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Syftet är att upptäcka i vilken språklig diskurs kring normalitet och avvikelser förskollärarstudenter får 
möjlighet att förstå hur dessa begrepp konstrueras under sin utbildning.  
 
Genom semi-strukturerade intervjuer med nyutexaminerade förskollärare har jag försökt att ta reda på 
hur de uppfattat sina VFU-upplevelser kring normering av barn och hur detta kommunicerats med 
handledare samt hur studenterna fått möjlighet att problematisera praktiken i förhållande till den 
undervisning i styrdokumentens etik som utbildningens campusförlagda utbildning gett.  
 
Utsagorna som utgör det empiriska materialet har analyserats med hjälp av en analys med 
diskursanalytiska inslag och resultatet är kategoriserat under tre rubriker: Utbildningens, handledarens 
och studentens roll för förståelsen av vad som kan betraktas som normalitet och avvikelse. Analysen 
delades även den in under tre rubriker: diskursen om normen och avvikelsen som aktör, studentens 
som aktör och relationen som grund för utveckling. Resultatet antyder att studenter tar stark ställning 
mot särbehandling och uteslutande av barn utifrån ett normavvikande perspektiv och att de saknar en 
diskussion med handledare kring deras praktik.  
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Förord 
Min yrkesgärning som förskollärare lever kvar i många barns minne långt efter det att 

de slutat på förskolan och börjat skolan. Det jag bidragit med till deras framtid är också 

det jag bidragit med till min egen. De förskollärarstudenter jag handlett har säkert också 

ett minne av mig som handledare. I bästa fall ett positivt. Proportionerna på det jag kan 

påverka i barngruppen där jag själv arbetar jämfört med den stora mängd kollegor, barn 

och föräldrar som studenterna kommer att påverka i framtiden är spännande att tänka 

på. Därför ser jag på rollen som handledare med stor ödmjukhet.  

Undersökningen som ligger framför dig som läsare är avsett att bidra till den komplexa 

uppgiften att handleda blivande förskollärare på deras väg mot yrket. Fokus ligger på 

hur studenterna får möjlighet att uppleva förskoleverksamhet och handledare som 

förebilder i värdegrundsfrågor där formeringen av vad som betraktas som normalt är 

centralt.  

När jag bestämde mig för att börja studera igen och slutligen även skriva ett 

magisterarbete var det säkert inte att betrakta som normalt i mångas ögon. För en del, ett 

avvikande beteende. Ibland vet man inte varför man gör saker, varför dom känns så 

angelägna eller om de är meningsfulla för framtiden. Men ogjort ger inget svar. 

 

Så nu vill jag ta tillfället att tacka alla som bidragit till att jag kunnat slutföra mitt 

arbete. Tack först och främst till min fru som stått ut med min icke-närvaro under långa 

skriv och läs-pass. Tack till alla studiekamrater och lärare för inspirerande diskussioner. 

Tack till respondenterna som ställde upp på intervjuerna. Tack till min handledare 

Adam Droppe som inte gav upp sina försök att förklara diskursanalysens mysterium. 

Men även tack till Corona som gjorde det möjligt att vara osocial under ett helt år utan 

att anses fullständigt onormal. För onormal vill man väl inte vara? 

    Mattias Bergdahl 

    Kristianstad 2021 
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Inledning 
Som handledare för studenter från högskolan har jag förmånen att möta och påverka 

blivande förskollärares utbildning. En viktig del i detta uppdrag är att visa, exemplifiera 

och förklara hur teorin kan omsättas i praktiken.  Studenter har uttryckt att det område 

där det uppstår störst diskrepans mellan teori och praktik är i värdegrundsfrågor vilket 

har väckt min nyfikenhet kring vilken värdegrund studenter upplever sig möta under sin 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och hur handledare omsätter styrdokument och 

olika teoretiska utgångspunkter i sina samtal om densamma. Fokus i denna undersökning 

är att i möjligaste mån hitta vägar mot en bättre handledningssituation för både handledare 

och studenter. För den här undersökningen intervjuas nyutexaminerade förskollärare så 

att jag med deras utsagor som grund kan analysera hur de formats i sin yrkesroll av det 

sätt språket används för att konstruera vad som ses som normalitet och avvikelse i 

verksamheten. Analysen av resultatet har gjorts med hjälp av diskursanalytiska verktyg. 

Under den gångna terminen har förskolor genomfört barnkonferenser bland annat i syfte 

att säkerställa att barnkonventionen (Barnkonventionen, 2009) efterlevs. Grahn-Farley 

(2019) tar upp artikel 3 som den mest omtalade i hela konventionen då den etablerar den 

ledande principen om ”barnets bästa” som de övriga artiklarna ska tolkas genom och 

gäller ”alla åtgärder som rör barnet” och således även en barnkonferens. I diskussionerna, 

som föregick våra barnkonferenser, diskuterades barngruppen såväl på ett individuellt 

plan och på gruppnivå. Tankar om hur verksamheten kan anpassas för att möta varje barn 

samt vad barnen ska förberedas på inför skolstart var centrala ämnen. I dessa diskussioner 

återkom begrepp som normal utveckling och skolförberedelse. Begreppet 

normalutveckling kan enligt Anders Persson (2003) endast användas för att beskriva 

grupper, med utgångspunkt från statistik, och ”den generaliserade genomsnittselev” 

(Person, 2003 s.145) som sammanställningen av utvecklingskurvor kan ge försvarar inte 

en undervisning byggd på stadieindelning då mognaden i en och samma åldersgrupp kan 

vara stor. Forskningsresultat finns exempelvis som visar att endast 75% i en grupp följer 

Piagets stadieindelning (Arfwedson, 1992).  Trots detta kan barn i skolan som i ett eller 

annat avseende avviker från normen definieras ha beteendeproblem (Persson, 2003). 

Utifrån detta stod det klart för mig att Barnkonventionens (2009) artikel 3 enbart kan 

efterlevas om personalens medvetenhet är hög.   

Mitt intresse dras till de socialt definierade avvikelserna och konsekvenserna av att barn 

tidigt i livet förknippas med en sådan avvikelse. I den studie av samtal under 



	

8 
 

elevvårdskonferenser som Hjörne & Säljö (2013) beskriver ges exempel på kategorier 

barnen delas in i. Författarna visar att huvuddelen av kategorierna har med 

anpassningsproblem att göra. Där framgår hur skolan fungerar som en normerande 

verksamhet i samhället. Vidare lyfter boken hur kategoriseringen placerar problemen 

inuti barnen.  Många tankar dök upp kring hur det ser ut i motsvarande samtal i förskolan 

och i handledningssamtal med studenter. 

Diskussionerna kring skolförberedelser handlade om vilka förväntningar som finns på de 

barn som ska börja skolan och om eller hur vårt arbete på förskolan ska anpassas efter 

dessa förväntningar.  

Efter att ha inspirerats av Hjörne & Säljö  (2013) och Gren (2007) fokuserades mina 

tankar kring normalitet och den etik vi pedagoger ofta tror oss dela. När förväntas 

pedagoger skaffa sig sin värdegrund och kompass för att navigera i alla de situationer 

som uppstår?  

I samtal med studenter har jag, som sagt, uppfattat att det finns en diskrepans mellan det 

teoretiska arbetet med värdegrund, normer och etik som sker på högskolan och den vardag 

som möter studenten på fältet. För att kunna möta barns utveckling i de demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på (Skolverket 2018) behöver förskollärare 

bli medvetna om vilka värderingar som präglar dem själva (Gren, 2007). I arbetet med 

barn är etik inte vars och ens privata sak utan något som behöver reflekteras kring och 

lyftas i gemensamma diskussioner. ”Jag tror att man i den ideala skolan finner en 

sammanjämkning av individualistiska och institutionella ideal” (Dewey, 2004 s. 55). 

Denna undersökning strävar efter att upptäcka den diskurs studenter möter under 

utbildningen och i vilken deras individuella tankar kring normalitet ska utvecklas och 

sammanjämkas med institutionella ideal. Detta är en dialektisk process tänkt att ske 

parallellt med den teoretiska utbildning som studenterna får på högskolan och med 

progression under hela utbildningen. 

Syfte 
Syftet är att upptäcka i vilken språklig diskurs kring normalitet och avvikelser 

förskollärarstudenter får möjlighet att förstå hur dessa begrepp konstrueras under VFU. 

Genom att analysera de diskurser som avtecknar sig i studenternas upplevelse av hur 

handledare talar om och agerar i förhållande till normalitet och avvikelse under den 

verksamhetsförlagda utbildningen är målsättningen att detta ska bli synligt. Med hjälp av 
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diskursanalytiska verktyg analyseras studenternas upplevelser i förhoppning att 

möjliggöra och förbättra samtalskulturen i handledningen och på ett kumulativt och 

insiktsfullt sätt skapa förståelse för hur handledare och student kan hantera dilemman 

mellan konstruerad norm och avvikelse i förskolan. För att nå en bättre samtalskultur i 

framtiden bör fokus ligga på den normativa etiken som ger riktmärken och ramar för hur 

man kan resonera kring en handling, en analyserande och vägledande etik (Gren, 2007).  

Frågeställning 
Mycket av det pedagoger har i uppgift att förmedla till barnen har inte reflekterats kring 

i arbetslagen (Gren, 2007) vilket kan bidra till en brist på insyn i den egna diskursen. För 

att med större medvetenhet kunna samtala om, vad som ytterst ska verka för barnens 

bästa, normalitet och diskursens konstituerande effekter ställs nedanstående fråga:  

Hur ser de diskurser ut kring normalitet i förskolan som blivande förskollärare 

konfronteras med och vilken de förväntas socialiseras in i?  

Med hjälp av ovanstående fråga avser jag att ta reda på hur studenter upplever att 

förskolans värdegrund kommuniceras i handledningen för att sedan, i diskussionen, 

problematisera vad detta innebär för identitetsformering, subjektspositionering och 

aktörskap kopplat till handledarens praktik.  

Avgränsning 
Undersökningen omfattar enbart upplevelsen från studenters sida vad gäller deras 

erfarenheter kring normer och normerande praktiker som de stött på under VFU. För att 

få fördjupade kunskaper kring konsekvenserna av förskolans värdegrundsarbete hade det 

varit önskvärt att intervjua barn och vårdnadshavare efter det att barnen gått i skolan under 

några år. Det har inte att funnits utrymme för det inom ramen av denna undersökning.  

Handledaren är inte heller tillfrågad vilket så klart hade bidragit med ett helt annat 

perspektiv.  
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Bakgrund och teoretisk utgångspunkt 
Följande text kommer att ge en bakgrund till min undersökning och de teoretiska 

perspektiv som den vilar på. Under rubriken teoretiskt perspektiv utvecklar jag bland 

annat teorin kring återkopplings och looping-effekter (Hacking 1999) vilka är centrala 

och kopplade till undersökningens teoretiska utgångspunkt. Dessa effekter bygger på 

begrepp om växelverkan och beskriver hur människor formas av den diskurs de omges 

utav och kan ses utgå från socialkonstruktionismens tankar om hur världen, eller vår 

uppfattning av den, är en social konstruktion vilket även denna undersökning grundar sig 

på. För att svara på hur de diskurser ser ut kring normalitet i förskolan som blivande 

förskollärare konfronteras med och vilken de förväntas socialiseras in i behöver olika 

aspekter av konstruerade fenomen belysas. 

Tankar om socialt konstruerade fenomen, som en gång i tiden var väldigt utmanande och 

chockerande (Hacking, 1999) ifrågasatte naturvetenskapens positivistiska syn på ting, 

människor och samhälle, är idag mer självklara. Användningen av begreppet social 

konstruktion i samband med sociala problem kan i sig problematiseras utifrån att 

konstruktioner görs i ett socialt sammanhang och därmed är socialt konstruerade, vilket 

då inte hade behövt uttalas (Hacking, 1999). Begreppet blir mer relevant i diskussioner 

kring döda objekt, fakta och fenomen som vanligtvis betraktas som delar av naturen. 

Däremot kan begreppet konstruktion fortfarande ha en dragningskraft genom att 

associeras till olika politiska hållningar (Hacking, 1999).  

Hacking (ibid.) beskriver dessa hållningar utifrån sex grader (historisk, ironisk, 

reformistisk, demaskerande, upprorisk och revolutionär) av ”konstruktionistiskt 

engagemang” beroende på hur man förhåller sig till hur oundvikligt det konstruerade kan 

anses vara. Låt oss prova begreppet normalt och se hur dessa sex grader kan 

begripliggöras. Den historiska graden är den minst krävande eftersom uppkomsten av 

normer sett som resultat av historiska händelser är lätt att förstå. Nästa grad, den ironiska, 

är när det vi trodde var oundvikligt inte var det och vi konstaterar att vi står med ett sätt 

att tänka kring normer som vi sitter fast i och inte kan göra mycket åt. Vi förstår det men 

lämnar det som det är.  

Den reformistiska graden konstaterar normer som konstruerade och ser problem med 

dessa. De är inte oundvikliga men de går bara i nuvarande läge att förändra till viss del. 

Nära besläktad med den reformistiska graden befinner sig den demaskerande. Här strävar 

man efter att ”upplösa” idén om normer genom att undergräva och beröva den sin 
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auktoritet. Genom att lyfta idéns funktion vill demaskeraren visa att vi skulle ha det bättre 

utan den.  Om man däremot aktivt vidhåller att nuvarande idé om normer är dålig och att 

det vore bättre utan den betraktas det som upprorisk grad för att därefter gå över till en 

revolutionär grad när man försöker förändra världen. Med utgångspunkt i begreppet 

normer kan detta sammanfattas med att allteftersom vår medvetenhet om normer ökar 

ändrar sig vårt förhållningssätt till detta från historiskt, till ironiskt, till reformistiskt och 

sedan demaskerar vi normernas funktion. När vi kommit så långt blir vi upproriska och 

en del av oss, revolutionära (Hacking, 1999). 

Institutioners verksamhet är med och skapar identiteter som i sin tur blir en del av hur 

människor uppfattar förutsättningarna hos en person (Hjörne & Säljö, 2013). Identiteten 

elev, exempelvis, innebär vissa förväntningar på hur man ska agera. Om du då avviker 

från de förväntningarna läggs identiteten avvikare till. Identiteten avvikare bekräftas 

kanske i samtal både i och utanför skolan vilket ytterligare leder till att man bemöts på ett 

speciellt sätt och kan leda till ett socialt stigma. Denna tillskrivna identitet bidrar också, i 

en växelverkan, till att forma personens uppfattning om sig själv. Det är alltså i det 

konkreta samtalet om och med barnen som vi skapar identiteter.  

Undersökningen fokuserar på de konkreta samtalen om och med barnen samt att studera 

vilka språkliga handlingar som i praktiken har störst effekt för att studenter ska bli 

pedagoger som kan ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” 

(Skolverket, 2018, s.5). Ett sådant pragmatiskt perspektiv på värdegrundsarbete med ett 

situerat lärande knyter an just till det som kan användas i vardagen, är i människans tjänst 

och ger utdelning i människors liv, vardag och intressen (Säljö, 2015).  
De aktiviteter man ägnar sig åt i skolan ska ha ett egenvärde som barn kan förstå, och som 

bidrar till att de får erfarenheter och växer som individer och medborgare. (Säljö, 2015 

s.72) 

John Dewey (1859–1952), en av förgrundsgestalterna till det pragmatiska perspektivet, 

poängterade att barn tappar engagemang för att träna färdigheter utanför sina sociala 

sammanhang. Det hjälper alltså inte att prata om en god värdegrund i en situation och 

sedan tro att det överförs i nästa. Den mesta forskningen visar att det inte sker någon 

transfer mellan situationer (Säljö, 2015). Transfer kan förstås som en 

överspridningseffekt. I det pragmatiska sättet att se på lärande sker lärandet genom att 

man deltar i kollektiva aktiviteter och bäddar in kunskaperna i ett sammanhang. Vi lär 

när vi gör, Learning by doing, och samverkar med det som finns omkring oss vilket är ett 
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sätt att tänka som har släktskap med Vygotskijs idéer och ett sociokulturellt perspektiv. 

Här väcks funderingar kring hur transfer kan fungera eller inte fungera avseende diskurser 

och om effekten av det som sägs om mig som barn är kontextuell, alltså annorlunda 

beroende på situationen eller inte.  

