
1 

 

 

 

Av: Carina Thunberg 
 
Handledare: Joakim Svartheden 

Södertörns högskola, lärarutbildningen 

Självständigt arbete 15 hp 

Fritidspedagogiskt område 

Vårterminen 2017  

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem 180 

hp 

 

 

 

 

 

Problemskapande beteende i 
skolan 

 
När individen ställs mot kollektivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 

 

Innehållsförteckning 

s. 3 Abstract 

s. 4 Inledning 

s. 5-9 Berättelse 

s. 5-6 -Klassrummet 

s.7 -Rasten 

s. 7-8 -Idrotten 

s. 8-9 -Biblioteket 

s. 9 – Pappan 

s. 10 Syfte & frågeställning 

s. 10 Dilemma 

s. 10-11 Etiska överväganden 

s. 11-12 Metod 

s. 12-14 Personlig reflektion 

s. 14-25 Teoretisk reflektion 

s. 15-18 Greene vs Skinner 

s. 18-20 Inkludering 

s. 20-21 Pedagogiska auktoriteters auktoritet 

s. 21-23 Pojken 

s. 23-24 Pappan 

s. 24-25 Kategoriskt och relationellt perspektiv 

s. 25-26 Avslutande reflektion 

s. 27-28 Litteraturhänvisningar 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

Abstract 

Title: Problem-forming behaviour in school 

Author: Carina Thunberg 

Tutor: Joakim Svartheden 

Term: 5, 2017 

In writing my essay, I have examined the concept of inclusion, particularly the inclusion of 

pupils with special needs that manifest themselves in problem-forming behaviour. Individual 

behavioural problems affect the collective, in this case, classmates, and this has an effect on 

me as a teacher in the school’s recreation centre. In my role as a teacher in the school and the 

recreation centre, I face situations with children who need special assistance, where my tools 

do not work and my efforts do not have the effect I want. 

While writing, I have visualized my own thoughts and experience by reflecting on them, and 

comparing them with those of other educators, thinker’s experiences. It has become clear to 

me that there are many routes to arriving at the goal, which is to form confident and reflective 

members of society. There is not just one way to respond to people; your response needs to be 

reshaped for every person you meet. 

I have concluded that the approaches, which I have strongly advocated, the low arousal and 

salutogenic approaches, are those that allow me to reach the collective optimally, but not 

always everyone in the collective. From time to time, when I meet an individual where the 

route to the goal is less easy to follow, I cannot follow it myself and I hand over the baton to 

someone who knows more than I do about the way to get the pupil to the goal. 

Keywords: Inclusion, low arousal approach, salutogenic approach, recreation centre teacher, 

recreation centre, collective, individual. 
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Inledning 

Titel: Problemskapande beteende i skolan  

Författare: Carina Thunberg 

Handledare: Joakim Svartheden 

Termin: 5, 2017 

Genom skrivandet av min essä har jag undersökt begreppet inkludering och då speciellt 

inkludering av elev i behov av särskilt stöd som tar sig yttring i ett problemskapande 

beteende. Beteendeproblem hos individen påverkar kollektivet, i detta fall klasskamrater, och 

det påverkar mig som lärare i fritidshem. I min roll som pedagog i skolan och på 

fritidshemmet ställs jag inför situationer med barn i behov av särskilt stöd, BIBAS, där mina 

verktyg inte fungerar och mitt bemötande inte har någon effekt. 

Under skrivandets gång har jag synliggjort mina egna tankar och min erfarenhet genom att 

reflektera över dem samt ställt dem mot andra pedagoger, tänkare och erfarenheter. Det som 

för mig blivit tydligt är att många är vägarna att gå till målet, att forma trygga och 

reflekterande samhällsmedborgare. Det finns inte endast ett sätt att bemöta människor, 

bemötandet behöver formas om för varje person man möter.  

Jag har kommit fram till att det arbetssätt som jag så starkt talat för, lågaffektivt bemötande 

och ett salutogent synsätt, är det som jag når kollektivet optimalt med, men inte alltid samtliga 

i kollektivet. Då och då möter jag en individ där vägen mot målet inte är så lätt att gå, jag kan 

inte gå den själv utan behöver lämna över stafettpinnen till någon som kan mer än jag om 

denna väg för att få individen i mål.  

Nyckelord: Inkludering, lågaffektivt bemötande, salutogent synsätt, lärare i fritidshem, 

fritidshem, kollektiv, individ 
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Berättelse- en dag i en fritidshemslärares liv 

 

Klassrummet 

– ”Fy fan vad du är äcklig! Flytta på dig, för fan!” 

Jag tittar upp från den mattebok jag står böjd över, vänder mig mot ljudet av den upprörda 

rösten och noterar att pojken rest sig upp och är på väg att lämna klassrummet med en slängd 

stol och ett pennskrin kastat bakom sig. Jag banar väg mellan bänkar, stolar och små 

barnkroppar som ligger på golvet och arbetar med sin matematikuppgift. Jag måste hinna ifatt 

honom innan han möter ett annat barn! Panikkänslan kryper i mig och allt jag kan tänka är att 

hinna ifatt och förbannar mig själv att jag valt att släppa fokus på pojken för att hjälpa en 

annan elev. 

Under min bana på väg ut efter pojken hinner jag uppfatta den utsatta flickans uttryck i 

ansiktet. Förtvivlan, det är vad jag ser. Ren och ospelad förtvivlan och våta kinder där små 

fingrar försöker torka bort tårarna som inte vill sluta rinna. Min kropp och mitt hjärta skriker 

av behov att stanna vid flickan, ta henne i famnen och trösta. Säga ord som lindrar och lättar 

de hårda arga hon precis fått kastat på sig. Uttrycket i ögonen hos de andra eleverna tolkar jag 

som upphetsning hos några, rädsla hos några andra och det som jag anser vara det värsta, 

avtrubbning hos några. De har sett detta förut och reagerar inte längre. Jag överlägger snabbt i 

huvudet och förstår att det jag måste göra är att låta den gråtande flickan vänta. Hennes sorg 

skadar ingen just nu, men det gör han om han hinner möta någon där ute i korridoren.  

Jag vet ännu inte vad som exakt hände annat än att pojken verbalt kränker flickan som just nu 

får hantera sin förtvivlan ensam, eller förhoppningsvis med en klasskamrats arm om sig.  

Erfarenheten säger mig att jag vet precis vad som hänt, precis vem som gjort vad och vem 

som blivit utsatt. Dessa tankar har jag, men då vi arbetar efter en barnsyn att alltid se till det 

friska hos eleven, det som fungerar och det som är positivt, ett salutogent synsätt, måste jag 

försöka möta barnet och situationen med så lite förutfattade meningar som möjligt.   

Genom fönstret ser jag pojken rumlandes omkring ute på fritids, han sliter ned alster från 

väggarna och slänger omkring material från pysselbänken. Jag måste vara på armlängds 

avstånd från pojken hela tiden och det är jag inte nu. Jag målar upp scenarion i huvudet om 

vad som kan hinna hända innan jag når fram. Vem ska han hinna skada? Vem ska han hinna 
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kränka? Vem ska idag vara den som gråter sig till sömns med en stor klump i magen för att 

behöva gå till skolan imorgon?  

Jag kokar av frustration över situationen, av vad eleven gör mot andra och över maktlösheten 

jag fylls utav. Jag kommer ut i fritidsrummet ser jag allt vårt material slängt på golvet och 

pojken sitter i trappan och betraktar mig med en min jag tolkar som ”jag har makten, vad 

tänker du göra åt det?”, och det far en tanke genom min hjärna att han skriker efter att någon 

tar makten ifrån honom. Nu står jag lutad mot väggen och betraktas av pojken. Hur länge vi 

ska befinna oss där är helt upp till honom. Jag vet att om jag säger något så kommer han att 

skrika fula ord och om jag tar i honom slår han mig, så jag står på min plats och väntar på att 

han ska besluta vad vi ska göra härnäst. Jag försöker andas bort min frustration, in… ut… 

in… ut. 

