade av kläder, mobiltelefoner 
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och så vidare. Uppfattningen som råder om barnen är att de 

omedelbara behoven blir tillgodosedda till nackdel för 

skolarbetet. Även om barnen inte har blivit flyttade från skolan 

enbart på grund av detta så anger man fortfarande risken för att 

barnen kan ”smitta” de normala barnen som ett huvudargument 

till att barnen inte längre får gå kvar i sin klass. Att barn som inte 

klarar den vanliga skolan flyttas på grund av den så kallade 

smittorisken är inte bara en historisk devis utan något som 

används som argument för att flytta barn som skolan inte klarar 

av att hantera idag. 
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