De pragmatiska, sociokulturella och situerade perspektiven ser begrepp, i denna 

undersökning med fokus på kategorier som normerar, som språkliga-diskursiva-redskap 

(Säljö 2015). För denna undersökning är det viktigt att förstå skillnaden mellan att det är 

idén om begreppet normalitet som kan anses konstruerad, eller om man så önskar, socialt 

konstruerad, och inte de människor som diskursen omfattar. Kategoriseringen är 

resultatet av exempelvis samhällets praktiker, lagstiftning och andra inblandade i 

normerande aktiviteter (Hacking 1999). Samtidigt konstruerar samtalet om normalitet, 

enligt Hacking (ibid), i sin tur en loopingeffekt på människors beteende som återkopplar 

och förändrar dem. Hacking (ibid.) beskriver oss människor som interaktiva med 

kategorier när de förändrar och utvecklar känslor och beteenden och hur vi upplever oss 

själva efter att kategorierna används i exempelvis institutionella sammanhang. En ökad 

kunskap och medvetenhet om konstruktion och kategorisering av fenomen och hur vi 

gradvis kan ta oss bort från deras stigmatisering ser jag som en viktig pusselbit i en 

förskola för alla där barnets bästa står i centrum. 

Teoretiskt perspektiv på att konstruera vad som anses vara 
normalt eller avvikande  

Under rubrikerna Loopingeffekten, Makten över normen, Barnets bästa och I samtal med 

barn beskrivs den forskning som jag funnit relevant för värdegrundsarbete i förskolan och 

som kan anses ge olika perspektiv som forskningen tagit kring detta. Rubrikerna beskriver 

fenomen som i många fall leder till att barn kategoriseras som avvikande i förhållande till 

rådande norm.  

Om maktutövande definieras som handlingsproduktion (Persson, 2003) kan skolan ses 

som en maktinstitution som alltid försöker skapa elevhandlande. Där uppstår en 

maktrelation med fastställda rättigheter för hur skolan får påverka eleven. Det finns 

olikheter mellan skola och förskola som exempelvis betygssättning men enligt Persson 

(2003) är maktutövning framför allt en process av ömsesidig påverkan och beroenden. 

Medvetenheten om maktaspekten och det sätt varpå strukturell makt, enligt såväl Michel 

Foucault som Miranda Fricker, genomsyrar institutionell verksamhet får en central roll i 
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den här undersökningen då den vänder sig till barn i förskolan. Persson (2003) anser att 

makten i skolan kan betraktas ur fem olika aspekter som i verkligheten är förbundna med 

varandra: Den människoförflyttande, den kunskapsdefinierande, den tidsorganiserande, 

den människodefinierande och den människoförändrande makten. Den 

människoförflyttande makten reglerar elevernas fysiska närvaro och samverkar med 

maktutövning som gör eleverna mentalt närvarande. Den kunskapsdefinierande makten 

förbinder inlärning med belöning och får oss att definiera olika kunskaper och sortera 

dem i en statushierarki. Den befrämjar en instrumentalisering och varufiering av kunskap 

som förutom att skärpa elevens mentala närvaro också påverkar elevens tänkande kring 

kunskap. Den tidsorganiserande maktens mest påtagliga konsekvens är att den hindrar 

eleven från att följa andra tidtabeller än de sociala. Inordnandet av elevernas individuella 

tidtabeller mot de sociala är viktiga för att upprätthålla det moderna samhällslivet. Den 

fjärde och för denna undersökning mest relevanta makten är den människodefinierande 

som jag beskriver närmre under rubriken Makten över normen. Den 

människoförändrande makten syftar till att förändra medvetandet och personligheten hos 

eleverna och frambringa ett handlingsmönster som anpassar barnet till de vuxnas system, 

tänkande, handlingsmönster, värderingar och moral. Dessa maktperspektiv speglar 

konkreta verksamheter inom skolan. Omfattande utbildningsforskning visar att skolan har 

en förvarande verksamhet, en sorterande verksamhet och en socialiserande och 

kvalificerande verksamhet (Persson 2003). 

Loopingeffekten 

En intressant aspekt av att föra samtal kring konstruktionen av människors beteende är 

det som Ian Hacking (1995) kallar loopingeffekt. Hacking talar om loopingeffekt när 

individer blir sina diagnoser efter att ha tagit till sig psykiatriska kategorier. Enligt honom 

har identitetsformeringen i institutioner två sidor där den ena påverkar hur individen ser 

på sig själv efter att ha blivit kategoriserad men också hur dessa kategorier oftare börjar 

”dyka upp” när människor ”fit their categories” (Hacking, 1986).  

Som exempel kan ges hur en skola som aktivt arbetade med ART (Aktive Replacement 

Training) tydligt hade en överrepresentation av kategorien ”arga barn” i samtalen kring 

sina elever (Hjörne & Säljö, 2013). Utifrån tidigare resonemang kan man tänka att om 

detta sätt att kategorisera får fäste så kommer man också att hitta elever som kategorierna 

passar in på. Det uppstår en cirkularitet i den miljötypen som är central att förstå. 

Forskning visar att narrativen, berättelserna, från verksamhetens samtal innehåller 
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loopingeffekter som kan spåras till den neuropsykiatriska diskursens diagnostiska 

kriterier (ibid). Beskrivningen av eleverna färgas av de symptom som exempelvis ADHD 

beskrivs med. Barn har ”ilske-utbrott”, ”koncentrationssvårigheter” och beskrivs som 

”utåtagerande och impulsstyrda”. En inte oproblematisk cirkularitet uppvisas när 

diagnoserna tillhandahåller kriterier för att beskriva och förstå elevernas agerande som 

sedan barnen uppvisar som resultat (ibid).  

De kategorier, metaforer, vi använder för vår omvärldsbeskrivning kommer att ha 

betydelse för hur vi ser på världen. Det kan tyckas filosofiskt och abstrakt men är också 

en praktisk realitet för hur vi tänker och argumenterar. För att se ”bokstavsbarn” eller 

barn med dyskalkyli måste man ha någon form av förberedelse på att se just sådana 

(Hjörne & Säljö, 2013). Dessa kategorier når oss på många sätt exempelvis via kollegor, 

media och experter. De når såklart också föräldrar som kanske redan har diagnosticerat 

sitt eget barn utifrån dessa kategorier vilket förstärker en negativ språklig diskurs kring 

barnet. 

Makten över normen 

Genom att, utifrån föreställningar om elevers naturliga och sociala utveckling, inordna 

elevernas mognad och utveckling i ett mönster utövar skolan en människodefinierande 

makt (Persson, 2004). Eleverna definieras i förhållande till ”den generaliserade 

genomsnittseleven” som nämns i inledningen och därmed gentemot varandra.  Den 

människodefinierande makten bidrar till att värdera och sortera eleverna både under och 

efter skolgången. Vad som anses vara ”normalitet” och ”avvikelser” har det resonerats 

om sedan länge och det har varit vägledande för skolans och samhällets insatser för barn 

under välfärdssamhällets uppbyggnad sedan 1930-talet (Hjörne & Säljö, 2013). 

”Oönskade beteenden” skulle upptäckas genom tester för att sedan åtgärdas i syfte att 

förbättra barns hälsa och sociala situation. Problemen kunde kategoriseras som bristande 

disciplin och allmän bråkighet men framför allt som svaga intellektuella prestationer. Den 

här undersökningen avser inte att ta in hela det historiska perspektivet men det känns 

relevant att göra några nedslag i historien kring hur människor har kategoriserats.  

”Hårda”, ”oböjliga”, ”trotsiga”, ”stygga”, ”vanartiga” och ”sedligt försummade”, 

”abnorma och avvikande” har varit kategorier av elever som skulle avskiljas och skyddas 

från de ”normala” (Hjörne & Säljö, 2013). Även kategorier som ”utomäktenskapliga, 

tattarungar, nagelbitare” och så vidare var vanliga och fattigdom ansågs vara en indikator 

på karaktärssvaghet och bristande förmåga. Det finns även en historisk tradition av att se 



	

15 
 

segregering och differentiering som fördelaktig för alla, inte minst för lärare som kunde 

höja sin status genom att förbättra undervisningen.  

Det är lätt att finna kategorierna och motiven skrattretande idag men vad har egentligen 

hänt sedan 1800-talet? Vi kan kortfattat säga att vi gått från en moralisk/religiös diskurs 

till en biomedicinsk. Sedan 90-talet har vi helt andra kategorier, som ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder), Tourettes syndrom, Aspergers, ASD (Autism Spectrum 

Disorder), CD (Conduct Disorder), ADD (Attention Deficit Disorder), dyslexi, 

dyskalkyli. Sven-Eric Liedman (2011), som även han lyfter innehållet i ”Att platsa i en 

skola för alla” uttrycker det så här: 
Barn som på ett eller annat sätt har problem med skolarbetet blir föremål för ett kort samtal 

där vanligen kuratorer, psykologer, speciallärare och någon annan representant för 

skolledningen deltar. Det mesta som sägs är påfallande vagt och kryddas gärna med glosor 

av typ ADHD eller Aspergers. Trots lättvindigheten är samtalet avgörande för kommande 

utslag (Liedman 2011, s. 207). 

Strategierna som institutionerna har för att möta dessa utmaningar har varit att skapa 

särskiljande lösningar (Hjörne & Säljö, 2013) även om det håller på att ske en förändring 

i takt med att kunskaperna ökar. I en artikel i Lärarnas tidning (181018) har ett stort antal 

forskare kritiserat en rapport från SPSM (2018) (Specialpedagogiska skolmyndigheten) 

för att den lägger för stor vikt vid att minska störande beteenden i stället för att fokusera 

på hur skolan ska stötta barn med kognitiva nedsättningar. De förespråkar, med 

utgångspunkt i aktuell forskning, skräddarsydda lösningar för varje elev utifrån de behov 

som personer med ADHD ofta har. Korta genomgångar, bild-stöd, tydlig och snabb 

återkoppling och förändringar i den fysiska miljön där eleverna kan avskärma sig från 

intryck utifrån är deras förslag. Denna undersökning gör inga anspråk på att definiera 

eller förklara skillnaden mellan förskolepedagogik och specialpedagogik utan konstaterar 

bara att i den konstruerade diskursen om normen ryms båda delar. 

 

När vi samtalar om barn, och det är här jag tänker mig att vi måste ta makten över normen 

som rubriken för det här stycket anger, är ett centralt inslag att vi använder metaforer-

språkliga bilder-för att driva arbetet vidare.  Jag är nyfiken på vilken metaforik som nu är 

etablerad i dagens diskurs.  

”Svag”, ”Udda”, ”Speciell” är exempel på metaforer som Hjörne & Säljö (2013) 

uppfattade under elevvårdskonferenser de deltog i. Huvuddelen av de beskrivningar på 

barnens svagheter som fanns hade med allmänna anpassningsproblem och svårigheter av 
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olika slag i att hantera skolans sociala situation. Elevrollen är för vissa barn övermäktig. 

Elevhälsoteamets uppgift blir att förklara, benämna, klassificera och åtgärda avvikelserna 

och en viktig del av den uppgiften är det språkliga arbetet (Hjörne & Säljö, 2013) eftersom 

kategoriseringarna som används lägger problemen inuti barnen.  

 

Miranda Fricker (2007) förkastar Foucaults tankar om att makten enbart finns där den 

kommer till uttryck i handlingar (och i denna undersökning avses både språkliga och 

konkreta handlingar) och är kritisk till att se makten som socialt utspridd och att liknas 

vid ett nät. Hon menar att makten inte är något som kommer och går enbart när den utövas 

utan ska i stället ses som passiv eller aktiv (Fricker 2007). Passiv när den påverkar oss 

som exempelvis när vi följer regler utan att något direkt maktingripande sker men även 

aktivt då vi blir straffade för en förseelse. Den makt som pedagoger i förskolan utövar 

gentemot barn är strukturell i många avseenden och saknar ett subjekt (Fricker 2007) 

vilket är något som även Foucault (2003) uttrycker om strukturell makt i institutionella 

diskurser. Fricker menar att det inte är meningsfullt att förklara dessa maktrelationer i 

termer av aktörer som utövar eller inte utövar makt. Istället bör de inblandade ses som 

individer som makten uttrycker sig genom, alltså inte en objekt-subjekt relation.  

En aktör, låt säga en förskollärare som talar normerande om ett barn, är beroende av att 

hens handlingar samordnas med andra. Ett dyadiskt maktförhållande, en relation mellan 

två parter, behöver koordineras med andra och ingå i en social kontext för att utövas 

(Fricker 2007). Via tankar från Wartenburg (Fricker 2007) knyts Frickers och Foucaults 

idéer ihop när den samordnade och koordinerade makten kan förstås som ett socialt 

utspritt nätverkssystem fördelat på aktörer och strukturer med makt. Även strukturell 

makt kan utövas av aktörer men aktören är alltid beroende av andra sociala aktörer och 

att makten samordnas. Ett exempel ur Frickers (ibid, s 27) text är: 
Den enskilda läraren har faktiskt makten att betygsätta sina studenter, även om den är 

beroende av att hennes handlingar praktiskt koordineras med en mängd sociala andra.    
Citatet förtydligar att även om den enskilde läraren har makt är det enbart i ett större 

socialt perspektiv och i förskolans praktik skulle det innebära att åtminstone en ytterligare 

kollega eller arbetslag måste sanktionera normeringen av ett barn för att makten ska 

uppstå. Den sociala makten kan definieras: 
En praktiskt och socialt situerad förmåga att kontrollera andras handlingar, som antingen 

passiv eller aktivt utövas av specifika sociala aktörer, eller som verkar rent strukturellt 

(Fricker 2007)  
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Det är ett sätt att tänka på makt som, i fallet med barn i förskolan, inte går att verifiera i 

litteraturen. Skillnaden mellan studenter och yngre barn är att studenterna kan förstå 

konsekvenserna av sitt handlande i förhållande till en makt i större utsträckning än yngre 

barn kan.  

Barnets bästa 

Barnkonventionens ratificering 1990 och inkorporerande med svensk lag 2020 

aktualiserade de lagar som ska styra beslut gällande barn och så även beslut i svensk 

förskola. Den paragraf som tydligast är riktad till beslutsfattande i förskolan är §3.  
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i 

första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. (Barnkonventionen §3) 

Då paragrafen, i den svenska översättningen av lagtexten, begränsas av att ”barnets bästa” 

ska ”beaktas” innebär det att principen om barnets bästa ska balanseras i förhållande till 

andra intressen och rättigheter (Grahn-Farley, 2019). Detta skapar ett tolkningsutrymme 

då den svenska översättningen ser barnets bästa som något subjektivt genom att man 

använt ordet ”bedömas” till skillnad från den engelska och franska översättningen där 

barnets bästa är objektivt. En allvarlig konsekvens av detta är att det blir svårare att kräva 

ansvar vid beslut.  

För verksamheten i förskolan får det konsekvensen att även om vi, hypotetiskt, tänker oss 

att våra samtal kring barnen bidrar till en felaktig bild av barnet som i sin tur för med sig 

att barnet kategoriseras som avvikande, med allt vad det kan innebära, blir det svårt att 

avkräva ansvar från oss. Eftersom överskolningen av barn mellan förskola-förskola och 

förskola-skola följer olika rutiner och bygger på pedagogers bedömningar ser jag det som 

en potentiell rättsosäkerhet för barnen.  Om det är så att en diskurs om ”arga barn” kan 

påverka hur barn blir bemötta vid en övergång, blir ordvalen oerhört viktiga vid våra 

diskussioner.      

Barnrättskommittén använder sig av ordet barn, både i plural och singular, obestämd och 

bestämd form, i sin översättning av Barnkonventionen. Det betyder att alla som på något 

sätt påverkas, omfattas (Grahn-Farley, 2019). Ur ett rättsdogmatiskt sätt skulle det tolkas 

som att barnet endast i bestämd form omfattas av artikeln, för att den skulle vara 

inkrävbar. Det betyder att barn i allmänhet inte har lagstöd i att få ”det bästa”. 

Grahn-Farley (2019) menar att vi måste ha en diskussion, såsom denna undersökning 

också förespråkar, för att fastställa vad som är barnets bästa. 
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I samtal med barn 

De värden som vi vuxna vill att barnen ska internalisera och identifiera måste utvecklas 

till ett handlande som vilar i barnets egen identitet (Gren, 2007). Identitetsutvecklingen 

mot en etisk-moralisk mognad kräver att barnet blir bemött på ett medvetet sätt som 

förmedlar till barnet värdet av den det är.  Barnet behöver möta goda förebilder som kan 

förmedla humanismen, det sätt att se på livet och människan som betonar människors lika 

värde, den syn som skollag och läroplaner bygger på. Människan är ett mål i sig och har 

ett människovärde. Människan har också, enligt humanismen, ett medvetande och vi bär 

på skapande krafter. Så som humanismen tolkas idag är människan fri, autonom, och har 

ett eget ansvar men är även en social varelse beroende av sina relationer och miljö.  

Människan är också tvetydig. Även om vi vet vad som är rätt garanterar inte det att vi 

handlar på rätt sätt vilket gör det svårt att svara på om människan är ond eller god. Vi vet 

däremot att vi kan utvecklas och förändras. Trots att det finns flera, konkurrerande, 

människosyner är det humanismen som genomsyrar lagstiftning och riktlinjer för 

förskolan och så länge vi inte hotar den kan vi även ta till oss andra livsåskådningar. Som 

pedagog har jag frihet och stora möjligheter att förverkliga humanismens människosyn 

och det är jag själv som är redskapet och ansvaret vilar på att jag arbetar efter de lagar 

och riktlinjer som finns. Det sätt på vilket jag agerar och uttrycker mig kommer att spela 

en avgörande roll.  