Han kastar en penna mot mig och jag ser nu att han har pennburken bredvid sig. Nästa penna 

kommer flygande genom luften mot mig, men den träffar inte heller. Nästa penna träffar och 

jag känner hur det svider till på underarmen. Jag kämpar med att vara lugn och inte visa hur 

otroligt frustrerad jag är. Jag står kvar och säger i lugn ton att han missar sin möjlighet till att 

vara med på genomgången i klassrummet. Han kastar en till penna mot mig samtidigt som 

han lugnt säger ”käften” och jag känner hur ilskan stegras inom mig igen och jag är övertygad 

om att han ser det.  

 I det här läget känns det som att jag tappar honom totalt då han ser min frustration, han vann 

igen. När vi kliver in i klassrummet ser jag några skygga ögon som följer oss, några som slött 

betraktar oss och några som osäkert försöker ge pojken ett okulärt godkännande, troligtvis för 

att säga att de är med honom, inte emot. Emot honom är en svår position att vara i, bättre då 

att vara med. 

Jag får nu möjlighet att ta flickan i famn och trösta. Hon har löss, berättar hon, det ramlade 

ner en på bänken och hennes reaktion var det som triggade igång pojken och släppte lös hans 

ord denna gång. Hon hade ryggat tillbaka och dragit efter andan, berättar hon mellan 

hulkningarna, och det såg han. ”Den enda som inte fick se, såg, och han kommer aldrig låta 

mig glömma”. Jag vaggar och tröstar och har mycket svårt att se var i detta jag handlat 

professionellt. Jag känner mig vingklippt och jag tvivlar och ifrågasätter, där i soffan med en 

förtvivlad flicka i mina armar.  

Vi ska arbeta med de sidor som är friska, fokusera på det som är bra och inte exkludera utan 

inkludera.  
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Rasten 

Det ringer i den äggklocka som varit inställd på 40 min, och det är nu dags för rast. Jag är 

rastvärd och ska hålla i en rastaktivitet, en vuxenstyrd aktivitet där eleverna kan delta med 

lust, glädje och i trygghet. På rasten har en av mina kollegor ansvaret att leka med pojken då 

han har svårt att leka med andra barn utan att konflikter uppstår. Rastaktiviteten denna rast är 

luffarschacksstaffett och jag lyckas få med sexton elever från skolans två fritidsavdelningar. 

Höstluften är hög och solen skiner, jag njuter av elevernas skratt, deras deltagande och min 

roll i deras lärande och utveckling. Jag tänker på hur många förmågor som tränas i denna 

aktivitet och ilskan från tidigare rinner sakta av mig.  

I ögonvrån ser jag pojken spela basket med min kollega och jag ser hur pojken lyser, av vad 

jag tolkar som glädje. Jag har svårt att släppa fokus på pojken trots att jag nu har ansvar för att 

hålla i denna aktivitet. Jag uppfattar två andra elever som rör sig mot duon och det ser ut som 

att de frågar om de kan vara med. Pojkens ansikte mörknar när min kollega bjuder in de två 

och han sparkar iväg bollen och springer mot vår ingång. Min kollega hinner inte notera i tid 

att han springer iväg och hamnar på efterkälken. Nu måste jag välja att handla eller inte 

handla. Antingen väljer jag att inte ta över min kollegas ansvar eller så måste jag ta mitt 

ansvar som kollega och lämna min aktivitet för att följa pojken på hans väg mot ingången. Ett 

möte med en annan elev nu kommer troligtvis leda till en smocka. Bakom min rygg rinner 

min aktivitet ut i sanden och när jag vänder mig om ser jag hur flickan står och tittar efter 

mig. ”Du får leka med andra nu, lilla flicka” 

Vi ska arbeta med de sidor som är friska, fokusera på det som är bra och inte exkludera utan 

inkludera.  

 

Idrotten 

Jag ser hur eleverna i årskurs två springer in och hämtar sina påsar med idrottskläder för 

vidare färd mot idrottshallen. Hjärnan går igång och jag känner hur adrenalinet åter pumpar i 

min kropp. Idrott brukar betyda extra många verbala attacker från pojken, och ibland även 

fysiskt våld. Jag gör mig redo att trösta och plocka upp barn som blivit utsatta för kränkning. 

Det tar inte många minuter innan det händer.  

– ”Om inte du hade varit i mitt lag hade vi vunnit! Du är helt jävla värdelös!” 

Orden som inte går att stoppa har lämnat pojkens mun och landat i magen hos flickan. Flickan 

lämnar hallen som en liten skugga och jag följer efter, jag lämnar pojken hos gruppen och 

läraren och ber att inget mer ska hända. Idag väljer jag flickan. Jag hittar henne i 
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omklädningsrummet på en av de hårda träbänkarna med skakande små händer som hon satt 

för ansiktet. Glasögonen ligger på bänken bredvid och mössan har hamnat lite på sned. Mitt 

hjärta brister vid synen av denna flicka och orden hon säger, att hennes liv inte är värt något 

och att hon inte orkar längre, ger mig kalla kårar längs med ryggraden. Jag babblar lite om att 

hon inte ska lyssna och att hon visst är värdefull. Jag riktigt känner hur mina ord faller platt 

ned på golvet, ohörda och meningslösa. ”Vad håller jag på med? Vad håller vi på med? Denna 

situation är helt oacceptabel!” Många är tankarna och känslorna men det som överskuggar allt 

är känslan av att inte ha verktygen för att hantera dessa situationer.  

Jag går ut i hallen och ser de andra leka flaggkull, jag ser pojken leka flaggkull. Han skrattar 

och springer, deltar, fuskar och utvecklas. Flickan klättrar upp i ribbstolen och betraktar, tittar 

på och deltar inte. Vad lärde hon sig idag? Att hon är värdelös och en black om foten för sitt 

lag?  

Vi ska arbeta med de sidor som är friska, fokusera på det som är bra och inte exkludera utan 

inkludera.  

 

Biblioteket 

Pojken - ”LALALALALALALALA!”  

Jag - ”Nu är vi i ett bibliotek och där pratar man lågt och bidrar till lugnet. Du får inte sitta 

och låta så där. Ta din egen bok och läs i, sluta störa de andra när de försöker läsa.” 

Pojken hoppar runt i sofforna och rycker i de andras böcker samtidigt som han hela tiden 

låter. De andra eleverna sitter med fingrarna i öronen och försöker stänga ute hans ljud. De 

försöker få sin biblioteksstund men det är svårt.  

Jag tar fram en saccosäck som jag erbjuder pojken, för att locka till lugn, men han skriker bara 

att jag ska hålla käften. Han tar en bok tjock som en tegelsten och jag förstår att den inte 

kommer att bli läst av pojken, den är en signal till de andra att han visst kan det här med 

läsning, och han är bäst av dem alla.  

Här väljer jag mina strider och ber honom återigen att sätta sig ner och läsa något. Han skriker 

nu att jag är ett CP och att han redan har bett mig att hålla käften! Nu blir min röst hård och 

tydlig, jag ber honom att lämna biblioteket och gå tillbaka till klassrummet. 

 Jag inser direkt att jag gör fel och tvärt emot skolans arbetssätt. Målet är att pojken ska klara 

av att vara kvar i biblioteket, oavsett. Jag har precis hamnat i ett pedagogiskt nederlag, och jag 

satte mig där självmant. Klumpen i magen växer sig större, jag vet redan nu ungefär hur 

mailet från pojkens pappa kommer att se ut och jag börjar planera mitt försvarstal. 
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 Han rusar mot dörren samtidigt som han drar med handen genom bokhyllan så att några 

böcker ramlar ut och ner på golvet. Han rycker boken ur knät på flickan som sitter med 

fingrarna hårt pressade mot öronen. Hon ser upp en sekund för att sedan böja sig ned och ta 

upp boken igen. Inget mer, ingen reaktion, ingen säger något. 

Vi ska arbeta med de sidor som är friska, fokusera på det som är bra och inte exkludera utan 

inkludera.  

 

Pappan 

- ”Dagen har inte gått så bra. Han har med sig skolarbete hem som inte blev gjort under 

dagen. Han ville väldigt gärna låna en bok, känn ingen press att den ska läsas av honom själv 

om den verkar svår. Ni kan kanske läsa den tillsammans? Idag kränkte han fler av eleverna i 

klassen. Vi hann inte fram. Vi når inte fram. Vi behöver samarbeta med er.” 

