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forord

Hvad er normalitet i en skolemæssig sammenhæng egentlig? Det var det 

spørgsmål, jeg tog udgangspunkt i, da jeg skrev min doktorafhandling, og 

det er det spørgsmål, der behandles i denne bog. Baggrunden for spørgs-

målet er den intense debat, der var om brugen af psykiatriske diagnoser i 

slutningen af 1990’erne. Debatten havde fokus på børn, der udviste afvi-

gende adfærd, og man diskuterede, hvordan man skulle forstå årsagerne til 

denne afvigelse. Debatten problematiserede egentlig ikke spørgsmålet om 

normalitet. Man kan snarere sige, at det, som et diagnosticeret barn mentes 

at afvige fra, forblev uantasteligt. Debatten om brugen af disse diagnoser og 

diagnoserne som betegnelser i hverdagen fik mig til at spekulere over nor-

malitetens grænser: Hvad er normalitet egentlig? Min interesse rettede sig 

ikke mod børn med diagnoser, men mod det, som man mente, at de afveg 

fra. Jeg ville opsøge det normale og forstå, hvordan begrebet om det opstod.

Med henblik på dette valgte jeg at udføre feltarbejde i to klasser, en 

børnehaveklasse og en 5.-klasse. Mit forskningsprojekt havde i begyndel-

sen arbejdstitlen ‘Klassificeringsprocesser i den svenske skole’. Jeg valgte 

disse to klasser ud fra en idé om, at normalitet bl.a. kunne studeres på 

tidspunkter, hvor eleverne på en eller anden måde normaliseres i skolen. 

Da jeg så begyndte at studere klasserne, viste normalitet sig dog at være 

et betydeligt mere komplekst fænomen, end jeg havde troet, og den ret-

ning, som studiet nu tog, førte mig væk fra den form for eksaminerende 

klassificeringer af elever, som jeg ellers havde tænkt mig at studere. I 

stedet blev mit studieobjekt selve den proces, der skaber en elev. Studiet 

resulterede i min doktorafhandling i socialantropologi ved Stockholms 

Universitet, Med facit i hand: Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning 

i två svenska skolor (Bartholdsson, 2007). Denne bog er en bearbejdning 

og omskrivning af min afhandling.

Mange af de beskrivelser, jeg kommer med, var, da de udspillede sig, helt 

dagligdags begivenheder, som lærere og elever var ude for og lagde bag sig. 
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