Människovärde 

Om du som pedagog inte omfamnar den humanistiska människosynen går det inte att 

arbeta i förskolan (Gren, 2007) och även om de flesta pedagoger är positiva till denna 

syn, sker det ofta i vardagsarbetet att alla inte verkar för den. För att visa aktning för 

människovärdet måste pedagoger förvekliga det i vardagsarbetet med barnen, de måste 

uppleva det i handling och språklig metaforik. Emilson (2008) beskriver ett 

kommunikativt handlande i sin avhandling där strävan efter att låta ömsesidighet och 

samförstånd vara riktmärken. Detta innebär att alla deltagare i en kommunikation erkänns 

och att mötet är intersubjektivt och av symmetriskt till sin karaktär och vilar på en grund 

där alla människor har lika värde.  

Det är lätt att förväxla människovärde med att vara värdefull. Vi kan ha olika värde i olika 

situationer. Situationer som värderar våra egenskaper. Barns agerande i situationer kan 

bedömas som värdefullt utan att det kränker de andra barnens människovärde. Vi blir bra 

på olika saker och ska inte sträva efter att göra alla lika men hur förmedlar vi samma 
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människovärde till alla samtidigt som varje människa är unik? Som vuxen kan vi resonera 

teoretiskt kring vårt värde men det är ändå i slutändan vår upplevelse som avgör hur det 

känns, om jag duger (Gren, 2007). En del av känslan att ha ett värde är att känna 

tillhörighet (socialisation) och en annan är att känna vad jag kan (kompetens). Målet är 

att barnet ska känna att detta är jag och jag duger. Förskolan och personalen där har en 

viktig roll i detta arbete (Gren, 2007).  

Positiv förstärkning eller uppmuntran, snarare än negativ, är för de allra flesta en självklar 

del av arbetet med barn. Men vilka ord använder vi? ”Fint”, ”duktig”, ”snäll och bra” kan 

skapa en bild av att det bara är prestationerna som gör en människa värd något. ”-Hade 

jag varit elak om jag inte lyckats vara snäll?” Vi använder omedvetet orden för att 

betygsätta och värdera vilket är en svår balansgång då vi egentligen vill uppmuntra, stötta 

och stimulera barns utveckling. Pedagogens egna krav på sig själv att vara duktig, 

påverkar den redan ansträngande uppgiften att vara redskapet i arbetet med att förmedla 

humanismens tanke. Många andra företeelser i samhället motarbetar också hur vi 

upplever egenvärdet. Kanske kan förskolans stora fördel gentemot skolan vara att den 

inte värderar lika mycket utifrån prestation? Att prestera är ett av människans villkor och 

kan vara både positivt och stimulerande om det inte värderas och betygsätts. 

Integritet 

Respekten för barnets identitet är en del som verksamheten i förskolan ska bygga på 

(Gren, 2007), vilket är något som alltför lätt kränks. Denna undersökning ska försöka 

belysa integritetsproblemet i vardagen då det är där som studenter och handledare behöver 

fundera för att hitta former och tillfällen för diskussion utan att kränka barnet. 

Kränkningar är för barn svårare att bearbeta då de ofta saknar orden och den analytiska 

träning för att benämna upplevelsen, som vuxna ofta har (Gren, 2007). De har ofta blivit 

så vana vid vuxnas identitetskränkningar att de till och med slutat reagera. Ett barn 

reagerar kanske inte alls för att pedagogen letar efter extrakläder i barnets ryggsäck och 

kränker det materiella jagets integritet, ett passande begrepp som Thorsén (1997) 

använder. Hade det gällt en vuxen som fått sin väska genomsökt hade det kunnat upplevas 

mycket kränkande. Andra integritetsgränser som Håkan nämner är livsrumsjagets, 

kroppsjagets, det psykiska jagets, informationsintegritet, kulturell och föräldraintegritet. 

För den här undersökningen känns informationsintegriteten som mest relevant att 

fördjupa sig i. Här blir de samtal som barnen har med pedagoger, som sedan sprids vidare 

i arbetslaget, tydliga exempel. Information från samtalen kan i efterhand nå barnet från 
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ett annat håll och då upplevas kränkande. Barnets integritet och autonomi ska, i alla 

samtal rörande barnet, respekteras. Detta gäller även inom arbetslaget. Om samtalet är 

respektfullt och syftar till barnets bästa kan onödigt värderande och privata intressen, som 

nyfikenhet, lämnas utanför (Gren, 2007). 

Epistemiskt ansvar 

Många av de beskrivningar av barn och deras handlande som litteraturen exemplifierar 

med skulle uppfattats som oacceptabla och nedsättande om de avsåg en vuxen. Tyvärr tar 

sig vuxna ett privilegium gentemot barn som barnen har svårt att säga emot (Hjörne & 

Säljö, 2013). Den maktutövning som äger rum i samtal om och med barn bör också följas 

av ett ansvar, epistemiskt ansvar (Hjörne & Säljö, 2013) vilket kan förklaras som ett 

ansvar för hur man talar om människor, beskriver deras svårigheter och sätt att agera. 

Enligt Fricker (2007) påverkar sociala maktfaktorer de kollektiva, hermeneutiska 

verktygen vi använder för att tolka sociala fenomen med på ett ett orättvist sätt. Denna 

tolkningsorättvisa (Fricker 2007), som enligt Hjörne & Säljö (2013) drabbar barn i 

skolan, uppstår när en kollektiv tolkning är till betydande nackdel för en grupp men inte 

för en annan och verkar på ett diskriminerande sätt.  
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Tidigare forskning 
Under rubriken presenteras forskningen utifrån två perspektiv. Dels ur perspektivet att 

konstruera norm och att handleda. 

Konstruera norm 
I flera avseenden har jag antagit att förskolan inte har samma normerande, sorterande 

och segregerande funktion som skolan verkar ha men jag har inte hittat tydlig forskning 

kring det. De texter jag hittat har tagit sina exempel ur svensk skolmiljö, något som fått 

mig att undra över hur det förhåller sig till förskolan. Forskningen bakom boken ”Att 

platsa i en skola för alla” (Hjörne & Säljö, 2013) är gjord i skolmiljö och visar på att 

kategorisering av barn med problematik historiskt alltid förekommit. Gemensamt för 

diskursen kring både dåtidens och nutidens ”avvikare” är att skolans roll osynliggörs 

medan problemen i skolan görs om till individuella elevproblem. Däremot förändras 

synen på det ”normala” och skolsvårigheternas orsak över tid. Boken avslöjar att det 

saknas en analys kring hur skolsvårigheter uppstår och hur alternativa lösningar kan 

utarbetas för de som inte är närvarande under samtalet, nämligen barnen. Forskningen 

har utförts med en mikroetnografisk ansats (Hjörne & Säljö, 2013) vilket skiljer sig från 

den diskursanalys jag ämnar utföra. 

I Francks (2014) doktorsavhandling görs en kritisk granskning av hur den norska 

förskolan under senare år har präglats av ett ökat fokus på kartläggning och utvärdering 

av enskilda barns förmågor, lärande som förberedelse inför skolan och upptäckt av 

särskilda behov (ibid). I tre artiklar utforskar författaren personalens beskrivningar och 

diskussioner där den första tar upp olika förståelser av barn och barndom och visar hur 

avvikelser kopplas till diskurser om utveckling och ålder och de konsekvenser detta 

sedan får när barnen kartläggs med olika verktyg.  

Användningen av dessa verktyg och den kritik som personalen har kring dem kopplat 

till deras egen uppfattning om vad som är normalt tas upp i den andra artikeln. 

Diskursen kring det ”kompetenta” barnet, som personalen lyfter fram, anses i analysen 

vara en orsak till att barn inte lever upp till personalens förväntningar. I den tredje 

artikeln fokuseras det på de ord och uttryck som personalen använder och hur de i sin 

tur bidrar till att sortera och kategorisera barnen. Genomgående för forskningen är att 

personalens normalitetsutrymme kan ses som diskurser som definierar möjligheter och 
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begränsningar och hur barn konstrueras som normala och avvikande utifrån dessa 

standarder eller som författaren uttrycker det: 
I explore day-care staff members’ expressions, statements, and phrases such as restless (from 

inside) and lacking calm in regards to how these represent a shift from ways of describing 

similar accepted child conduct (e.g. active) and how such ways of describing children draw on 

ideas of inherent inabilities and create a discontinuity with so-called ‘normal’ child conduct. 

The manner in which the children are constructed as deviating from other children is further 

illustrated by the fact that statements are rooted in expectations and ideals of how to be a 

‘normal’ child in Norwegian day-care centres (Franck 2014) 
Den norska regeringens riktlinjer och policyer har blivit alltmer synliga i förskolornas 

innehåll, vilket leder som nämnts till ökad tonvikt på testning, standardiserade 

utvärderingar och lärande inför skolförberedelserna.  
While the intentions of these policies are to create institutions that accommodate individual 

differences, I question the paradox of having to exclude some children as deviating in order to 

achieve inclusion. Instead of finding ways to make children conform to (narrow) expectations 

of adults and society, maybe expectations, understandings, and discourses supported by 

institutions should expect to accommodate the diverse ways of being a child? (ibid) 

I Bjervås (2011) studie fokuseras på samtal om barn i förskolan men då kring 

pedagogisk dokumentation. Där framställs barn i hög utsträckning som kompetenta men 

studien visar även att barnens personlighet bedöms när det egentliga syftet är att se 

deras utveckling.  

I övrigt återfinns normalitet som forskningsområde i flera examensarbeten men med 

andra fokus, exempelvis tysthet hos barn (Badasjane, 2020) och värdegrundsarbetets 

utrymme i förskolan (Fohlin, 2015) men ingen tar upp verksamhetens normerande 

funktion i själva formerandet av blivande förskollärare i mötet med en ny diskurs.  

Dolks (2013) doktorsavhandling tar upp normer men primärt ur ett genusperspektiv. 

Den belyser arbetet med de normer som finns utifrån ett jämställdhetsarbete vilket inte 

min forskning har för avsikt att göra. Även Charlotte Tullgrens (2004) 

doktorsavhandling beskriver de normaliserande system som barnen anpassar sig till 

genom att förändra sig åt det som förväntas och uppmuntras av förskollärarna i 

leksituationer medan min undersökning riktar blicken mot samtalet handledare-student i 

stället för pedagog-barn.  



	

23 
 

Handleda 

Forskningen som jag har hittat kring handledarrollen, i syfte att utgöra en länk mellan den 

teoretiska utbildningen och praktiken, har fokuserat på olika projekt eller 

mentorskapsutbildningar såsom i Kupila, Ukkonen-Mikkola, & Rantalas (2017)	

undersökning gjord på den finska motsvarigheten till den mentorskapsutbildning som 

även finns vid svenska högskolor. Studenterna har intervjuats före, under och efter 

utbildningen till mentorer och resultatet visar hur viktig mentorskapsutbildningen är för 

att kunna utgöra denna länk. Förståelsen för komplexiteten i uppdraget bekräftades men 

det skapades även en variation i tolkningen av uppgiften. I forskningen synliggörs hur 

mentorskapsutbildningen visade, förutom hur utmanande mentorskapet kan vara, även 

hur det krävs en ömsesidig interaktion i förhållandet mellan student och mentor som 

bidrar till bådas utveckling.  

Från att ha upplevt mentorsrollen som begränsad, oklar, krävande, betydande och teknisk 

har utbildningen fått mentorerna att se en tydligare, breddad, komplex och utmanande 

roll. Synen på relationen mellan student och mentor förändrades också under 

utbildningen. Mentorns roll tonades ner och gav mer utrymme för studenten vars 

individuella roll blev mer uppmärksammad och aktiv. Synen på själva lärprocessen 

förändrades också från att ha fokuserat på en överföring från mentor till student till ett 

ömsesidigt lärande i en social kontext. Detta skedde genom gemensamma reflektioner 

och att större hänsyn togs till studentens önskemål och lärandemål.   

Olssons (2019) studie av hur handledare handleder studenter kring ledarskap visar på 

brister i att kunna definiera termen i förhållande till förskoleverksamheten. Ledarskap blir 

då ett vardagligt begrepp utan vetenskaplig förankring som blir svårt för studenter att ta 

till sig. Att inte begreppet teoretiseras gör det även svårare att kommunicera och 

sedermera omsätta i praktisk handling. För min undersökning är detta relevant då jag ser 

förskollärarens hela praktik som ett ledarskapsutövande och i synnerhet det sätt på hur 

barngrupper delas upp och organiseras. Tvärtom vad jag uppfattat hos mina studenter 

visar Olssons studie att det inte är någon större skillnad på hur ledarskaps-begreppet 

beskrivs i teori och praktik. Samtidigt lyfter Olsson (2019) vikten av ett yrkesspråk som 

möjliggör samtal som teoretiskt kan relateras till kunskaper och färdigheter hos 

pedagoger. Studiens sociokulturella utgångspunkt betonar just de språkliga redskap som 

är ett medel för att kommunicera den verksamhet studenterna möts av och hur viktigt det 
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är med ett professionellt språk med rätt termer och begrepp. Studien visar även på att 

ledarskap ofta benämns i bestämd form vilket kan förstås som att vi pratar om en generell 

syn på ledarskap och att det i sin tur leder till svårigheter för studenten att utveckla 

generaliserbara kunskaper om ledarskap. Jag ser det som mycket troligt att resultatet från 

Olssons studie kan kopplas till hur handledare även samtalar med studenter kring vad som 

kan uppfattas som normalt eller avvikande. 
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Analys med diskursanalytiska inslag 
Min undersökning, med syfte att upptäcka vilka faktorer som formar studenters förståelse 

för konstruktioner av vad som betraktas som normalt och avvikande beteende under VFU 

strävar efter att, utifrån en genomförd analys med diskursanalytiska inslag av dessa 

faktorer, möjliggöra samtal om vad en normerande kultur på förskolan konstituerar. 

Dessa samtal kan leda till att handledare på ett kumulativt och insiktsfullt utvecklas i sitt 

sätt att hantera samtalen med studenter kring normalitet och avvikelser i förskolan.  

En avgörande aspekt för mitt val att använda de diskursanalytiska inslagen är tagen från 

den etnometodologiska forskningen som utgår från att människor ofta är omedvetna om 

den reflexivitet som ord och handlingar konstituerar i vardagen. (Bryman, 2018). Denna 

omedvetenhet gäller även för mig som forskare där min plats i tiden och det sociala 

rummet är en av dessa handlingar. Valet av diskursanalys som metod för att upptäcka hur 

språket skapar vår verklighet motiveras av bland andra Fejes & Thornberg (2015). 

Diskursanalysen kan bidra till att få syn på diskurser och se hur dessa formar människors 

uppfattning.  Eftersom en undersökning som denna kan bidra till en bredare samhällelig 

förståelse för hur studenter skapar sin yrkesroll under sin verksamhetsförlagda utbildning 

är det viktigt att reflektera över konsekvensen av mitt metodval när jag samlar in empirin 

till min forskning.  

Enligt Foucault är diskurs ett uttryck som beskriver hur språkliga kategorier förhåller sig 

till ett objekt och hur vårt sätt att beskriva objektet påverkar hur vi uppfattar eller förstår 

det (Bryman 2018). Vanligtvis ligger fokus i en diskursanalys på språket medan även 

handlingar, i denna undersökning, ses ha en betydelseförmedlande funktion. I Foucaults 

definition av diskurs inkluderar han både verbala utsagor och den praktik av innebörder 

och förhållningssätt som möjliggör utsagorna i praktiken (Börjesson & Palmblad 2007). 

Det är alltså fråga om ett vidgat språkbegrepp där studenternas utsagor om handledarens 

både explicita och implicita agerande som handledande förebild tas med. De handlingar 

och betydelseförmedlande praktiker handledaren gör utan att förklara kan ses ha minst 

lika stor inverkan på studentens förståelse för hur normalitet och avvikande beteende 

konstrueras som det sagda. På samma sätt som Carlshamre (2008) nedan förklarar 

Foucaults tankar om diskursen kring mentalsjukdomar strävar min undersökning efter att 

upptäcka diskursen om normalitet och avvikelser som förskollärare förväntas skolas in i.  
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...varken objekten eller subjekten existerar "före" diskursen, utan de "konstitueras" av 

diskursen. Bara inifrån ett språk, en diskurs, ett sätt att tala, kan man röra sig i en värld av 

mentalsjukdomar, människor som drabbas av dem och personer som förhåller sig till dem. 