Pappan låter trött och svarar mig med en suck. Han undrar vad vi pedagoger gjort, vad de 

andra barnen sa och gjorde och när jag lägger på luren fylls jag av en känsla av att precis varit 

med i en rättegång. Han tror mig inte, känner jag. Han vill inte tro, eller orkar inte. Jag 

försöker känna med honom, hur jag skulle känna om skolan ringde mig och sa dessa saker om 

min son, men känslorna från dagen som gått överskuggar allt. Jag tror att han hör detta i min 

röst och han vill avsluta samtalet. Jag sitter en stund och andas, reflekterar över dagen och 

över föräldrar som är så viktiga i arbetet med deras barn och våra elever. Förra veckans möte 

med pappan blir tydligt i minnet. Specialpedagogen föreslog att pojken skulle få fasta 

vistelsetider på fritids för att det skulle bli tydligare för honom vilka ramar han hade att spela 

mellan. Han föreslog att pojken skulle gå hem efter mellanmålet men innan aktiviteterna 

startade, detta på grund av att pojken hittills alltid förstört den aktivitet han försökt att delta i. 

Om dagen tar slut i tid så kanske han kan gå hem utan att ha ett misslyckande som avslutande 

känsla i kroppen, tänkte vi. Pappan sa ett absolut stopp till detta, han menade att han minsann 

betalar fullt pris för omsorgen och hans son har rätt till denna omsorg som alla andra. Jo, det 

har han ju rätt i, men är det, det bästa för pojken?  

Vi ska arbeta med de sidor som är friska, fokusera på det som är bra och inte exkludera utan 

inkludera.  
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Syfte och frågeställning 

I mitt arbete som pedagog på fritids möter och bemöter jag flera hundra barn varje dag.  Då 

och då händer det att jag möter barn i behov av särskilt stöd, BIBAS, och dessa barn utmanar 

på olika sätt. Vid de tillfällen då jag möter dessa barn och jag märker att inget av det jag gör 

fungerar, inget av verktygen passar, börjar jag ställa mig själv mot väggen och med en 

granskande blick börja kritisera mig själv, det lågaffektiva och salutogena arbetssätt jag 

använder, samt inkludering av BIBAS när kollektiv och individ ställs mot varandra.  

Mitt syfte med denna essä är att få verktygen till att skapa optimala möten med barn som 

utmanar samt att få en balans mellan individ och kollektiv. 

När jag svarat på dessa frågor har jag fått en större förståelse för min roll som pedagog i mötet 

med BIBAS: 

 Är det lågaffektiva och salutogena arbetssättet optimalt i alla fall av bemötande?  

 Är individen viktigare än kollektivet eller är kollektivet viktigare än individen när jag 

ska nå målen för mitt uppdrag?  

 

Dilemmaformulering 

Jag har beskrivit en dag i mitt liv som pedagog i årskurs två på en skola någonstans i Sverige. 

En dag av alla de dagar där jag ställs inför samma dilemma, att välja mellan individ och 

kollektiv. Individen kräver min tid då han kränker och utsätter kollektivet för hot och våld, 

kollektivet kräver min tid för att få den utbildning de har rätt till samt att jag ska erbjuda dem 

en trygg tillvaro i skolan. Detta leder till att jag ifrågasätter vårt arbetssätt och om det går att 

applicera på alla barn? Det arbetssätt som jag vurmat och argumenterat för så intensivt 

fungerar inte fullt ut.  

På det sätt som individen påverkar kollektivet börjar jag även att ifrågasätta hur vi ser på 

inkludering och på vilket sätt vi anser att en inkludering går till.  

 

Etiska överväganden 

De elever som figurerar i min berättelse har inga namn i berättelsen. Detta för att jag kände att 

det inte behövdes då de är ett hopplock av min erfarenhet av BIBAS, barn i behov av särskilt 

stöd. Händelserna är tagna ur verkligheten och självupplevda, men jag kan ha placerat 

händelsen i en annan lokal, en annan årstid och med andra elever närvarande.  
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Att jag benämner pojken som pojken behöver dock inte betyda att det är en pojke jag skriver 

om, och inte ens ett enskilt barn. Pojken får representera många av de elever jag mött under 

mina år i arbetet med barn. Han är ett potpurri av händelser och han får ansvaret att väcka de 

känslor som finns i min kropp genom mina möten med elever. Flickan är heller inte en enskild 

person, utan får representera alla de andra barnen som delar sammanhanget med BIBAS. Det 

kan tyckas att det endast är ett barn som utsätts av pojken i min berättelse men flickan 

representerar olika barn och händelser. Detta gör jag då jag inte anser att det är intressant att 

betrakta endast ett barn i behov av stöd, utan jag vill betrakta fenomenet inkludering och vad 

det gör med de andra barnen och oss som arbetar i verksamheten.  

Gällande pappan så har jag hanterat honom på samma sätt som pojken och flickan. Jag vill 

belysa vikten av ett samarbete med hemmet, och jag har blandat ihop egenskaper hos de 

vårdnadshavare jag under åren blivit bemött av. Pappan får personifiera begreppet 

vårdnadshavare i min uppsats.  

 

Metod 
 

Jag kommer att använda mig av den skrivande reflektionen genom att skriva en vetenskaplig 

essä. Maria Hammarén menar att skrivandet öppnar upp möjligheten att minnas det som vi i 

händelsen inte reflekterat över. I den skrivande stunden strukturerar och artikulerar vi sådant 

som är vår egen tillägnade erfarenhet, fast den varit tyst tills nu när det dras fram ur vårt eget 

dammiga arkiv och reflekteras över (Hammarén 2010, s.5). 

När jag skriver så gör jag tolkningar av vad jag uppfattat, vad jag kan tänka mig att andra 

förstått och deras syn på händelsen samt min tolkning av vetenskapens syn på mitt dilemma. 

Detta gör att jag kommer att använda mig av en hermeneutisk metod, en tolkningslära och en 

vetenskaplig riktning av tolkandet av texter, till en början bibeltexter men efter hand även icke 

religiösa texter, och upplevelser (Patel & Davidsson 2011, s.28). 

En hermeneutiker menar att det är genom språket, handlingar och livsyttringar som vi tolkar 

andra människor och genom det förstår vi varandra och kan göra tolkningar. Till skillnad mot 

positivismen vill inte hermeneutikern bara förklara utan även förstå en människas handling 

och det hon säger (Patel & Davidsson 2011, s. 28-29). 

Jag är intresserad av att faktiskt förstå mina elever och deras handlingar, genom det kan jag 

växa som pedagog. För att förstå samspelet mellan mina elever kommer jag att gå djupare in 

på perspektiven kategoriskt och relationellt, begreppet inkludering och vad det står för samt 

stöta två olika synsätt på pedagogiskt arbete mot varandra, behaviorismen mot det salutogena 
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och lågaffektiva. Jag kommer även söka förståelse i litteraturen för att närma mig elever med 

beteendeproblem och hur jag kan arbeta med dessa för att komma ifrån mitt dilemma där jag 

tvingas välja mellan individ och kollektiv flera gånger dagligen vilket gör att jag inte känner 

att jag arbetar med det jag utbildar mig till, lärare i fritidshem, utan som resurs till ett barn 

med problemskapande beteende.  

När jag skriver reflekterar jag över mitt handlande i situationen, men även över mitt icke 

handlande. Jag ska hitta vägar till att förstå det jag i händelsen inte förstod eller visste. ”… för 

att förstå kunskap kanske en av de viktigaste trådarna att undersöka är just att inte veta” 

(Bornemark 2014, s.37).  

 

Personlig reflektion 

 

Mitt uppdrag är att utforma en verksamhet och utbildning som ska vara likvärdig för alla 

elever i skolan. Enligt läroplanen ska undervisningen vara likvärdig vilket inte betyder att den 

är utformad lika för alla utan anpassad efter elevens förutsättningar och behov (skolverket 

2011, s.8). Skolledningen vill att man så långt som det är möjligt skapa likvärdighet och 

inkludering genom att alla är på samma ställe och får samma sorts undervisning.  