(Carlshamre 2008) 

Våra identiteter skapas genom olika former av kontrasttänkande och mejslas ut gentemot 

en normalidentitet (Börjesson & Palmblad 2007). Det innebär att våra identiteter kunde 

varit annorlunda beroende på gränsdragningen för normalitet. Inom diskursanalysen 

anses exempelvis egenskaper och grupptillhörighet vara diskursivt formerade genom hur 

de burits fram i språket och de handlingar vi erfar. För att det empiriska materialet som 

samlas in för den här undersökningen ska bli användbart behöver respondenternas utsagor 

om handledarnas agerande som de upplevt under VFU-perioderna ses som 

betydelseförmedlande.  

För att förstå hur diskursen kring normalitet hos barn i förskolan skapar en version av 

objektet normal, som i sin tur konstituerar normalitet i förskolan, använder jag mig av 

diskursanalysen som verktyg. Att en analys av språkbruket är av stor vikt motiveras av 

anhängare till diskursanalysen med att diskursen utgör vår syn på och uppfattning om 

fenomen och ger oss legitim rätt att handla utifrån densamma. Diskursen blir vår 

referensram som rättfärdigar makten och alltså något större än enbart språket som sådant 

(Bryman, 2018). Börjesson & Palmblad (2007) lyfter Foucaults tankar om 

sanningseffekter och sanningsregimer som betyder att diskursen inte bara betecknar vad 

som sägs utan också vad som gör det möjligt att säga det.  

Två drag som rör epistemologi och ontologi kännetecknar diskursanalysen. Den är anti-

realistisk, vilket innebär att den förnekar en verklighet som kan förklaras och beskrivas. 

Det är alltså frågan om en metod som tar avstånd från att forskaren kan nå resultat som 

redogör för verkligheten som studeras och dess aspekter (Bryman 2018). Diskursanalysen 

är också konstruktionistisk vilket innebär att den anser att verkligheten byggs upp utav 

flera olika beskrivningar. Dessa tankar har sitt ursprung i det som kallas den språkliga 

vändningen. Under 1900-talet ökade intresset för språkets skapande roll och forskare 

började se att det inte finns en färdig relation mellan tecknet (det vi säger) och det 

betecknade (det som tecknet representerar). 

Genom att studera flera olika respondenters utsagor från ett flertal händelser med en 

medvetenhet om att respondenterna förmedlar sin bild och mening kan analysen påbörjas. 

Enligt Fejes & Thornberg (2015) bör vi ställa oss frågor om texten. För den här 
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undersökningen kan följande frågor formuleras och vara relevanta. -Vad sägs om 

normalitet, -Hur talas det om normalitet, -Vad framställs som normalt, -Vad för sorts 

normalitet skapas genom detta tal och vad exkluderas i det? Därefter kan analysen delas 

upp i fyra steg. Det första steget är titta på vad som talas om och hur. Det analyserade 

materialet kan här delas upp i kategorier och teman som sedan i steg två får en fördjupad 

analys. I det tredje steget fokuseras det på vad som anses vara det normala för att i steg 

fyra gå över till att belysa det som är onormalt. På så sätt skapar vi en analytisk tyngd 

genom att visa hur diskursen byggs upp, vad den gör och vilka följder den får (Fejes 

&Thornberg 2015). Samtidigt får vi underlag för att svara på de tre grundfrågorna som 

diskursanalyser ställer: 

• ”Vad gör denna diskurs, vad uppnår den?” 

• ”Hur är denna diskurs konstruerad så att detta händer? 

• ”Vilka resurser finns tillgängliga för att utföra denna aktivitet?”  

(Bryman, 2018 s.641) 

Omsatt i förskolans praktik betyder det att jag analyserar vad som händer med studenten 

när hen möter handledarens normerande förhållningssätt till barn. Hur ser studenterna på 

situationen och med vilka medel kan denna praktik fortgå? Undersökningen analyserar 

även i vilken miljö, i samtal mellan vilka, i vilket syfte och när i tiden samtalen sker för 

att upptäcka diskursens konstruktion. Som tidigare beskrivits behöver en diskurs 

koordineras och ha en social kontext för att bildas (Fricker 2007). Vilka resurser upplever 

studenterna att det finns för att förstå en sådan process under den verksamhetsförlagda 

undervisningen?  

Det vi kan se i analysen är inte att betrakta som en verklighet, sanning eller en naturlig 

företeelse utan i stället bildar det vi benämner och kategoriserar en diskurs där normalt 

och onormalt formas (Fejes & Thornberg 2015).  

Analysen har även skett med hjälp av begrepp, lingvistiska redskap, som hjälper till att 

sätta fokus på olika modaliteter. Ett exempel på detta är att utgå från hur aktörskapet 

framträder i utsagorna och vilket aktörskap som inte benämns. Undersökningen avser 

även att titta på begrepp som skapar identiteter och subjektspositioner. Vilka 

identitetsformeringar skapas i diskursen? Analysen av förhållandet mellan objekt och 

subjekt sker genom att studera transitiviteten i diskursen.  Genom att belysa diskursen 

kring aktörsskapet hos pedagoger och barn skapas även kopplingar till loopingeffekten. 

Vad leder till vad och vem är aktör? 
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Genom mitt förhållningssätt och tolkning av respondenternas utsagor bidrar jag också till 

diskursen och det är något jag inte kan ställa mig utanför. Likt andra metoder styrs 

diskursanalysen av regler som preciserar vad som är trovärdigt eller inte. Avsikten är att 

läsaren ska kunna följa de olika leden från berättelsen till analys för att kunna bedöma 

om den är skäligt genomförd, har koherens, helhet, tydlighet och förmåga att övertyga 

(Fejes & Thornberg 2015).  

Valet av respondenter 
Valet att välja nyutexaminerade studenter som respondenter kan ses som en handling som 

ger nya förutsättningar att förstå hur normalitet och avvikelse kan konstitueras i förskolan. 

Jag kunde valt att intervjua barn men såg det som föga givande med tanke på barnens 

ålder (1–5 år) och undersökningens fokus på handledning. Inte heller att intervjua 

personal verksam sedan många år känns som det mest givande då jag vill se hur 

kommunikationen mellan handledare och student upplevts. Väl medveten om att jag 

kunde gjort andra val av respondenter hävdar jag att de som nyligen stött på en diskurs 

har lättare att se den än de som befunnit sig i den under längre tid. Valet att välja 

respondenter som är nya i verksamheten grundar jag på att de nyligen har gått igenom 

den formeringsperiod som utbildningen kan ses som.  

Flera studenter som jag handlett genom åren har antytt att skillnaderna mellan teori och 

praktik och sättet det pratas om värdegrund på högskolan kontra ute i verksamheten är 

stora. De har under tre och ett halvt år formerat sin yrkesroll genom att sätta högskolans 

teoretiska kunskap i relation till praktiken de upplevt på fältet, samtidigt som alla tidigare 

livserfarenheter påverkar, vilket är något som jag tänker är en relevant grund för att få 

delta i forskningsprojektet. För att kunna höja medvetenheten kring hur samtal som 

normerar barn ser ut, vilken diskurs som finns, ser jag studenterna som den mest 

intressanta källan till empiri. 

Alltså började jag inledningsvis att intervjua ett antal (5st) examinerade förskollärare 

kring deras upplevelse av normerande språkbruk i förskolan i syfte att samla in empiri för 

fortsatt analys. Oavsett deras övriga erfarenheter har alla respondenter mött handledare 

och pedagogisk personal i förskolor under sina VFU-perioder (verksamhetsförlagda 

undervisning) och i större eller minde utsträckning tagit del av samtal om och med barn. 

Genom att sprida frågan om ett deltagande i min undersökning bland de lärarkandidater 

som nyligen examinerats fick jag flera svar och först till kvarn principen hjälpte mig att 
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välja de första fem. Detta sätt att göra urval kallas snöbollsurval (Bryman 2018) då 

tillfrågade ombeds att i sin tur lämna ut frågan till andra de tror är intresserade.  

De som intervjuats är examinerade förskollärare med tanke på den etiska aspekten att de 

annars kan känna sig förhindrade att tala öppet under pågående bedömningssituation. Den 

aspekten, att vara utexaminerad, väger jag mot att det inte heller får vara för länge sedan 

utbildningen avslutades att en rimlig förfluten tid sedan examination är max 3 år och ju 

kortare tid sedan examination desto bättre.  

Intervjuer  

Den initiala insamlingen av empiri har skett genom kvalitativa och semi-strukturerade 

intervjuer. För att ta reda på i vilken utsträckning och med vilka normerande ord 

studenterna erfarit samtal om normalt beteende använde jag under intervjun en struktur 

av frågorna kring vissa kategorier, en så kallad intervjuguide (Bryman, 2018). Dessa 

kategorier är: helhetsbilden av utbildningen, när och hur diskuterades barnens beteende, 

i vilket syfte kommunicerades barnens beteende samt konsekvenserna av handlandet. För 

att rikta tankarna mot olika typer av situationer där barn kan ha kategoriserats 

exemplifierade jag olika områden som barns egenskaper i tidigare undersökningar 

kategoriserats efter (intellektuella förutsättningar, mognad, koncentration/ uthållighet, 

neuropsykiatriska termer,  personliga egenskaper, sociala relationer samt handlingar och 

beteenden) (Hjörne & Säljö, 2013). Inom dessa kategorier är intervjun ostrukturerad. Den 

kvalitativa intervjuns möjlighet till följsamhet gav mer utrymme att återkomma till 

tidigare tankar och på så sätt få en ökad fyllighet i svaren (Bryman, 2018).  

För att samla empiri kring objekt-subjektperspektivet ställde jag inom, varje kategori, 

frågor om hur egenskaperna beskrivs ha uppkommit och hur ansvarsfrågan kring dessa 

beskrivs. En tydligare intervjuguide presenteras som bilaga 1.  

Metoddiskussion 
Initialt var tanken att genomföra gruppintervjuer i stället för enskilda intervjuer men på 

grund av pandemin ändrades planerna. Motiveringen till att använda gruppintervju var att 

det empiriska materialet skulle bli mer omfattande och att samtal i grupp skulle leda till 

en mer avslappnad atmosfär. Från flera håll höjdes ett varnande finger för att genomföra 

gruppintervjuer digitalt, vilket givetvis inte alls behöver vara fallet, så allt landade i 

digitala, individuella intervjuer.  
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Med facit i hand anser jag att utsagorna i de individuella intervjuerna belyser en stor bredd 

av undersökningens syfte och att det empiriska materialet är tillräckligt stort. Samtliga 

fem intervjuer skedde inom loppet av en vecka i mars 2021, alltså mitt under pågående 

pandemi. Tre av fem var digitala videointervjuer som spelades in och två var fysiska där 

ljudet spelades in. De fem nyligen examinerade respondenterna hade då fått sina 

examensbevis sedan några veckor tillbaka och fått anställning som förskollärare. Ingen 

av dem var längre i en situation där de kunde bli underkända eller riskera att äventyra sin 

utbildning, något som kunnat hämma och påverkat utsagorna. Ingen var heller anställd på 

någon av sina tidigare VFU platser.  

Jag fick ingen indikation på att någon i efterhand ville ta del av det transkriberade 

materialet för godkännande. Det hade varit möjligt att erbjuda även om jag hade sett ett 

större behov om metoden varit gruppintervju. Således har ingen läst de transkriberade 

intervjuerna och ingen har bett om det heller. Intervjuernas utformning med en 

samtalsguide som jag var väl förtrogen med gav mig goda möjligheter till att vara flexibel 

i min roll som intervjuare.   

Etiska överväganden 
Det empiriska material i form av intervjuer som spelas in och transkriberas har 

anonymiserats, avidentifierats och endast använts till den här forskningen allt enligt God 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). En samtyckes-blankett (Bil.2) har lämnats ut och 

samlats in påskriven före det att intervjuerna utförs. Inga minderåriga behandlas i 

forskningen då det enbart är studenternas upplevelser som samlas in. Inga av 

intervjufrågorna strävar heller efter att ta reda på vilken arbetsplats (praktikplats) eller 

handledare som avses.  

För att få inblick i den situation som studenter skapar sin förståelse för normalitet och 

avvikelse i behöver konkreta situationer lyftas och även om det visar på brister som kan 

skada förskolans anseende motiveras undersökningen av forskningskravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Forskningskravet kan beskrivas som det egenvärde forskning 

har vid sidan om de eventuella förbättringar som forskningen bidrar till. Mot detta kan 

individskyddskravet (ibid), där respondenter ska skyddas från skada och kränkning,  

vägas. För att se till att ingen personligen skadas kan min metod för insamling av empiri, 

med enskilda intervjuer och anonymisering samt mina valda frågeställningar, anses 

motiverad. Inga personuppgifter publiceras i forskningen. 
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På grund av rådande pandemi har intervjuerna i vissa fall skett digitalt och spelats in med 

både ljud och film vilket jag informerat om i rådande fall. Samtliga aspekter av att filma 

eller göra ljudupptagningar som anses viktiga ur ett etiskt perspektiv (Vetenskapsrådet, 

2017) har tagits hänsyn till.  
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Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet och analysen av empirin som samlats in genom de 

semistrukturerade intervjuerna.  

Resultatdelen är uppdelad i två delar där den första är mer empiriskt inriktad medan den 

andra delen belyser den sammanlagda empirin analyserad med diskursanalytiska inslag 

utifrån Michel Foucaults tankar om att utsagor, såsom nedtecknade intervjusvar som 

berör samma område, utgör en diskurs vilken i sin tur både är och gör (Börjesson & 

Palmblad s. 34) samtidigt som den både konstituerar (skapar) och konstitueras 

(återskapas) (ibid).  

I utsagorna beskriver studenterna ett stort antal identitetsformeringar som visar hur 

studenten upplever att handledare, föräldrar och barns positioner förhåller sig till varandra 

i verksamheten. De diskurser som sedan kunnat utläsas i studenternas beskrivningar har 

fått namnen normen och avvikelsen som aktör, studenten som aktör och relationen som 

grund och de pekar på det konstituerande i en verksamhet som normerar.  

Tre roller  
De tre roller rubriken syftar till är utbildningens roll i sin helhet för förståelse av vad som 

kan betraktas som normalt eller avvikande beteende, handledarens roll för förståelse för 

vad som kan betraktas som normalt eller avvikande beteende och studentens roll för 

förståelsen av vad som kan betraktas som normalt eller avvikande. I utbildningens roll i 

sin helhet för förståelse av vad som kan betraktas som normalt eller avvikande lyfts 

utsagor om hur respondenterna uppfattat förskollärarutbildningens intentioner för att 

studenter ska kunna skapa förståelse för normalitet och avvikande beteende. I de två 

följande delarna: Handledarens roll för förståelsen av vad som kan betraktas som normalt 

eller avvikande och studentens roll för förståelsen av vad som kan betraktas som normalt 

eller avvikande tas utsagor upp som belyser hur VFU-perioderna har fungerat som en 

brygga mellan den teoretiska och den praktiska utbildningen ur studentens synvinkel.  

Respondenternas utsagor speglar det de upplevt att handledaren implicit eller explicit, i 

ord eller handling, har gjort för att handleda dem mot en förståelse för hur normalitet och 

avvikande beteende kan förstås i förskolan. Fokus har inte legat på att definiera eller 

förklara vad normalt eller avvikande beteende är utan respondenterna har fritt berättat om 

sina upplevelser av att barn har, fysiskt eller verbalt, urskilts från gruppen.  
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Begreppet betydelseförmedlande praktik kommer i fortsättningen att användas för att 

sammanfatta ovanstående handlingar i handledarens praktik. 

Utbildningens roll i sin helhet för förståelse av vad som kan betraktas som normalt 

eller avvikande. 

För att skapa en bild av respondenternas tid som studenter och resan mot färdig 

förskollärare inleddes intervjuerna med frågor ifall de kände sig tillräckligt rustade för att 

hantera och förstå hur ett normalitetsbegrepp konstrueras.  

Samtliga svar tyder på att det är ett svårt område och något som behövts behandlas mer 

särskilt då läroplanen samtidigt uttrycker att ”förskolan ska uppmärksamma samt ge 

ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver 

det i sin utveckling”(Lpfö 18, s 11). Upplevelsen är att det inte getts utrymme att diskutera 

hur aktiviteter och undervisning behöver anpassas efter barngruppens behov. Innebörden 

blir av detta att studenten lämnats att söka och utforska området själv. Studenterna har 

utanför undervisningen och handledningen sökt svar på sina frågor om vad som kan anses 

vara normalt eller avvikande. 

Det är väl ingenting som jag känner att man har tagit upp jättemycket i skolan. Liksom det 

som är normalt är det man pratar om men diagnoser och barn som har lite behov av extra 

stöd i det här...jag kände att det lilla man berörde det i utbildningen de gav inget och det är 

väl en sak jag önskar hade funnits...betydligt mer....för de här [med]avvikande beteende är 

nästan mer normalt än va de normala är idag. (Även fortsättningsvis kommer respondenters 

ord som endast kan förstås i en kontext av tidigare utsagor att skrivas inom hakparantes) 
Olika erfarenheter till trots visar svaren att det i allmänhet inte funnits den viktiga brygga 

mellan teori och praktik som skulle behövts för att känna en trygghet i yrkesrollen i detta 

avseende. Studenterna visar i flera fall hur de upplever att många barn har beteenden som 

betraktas som avvikande. Angående behovet av att som student få begrepp förklarade och 

belysta för att skapa sig ett professionellt språk kan ytterligare luckor anas. 
Det var inget som framlyftes på det sättet.  Just dom begreppen [normalt eller avvikande] 

användes inte eller arbetades inte med konkret utan det var nånting vi själva fick koppla 

ihop. 

Flera av utsagorna vittnar om hur det varit upp till studenten själv att förstå olika 

sammanhang kring barns beteende. Samtidigt visar svaren på en medvetenhet hos 
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respondenterna om att området inte lätt kan förstås utan i viss mån kräver ytterligare 

utbildning, något som exemplifieras av nedanstående två citat från två olika respondenter. 
Jag tycker nog att vi fick både tillräckligt och otillräckligt beroende på vart man hamnat nu 

efteråt. För mycket handlar ju om att, känner jag själv, bygga upp erfarenhet till olika 

specifika situationer och vad som faktiskt möter en och man kan inte heller stoppa in barnen 

i fack. Om vi bara hade läst om ett visst spektra eller nåt så hade det kanske hjälpt till en 

viss del men det hade ju ändå inte kunnat fylla allt behov man har idag. 

Vi läste ju lite specialpedagogik nån termin. Jag upplever inte alls att den var kopplad till 

VFU. 

Respondenterna menar att erfarenheter ses som något viktigt att skaffa sig och 

genomgående visar utsagorna att mångfald och variation av VFU-platser och handledare 

upplevs ha bidragit positivt till deras utveckling. Handledarnas roll återkommer vi till 

under nästa rubrik men redan här kan nämnas att VFU-perioderna, oavsett om de bidragit 

positivt eller negativt, i många fall varit avgörande för studenten.  
Ja, det tycker jag, speciellt under VFU perioderna där det som har varit bra är att man har 

varit på olika ställen. Det är det som har gett. Visst det är ju mycket teori man läser och 

sånt men att få prova det i praktiken. Jag tycker det har hjälpt till jättemycket. 

Egna erfarenheter i ämnet sedan tidigare lyfts fram som en hjälp på vägen att bemöta både 

barn och personal som student. En student vittnar om en viss frihet att få prova att hantera 

situationer på sitt eget sätt med bakgrund i sina egna tidigare erfarenheter och hur stor 

skillnad det är på teorins bild av exempelvis utåtagerande barn. 
Den erfarenheten som jag har om ADHD är ju som jag har fått via min systerson. Det är ju 

absolut en kunskap som jag har kunnat använda...ute på praktik. Men det benämns ju inte 

mycket under utbildningens gång. Så den kunskapen kan väl jag mer tacka hemmet för. 

Det känns rätt så stor skillnad på den teoretiska biten och den praktiska. I teorin känns det 

ofta som att detta [utåtagerande barn] är en dans på röda rosor. 

Respondenterna upplever att högskolan gett teoretiska kunskaper kring bemötande som i 

stort handlar om att bekräfta barnets känslor och att arbeta i mindre grupper men att det 

inte fungerar i den verklighet de möter. De samtal som studenterna önskat för att diskutera 

detta inne på högskolan, utifrån att barn uppvisar beteende som studenten inte klarat av 

att möta, har det inte getts utrymme för. Känslan av att inte ha fått bearbeta sina 

upplevelser kring avvikande beteenden sammanfattas tydligt i det avslutande citatet. 
Jag kan tycka att högskolan har ett sätt avskärma sig som att det pratar vi inte om här. 

Avvikande beteende pratar vi inte om på högskolan. Det finns inget sådant. Så har jag 

upplevt det...alla barn är normala. Det såklart att alla barn är normala men det här att vi får 

absolut inte prata om barn på något negativt sätt. Det är den bilden vi har fått från högskolan 
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och sen kommer man ut på VFU. Då har man hört hur det ändå pratas om avvikande 

[beteende] bland personal, inte handledare, men personal. 

En kortfattad analys kring vad resultatet säger under den här rubriken är att 

respondenterna uppfattar området som mycket angeläget och att de både fått otillräcklig 

teoretisk kunskap samt handledning i att förstå den i praktiken. Samtidigt visar utsagorna 

att tidigare erfarenheter implicit förutsätts för att kunna förstå problematiken vilket 

ytterligare befäster vikten av handledarens roll och VFU-platsernas sätt att hantera 

normalitet och avvikelser och utgöra en brygga för förståelse. Det sätt att prata om eller, 

ännu viktigare, att inte prata om normalitet och avvikelse utgör den eller de diskurser som 

formar studenterna. 

Handledarens roll för förståelsen av vad som kan betraktas som normalt och 

avvikande beteende. 
Intervjusvaren ger ingen samlad bild av hur handledarna har förhållit sig till studenterna 

avseende normalitet och det är även stor diskrepans mellan hur studenterna upplevt 

informationen de fått. Det finns handledare som tidigt ger mycket information om barnen 

vilket en del studenter upplever som negativt och onödigt. 
Det första när man börjar på en ny praktikplats...arbetsplats så säger antingen handledaren 

eller de andra pedagogerna att det är så att, jag väljer bara nåt namn, Pelle han är lite blyg 

och inte vill prata och sånt och det är såna orelevanta saker. Det är inte relevant för mig att 

veta om Pelle är blyg och inte fungerar i större samling eller mindre samling 
 

I dessa sammanhang har flera avvikelser nämnts för studenterna och det är både 

information om eventuella diagnoser men också sådant som har med hemförhållanden 

och kulturella skillnader att göra. Följande citat från tre olika respondenter visar på 

spännvidden i det som studenterna kan få till sig av som information. 
Vi misstänker att det kan röra sig åt det hållet för det finns det här beteendet men vi sätter 

ju inga diagnoser i förskolan. Men man är ändå medveten om att det finns 

neuropsykiatriska problem.  

Där sa min handledare att hemförhållandet är lite sådär. Han far inte illa hemma men rutiner 

saknas. Så att komma till förskolan och helt plötsligt ha rutiner och sitta stilla i en samling 

sa hon att det är inte alltid att det funkar jättebra. 

Det relaterar mycket med kultur. Vänta på sin tur. Då har jag fått höra att de här barnen får 

ju allt serverat på ett fat så dom får ju alltid komma först. Det är mycket som kopplas till 

kultur. Inte bara utländsk kultur utan även svensk som att om det är första barnet eller så. 

Men det relaterar mycket till det där med kultur 



	

36 
 

Samtidigt har flera vittnesmål pekat på att handledaren har en uttalad eller outtalad tanke 

med att låta studenten själv bilda sig en egen uppfattning. Enligt Foucault (2008) bildar 

både uttalade och outtalade utsagor om något en diskurs.  

Ja alltså nästan alla handledare jag har haft har ju sagt att det finns barn i behov av speciellt 

stöd men vi kommer inte att berätta så mycket mer utan du får själv se och göra din 

uppfattning. 

Men en övergripande och återkommande upplevelse är att handledarna har gett 

information om barns egenskaper och beteenden i syfte att hjälpa, underlätta och undvika 

misslyckanden vilket nedanstående fyra utsagor från olika respondenter vittnar om. 
Jag tänker kanske att alla handledare är ju måna om sina studenter. Dom vill ju dom väl.  

Det är väl kanske att dom vill att man [som student] ska va mer uppmärksam. 

[Handledaren] vill ge tips till studenter så att aktiviteter ska gå lättare. 

Hade jag inte haft det samtalet och fått den informationen av min handledare där och då så 

tror jag inte att jag hade lyckats få till någon form av kommunikation med det här barnet 

Utsagorna om att skydda studenter, och i viss mån barn, för att undvika misslyckanden, 

som respondenterna upplever att handledarna ger uttryck för, överlappar med 

studenternas önskan om att det i slutändan ska utmynna i en positiv lärsituation. 

Misslyckande nämns i utsagorna ganska ospecificerat men några tydliga aspekter kan 

vara att som student inte klara av att lösa en konflikt mellan barn, att en aktivitet inte går 

att utföra på grund av att något barn saboterar för andra och att säkerheten äventyras på 

grund av ett barns agerande. 

Respondenternas utsagor visar däremot hur deras egen vision, där alla barn ska göras 

delaktiga utifrån sin egen förmåga, inte anser att ett misslyckande är så farligt utan något 

som man tillsammans kan kommunicera och förändra. Det som inte uttalas av 

handledarna men som studenterna själva gör, är att de är medvetna om att misslyckanden 

sker och att de kan repareras genom anpassningar i undervisningen. Det kan kopplas till 

Foucaults tankar om att diskurser uttrycks förutom genom talat språk i det som inte 

uttalas. I detta fall kan det vara genom hur miljöer anordnas och via de attityder som visas 

(Foucault, 2008). Det som sker i den sociala relationens avgränsande och avgränsade 

helhet är det Foucault ser som diskursen (ibid). Utsagorna visar tydligt att i stort sett alla 

pedagoger delar ett mål där barnets bästa är i fokus. 

I de fall där respondenterna visar störst nöjdhet har handledningen skett i samtal mellan 

handledare och student i handlednings-samtal med syfte att skapa så goda lärsituationer 

som möjligt. Som student har man mötts av tilltro och ett handlingsutrymme där även 
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misslyckanden kan rymmas. Handledaren har tagit ett tydligt ansvar i att finnas vid sidan 

om som backup och de frågor som studenten har haft har besvarats utifrån en professionell 

önskan om barnens bästa. Även situationer där samtalet inte rört studentens undervisning 

har varit positiva som förebild för ett agerande. I handledningssamtal kan handledaren 

kommunicera sina val i efterhand.   
Jag har haft handledare som verkligen har velat diskutera och problematisera för att faktiskt 

utveckla mej så mycket som möjligt under tiden jag är där. I ett utbildande syfte då. Att jag 

ska få fundera och berätta vad jag har sett och man kan diskutera vad dom tänker och hur 

de gör och jag har fått komma med mina synvinklar på samma situation och det har ju varit 

jättegivande för då har man ju fått tänka till i en specifik situation. 

I ett urval av (skräck) exempel som respondenterna berättade visar dessa tre, från olika 

utsagor, också tydligt på vad en student inte utvecklas att mötas av. 
Jag fick aldrig ta en viss tid på mig. Jag fick aldrig svar på varför. Jag fick fortfarande ingen 

förklaring till det. Varför? Utan det bara var så. 

[Handledaren] Ger anvisningar om vilka barn man som student ska undvika för att det är 

svårare att ha med. Ger en färdig bild av barn. Ger en bild av att det kommer bli eller kan 

komma att bli problematiskt. 

Jag tolkar det som att hon visar mig hur man lär barn att fungera normalt i en barngrupp 

och när det då är något som inte passar eller stör andra så sluter man ute det [barnet] tills 

dom har lärt sig och får va med. För det var fler gånger hon tog ögonkontakt med oss precis 

som att hon försökte visa att så här gör man. Hon hade bestämt sig för det är han det ska 

skyllas på och att det ska funka innanför hennes ramar annars så var det fel på det barnet. 

Hon kallade ett barn för idiot under handledningssamtalet. 

Att det uppstår svåra situationer som utmynnar i oetiska val är inget som studenterna 

dömer hårt utan tvärtom finns en stor förståelse och den kan beskrivas med följande två 

citat. 
Man tror att man gör det bästa... men inte att det ger barnet den stressen eller oron som 

uppstår [om barnet utesluts ur samlingen]. Det hade kanske hjälpt barnet att vara med den 

minuten.  

Jag tror att den [handledaren] har varit uppgiven och glömmer bort sin professionalitet och 

ursäktar sig själv på nåt vis för att man inte vet hur man ska hantera det [avvikande 

beteendet].  

Som en avslutande analys av utsagorna under denna rubrik kan sägas att det som uttalas 

om barnen upplevs ha stor betydelse. Som ny student är det svårt att veta vilken sorts 

information som kan vara för barnets bästa medan det under utbildningens gång växer 

fram en större medvetenhet. De flesta upplever att det är en del av professionen att kunna 

göra bra val av informationsutbyte. Eller som i citatet nedan, uttryckt på ett annat sätt om 
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de upplevelser från samtal respondenter uppfattat att handledaren och arbetslagen haft 

kring barns beteende. 
Det tycker jag faktiskt det får jag ändå ge dom [handledarna] att dom har kunnat diskutera 

det på konstruktivt sätt för problem har ju funnits. Avvikande kanske mot normerna i alla 

barngrupperna i olika utsträckning. Jag tycker ändå att alla har förhållit sig till det 

professionellt. 

Med utgångspunkt i teorin om looping-effekten (Hacking 1995) och teorin om människor 

som interaktiva (Hacking 1999), som togs upp tidigare, där kategoriseringar och 

diagnoser skapar och återskapar beteenden hos människor som egentligen inte avsetts 

spelar det mindre roll om handledaren kategoriserar barnet i syfte att stärka eller begränsa 

barnet. Informationen kan ändå ses som negativ utifrån ett barnperspektiv. Som exempel 

kan nämnas utsagan som beskriver hur handledaren avråder studenten från att ta med ett 

barn, som benämns som blygt, i samlingen. Detta kan tolkas som ett beskyddande från 

handledarens sida både gentemot barnet men även mot studenten som riskerar att inte få 

någon respons på sin undervisning. Ur Hackings (1995) perspektiv kommer uttalandet 

från handledaren att återspegla sig både i studentens agerande och i barnets och 

konstruera förutsättningar för deras handlande. 

Studentens roll för förståelsen av vad som kan betraktas som normalt och 

avvikande beteende 

Nu lämnar vi handledaren för att i stället titta på de utsagor som belyser hur studenter har 

agerat för att skapa förståelse kring hur det som betraktas som normalitet och avvikelse 

kan förstås. Utsagorna nedan visar på att studenternas eget agerande ges stor vikt. För att 

inte fastna i gamla mönster väljer studenterna egna vägar och ibland även att ignorera det 

handledaren säger eller visar. (Sex utsagor från olika respondenter) 
Jag vill göra min egen bild. Vill trycka bort bilden som man får serverad. Vill prova och få 

handledning i efterhand.  

Jag borde uppleva det [upplevelsen av det normala eller avvikande] själv och inte att någon 

annan serverar det till mig. 

Jag har inte lyssnat på det som handledare velat påverka mig med genom att normera barn. 

Under VFUn har dom har ändå tyckt att du inte behöver göra det svårt för dig genom att ta 

med svåra barn. Men det har jag gjort ändå. 

På senare tid har jag velat göra min egen grupp för jag ser inte problemet med dom 

[avvikande] 

Jag är försiktig med att fråga kollegor om barnens beteende  
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Som student upplever man att det borde diskuteras mer öppet och det framstår att när 

handledaren presenterar färdiga lösningar, utan att vilja diskutera och förklara varför, 

upplever studenten att det finns en slutenhet kring normalitet och avvikande beteende 

som möter dem. Ovanstående utsagor visar att studenterna vill ifrågasätta de 

kategoriseringar som handledarna presenterar. Hacking (1999) kallar graden av 

konstruktionistiskt engagemang för revolutionär när den sociala konstruktionen av 

exempelvis normer ifrågasätt och tvingas till förändring. De ser skillnaderna i olika 

förhållningssätt som handledare kan agera utifrån och beskriver hur dessa har stor 

betydelse för barngruppen men att det saknas en öppen diskussion kring hur valen görs. 