I de barngrupper där jag arbetat under åren har det alltid funnits minst en elev i gruppen som 

inte kan följa de regler och de normer som vi gemensamt har vaskat fram för att möjliggöra 

vårt uppdrag och få ett fungerande, tryggt och trivsamt fritidshem och skola.  

 Jag slits mellan att stötta elever som skriker efter vägledning och trygghet och som tappat 

tron på sig själva och sitt sammanhang. Dessa elever kränker ofta andra verbalt och fysiskt, 

både elever och personal. Vår verksamhet planeras utifrån dessa elevers behov och 

personalens schema läggs utifrån deras vistelsetider. När vi har våra möten läggs större del av 

tiden på att samtala om BIBAS. Kollektivets behov är precis lika viktiga som individens och 

vi kämpar hårt för att samtliga elever ska få sin tid, sin plats och sin utvecklande lärmiljö 

tillgodosedd. Då vi planerar bort utflykter och museibesök är det för att individen inte klarar 

av dessa aktiviteter och då åker ingen elev på dessa utflykter.  

Är detta inkludering? Vilken av dessa elever ska prioriteras? Jag måste prioritera, i varje 

situation måste någon få min uppmärksamhet och någon måste vänta på sin tur. Är kollektivet 

viktigare än individen, är individen viktigare än kollektivet? Hur jag än vänder på mig så 

hamnar någon av dem bakom min rygg. 
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Det är ingen okänd känsla, eller ovanlig situation att som pedagog möta dessa elever men det 

blir ett problem för mig när det handlar om att en elev alltid blir prioriterad. Vad gör det med 

de andra eleverna? De som blir kränkta och mobbade, fysiskt och psykiskt varje dag, ibland 

upprepade gånger varje dag, hur utvecklas de och hur ser deras tro på sig själva ut? Hur ser 

deras tro på oss ut?  

Jag kan inte undgå att tänka på vad det är vad vi förmedlar till de elever som varje dag utsätts 

för dessa kränkningar. Jag har varit så övertygad om att det arbetssätt vi har, den salutogena 

barnsynen är det som fungerar bäst och i störst utsträckning, så när jag nu möter en elev där 

detta arbetssätt inte fungerar hamnar jag i en sits jag har svårt att hantera. Jag börjar tänka att 

det arbetssätt som jag så hårt kritiserat kanske skulle fungera bättre än det vi nu använder just 

för elever som inte svarar på vårt bemötande. Skolans val att se inkludering som något fysiskt, 

att eleven fysiskt ska delta i undervisningen på samma villkor som klasskamraterna skapar ett 

problem för mig då detta leder till att jag blir tvingad att göra val mellan individ och kollektiv.  

Vi ska arbeta med de sidor som är friska, fokusera på det som är bra och inte exkludera utan 

inkludera.  

Arbetssättet att möta elever lågaffektivt och att se det som är bra med eleven, är i grunden det 

jag själv anser är ett mycket bra arbetssätt och möjliggör för eleven att utveckla just det som 

är friskt och se sig själv utifrån det synsättet. Om en elev gör tokigt så fastnar vi inte i det utan 

ser framåt och synliggör de handlingar där hens styrka visar sig. Eleven får då inte rollen som 

den stökiga utan uppmärksammas utifrån de förmågor som är hens styrka. Jag har 

argumenterat hårt för att vi ska införa detta arbetssätt och denna barnsyn på fler av de 

arbetsplatser jag arbetet på.  

Kan det vara så att det jag gör är att hålla huvudet ovanför ytan och få varje dag att gå utan 

alltför många händelser? Kan det vara så att jag som pedagog gör fel hur jag än gör i arbetet 

mellan dessa elever? Styrdokumenten är tydliga, alla elever ska ses och ges förutsättningar att 

utvecklas och vara sin egen person och egenart, utan undantag. Alla ska vara inkluderade.  

För mig känns det som att när jag ger den ena eleven utrymme för att utvecklas till sin egen 

person så tar jag ifrån en annan elev hennes trygghet och hennes möjlighet att växa och 

utvecklas till sin egen person.  

När jag står där ute i fritidsrummet och väntar ut pojken fylls jag av en känsla av 

otillräcklighet och den leder till att jag fylls av frustration. Frustration leder mig ingenstans 

och den kommer verkligen inte hjälpa varken mig eller pojken vidare. Jo, vidare till en 
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upprepning av denna situation, men inte till att pojken lyckas i klassrummet och inte till att 

flickan kan känna sig trygg i skolan. Varför jag tror det, är att min erfarenhet säger mig att 

barn behöver lita på oss om de ska kunna utvecklas tillsammans med oss. Detta gäller 

speciellt BIBAS, barn i behov av särskilt stöd, som själva ofta har svårt att veta och känna var 

gränser går och när det vore klokt att göra på ett annat sätt. Det kan jag sitta här och tänka, 

men i situationen när han kastar pennor på mig så tar mina egna känslor över och jag börjar 

tvivla på mig själv.  

Arbetssättet vi arbetar efter bygger på att barn som kan uppföra sig, gör det. Det är oförmågor 

som gör att de inte klarar av de förväntningar som miljön ställer på dem. Det går inte att lära 

sig en förmåga genom att bli bestraffad för det eller utsatt för ännu mer förväntningar där 

oförmågan blir än tydligare. Detta vet jag och tror på, men i situationen där de andra eleverna 

blir utsatta är det svårt att försvara det med att han saknar förmågan att inte kränka, störa, slå 

och vägra att utföra arbetsuppgifter. 

Vad hade jag då sett att denna situation förändrades till? Hur hade jag kunnat göra 

annorlunda?   

Jag börjar tänka i banor som att så som vi gjorde förut var tydligare, det rådde inga tvivel om 

vad som förväntades av elev och lärare och på kort sikt så fungerade det. Detta arbetssätt som 

jag kritiserat så hårt. Det bygger på ett behavioristiskt synsätt där beteende är socialt betingat, 

man genom stimuli och respons kan lära sig ett beteende eller lära sig av med det. 

Grundtanken är lite kort beskrivet att så som du beter dig så blir du behandlad. Där ser man 

det som att en elev kan ändra sitt beteende genom att bli belönad eller bestraffad för sina 

handlingar. Det är ett socialt problem som är direkt kopplat till miljön och som kan ändras 

genom förstärkning. Genom att ge positiv feedback på ett beteende som vi uppskattar och vill 

se mer av så kommer barnet till slut att välja det beteendet där det kände sig bra, blev sedd 

och uppskattad, så kallad positiv förstärkning. Nu är jag medveten om att barn faktiskt inte 

alltid har ett val, att kunna välja sitt beteende. Jag vet att barnet saknar förmåga att klara av 

det som förväntas och det är inget barn kan lära sig, att få en förmåga. Men ibland känns det 

som att vi inte når fram på något vis någonstans med det lågaffektiva bemötandet. Det blir 

otydligt vad som förväntas, eller förväntar vi oss inget av dessa elever? 
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Greene vs Skinner 

I den gamla inlärningspsykologin som kallas behaviorismen hade man en människosyn där 

människan var en passiv spelpjäs i stort sett helt styrd av miljön. John B. Watson, amerikansk 

psykolog och verksam vid sekelskiftet 1800-1900-talet, menade på att om vi ska kunna kalla 

psykologin för vetenskaplig så måste vi studera det som kan mätas och det som vi kan iaktta, 

det yttre beteendet. Detta leder till att studier av djur och människors inlärning inleddes och 

därför fick denna del av psykologin namnet inlärningspsykologi. Det som är intressant för 

inlärningspsykologer är att studera den omedelbara orsaken till ett beteende och vilka faktorer 

som spelar in och leder till just det beteendet men även vilka konsekvenser som beteendet 

leder till (Hwang & Nilsson 2011, s.39).  

Ross Greene menar på att det är viktigt att ta reda på vilka färdigheter som saknas hos eleven. 

Det är först då man förstått vilka färdigheter som saknas som man kan förutsäga i vilka 

situationer som ett störande beteende kommer att äga rum. Vad är det för förmågor som inte 

ännu är utvecklade, en frågeställning som, enligt Greene, är en förutsättning för att lyckas 

med beteendeproblem (Greene 2011, s.30-31).  

Det jag försöker ringa in i mitt arbete med pojken är att se mönster. När kommer utbrotten 

och vad hände precis innan? Är det i förväntningar från läraren som utbrotten kommer? Är det 

när han förväntas klara av ett prov eller att riskera att behöva läsa högt inför gruppen som 

beteendet uppkommer? Är det i relation med jämnåriga som det brakar?  

Det en behaviorist intresserar sig för är kopplingen mellan stimulus och respons. Vissa 

responser har man med sig från födseln, som exempelvis reflexen att blinka när ögat riskerar 

att bli torrt, men andra responser kan läras in genom betingning. Att lära sig att utföra något, 

som förmågan att simma till exempel är en form av betingning, eller att cykla. Man lär sig 

något genom inlärning. Det vi försöker göra på arbetsplatsen är att se det beteende som vi vill 

att eleven ska se sig själv i, det som fungerar. Men det leder till att det beteende som kränker 

andra inte uppmärksammas, eleven behöver i väldigt liten grad ”stå” för sina handlingar. Jag 

kan känna att det blir väldigt otydligt för eleven, och de andra de utsatta, att beteendet inte var 

önskvärt. Hur ska ett barn kunna lista ut att vi inte uppskattar vissa beteenden om vi inte 

uppmärksammar dessa? 

Ross Greene menar att det är på grund av för höga krav och förväntningar som leder till att ett 

barn reagerar på ett sätt som vi inte ser som adekvat. Dysfunktionella beteenden uppstår när 
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kraven överstiger förmågan att svara upp till dem, och dessa reaktioner kan vara allt från gråt 

och gnäll till slag, sparkar och svordomar (Greene 2011, s. 30). Ross Greene menar också att 

människor uppför sig om de kan. Följden blir då att om barnet inte uppför sig är det för att 

hen inte kan (Greene 2011, s. 29).  

En vanlig syn på elever och deras beteende i svensk skola idag är att barn beter sig om de vill. 

Jag möter ofta, och har själv många gånger tänkt att jag tycker att ”eleven kan ta och skärpa 

sig nu” och ”Ska hen få hålla på så här och störa de andra?” Jag tänker så när jag står och får 

pennor kastade på mig och jag känner så i idrottshallen.  

Det som krockar i mig är att jag trodde att jag var övertygad om att barn gör rätt om de kan, 

deras vilja har inget med detta att göra, ändå fylls jag av andra tankar och känslor som leder 

mig till tankar att ”du gör detta med flit”. Här är Greene och behaviorister överens om att ett 

beteendeproblem inte ska läggas på pojken utan lägger problemet utanför eleven. Det som 

skiljer är att en behaviorist menar att dessa problembeteenden kan läras bort med rätt stimuli, 

och Greene menar att det beror på en avsaknad av en förmåga, och förmågor lärs inte in i en 

handvändning genom belöning eller bestraffning. Jag kan i detta läge känna att det 

behavioristiska perspektivet ändå är tydligt, det innebär ett aktivt deltagande av barnet om 

problemet hanteras utifrån det. Greene gör barnet passivt och helt fri från ansvar för sitt 

beteende. Om jag har tolkat Greene rätt så har jag ett problem med den synen på att det helt 

saknas konsekvenser vid ett beteende som leder eleven bort från det som vi har som mål, att 

få eleven att socialt kunna delta i samhällslivet. Han kränker och leker sedan vidare, flickan 

blir kränkt och deltar inte. De signalerna har jag mycket svårt att vara tillfreds med. 

Inlärningsperspektivet och behaviorismen fokuserar på betingning, att man kan lära sig saker 

genom stimuli och respons. Betingning finns i två olika slag, klassisk och operant. Den 

klassiska betingningen är det som Ivan Pavlov hade som utgångsidé när han gjorde sina 

experiment på sina hundar. Det gick ut på att studera hur hundarna reagerade på stimuli, i 

detta fall mat, och respons, salivutsöndring. Samtidigt som han gav hundarna mat ringde han i 

en klocka. Till slut räckte det med att ringa i en klocka för att hundarna skulle få en ökad 

salivutsöndring. BF Skinner, amerikans psykolog, menade däremot på att endast en liten del 

av mänskligt beteende kunde förklaras med klassisk betingning. Han menade att vid klassisk 

betingning reagerar man på stimuli automatiskt men vid operant betingning kan man lära sig 

ett visst beteende vid en viss respons. Så responsen gör att man tenderar att upprepa ett 
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beteende som ger beröm eller något annat som ger en bra känsla i kroppen. Konsekvenserna 

vi får av beteendet börjar till slut att styra vårt beteende (Hwang & Nilsson 2011, s 43). 

 Om en elev då får stå till svars för sitt handlande genom att känna av obehaget det för med 

sig till en början borde då leda till att hen till slut avstår från att upprepa handlingen. 

Responsen brukar bli enskilt samtal, konflikthantering och samtal hem till vårdnadshavaren. 

Dessa samtal uppfattar jag inte är en positiv uppmärksamhet för eleven som står i centrum för 

uppmärksamheten. Det som talar emot att detta sätt att se på beteendeproblem är att beteendet 

sällan slutar där. Det är oftast samma elev som sitter på samtal och som får samtal hem. 

Oavsett vilken negativ respons ett beteende får så avtar inte beteendet. Det tolkar jag som att 

när det handlar om vissa elever så kan de helt enkelt inte göra på annat sätt. Jag är här enig 

med Greene att eleven saknar förmågan att göra det vi förväntar oss. 

Skinner menar att positiv förstärkning gör att människa och djur tenderar att välja det 

beteendet som leder till just den positiva responsen, men det finns även negativ förstärkning. 

Negativ förstärkning kan förklaras med att genom ett beteende så försvinner något obehagligt, 

en slags omvänd belöning (Hwang & Nilsson 2011, s.43). Det är i mina ögon vad som händer 

med pojken. För att slippa tappa ansiktet framför klassen så river han sönder, får utbrott och 

lämnar klassrummet. Då försvinner kravet på honom att fungera och att leverera i situationer 

där hans förmåga inte räcker till. Det är en negativ förstärkning som för pojken blir något 

positivt, då det negativa och obehagliga för en stund försvinner.  

Kan pojken då lära sig att bli av med sitt beteendeproblem genom betingning? Skulle han 

genom stimuli och respons kunna lära sig ett annat beteende?  

 Om man tänker att beteende är grundat i de förmågor du har så blir barnet inte hjälpt av att 

bli bestraffad för en outvecklad förmåga.  

Ett barn som inte beter sig saknar förmåga att göra det, anser jag och är enig med Bo Hejlskov 

i det fallet (Hejlskov 2014, s.20). Han grundar sitt hävdande i Ross Greenes synsätt på 

BIBAS, att den som kan uppföra sig gör det. Han menar också att människor gör det som i 

stunden verkar som det mest logiska och mest förnuftiga. Även där håller jag med, anta att ett 

barn blivit utsatt för någon form av svek eller övergrepp under sin uppväxt. Denna person var 

någon barnet litade på och tydde sig till, och blir sviken på detta sätt. Det är inte svårt att 

förstå varför detta barn springer genom livet med knutna nävar i ständigt försvar mot sin 

omgivning.  
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Jag kräver av gruppen att de ska visa en hänsyn till pojken som tar av deras egen tid, deras 

trygghet och deras studiero, är det verkligen en rätt jag har? Hur långt ska gruppen lämna 

öppen väg till sin klasskamrat och hur mycket ska deras skoltid påverkas av pojken? Jag 

känner att jag har krav på mig från ledningen, från det arbetssätt vi arbetar efter samtidigt som 

jag i verkligheten står öga mot öga med den som jag känner att jag offrar, flickan. Är 

kollektivet viktigare än individen, är individen viktigare än kollektivet? Hur jag än vänder på 

mig så hamnar någon av dem bakom min rygg.  