Nedan följer två utsagor av olika studenter som vittnar om att det finns likheter mellan 

VFU och högskolan avseende hur studenter vågar uttrycka sig i sina frågor om barns 

beteenden eller egenskaper. I flera utsagor tolkar studenten det som svårt att ifrågasätta 

och diskutera ämnet. 
Jag vet ju inte om dom [Handledarna] själva upplever att det kan vara problematiskt [med 

avvikelser] och därför vill man inte utsätta sin elev [Student]för samma sak. Men om ett 

barn kommer och söker en kontakt så blir det ju fel som student eller framtida pedagog om 

du inte tar med barnet. Om barnet faktiskt vill va med och det fungerar jättebra med den 

här personen, för det är ju oftast personer emellan som problemen kan bli större, upplever 

jag. Om man inte kan hantera det. För mig personligen är det inte aktuellt att exkludera 

barn i förskolan utan alla ska få vara där utifrån samma förutsättningar men sen får man ju 

självklart ändra [sin undervisning] 

[Det behöver]pratas på ett sätt så man inte kan få reaktioner och trampa någon på tårna [i 

gruppdiskussioner på högskolan] 

I den första utsagan syns viljan att få prova när studenten menar att det är fel att neka de 

barn som vill delta just då. Studenterna ser sig själva som inne i en process av sökande 

och reflekterande i kombination med praktiska erfarenheter. Det är både ett praktiskt och 

teoretiskt kunnande som utvecklas och de ser handledaren som sin förebild. Studenten är 

inget objekt som förblir opåverkat utan ser sig tvärtom som subjekt i synnerhet i samspel 

med sin handledare. För att kunna ta sin roll som student och utvecklas framgår av 

utsagorna att det behövs en närvarande handledare som i samspel kan diskutera det som 

verkar oklart. De fem utsagorna nedan beskriver olika studenters syn på samspelet mellan 

student och handledare. 
Samtalen har varit jätteviktiga och dom har ju utvecklat mig såklart. Såna samtal kommer 

ju fortsätta. Jag tror man måste va medveten också om var man står och vad man ser som 

okej. 
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Jag fick jättemycket handledning och då blev jag trygg i mig själv och då förstod jag att de 

situationerna är värda att försöka ändra. 

Om man [handledaren] väljer att nämna ett avvikande beteende hos ett barn så är det viktigt 

att man skickar med förslag på hur man hanterar det. 

Jag vill att handledare ger information som ”det här barnet är utåtagerande så här gör jag”. 

[Studenten] ...uppmuntrar att vi ska göra aktiviteter tillsammans 

För att kunna nå progression behöver samtalen ske utanför barngruppen och situationen, 

enligt respondenterna, för att de ska kunna få förståelse.  
Inte i situationen men efter i handledning till mig.  Hur jag kan hantera det? [Normalitet 

och avvikande beteende]. Vilket jag tyckte var så jag började märka den stora skillnaden 

När sedan barn diskuteras i handledningen så är det utifrån ett perspektiv av att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för lärande och inte som tidigare nämnts där ett nästan 

slentrianmässigt kategoriserande skett i dörren på första VFU-dagen. När handledningen 

sker i samtal utanför barngruppen upplevs inte heller normerande benämningar som lika 

hårda och stigmatiserande. 
Men sen blir det ju att det alltid blir en definition av barnet oavsett vilket samtal man har, 

oavsett viket barn det är. Alla barn har ju sina behov och behov av olika saker vilket man 

kan vända och vrida på i dom här samtalen och då använder man ju ord som jag skulle inte 

vilja säga är exkluderande eller som benämner barnet på ett negativ sätt utan mer vilka 

egenskaper barnet har ”dom är väldigt aktiva” eller ”behöver kanske ut mycket eller”. I 

samtalen har det inte handlat om vad barnen gör utan mer hur man kan utmana barn på 

olika sätt utifrån den problematik som finns eller inte finns. Där skulle jag inte säga att man 

benämnt barnen med specifika begrepp. 

De studenter som har trotsat råden och varningarna från handledarna upplever att de fått 

sitt agerande bekräftat som lyckat. Barnen som deltagit i studenternas aktiviteter har 

stärkts av att blir behandlade som övriga barn men det hela förutsätter, enligt 

respondenterna, att man har mandat att prova och få hjälp vid behov. (Två utsagor av 

olika studenter) 
Jag upplever att det fungerade bra i de flesta fall som jag tog med avvikande barn. 

Avvikande barn stärks om de får chans att vara med. 

Det andra barnet fick vara med på andra villkor och göra vissa saker lite mer enskilt för att 

känna att man ändå fick vara med i helheten och det vi gjorde i hela gruppen och klassen 

Dessa utsagor speglar hur studenterna låtit barn, som handledaren avrått från att ta med, 

ändå delta, oavsett om deras beteende betraktas som normalt eller avvikande. Under 

intervjuerna syns en tendens att utbildningen ger studenterna mer mod i sökandet 

efterhand. Trots att respondenterna var slumpmässigt utvalda verkar undersökningens 

fem ha tagit sig förbi svåra utmaningar i början för att sedan ha hittat en inre kompass att 
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navigera efter som jag inte är säker på att alla lyckas med. Flera utsagor vittnar om att 

deras studiekamrater i vissa fall lämnat utbildningen på grund av motsättningar i 

förståelsen av uppdraget mellan student och handledare.    
Jag ska inte ljuga o säga att det inte har påverkat mig. Om jag har haft chansen att välja 

barn till mina undervisningssituationer så har jag fokuserat mer på dom barnen som pratar 

mer än dom tysta barnen. Det är bättre att ha dom barnen som pratar mycket för då blir det 

att min lärare ser att jag har lyckats bättre 

Det framstår som en uppenbar obalans i maktförhållandet mellan handledare och student. 

Ett förhållande som påverkas av bedömningssituationen för studentens del och 

ansvarsbördan för handledarens del. Kunskap och utbildning skulle kunna ses som två 

språk som handledaren är satt att översätta mellan (Persson, 2003) och 

handlingsutrymmet som bildas för både handledare och student varierar beroende på 

förmågan att göra denna översättning. Studenternas makt ökar i takt med ökad kunskap 

och enligt Foucault (2003) kan aldrig kunskap finnas oberoende av makt.   

Det är något som utsagorna rörande den tidigare delen av utbildningen vittnar om i större 

utsträckning är den senare. Det är generellt lite hierarki synligt i beskrivningen av den 

sista terminens VFU. Där talas det mer om student-handledare som kollegor. 
Det [att bli bedömd] påverkar för som student vill man göra sin handledare nöjd. 

Nu vågar jag fråga varför, nu vågar jag vara hård med varför gör du så och i stället utgå 

från ”jag undrar, jag vill veta varför, jag söker erfarenheten” i stället för att vara rädd för 

att skuldsätta henne och påpeka att dom gör fel för det enda jag ville egentligen var ju att 

veta varför. 

Ja både utbildningsmässigt men även personlighetsmässigt och vad man faktiskt kan lyckas 

med i livet spelar jättemycket med hur man är som pedagog och hur man möter barnet. 

Vad man tillåter att dom faktiskt ska få lyckas med. För har man redan bestämt sig att det 

blir skitjobbigt så blir det skitjobbigt. Men det kan bli bra också. 

 

Även denna rubrik avslutas med en kort analys av utsagorna. Många frågor lämnas 

obesvarade anser studenterna och det kan i sin tur tolkas som att normalitet och avvikelser 

är ett minerat område där man som student inte har tillträde eller anses vara tillräckligt 

kompetent men det kan också tolkas som att handledaren saknar kunskap eller 

medvetenhet om sitt aktörskap. I de fall studenterna upplevt en utveckling har deras eget 

agerande varit av stor betydelse och att deras förmåga till reflektion samt ha tillgång till 

handledning på VFU-platsen eller någon annanstans har varit viktig. 
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Tre diskurser  
Baserat på de utsagor som presenterats i ovanstående text har tre dominerande diskurser 

urskilts som har betydelse för undersökningens fråga. Samtliga utsagor, som ligger till 

grund för diskursanalysen, beskriver den betydelseförmedlande praktik av handlingar och 

ord som studenterna tagit del av under sina VFU-perioder. Handledares uttalanden och 

deras praktik skapar diskurser som i sin tur, skapar nya associationer, sammanhang och 

logiker (Börjesson & Palmblad 2007). De diskurser som går att urskilja är diskursen om 

normering och avvikelser som aktör, diskursen om studenten som aktör och relationen 

som grund för utveckling. Dessa diskuteras här för att förstå inom vilka diskurser 

studenter formas och socialiseras in i vad som betraktas som normalt och avvikande 

beteende. I de fall det är relevant kommer analysen att återkoppla till de teoretiska 

utgångspunkter som undersökningen presenterade under rubriken Bakgrund och 

teoretiskt perspektiv. 

Innan vi kastar oss in i analysen behöver två begrepp nämnas och förklaras för ökad 

förståelse. Begreppen är transitivitet och subjektspositioner. Begreppet transitivitet 

beskriver hur olika händelser och processer förbinds eller inte förbinds med objekt och 

subjekt medan subjektspositioner är de positioner som vi intar eller tillskrivs och som 

bestämmer effekten av att använda processerna. Transitiviteten som beskrivs i 

respondenternas utsagor mellan studenten som objekt för utbildning och subjekt i sin 

utbildning kan ses förändras över tid. Samtidigt som studenterna i början av utbildningen 

i hög grad förväntas vara objekt för inlärning tar de mycket ansvar för sin egen utveckling. 

Det är däremot inte alla som vågar använda sig av det de sett initialt utan väntar och söker 

stöd för sina tankar på högskolan eller i diskussionsgrupper. För att gå från ett tänkande 

där barnet ses som ett objekt för handledarens undervisning till ett subjekt för sin egen 

utveckling behöver studenterna få diskutera sina erfarenheter men där upplever de att 

högskolan inte mött upp.  

Vi diskuterade inte hur verksamheten ställer sig till det [normalt eller avvikande] eller 

erfarenheter från praktikplatsen utan det var konkret ”hur arbetade du med ämnet, hur 

utförde du aktiviteterna” och sen inte hur barngruppen såg ut, åldrar eller andra [aspekter] 

eller är det normalt att man gör så här, utan bara hur gjorde du.  

Det som tillåts diskuteras eller snarare presenteras är det studenten har gjort i 

barngruppen. Fokus är på studentens genomförande och inte på det som bidragit till 

resultatet av aktiviteten. Det verkar vara samma förhållande på VFU-platserna där    
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handledarnas strategi i flera fall är att sortera bort barn som kan misstänkas försvåra 

studentens undervisning i stället för att förklara och handleda. Att inte tillåtas prova 

upplevs bekymmersamt för studenterna. En skillnad visar sig hos respondenten som har 

stor tidigare erfarenhet av barn med neuropsykiatrisk störning. Här backar handledare och 

ger mycket utrymme, kanske beroende på en egen osäkerhet. Erfarenhet och praktiska 

kunskaper är något som ger status att förändra. Diskursen kring aktörskapet visar att du 

som student har stora möjligheter att påverka men under förutsättning att du kan 

kommunicera din erfarenhet. Handledarens subjektspositioner framgår i utsagorna som 

antingen tillåtande eller begränsande men även den tillåtande handledaren har ramar som 

studenten förväntas hålla sig till och utifrån Foucault (2003) är upprätthållande av regler 

ett slags disciplinär maktutövning. 

Diskursen om normering och avvikelser som aktör 

Det normala, som respondenterna uppfattat det, är att barnen förväntas vara lätta, trevliga, 

kan sitta stilla, har goda hemförhållanden, talar svenska, är kompetenta, kan vänta på sin 

tur och så vidare. Dessa förväntningar är oftast implicita och förväntas delas av alla. De 

är tysta aktörer som får stor betydelse först när någon, avsiktligt eller oavsiktligt bryter 

mot dem. Så skilda saker som neurologiska handikapp, blyghet eller oregelbunden 

närvaro ses som avvikelser och används som legitima skäl att utesluta barn. Med en så 

varierande och subjektiv definition skapas också en osäkerhet kring den egna 

värdegrunden hos studenten, enligt utsagorna, och normeringen agerar genom att 

värdegrunden ständigt måste omförhandlas.  

Normering och avvikelser fungerar i flera fall som faktorer för studenternas 

yrkesrollsutveckling under VFU-perioderna. Respondenternas reagerar när de får 

beteenden, som handledaren betraktar som avvikande hos barn, serverade direkt de 

kommer ut på VFU.  Särskilt när studenterna förväntas anpassa sin undervisning efter 

detta skapas en motreaktion. Studenter möter handledare som berättar eller visar i 

praktiken att barn i gruppen har avvikande beteenden och hur studenterna uppmanas att 

välja bort dessa barn när de planerar och organiserar sina aktiviteter. Detta kan tolkas på 

flera olika sätt, där såklart en genuin omsorg om studenten och en önskan att inte utsätta 

denne för orimliga situationer är en. Ingen av respondenterna svarade spontant att det 

även kunde vara ett sätt att beskydda barnen från en för utmanande situation men det är 

en annan tolkning . I en diskurs där handledaren förmedlar att barn ska uteslutas på grund 

av ett avvikande beteende ser sig studenten som vingklippt, omyndigförklarad och osäker. 
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Det troliga är att det finns andra anledningar till handledarens agerande än att förminska 

studenten men det är något som i så fall går förlorat i den icke-kommunikation som sedan 

uppstår. Då handledaren inte ger en rimlig förklaring till varför barn ska uteslutas ur 

aktiviteten visar utsagorna att studenterna agerar med en motreaktion. 
När jag provat det handledaren sagt och exkluderat barn då ändrade jag min uppfattning 

och lät barnens intresse styra [De som ville delta fick göra det oavsett vad handledaren 

sagt]. 

Som student vill man överbevisa och trotsa handledaren eftersom känslan av att bli 

förbisedd och inte tagen på allvar väcker obehagliga känslor. Studenternas 

subjektspositioner kan delas upp i två kategorier, den aktiva överbevisande och den   

avvaktande överbevisande. Den aktiva överbevisande studenten väntar inte på tillåtelse 

utan grupperar om barnen oavsett handledarens rekommendationer och väljer att tolka 

resultatet av genomförda aktiviteter som lyckade utifrån dessa förutsättningar. 

Exempelvis behöver kanske aktiviteten genomgå smärre förändringar, som att 

tidsmässigt förkortas,  för att alla barn ska kunna delta.  

Den avvaktande överbevisande studenten väljer att lyssna på handledarnas råd och tar 

händelserna med sig och låter dem agera utgångspunkt för hur studenten i framtiden inte 

ska behandla barn i stället för att agera emot handledarens vilja. Detta förhållningssätt 

framträder tydligast i början av utbildningen. Flera utsagor antydde att de 

studentkompisar som, valt att hoppa av helt eller överväga att avsluta sin utbildning, 

intagit den avvaktande positionen vilket också är ett sätt på vilket normerandet agerar i 

förskolan. Det är även så att samma student agerar aktivt i vissa situationer och 

avvaktande i andra även under samma VFU, något som kan tolkas är avhängigt av tidigare 

erfarenheter, där exemplet med studenten med mycket erfarenhet kring ADHD tydligare 

väljer en egen väg i just den situationen. Ett subjekt kan, i olika kontexter, inta olika 

subjektspositioner menar Foucault (2002).  

Genom att som handledare normera barn upplever studenterna att relationen till både det 

enskilda barnet och resten av gruppen försämras vilket konstituerar sämre möjligheter att 

leda undervisningen. Det bidrar även till att möjliggöra eller förhindra olika 

subjektspositioner (Foucault, 2002). De maktmetoder som kontrollerar och disciplinerar 

kroppen genom uteslutning vill skapa en foglig kropp (Foucault, 2003) för att underlätta 

styrning och undervisning där målet i framtiden ligger i att forma en samhällsnyttig 
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individ (ibid.) Ansvaret ligger på barnet att foga sig in i den rådande diskursen och de 

förväntas agera utifrån den (ibid.).  

Studenterna uttrycker i stället hur de vill lägga ansvaret på handledare och sig själva för 

att anpassa undervisningen till barnens behov. Persson (2003) skiljer mellan tvångsmakt 

och samtyckesmakt där den förra har ett centralt subjekt till skillnad från den senare. Den 

diskurs som framgår i utsagorna visar hur normeringen av barn först kan ses ha ett centralt 

subjekt medan det i förlängningen även får ringar på vattnet i övriga gruppen. Tvånget 

framkallar handlande (ibid.) eller beteenden som i sin tur tvingar fram förbud och påbud 

som underhålls av en underrättelseverksamhet (ibid.) vars uppgift är att inhämta 

kunskaper om subjektet. I detta rum, av Foucault (2003) benämnt som synlighetsfält, 

övervakas subjektet, och tvångssystemet tenderar att utökas (Persson 2003).   

I intervjuerna fick respondenterna frågan om vilka konsekvenser normerandet och 

kategoriserandet får i verksamheten och för dem som studenter. (Två svar från olika 

respondenter) 
Konsekvensen blir att kompisarna i gruppen blir så medvetna om att det här barnet är 

avvikande...för att dom hör att vuxna säga det eller att namnet sägs ofta så det är ett namn 

de hör mycket och kommer hem och berättar det hemma och då blir det ju en ond cirkel. 