Inkludering 

Ett beteendeproblem uppkommer i en social gemenskap. Fenomenet beteendeproblem kan 

inte existera utanför en social och kulturell kontext. Personer med beteendeproblem bryter 

mot de normer och värderingar som allmänt gäller, vilket förstör samspel och gemenskap. I en 

inkluderande gemenskap kan gruppen genom att korrigera och reducera det problematiska 

beteendet skapa ett inkluderande, samtidigt som det tydligt framgår att detta beteende inte är 

önskvärt och att andra sociala strategier uppvisas. Gemenskapen ska då skapa en känsla av att 

höra till och genom det vilja göra rätt (Nordahl 2010, s.17).  

Ur det behavioristiska perspektivet så är det precis så här vi ska arbeta med problemskapande 

beteende. Vi ska genom positiv förstärkning få pojken att vilja göra rätt, att välja en annan 

social strategi för sitt agerande.  

Ska jag tolka Greene så kan pojken inte göra detta val då han saknar förmågan till det. Att vi 

då fortsätter att försöka få honom att göra det som kollektivet kräver för att ett inkluderande 

ska vara möjligt blir i mina ögon nu mer och mer absurt. I gruppen krävs det att pojken följer 

vissa allmänna normer och värderingar för att bli inkluderad.  

Mina tankar går hela tiden mot att detta inte är rätt väg att gå, att inkludera alla till varje pris. 

Men samtidigt undrar jag om inkludering ser ut så här? Har vi tolkat Greene rätt? Är det att 

inkludera när pojken är i samma rum som sina klasskamrater och förväntas göra samma saker 

som de gör och på samma sätt och han inte klarar av det? Är det verkligen så Greene menar 

att vi ska arbeta? Att vara inkluderad för mig betyder att få samma möjligheter till en framtid i 

samhället, att få förutsättningar till att delta där deltagandet ger något, inte där deltagandet 

bara leder till misslyckande och att eleven blir avvikande. Att kräva samma sak av alla elever 

är allt annat än inkludering, inkludering är att ge alla samma förutsättningar till att nå de 

resultat som är rimliga för individen.  
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När pojken ses som en jobbig, störande, avvikande och elak klasskamrat, är han inkluderad 

då? Är han delaktig, är han inkluderad? Jag anser att han ska delta där ett lyckande är möjligt, 

annars ska undervisningen anpassas efter hur pojken klarar av att uppfylla förväntningarna. 

Med det menar jag att det kanske inte är i klassrummet och tillsammans med andra som alltid 

är det inkluderande. Är man inkluderad bara för att man fysiskt befinner sig bland andra?  

Om man är avvikande i en grupp, kan man då säga att eleven är inkluderad, eller är den 

faktiskt exkluderad? När hänsyn inte tas till elevens förutsättningar och behov ges inte heller 

möjligheten till inkludering. Läroplanen säger att  

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

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

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket 

2011, s.8). 

Pojken har svårigheter att nå målen för undervisningen både i skolan och på fritids, jag tolkar 

dessa rader i läroplanen att vi bör, eller ska, erbjuda individen en annan undervisningsform 

för att göras delaktig och ge kollektivet en chans att få ut det de ska få av skolan.  

 Att vara inkluderad innebär, enligt Jakobsson och Nilsson, att individen ges möjlighet att 

delta på samma villkor som den övriga gruppen och rätten till att ingå i samma helhet. 

Begreppet inkluderad behöver för att förstås ställas mot begreppet exkluderad som kan 

beskrivas som motsats till inkluderad, alltså inte ges möjlighet att delta på samma villkor 

(Jakobsson & Nilsson 2011, s. 38). Enligt min uppfattning är på samma villkor inte samma 

sak att utföra uppgiften på samma sätt. Det kanske rent av betyder raka motsatsen. När en elev 

ingår i en grupp och där känner sig delaktig, trygg och tillhörande har skolan lyckats med 

inkluderingen. Om eleven däremot uppfattas som otrygg i ett utanförskap så har man 

misslyckats. När eleven börjar märka att hen är avvikande från gruppen börjar det bli svårt 

med kamrater samt att hänga med/dra ifrån i undervisningen och utanförskapet blir tydligare 

(Jakobsson och Nilsson 2011, s. 39). 

 Begrepp som problem och svårigheter blir synliga i relationer med andra människor och i en 

kontext där ett beteende leder till att en person blir avvikande. Avvikande beteende står i 

relation till normalt beteende. De här begreppen måste förstås som relativa. Det betyder att det 

är i relation till sammanhanget, i situationen eller i miljön man befinner sig i som något kan 

bli avvikande. Det står i relation till vilken annan grupp man jämförs med och i just denna 

situation. En elev som är avvikande i en grupp kan ses som normal i en annan. I en klass där 
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det normala är att vara avvikande ses det normala som avvikande (Jakobsson & Nilsson 2011, 

s. 37). Pojken är, i den situation han befinner sig, den avvikande medan klassen är det 

normala. I många, inte alla, situationer där hans beteende ställs mot de övriga är han 

avvikande. Han beter sig inte i relation till situationen eller i relation till det som förväntas 

vilket gör honom exkluderad då han blir den avvikande eleven.  

 Eleverna kan ingå i två olika former av delaktighet i skolan, social delaktighet och 

pedagogisk delaktighet. I den pedagogiska delaktigheten ingår eleven i en gemenskap med 

arbetsuppgifter som gruppen ska utföra med ett tydligt budskap från läraren som stöd 

(Jakobsson och Nilsson 2011, s.40). 

 När man som pojken har halkat så långt efter de andra i skolarbetet blir även denna uppstyrda 

stund en utmaning som inte klaras av. Istället för att tappa ansiktet inför gruppen så sliter 

eleven sönder pappret där uppgiften stod. Istället för att inför de andra uppvisa att han inte 

klarar av uppgiften så får han ett utbrott och lämnar klassrummet. I den situationen måste jag 

välja bort kollektivet och följa pojken då han annars kommer att rasera det rum han väljer att 

avreagera sig i. I värsta fall möter han något annat barn som med stor sannolikhet kommer att 

bli avreagerad på.  

När vi kommer till den sociala delaktigheten är pojken i större utsträckning mer utlämnad åt 

sig själv och sin egen sociala kompetens för att få en plats i gemenskapen (Jakobsson & 

Nilsson 2011, s. 40).  Under de mer friare formerna som fritids erbjuder så blir eleverna mer 

utlämnade åt sig själva i den sociala delaktigheten, även om vi arbetar mycket fokuserat med 

den pedagogiska närvaron och tillgängligheten. Elevgruppen har stort eget ansvar för denna 

viktiga inkludering. En elevgrupp som blivit utsatt för verbala attacker och hot om desamma 

samt fysiskt våld kommer troligtvis inte vara så tillmötesgående i denna inkludering, kan jag 

anta. 

Pedagogiska auktoriteters auktoritet 

Jag ser en problematik i att sätta upp mål från ett uppifrånperspektiv. Att göra det kan jag 

tänka är en strävan att göra skolan likvärdig, men det leder även till att välutbildade och 

engagerade lärare inte själva kan finna vägar att gå med elever som vi stöter på patrull med.  

Claes Nilholm skriver att dagens svenska skola arbetar med mål för verksamheten istället för 

meningen med verksamheten (Nilholm2012, s.20). Det, menar han, kan uppfattas som något 

positivt, något som gör det tydligt vad vi strävar mot och vad som förväntas av oss, men han 
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menar att det även kan ses som en form av kränkande mot våra elevers process i lärandet 

(Nilholm2012, s.20).  

Vi, lärare och annan pedagogisk personal, förmedlar det Skolverket, läroplaner och 

skolledning har satt oss att lära ut vilket leder till att vår egen höga utbildning, pedagogiska 

fantasi och uppfinningsrikedom tas lite av daga. Om vi själva fick besluta hur och vad som är 

viktigt för pojken att lära sig tror jag att vi skulle nå mycket bättre resultat. Som det är idag 

styrs vi av mätbara resultat och vägen dit är kantad av klassrumstid med boknära 

undervisning. Jag kan se hur fritidspedagogiken skulle kunna spela en stor roll i detta arbete. 

Om en elev inte klarar av undervisningen i klassrummet, oavsett orsak till det, så bör 

fritidspedagogiken kliva in och komplettera och kompensera lärandet.  

Fritidshemmets syfte är att undervisningen utgår från elevens intresse, behov och erfarenheter 

för att stimulera lärandet. Vi ska även komplettera skolan genom att göra undervisningen 

situationsstyrd och grupporienterad och upplevelsebaserat med utgångspunkt i elevernas 

behov, intressen och initiativ (skolverket 2011, s.24). Om jag skulle utgå från dessa rader i 

mitt arbete med pojken så skulle jag kunna använda min utbildning och min erfarenhet med 

ett mer situationsstyrt arbetssätt för att genom intresse kunna fånga ett lärande i stunden.  

När man sätter upp mål i förväg gör man läraren ofri att själv forma den undervisning som är 

optimal för just den barngrupp man har i klassrummet. Klart är att det är nödvändigt att det 

ska finns riktlinjer för målen så att likvärdighet blir rådande i svensk skola, men vägen dit bör 

vara friare för läraren att välja. Så när auktoriteter leder oss i arbetet med pojken kanske de 

istället kunde ge oss verktyg att genom pedagogisk frihet leda arbetet utifrån vår kompetens 

och vår egen pedagogiska fantasi. Där kan vi troligtvis leda oss in på ett arbetssätt där 

individen inte står mot kollektivet, utan finner mening i sin egen undervisning och därigenom 

skapar en lust för livslångt lärande. Utifrån och auktoritärt satta mål skapar en kravbild i 

skolan där elever inte utvecklas som individ, till den särart du är och ska bli utan till en 

individ som är lika de andra. Inkludering för mig är att ge möjligheter till utveckling på 

elevens villkor, på så sätt att förväntningarna utgår från elevens utvecklade förmågor. Först då 

kan vi lyckas skapa en arena där individ och kollektiv inte blir motsatspooler. Först då kan 

tillhörigheten i gruppen på samma premisser bli verklighet. 
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Pojken 

Barn med beteendeproblem är en brokig skara, menar Kadesjö. De är sällan lyckliga barn, 

utan snarare otrygga, missnöjda och ledsna individer som ofta känner sig missuppfattade. Det 

är som om de ständigt är beredda på att behöva bråka mot en omgivning som inte förstår och 

att ständigt behöva kämpa med att dölja sin osäkerhet (Kadesjö 2010 s.13).  

Pojken uppfattas inte som en glad pojke, det finns inget av vad jag kallar ett lyckligt barn i 

hans uppenbarelse utan endast ett konstant sökande. Sökande efter situationer där en 

provokation gentemot en vuxen kan vara på sin plats, men även mot klassen och övriga elever 

på skolgården. Pojken deltar inte i fotbollsmatchen tillsammans med andra men han slår lovar 

runt planen med en visselpipa i munnen vilken han blåser i då och då. Matchen avbryts vid 

ljudet av visslan innan spelarna förstår att det var fel pipa som ljöd. Detta leder till att pojken 

på något sätt ändå deltar men på ett sätt som gör de spelande eleverna mycket upprörda och 

pojken blir än mer avvikande och exkluderad. Det sociala inkluderandet tar ett steg bakåt för 

varje dag som pojken deltar i rasten samtidigt som de andra. Han deltar inte på samma villkor 

som kollektivet. 

Elever med beteendeproblem är sällan öppet hjälpsökande även om de troligen vill ha hjälp 

med att ändra de andra i sin omgivning. När problem uppstår har dessa barn mycket svårt att 

se sitt eget bidrag till händelsen. Skulden läggs ofta över på andra vilket gör att de lätt hamnar 

i samspelssituationer som gör att de negativa förväntningarna förstärks (Kadesjö 2010, s.13). 

Jag tänker på situationen i idrottshallen och pojkens kränkande verbala attack på flickan. 

Pojken har i den situationen fuskat sig fram till vad han hoppas på en vinst. När vinsten 

uteblir så söker han en förklaring till detta i sin närmaste omgivning, dock inte hos sig själv. 

Flickan blir det mest logiska för pojken att skylla på. Sin egen del i förlusten ser han inte, vill 

inte se eller klarar inte av att se. Behovet av att i det läget lägga skuld utanför sig själv, befria 

sig själv från inblandning i denna brist på förmåga att vinna tar sig uttryck i att skuldbelägga 

andra. Detta leder ofelbart till att kollektivet vänder sig bort från pojken och han tar ytterligare 

ett steg till exkludering från kollektivet.  

Det finns i ett större perspektiv anledning att bry sig om dessa problemskapande barn som 

pojken extra mycket. De tenderar att etablera ett beteendemönster som lever kvar upp i vuxen 

ålder och som ofta leder till ett asocialt liv med depression och ångest (Kadesjö 2010, s 14). I 

sociala relationer prövar ett barn sig fram genom att bemöta sin omgivning på olika sätt. 
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Beroende på hur bemötandet blir så skapar individen sig en uppfattning om vad som är socialt 

gångbart eller inte. Detta är min högst egna uppfattning om hur vi blir en socialt anpassad 

individ. Om då denna individ konstant blir avvisad och genom sitt beteende exkluderas ur 

gruppen måste det på något sätt sätta ett frö i individens själ. Ett frö som genom det sociala 

samspelet sakta programmerar om individens syn på sig själv. Pojken ser sig själv till slut det 

som han blir bemött som, den som inte passar in. Om pojken istället fick möta sina sociala 

relationer i en kontext där han lyckas och där hans beteende inte skapar exkludering så skulle 

han kanske, trots att hans beteende inte ändrats, se sig själv som en person som kan och som 

passar in. Är jag nu inne på spåret att lågaffektivt bemötande visst skulle fungera fast då i en 

annan kontext än i det traditionella klassrummet tillsammans med kollektivet? Skulle 

arbetssättet vi har fungera på pojken om flickan inte behövde vara den som stod i skottlinjen 

på vägen fram mot att pojken uppnår sin egen särart där han på sitt sätt passar in i det 

demokratiska samhälle som ska inkludera alla våra medborgare på deras villkor. Då utan ett 

beroende eller en depressiv personlighet där ett deltagande i samhället försvåras.  

Anna-Liisa Närvänen menar att sociala identiteter inte är något vi är eller har utan snarare en 

sorts självförståelse som grundar sig i hur man uppfattas av andra och hur man förstår sig 

själv i relation till andra. I en social värld kan man bli bekräftad, accepterad och sättet att bete 

sig bejakas, men det kan även vara så att man blir avvisad. Hon menar även att identiteter kan 

ändras utifrån situationen. Så en identitet är ingen man föds med utan något som skapas i den 

sociala situation man befinner sig i (Närvänen 2013, s.63). Om nu pojken har ”straffat ut sig” 

i den kontext han nu befinner sig, så borde det om man ska förstå Närvänen, att han kan ändra 

denna sociala identitet om hans situation förändras.  

Pappan 

Att vara människa innebär att ingå i grupper av olika slag. Vi kommer inte ifrån att vi tillhör 

en familj, ett arbetslag, en klass eller de som åker kollektivt till skolan. Vi är sociala varelser 

som behöver lära oss att fungera i sociala miljöer för att kunna fungera i samhället på ett 

ansvarsfullt sätt. Birgitta Liljegren menar att det till och med är fråga om överlevnad att kunna 

kommunicera och ha känslomässiga mänskliga relationer. Hon menar på att det måste finnas 

ett samspel mellan elever på skolan, som med föräldrar och lärare som belyser relationer då 

viktiga andra finns i dessa grupper (Liljegren 2000, s.19). Att uppmärksamma dessa relationer 

i den lilla sociala enheten är viktigt och att tala, analysera och uppmärksamma samband 

mellan skolan och världen utanför skolans väggar. Det är i skolan, i den lilla sociala sfären, 
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som vi har möjligheten och makten att ingripa och påverka beteenden som är till problem, 

menar Liljegren. Det är vår skyldighet att hantera dem då det är vår professionsarena, vi ska 

inte stöta över dem till en arena där vi inte längre är berörda, exempelvis hemmet (Liljegren 

2000, s.19). Ett gott samarbete med hemmet är en förutsättning för att lyckas med vårt arbete, 

anser jag. Utan att föräldrarna är med på tåget så har vi handfängsel. Därför är jag kritisk mot 

Liljegren när hon säger, som jag tolkar det, att det är vi i skolan som måste hantera de 

problem som skolan utsätts för utan att stjälpa över dem på andra aktörer, exempelvis 

hemmet. Hur det än är så anser jag att vår elev är vårdnadshavarens yttersta ansvar, därför 

anser jag det olämpligt att inte bjuda in dem i problemen vi möter i skolan.  