Om det här barnet har slutat med ett visst beteende så hänger det ändå kvar som ett förväntat 

beteende i gruppen av det här barnet. Det får konsekvenser för deras lärande och utveckling 

 

Det sätter jättemycket konsekvenser för barnet för att man matas med att du är så och du 

är så och du kan inte. Så fort man benämner barnet på ett visst sätt så tror jag att man 

påverkar barnet även på längre sikt. Ju äldre barnet blir ju viktigare blir det att tänka på hur 

man vad man säger till barnet. Även när dom är små men framför allt ju äldre dom blir för 

ju mer kommer dom ihåg och tar till sig att jag är sån och det är inget å göra nånting åt 

 

I utsagorna beskrivs handledarens omedvetenhet kring normeringens aktörskap och det 

synlighetsfält den konstituerar och med hänsyn tagen till looping-effekten (Hacking, 

1995) är det en lucka som behöver bearbetas. Trots det syns en medvetenhet inom 

diskursen i utsagorna där handledarna tydligt visar hur de medvetet arbetar med att göra 

förändringar i verksamheten för att möta barnens behov. 
Mycket har man pratat om miljön både hemma och på förskolan och hur man kan hjälpa 

barnet och hur faktiskt miljön kan spela roll för att barnet har beteendet men det är ju även 

hemsituationer. 
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Det är bara i en utsaga som ett helt annat förhållningssätt blir synligt. Där talas det 

normerande om barn inför övriga i klassen och helt omotiverade påföljder döms ut och 

barnet i fråga beskrivs som ett objekt som endast ska avskiljas från resten av klassen.  
Hon [handledaren] hade bestämt sig för det är han det ska skyllas på och att det ska funka 

innanför hennes ramar annars så var det fel på det barnen. Det var inte så att hon arbetade 

med honom utan mer att han skulle finnas med i gruppen då var han ju först upp med 

handen och ibland råkade han glömma bort att räcka upp handen och då visslade hon i 

visselpipan och så tog hon ner en stjärna [ett straffsystem med stjärnor som plockades bort 

vid olika förseelser och då ledde till att hela klassen blev bestraffad] får då glömde han bort 

sig. Dom var livrädda för henne. Dom sprang och gömde sig. Ville inte be om nyckeln till 

förrådet ens.  

Även detta förhållningssätt konstituerar beteenden kopplat till normeringen och skapar 

rädsla och misstänksamhet gentemot pedagoger som såklart påverkar studenterna. De 

måste ta ställning till om de ska följa handledarens regelsystem mot sin vilja eller hamna 

i en konflikt. Som student är valet inte så enkelt då det i stor utsträckning styrs av den 

bedömningssituation man befinner sig i.  

För barnen är situationen ännu mer komplicerad. Persson (2003) talar om tvångsmaktens 

styrning och hur den skapar mer övervakning, påbud, förbud och underrättelser medan 

samtyckesmakten ersätter detta med en registrering och utvärdering av vad subjektet 

gjort. Här styrs i stället subjektet, barnet i detta fall, till att samtycka till maktens åsikter 

på grundval av dess nödvändighet. Motiveringen kan vara exempelvis möjligheten till 

fortsatta studier eller självklar för den mänskliga naturen (ibid.). Subjektet kan fortfarande 

välja men då ställs valet mot resten av gruppens bästa. Tvångsmakten skapar en alienation 

till subjektet som kan liknas vid en kamp om att påtvinga andra sina lagar (ibid.), som 

exemplet där barnen uttryckte rädsla för handledaren, medan samtyckets makt mer kan 

liknas vid en konkurrens där subjektet får sin avsikt av andra men ändå inom samma 

helhet (ibid.) i ett kollektivt underordnande. Den humanism som ska prägla skolan i 

Sverige och behandla barnen som autonoma (Gren, 2007) inskränks när gruppen ställs 

mot individen för att med samtyckesmakten förändra subjektets vilja. 

I en diskurs av normering och utpekande av avvikelser går mycket energi åt till att förhålla 

sig till och i många fall motarbeta sin subjektsposition i diskursen. Detta återskapande 

blir också en del av diskursen när maktpositionerna ständigt förhandlas utifrån förändrad 

kontext (Foucault, 2003). 
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Diskursen om studenten som aktör 

I alla respondenternas utsagor kring sin egen roll i utbildningen mot att bli verksam 

förskollärare syns ett eget ansvar. De berättar om hur de tagit ett ökat ansvar för att 

etablera kontakter och vara lyhörda för den verksamhet de kommer in i under VFU. En 

del, med tillräckligt mod eller erfarenhet, beskriver sig vara mer aktiva direkt medan 

andra bidade sin tid under de första VFU-perioderna. Deras vittnesmål om hur 

handledarens förhållningssätt och praktik varit vägledande är tydlig. Denna 

betydelseförmedlande praktik av ord och agerande beskrivs även som utgångspunkten för 

studentens eget handlande. Även i det outtalade söker studenterna efter något att förhålla 

sig till och deras tolkning av handledarens betydelseförmedlande praktik är att den sker 

utifrån barnens bästa. Något som genomsyrar diskursen om studentens aktörskap är ett 

ansvarstagande för att ingå i en diskurs för barnens bästa vilket synliggörs i nedanstående 

utsagor från två respondenter. 
Det jag har mött hos alla är att vi försöker göra det bästa vi kan för att det ska bli så bra 

som möjligt för alla oavsett vilka avvikelser eller inte avvikelser som kan finnas.  Även 

med dom barnen som inte skulle varit med [i aktiviteten] så har ju dom ändå en plan för 

hur dom skulle göra det bästa för barnen. 

En del av vår arbetsuppgift anser jag är att anpassa det så att barnen ska klara av att vara 

med. 

Läroplanen (Skolverket, 2018) uttrycker intentionen om en förskola för alla med 

utgångspunkt i styrdokument som bland annat barnkonventionen. Detta är något som alla 

ska förhålla sig till och styras av. Även som student menar respondenterna att de haft ett 

ansvar för att både följa styrdokumenten och i förlängningen upptäcka avvikelser och 

agera efter det. Foucault (2003) talar om subjektets agentskap, styrningsrationalitet och 

självdisciplin vilket jag tycker blir tydligt här. Deras utsagor vittnar om hur de hör och 

ser många exempel på hur barn bedöms utifrån ett tänkt normalbeteende och studenterna 

önskar någon att kommunicera upplevelserna med. Det är något som studiekamraterna 

fått stå till tjänst med i de fall handledare och högskolan inte varit behjälpliga. Återigen 

lyfts det två sidor av saken i utsagorna, en där studenterna vill få möjligheten att själva 

vill skapa sig en uppfattning om barnen och en där de vill ha information i förväg. Bägge 

dessa typer av utsagor flätas samman av ett ansvarstagande förhållningssätt.  
Det är ju min uppgift som student att kunna titta på dom här sakerna [normalitet och 

avvikelse] även om det kanske inte ens förekommer. 

Jag borde upptäcka det [normalitet och avvikelse] själv och inte att någon annan serverar 

det till mig. 
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I de fall studenterna ställts inför situationer där de upplevt att barn behandlats på ett 

oprofessionellt sätt och det epistemiska ansvaret (Fricker, 2007) har brustit hos 

handledare eller övriga pedagoger och studenterna inte vågat agera har resultatet i stället 

blivit en lärdom om hur de i framtiden inte ska agera.   
Vi tog det väldigt hårt. Varken jag eller min studiekompis ville gå till rektorn och ta det. 

Jag har känt att det här var inte bra för barnet men man är i en bedömningssituation så man 

kan inget göra. 

Maktrelationen syns åter igen i utsagorna och även mångfalden av makt som styr 

studenten samtidigt som studenten styr över makten genom att förhålla sig till den på 

olika sätt. Foucault (2008) talar om heterogena maktformer. I ett samhälle (som skolan är 

en del av) utövas inte bara en makt utan flera makter sida vid sida, förbundna och inte 

enbart med en central utgångspunkt utan flera (ibid). Utsagorna ovan visar att 

studenternas aktörskap begränsas av att de befinner sig i en bedömningssituation. 

Diskursen om aktörskap påverkas av maktförhållandet mellan student och handledare då 

vissa saker blir omöjliga att uttrycka fritt. 

Diskursen visar studenternas aktörskap och deras strävan att utvecklas. Under 

utbildningens gång bidrar de olika VFU-platsernas exempel, eller om man vill diskurser, 

till att bilda en helhet. Foucault (2002) menar att diskursers olikheter och motsägelser 

behöver studeras för att man ska kunna förstå och ifrågasätta det som normeras och här 

behöver handledare vara öppna för att aktivt och medvetet bemöta studentens frågor om 

deras praktik. 

Diskursen om relationen som grund för utveckling 

Den tredje diskursen som blivit synlig i utsagorna är den relationella och hur det 

relationella perspektivet lyfts som avgörande för utveckling. Tydligt i svaren är att det 

relationella perspektivet genomsyrat studenternas utbildning. Relationen till handledare, 

barn, studiekamrater, föräldrar och ledning är utgångspunkten när respondenterna 

beskriver framgångsrika lärandesituationer. Det kan vara i utsagor om hur handledarens 

praktik förmedlar hur ett negativt språkbruk runt ett barn kan förändras till positivt genom 

att alla i relation till barnet, både hem och förskola, byter fokus och bevittna sin 

handledare visa hur relationen till föräldern kan användas för att skapa bättre 

förutsättningar för ett barn. I relationen med barnen är det tydligast en lyhördhet inför 

deras livsvärld som träder fram som avgörande i utsagorna. 
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Det är mycket deras tidigare erfarenhet som spelar stor roll och intresse och sen hur man 

undervisar och visar sitt engagemang med barnen. 

Att en människa i rollen som student är under konstruktion i en social kontext är inget 

anmärkningsvärt i sig och hela den här undersökningen grundar sig på teorin att vi 

konstitueras under påverkan av andra. Vi är inte födda färdiga utan en produkt av sociala 

krafter, historiska händelser och ideologi (Hacking, 1999). Utsagorna visar inte att samma 

medvetenhet finns eller kommuniceras kring hur normer skapas och upprätthålls i 

förskolan. Att fördela gruppen är enligt Foucault (2003) den första disciplinära åtgärden 

för att ta makten i besittning. Utöver de traditionella, disciplinära maktutövningar som 

tidscheman, rutiner och fördelning av arbetsuppgifter en institution som förskolan oftast 

består av (Ibid.) uppmärksammas gruppindelning eller framför allt uteslutning ur gruppen 

mest i utsagorna. Samtidigt uttrycker studenterna att handledaren i många fall lämnat 

anledningen till en gruppindelning eller uteslutning oförklarad.   

I diskursen om relationens betydelse, utifrån studenternas perspektiv, uttrycks en stark 

motvilja till att utesluta någon ur gruppen då det menligt skadar relationen till resten av 

gruppen och även till pedagogen. De barn som handledaren avskiljer från gruppen har 

visserligen kanske i tidigare sammanhang uppfört sig på ett sätt som betraktas som 

avvikande vilket studenterna upplever har sin förklaring i att aktiviteterna då inte varit 

frivilliga. Genom att fråga och erbjuda aktiviteter byggs ett förtroende upp som möjliggör 

nya relationer och subjektspositioner varmed handlingsutrymme i diskursen möjliggörs 

för individen (Foucault, 2002). Enligt Persson (2003) är tvångets baksida att syndabockar 

utses i verksamheten, en sortering eller uppdelning måste göras för att dessa syndabockar 

ska avskiljas och ”förvaras” under tiden.  

Goda relationer ses som ett sätt att både skapa makt men även att fördela makt. I diskursen 

syns exempelvis att en god relation mellan handledare och student ger mer utrymme för 

egna idéer. Studenterna lyfter att för barnen kan detta relationella nät fungera genom att 

sprida ut makten på fler personer och jämna ut ojämnheter i maktbalansen. De visar på 

hur det dyadiska maktförhållandet, i relationen mellan två parter, behöver koordineras 

och ingå i en social kontext när det utövas (Fricker, 2007). Genom att skapa relationer 

med många blir inte barnet lika ensidigt utsatt och nätverkssystemet som Fricker och 

Foucault (Fricker, 2007) beskriver som koordinerat och socialt utspritt bidrar till barnens 

rättssäkerhet. I ljuset av detta ser studenterna all uteslutning av barn som kontraproduktiv. 

En viktig nyckel till relationell, framgångsrik undervisning är goda relationer till 

föräldrarna vilket tydligt poängteras i utsagorna. 
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Att skapa relation till föräldrarna. Den här relationen har gett mig att veta mer om barnet.  

För att förutse barnens behov på förskolan där man har kunnat ge mer än det man har tänkt 

i huvudet 

En lite anmärkningsvärd aspekt i diskursen om relationer, som korrelerar med 

subjektspositionen blivande ansvarig, är hur studenterna tar på sig rollen att upprätthålla 

alla dessa relationer nästan på eget ansvar i de fall de upplever att praktikplatsen brister. 

De har enligt sin VFU-plan ett uttalat ansvar i att skapa relationer med praktikplats, 

handledare, barn och föräldrar vilket lyfts även i läroplanens (Skolverket, 2018) riktlinjer 

för arbetslaget där uppdraget är att ”ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan 

förskolan och hemmen” men ansvaret är ju delat. Respondenterna har genomgående 

beskrivit det av stor vikt att ha en god relation till hemmet och i analysen ses ytterligare 

en fördjupning av värdet eftersom ett fokus för relationen också kan vara hur den gagnar 

barnet i större utsträckning. En god föräldrakontakt ses gynna barnets utveckling. 

Andra utsagor där relationen mellan handledare och vårdnadshavare synliggörs visar att 

vårdnadshavarna delvis ses som skyldiga till barns avvikande beteenden. Även i dessa 

fall ses relationen som en viktig aspekt för att kunna bemöta och påverka barnets 

utveckling. Andra utsagor visar hur skuldbeläggandet sker i informella situationer såsom 

i personalrummet. 
Ja i personalrummet är nog den platsen där det pratas mest illa om föräldrar framför allt 

och barn. Mycket om föräldrar. Där man pratar om barn att ”det är ju inte så konstig att 

den är så gnällig så långa dagar som den har. Föräldrarna borde väl kunna vara lediga”. 

Då vårdnadshavarnas fostran, kultur eller hemförhållanden ofta ses som orsaken till 

barnens beteende ökar kravet på relationens kvalitet enligt studenterna. I förlängningen 

konstitueras barnens möjlighet till inkludering i förskolemiljön genom deras relationer 

vilket gör att studenterna tar på sig en roll av att ställa sig över och utanför en 

skuldbeläggande inställning till föräldrarna. Det finns en motsägelse i att se handledaren 

i ena stunden vurma för en god relation till vårdnadshavaren och i nästa stund 

skuldbelägga dem i personalrummet. Den här typen av motsägelsefulla utsagor är inget 

som diskursen behöver utesluta eller befrias ifrån. Det är snarare så att det är 

förutsättningen för att diskurser uppstår enligt Foucault (2002). 
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Diskussion 

Syftet med undersökningen du just tagit del av är att upptäcka vilka faktorer som formar 

studenters förståelse för konstruktioner av vad som betraktas som normalt och avvikande 

beteende under VFU genom att intervjua dem om den språkliga miljö som de möts av 

och vilka förutsättningar de får att med hjälp av handledaren skapa förståelse för begrepp 

kopplade till detta. Syftet är sprunget ur en önskan att utveckla handledarens roll utifrån 

att flera studenter har uttryckt stor diskrepans mellan teori och praktik avseende vad som 

kan betraktas som normalt i förskolan. Undersökningens forskningsfråga är: 

• Hur ser den diskurs ut kring normalitet i förskolan som blivande förskollärare 

konfronteras med och i vilken de förväntas socialiseras in i?  

För att skapa en diskussion kring hur handledning inom det komplexa området normalitet 

kan utvecklas har jag valt att analysera nyutexaminerade förskollärarstudenters 

intervjusvar på frågor om utbildningen som helhet, handledarens roll och konsekvenserna 

av det de upplevt med hjälp av diskursanalytiska verktyg.  

Det empiriska materialet kategoriserades först under tre rubriker med en kort analys efter 

varje genomgång. Rubrikerna fick namnen utbildningens roll i sin helhet för förståelse 

för normalitet och avvikande beteende, handledarens roll för förståelsen av normalitet 

och studentens roll för förståelsen av normalitet. Efter att resultatet presenterats 

organiserade jag analysen under ytterligare tre rubriker. Dessa fick namnen diskursen om 

normen och avvikelsen som aktör, diskursen om studenten som aktör och relationen som 

grund för utveckling. 

Min förhoppning är att dessa rubriker har presenterat resultatet och analysen för läsaren 

med tydlighet trots det empiriska materialets komplexitet.  

Resultatdiskussion 

Undersökningen jag genomfört och du som läsare just tagit del av vill visa den komplexa 

situation av förväntningar som infinner sig när studenten möter sin handledare och det 

teoretiska och praktiska perspektivet ska mötas avseende hur normalitet och avvikelse 

kan förstås. Den här undersökningen visar att förskolebarn i hög grad fortfarande 
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kategoriseras efter hur de förhåller sig till en tänkt normalutveckling. I flera fall kan 

studenterna själva sätta ord på det de upplevt men i hög utsträckning visar min 

undersökning att ett stort problem för studenten har varit att tolka vad handledaren 

implicit uttrycker i ord och handling och att få ställa frågor och kommunicera detta. 