1994 i Salamanca, Spanien träffades 92 regeringar och ett tjugotal organisationer för att 

diskutera och komma fram till en gemensam syn på en utbildningsstrategi som övergripande 

gäller BIBAS. I deklarationen står det bland annat att BIBAS ska ha tillgång till ordinarie 

skolor som ska tillgodose en ”pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose 

dess behov”. Det internationella dokumentet visar på att samtliga barn ska tas emot i skolan 

oavsett funktionsnedsättning eller eftersläpande färdigheter, oavsett var hen bor eller social 

grupp. Olikheterna ska ses som en tillgång (Atterström & Persson 2000, s11). Då återstår det 

för oss som arbetar i skolans värld att omsätta detta i pedagogisk praxis.  

Enligt Salamancadeklarationen förespråkas att inkludering ska ske så långt som möjligt är. 

För att en inkludering ska kunna ske på bästa sätt förespråkas flexibla kursplaner som är 

individuellt anpassade till varje elevs behov. Men det allra viktigaste är vårdnadshavare och 

skolans samarbete med dem. Enlig deklarationen poängteras hur viktiga vårdnadshavaren är i 

barnets utbildning. En positiv syn på utbildningen och undervisningen från vårdnadshavarens 

håll ger en positiv inverkan på elevens skolsituation (Olsson & Olsson 2013, s.117).  

Kategoriskt vs relationellt perspektiv på barn med beteendeproblem 

Att se en elev ur ett kategoriskt perspektiv betyder att man anser att det är hos eleven 

problemet finns och det är eleven som ska hanteras för att problemet ska minska. Ur ett 

relationellt perspektiv ser man till hur eleven samspelar med omgivningen, det vill säga miljö, 

bemötande, intryck. Det är i omgivningen ändringar kan göras för att få elevens problematik 

att minska. 

Ett exempel på en situation där ett kategoriskt perspektiv på undervisning kunde vara bra är, 

om pojken inte klarar av att visa de andra att han inte kan läsa och för att dölja detta så sliter 
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han sönder boken. Kanske det vore bättre att pojken läser enskilt med en specialpedagog där 

de andra inte ser honom tappa ansiktet och boken kanske förblir hel. När pojken lärt sig läsa 

kan han återgå till undervisningen i klassrummet.  

 I detta fall påstår jag att pojken äger problemet men genom att flytta honom till en annan 

plats för undervisningen så ger vi honom en chans att bli inkluderad i läskunnighet. Under 

tiden denna form av undervisning sker kan vi bli beskyllda för att exkludera eleven och att ge 

honom ansvaret för något som han inte kan påverka, samtidigt ska undervisningen enligt 

läroplanen utformas genom ”hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande (skolverket 2011, s.14). 

När jag gör dessa påståenden så tänker jag ur ett kategoriskt perspektiv, jag ger pojken 

ägandet av hans oförmåga att klara förväntningarna som ställs på honom. I grund anser jag att 

det är fel väg att gå med barn som inte klarar av att hantera skolans krav. Ett barn ska inte 

ställas som ansvarig för sin brist på förmåga att klara sig i skolan. Hur kan jag då anse att det 

kan vara passande här? Kanske för att det är tydligt och kortsiktigt, vilket gör att resurser kan 

sättas in som gör att vi snabbt kan förbättra situationen runt eleven. Fler personer som delar på 

ansvaret att markera, skulle kunna vara en sådan resurs. Det skulle om inte annat ge 

kollektivet studiero. 

I ett relationellt perspektiv är vi en del av pojkens miljö, och genom att ändra i miljön så kan 

vi öka hans förutsättningar att lyckas. Det kan handla om förhållningssätt, som det 

lågaffektiva bemötande vi idag arbetar efter, och synsättet på att alla barn har bra sidor som de 

ska uppmärksammas genom. Det kan också handla om placering i klassrummet eller 

hjälpmedel vid platsen. Hela avdelningen kan behöva ändras i form av ljudnivå, intryck och 

hur andra elever rör sig runt pojken. Detta arbetssätt har ett mer långsiktigt mål, och jag 

känner att vi inte alltid har den tiden, då flickan är den som blir slagpåse under tiden. Dock 

anser jag att detta sätt är det rätta, för det mesta.  

Avslutande reflektion 

Under min skrivande reflektion i denna essä har jag nått en ny nivå av självmedvetenhet. Jag 

kände en stor frustration över att inte nå fram till samtliga av mina elever och nå de resultat 

som de pedagogiska auktoriteterna hade satt upp för mig. När jag ställdes inför en elev där 

arbetssättet jag var så övertygad om skulle fungera, inte fungerade, vände jag det mot mig 

själv och ifrågasatte både mitt praktiska kunnande, min erfarenhet och de tre år av 
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pedagogiska studier som nu ligger i min ryggsäck. Jag ifrågasatte även vårt arbetssätt och vår 

barnsyn vilket kändes otydligt och inte verksamt. 

Under detta essäskrivande har jag lyft olika pedagogiska tänkare och stött och blött mina egna 

tankar och erfarenheter mot deras syn på inlärning. Jag har ifrågasatt arbetssätt, perspektiv 

och handling där inkludering av samtliga elever inte fungerar. Inkluderingen i sig, synen på 

inkludering och hur vi arbetar med att få elever inkluderade har vänts och vridits i min 

uppsats.  

Det finns många sätt att se på barn och deras utveckling, många är vägarna att gå och många 

är vi som vigt vårt liv åt att forma goda, reflekterande och ansvarsfulla samhällsmedborgare 

med en stark tro på sin egen förmåga. Lika många är de barn som vi möter varje dag och i 

arbetet med barn, människor, finns det inte endast ett sätt att vara och bemöta. Vi måste känna 

in, ta i beaktande och göra val när vi möter andra människor. Det som fungerar för ett barn 

fungerar inte för ett annat.  

När jag står i fritidsrummet och får pennor kastade på mig vet jag att jag inte bör utmana 

pojken med ord, inte heller med auktoritär handling, utan bara vänta ut. Jag var inte medveten 

om det vid det tillfället men efter detta skrivande har jag insett att just vänta ut var det som 

just där och då krävdes av mig. Nästa gång ska jag inte känna frustration över att ha tappat 

kontrollen. Jag hade ju fullständig kontroll, fast jag inte insåg det då.  

I biblioteket kanske det ändå var det rätta att göra, att be pojken att lämna rummet. Dock ska 

jag nästa gång göra det med ett professionellt lugn och en plan. Inte i en frustrerad 

uppgivenhet. 

Det arbetssätt som jag vurmat för, det lågaffektiva och salutogena, är jag nu övertygad om är 

det som jag mår bäst av att använda. Det når kollektivet och ger dem en chans att se sig själva 

ur sitt bästa jag, med en grundtro på sin egen förmåga och en möjlighet att själva få skapa sin 

egenart med mitt stöd. Det arbetssättet fungerar inte alltid på samtliga individer, och det 

kanske får vara så. När jag inte når fram med de teorier och den praktiska kunskap jag har är 

det rätta att göra att lämna över till den som vet och kan mer om just detta barns svårigheter. 

Det betyder inte att jag inte kan utföra mitt uppdrag, det betyder inte att jag är oprofessionell. 

Det betyder att jag har gjort det jag har förmåga och kunskap till och med det når jag 

kollektivet, inte alla gånger individen, och det får ibland vara så.  
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