Undersökningen visar även att det professionella yrkesspråket behöver lyftas och begrepp 

behöver definieras för att inte kommunikationen ska bli för vardaglig och 

slentrianmässig. Diskussionen kommer i hög grad att ta upp vari klyftan mellan de 

teoretiska och praktiska delarna av utbildningen ligger och hur olika aktörer kan påverka 

för att minska densamma. Resultaten från intervjuerna ger en god inblick i vad 

studenterna ser som viktiga komponenter för att kunna utvecklas till kompetenta 

förskollärare och med det resultatet kopplat till tidigare forskning kan en diskussion även 

leda till att handledarens uppdrag tydliggörs.  

Men först lite om insamlingen av empirin. De intervjuer jag gjort var individuella och 

följde en semi-strukturerad intervjumall (bil. 2). Min möjlighet att vara flexibel blev på 

så sätt stor. Vissa tankar mognade fram under intervjun och respondenterna gick fram och 

tillbaka mellan frågorna relativt fritt. Det positiva med det förfarandet var att jag fick ett 

rikligt resultat på bara fem intervjuer. Det svåra för min del var vid transkriberingen att 

hålla tidslinjen korrekt. Det visade sig nämligen att den skulle vara av vikt då 

synliggörandet av progressionen under tre och ett halvt års studier framstår som 

intressant.  

På många sätt följer handledare den progression som kursernas lärandemål ger men när 

det gäller handledning i värdegrund är det inget som kan komma in efterhand eller enbart 

i vissa delar utan kan ses vara lika aktuellt från dag ett. Att som handledare kunna 

kommunicera värdegrund tidigt i mötet med studenterna är av stor vikt. 

Den tidigare forskningen har visat att kategorisering av barn alltid har förekommit i 

skolmiljö (Hjörne & Säljö, 2013) precis som den här undersökningen pekar på. I 

råmaterialet förekommer en del berättelser om hur barn fortfarande kan ha oturen att möta 

vuxna som både i ord och handling går över gränsen. Den entydiga bilden av att skolan 

lägger problemet hos barnet och osynliggör sig själv är inte lika starkt framträdande i min 

undersökning som i Hjörne & Säljös (ibid.) material. Det finns en sida av ansvarstagande 

och självkritisk hållning till sin undervisning i mitt material som kan tolkas både vara till 



	

53 
 

barnets bästa men även orsaka att studenterna inte tillåts prova sina idéer. Utsagorna 

beskriver parallellt även hur föräldrarna och deras kultur i hemmet ses som ansvarigt för 

det som kan beskrivas som avvikande beteenden. Att inte föräldrarna och 

hemförhållandena syns lika tydligt i Hjörne & Säljös (Ibid.) undersökning kan rimligtvis 

bero på att föräldrarna inte är lika närvarande i skolan som på förskolan och att deras val 

inte påverkar skolbarnen lika mycket.   

Likheter mellan den här undersökningen och Francks (2014) doktorsavhandling finns i 

den meningen att båda tittar på diskurser om barns utveckling och hur det som anses vara 

normalt i diskursen även bidrar till att skapa avvikare. Franck (2014) granskar den norska 

förskolan och deras ökade fokus på att kartlägga barn. Om kartläggningsverktygen 

utvärderar enskilda barn och resultatet kopplas till vad som betraktas som normalt för 

exempelvis åldern blir personalens normalitetsutrymme en diskurs som definierar 

möjligheter och begränsningar för hur barn konstrueras som normala och avvikande 

utifrån dessa subjektiva standarder.  

Resultatet i den här undersökningen visar på att det sker samma subjektiva bedömning av 

barn som Franck (2014) lyfter, vilken i sin tur kan ses skapa en sorts rättslöshet för barn. 

Det som avgör om man ska betraktas som normal eller avvikande blir avhängigt på ett 

fåtal pedagoger. Om det då saknas en diskussion och dialog pedagogerna emellan riskerar 

studenternas bild av verksamheten bli den att varje pedagog gör sin egen tolkning av 

barnen och låter det styra. Resultatet jag ser i min undersökning är att studenterna strävar 

efter att i stället låta varje barn vara med utifrån sina förutsättningar. De båda 

undersökningarna undersöker visserligen olika aspekter av normering men båda 

understryker vikten av transparens och professionalitet i diskussioner kring normalitet.    

Kritiken som riktas, i Francks (2014) undersökning, mot den norska regeringens policy 

som innebär ökad testning, standardiserade utvärderingar och lärande inför 

skolförberedelser är hur denna bidrar till exkludering. I stället för att skapa en konformitet 

som ska passa trånga förväntningar borde skola och samhälle i stället skapa förväntningar, 

förståelse och diskurser som genererar mångfald i sätt att vara barn. Detta synsätt går att 

känna igen i studenternas utsagor från min undersökning också. 

I både min, Hjörne & Säljös (2013) undersökning och Francks (2014) avhandling saknas 

barnens röster. Att studenter sätts i en svår situation när de under bedömning ska förstå 

vilka faktorer som formar förståelse för vad som betraktas som normalt är förståeligt. 

Barnen drabbas också och i deras fall kan utsagorna i stället tolkas som att ju mer ett barn 
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försöker protestera mot en diskurs kring normalitet desto mer bekräftas pedagogernas 

bild. I en diskurs av normering och utpekande av avvikelser går mycket energi åt för att 

förhålla sig till och motarbeta sin subjektsposition och på samma sätt blir detta ständiga 

omskapande en del av diskursen när maktpositionerna förhandlas utifrån förändrad 

kontext (Foucault 2003). 

För studentens del är det utsagor om hur viktig handledaren och handledningen är som 

lyfts i resultatet. Handledarens förmåga att skapa en brygga mellan teori och praktik och 

skapa förståelse för komplexiteten i yrket är avgörande anser studenterna. Även i en 

fungerande verksamhet där inte godtycklig normering eller särskiljning av barn 

förekommer behöver studenterna handledning för att se de val som är gjorda.  

Resultatet i min undersökning visar studenternas aktörskap och deras strävan att 

utvecklas. Under utbildningens gång bidrar de olika VFU-platsernas exempel, eller om 

man vill diskurser, till att bilda en helhet. Olikheter och motsägelser behöver studeras för 

att man ska kunna förstå och ifrågasätta det som normeras menar Foucault (2002). 

Handledare behöver vara öppna för att aktivt och medvetet bemöta studentens frågor om 

deras praktik. I den här undersökningen framstår just dessa diskussioner också som det 

mest relevanta för studenterna. I Kupila, Ukkonen-Mikkola, & Rantalas 

(2017) studie där forskarna har intervjuat studenter på mentorskapsutbildningen före, 

under och efter utbildningen lyfts handledaren som en viktig länk för att omsätta teorin i 

praktiken och vice versa. I undersökningen framgår att det krävs en ömsesidig interaktion 

mellan student och mentor. Det är inte bara den enes ansvar att handleda eller bli 

handledd.  

Precis som resultatet i min undersökning pekar på är det önskvärt att rollerna student-

handledare ses som en relation för ömsesidigt lärande i en social kontext. En annan viktig 

aspekt som belyses i bägge undersökningarna är att studenternas lärandemål och 

handledning mot dessa mål ska ges mer utrymme. Här tänker jag särskilt på de mål som 

understryker att man som student ska verka för att skapa en inkluderande verksamhet 

oavsett barnets kompetens. I Kupila, Ukkonen-Mikkola & Rantalas (2017) undersökning 

innebar förskjutningen av handledarrollen mot ett mer studentorienterat perspektiv många 

fördelar. I stället för att ses som begränsat, oklart och krävande blev handledarnas syn på 

sitt uppdrag tydligare, mer breddat och mer komplext efter det att deras egen roll tonades 

ner och studenten fick ökat utrymme. Handledaren gav mer utrymme för studenten och 
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deras individuella roll blev mer uppmärksammad efter att handledaren gått 

handledarutbildningen.  

Empirin som jag samlat in blev efter analys indelad i tre diskurser som benämndes 

diskursen om normen och avvikelser som aktör, diskursen om studenten som aktör och 

relationen som grund för utveckling. Undersökningen visar att normering skapar ett 

aktörskap när det möter en mottagare. Mottagarens sätt att stå upp mot eller underkasta 

sig normeringen får konsekvenser och hela verksamheten påverkas. Studenterna som 

träder in i verksamheten påverkas också av normering i barngruppen. De tvingas antingen 

att socialiseras in i den rådande diskursen eller att våga ställa sig upp emot den. Detta i 

en situation där de ska underkasta sig handledarens bedömning. Det är fullt förståeligt att 

situationen inte är helt lätt. Som den avslutande diskursen, den om relationen som grund 

för utveckling, visar står diskurserna inte solitära utan samverkar och överlappar 

varandra. Diskursen om relationerna till barnen, till föräldrarna, handledarna och i 

förekommande fall studiekamrater visar på något som ingen av de tidigare forskningarna 

lyft nämligen studenternas medvetenhet och ansvarstagande för att upprätthålla goda 

relationer. Utsagorna vittnar om att studenterna ser hur barnens möjligheter till 

inkludering i förskolemiljön avgörs av att vuxna skapar goda relationer. Studenterna tar 

på sig en roll där de ställer sig över och utanför en normerande inställning till barn, 

föräldrar eller pedagoger med motiveringen att de ser normerandet som ett hot mot en 

god relation. 

Slutsats 
I denna undersökning synliggörs tre diskurser som kan bidra till att svara på frågan; Hur 

ser den diskurs ut kring normalitet i förskolan som blivande förskollärare konfronteras 

med och vilken de förväntas socialiseras in i?  

Diskursen om normen och avvikelsen som aktör visar att det sätt som det pratas om 

normer, implicit och explicit, får stor inverkan på verksamheten. Barn och vuxna kan inte 

ställa sig utanför. Alltså är det viktigt att ha en levande diskussion under handledningen 

av studenter kring rådande diskurs för att skapa medvetenhet. Även om det inte varit min 

avsikt att behandla specialpedagogik i den här undersökningen har innehållet ibland 

dragit åt det hållet. En del beteenden, ibland direkt orsakade av personal och 

verksamhetens organisation, blir föremål för specialpedagog att hantera. Det placerar in 

undersökningen i ett gränsland mellan förskolepedagogik och specialpedagogik.  
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Diskursen om studenten som aktör visar hur viktig studentens förmåga att kommunicera 

sina frågor och erfarenheter är för att skapa förståelse för verksamheten kopplad till 

teoretiska kunskaper och mål.  För att möjliggöra detta behöver handledare vara öppna 

för att släppa in studenterna i samtalen och kunniga i den teoretiska utbildningens mål 

såväl som den praktiska. Vikten av att tidigt bli förtrogen med hur en normerande 

verksamhet påverkar barn och personal och förstå sin egen inverkan är en komplex 

uppgift som kan ses ligga på både studentens och handledarens ansvar. Kopplingen blir 

tydlig till både organisation och ledarskap. Avslutningsvis ses förmågan att skapa och 

upprätthålla relationer som helt avgörande för att skapa möjligheter för barns utveckling 

i diskursen om relationer.  

Den övergripande slutsatsen blir att studenter eftersträvar goda relationer till sin 

handledare där det är öppet att diskutera normer och värden utifrån egna exempel och 

dilemman från praktiken. Handledaren behöver vara medveten om sin egen praktik för 

att kunna diskutera detta konstruktivt. Studenterna är individer och behöver olika mycket 

information och handledning under i synnerhet de första VFU-perioderna men även 

individanpassad progression under hela utbildningen. Resultatet visar även hur de flesta 

studenterna ser att de, oavsett handledningens kvalitet, utvecklats under utbildningen om 

än inte alltid i den grad de önskat. Med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på 

utbildningen är det ovan beskrivna en social process av växelverkan för alla inblandade 

som kan leda till en god professionsutveckling.  

Vidare forskning 
Att flera respondenter anmälde sig som intresserade tar jag som ett tecken på att ämnet 

känns relevant och att studenterna såg det som viktigt att delta. Därav finns incitament 

för fortsatta undersökningar inom området. 

Om tid funnits hade en undersökning över längre tid kunnat innefatta även barnens sida 

av saken. Det är svårt att säga när ett barn är moget att reflektera sin egen förskole-tid och 

pedagogernas bemötande men här är det viktigt att inte underskatta deras förmåga. 

Upplevelsen av att som barn känna sig som avvikare tror jag är påtaglig och kan beskrivas 

tidigt medan det däremot tar längre tid att analysera varför situationer uppstår där vuxna 

normerar och utesluter en ur gruppen.  

För att ytterligare undersöka handledarens roll skulle en undersökning av de studenter 

som inte blir godkända på VFU vara intressant. Finns det handledare och verksamheter 
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som försvårar eller till och med omöjliggör studenternas utveckling eller fortsatta studier? 

En annan vinkel på samma tema är såklart även att intervjua handledare och analysera 

deras syn på normering i barngrupper samt hur och på vilka grunder de gör sina 

ställningstaganden. 

Mattias Bergdahl 

   Kristianstad 2021 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjufrågor att beröra i den semi-strukturerade intervjun. 

 

Nedanstående fråga kommer att vara den inledande: 

 

-Upplever du att utbildningen i sin helhet gav dig tillräcklig kunskap om normalitet och 

avvikande beteenden? 

 

-När anser du att du utvecklade den kunskapen? Praktik eller teori.  

 

-Berätta om vilka skillnader du upplevde fanns mellan den teoretiska utbildningen om 

värdegrund från praktiken du mötte under VFU? 

 

Sedan kommer följande frågor att ställas vid behov: 

 

-I vilka situationer upplever du att barns beteenden kommunicerades?  

-Vem var samtalen riktade till i första hand?  

Till barn, personal, dig som student, ledning, föräldrar. 

 

-I vilket syfte upplever du att barns beteenden kommunicerades? 

 

-Vad tror du handledaren ville att du skulle ta till dig genom att låta dej ta del av 

samtalet? 

 

-Hur tror du att detta har påverkat dig personligt /din yrkesroll? 

 

Hur kategoriserades barns avvikelser? 

Efter intellektuella förutsättningar, mognad, koncentration/uthållighet, 

neuropsykiatriska termer, personliga egenskaper, sociala relationer, handlingar och 

beteenden. 

 

Vad anser du sågs som orsaken till barnens beteende? 
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Vilka konsekvenser fick normerandet för barnen? 

 

Vilka konsekvenser fick normerandet för personal/ vårdnadshavare osv. 
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Bilaga 2 
Missivbrev med samtyckesblankett    
Till deltagare i forskningsstudien: 
 

”-Vem säger att jag är normal?” 
Ett forskningsprojekt om lärarstudenters upplevelser av den språkliga diskursen kring 
normalitet och avvikelser i barngrupper under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

 
Detta är en förfrågan om du, som nyutexaminerad förskollärare, vill delta i en studie 
kring lärarstudenters upplevelser av språkliga diskurser kring normalitet och avvikelser 
från dina samtliga VFU-perioder. För denna forskning kommer respondenter att 
intervjuas individuellt på lämplig plats eller digitalt som vi kommer överens om i 
samråd. Som frivillig deltagare har du rätt att avbryta ditt deltagande när som helst.  
 
Jag, Mattias Bergdahl, läser under vårterminen 2021 magisterprogrammet MGU44L på 
Högskolan Kristianstad och har intresserat mig för hur normering av barn uttrycks på 
förskolor och hur studenter ges möjligheter att omsätta de teoretiska kunskaperna om 
värdegrund i praktiken. Det är dessa erfarenheter om hur samtal och handledning berört 
normalitet och avvikande beteende som studien ska bygga på. 
 
Intervjun kommer spelas in via ljudupptagning eller film för att sedan transkriberas. 
Studien kommer registreras på Högskolan Kristianstad i enlighet med lagen om 
hantering av personuppgifter (GDPR). All empiri kommer hanteras varsamt och endast 
bedömande lärare, handledare på högskolan samt jag själv kommer ha tillgång till 
materialet.  
Alla personuppgifter kommer anonymiseras och andra namn och platser kommer 
användas i uppsatsen kodas så att alla som deltar i studien förblir anonyma. Efter att 
examensarbetet godkänts kommer arbetet publiceras offentligt på databasen DiVa och 
inspelat material förstöras. Inga andra analyser av materialet ska göras. 
 
Jag önskar svar om ditt samtycke till medverkan så snart som möjligt så att vi kan boka 
en tid för intervju.  
Vid frågor maila: mattias.bergdahl@utb.kristianstad.se 
 
Min handledare på Högskolan Kristianstad är: Adam Droppe 
 
Samtycke till deltagande i studien 
 

o JA, jag har läst informationen och samtycker till att delta i studien 
 

o JA, jag samtycker till att ljud/ film spelas in i samband med studien 
 

 
Datum .................................... 
 
Deltagares namnteckning................................................................................................. 
 
Namnförtydligande........................................................................................................... 


