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Studiens syfte och innehåll handlar om vilka 

elever som pedagoger i skolan definierar som 

avvikande elever och vilka metoder som 

specialpedagogen använder för att utreda 

elevens behov samt hur dessa val av metoder 

påverkar eleven. Intervjupersonerna var 

specialpedagoger 

 

I de specialpedagogiska svaren kan man klart 

se att pedagogernas uppfattning av begreppet 

avvikande grundade sig på pedagogernas egen 

tolkning av normalitet. Fastän de flesta 

specialpedagogerna ansåg att avvikelserna hos 

eleverna berodde på skolans miljö och 

organisation så blir eleven bärare av 

problemen och pedagogerna definierade vilka 

elever som var avvikande 

 

Samtliga sex specialpedagoger använde 

klassrumsobservationer som metod och var 

överens om att eleverna skulle vara 

inkluderade i den vanliga klassen. Utav de sex 

kommuner som ingick i denna studie så är det 

endast en kommun som levde upp till denna 

inkluderingstanke.  

 

Nyckelord: avvikelse, normalitet, 

specialpedagog 
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Förord 
 
Denna studie har både varit lärorik och utvecklande. Att få ta del av och 

förvalta andra människors berättelse har väckt många nya tankar och 

förhoppningsvis har mitt eget seende fått ett nytt vidvinkelobjektiv. Att 

skriva denna studie, har inte bara inneburit ny kunskap i ämnet utan 

också utvecklat mig som person. Den har också tvingat mig att utveckla 

mitt skrivande samt visat på vilka fördomar som finns i mitt bagage.  

 

Det finns speciellt några speciella människor som genom att ge sin tid 

och hjälp gjort att studien kunnat fullföljas. Ett stort tack till mina 

respondenter för att jag fick ta del av er kunskap och utan er hade det 

inte blivit något resultat. Den som lotsat mig genom arbetet och alla 

dess faser samt hjälpt mig att utvecklas är min underbara handledare, 

tack Lena Carlsson. Det sista tacket går till min älskade sambo Thage, 

för alla frukostar och luncher som du lagat medan jag skrivit detta 

arbete. 
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1. Inledning 
 
De flesta av oss har någon gång mött personer som vi tyckt verkat 

avvikande eller annorlunda. I min kommande roll som specialpedagog 

så kommer jag förmodligen att då och då möta människor som kan 

verka ovanliga eller annorlunda. Personer som verkat annorlunda eller 

avvikande, har intresserat mig, både när jag arbetade som enhetschef 

inom äldreomsorgen och som pedagog på vuxengymnasiet. Det har varit 

berikande och lärorikt att möta personer, både inom äldreomsorgen och 

inom skolan, som verkat ovanliga och originella.  Ofta har de ifrågasatt 

och inte godtagit gängse ordning vilket lett till nytänkande för mig och 

andra och ibland omvärdering av gamla vanor och tankegångar. 

 

 Många av de elever som kom till Vuxengymnasiet där jag tidigare 

arbetade, hade det gemensamt att de av någon anledning inte lyckats i 

grundskolan/gymnasiet under sin tidigare skolgång. Därmed inte sagt att 

eleverna var avvikande. En del hade mobbats under tidigare skoltid, 

många hade svagt självförtroende. Det gemensamma var att de hade 

låga betyg eller inga betyg alls från grundskolan och/eller gymnasiet.  

 

Pisaundersökningen (Skolverket, 2010a), visade på att den svenska 

skolan inte håller samma goda kvalitet som tidigare och Skolverkets 

lägesrapport över 2009 (Skolverket 2010b), där man fått fram att 23 % 

av eleverna, i årskurs nio inte har godkänt i alla ämnen när de slutar 

nian.  
 

Skolan har på senare år fått fler privata aktörer, men det har inte lett till 

att måluppfyllelsen för eleverna har ökat i samma takt som 

privatiseringen. Hade skolan varit ett bilföretag, hade man aldrig 

accepterat en felmarginal på nästan 25 %, men det gör man i skolan 

(Fölster, Morin & Renstig, 2009). Alla skolor har naturligtvis inte denna 

”felmarginal” men det är ett snitt. Fölster et al. (2009) frågar sig, varför 

vi inte har nollvision i skolorna. Vårt uppdrag är, att alla elever skall  

klara skolan med godkänt resultat. Idag verkar det som att skolorna 

accepterar att ett visst antal elever lämnar skolan med icke godkända 

betyg (a.a.). I Salamancadeklarationen (2006) sägs att om skolorna 

tillämpar mer flexibla och anpassningsbara system som bättre kan ta 

hänsyn till barnets olika behov, så bidrar skolan till pedagogisk 

framgång och integrering. Utifrån detta kan man fråga sig: Är det 

intoleransen mot olikheter som skapar skolmisslyckanden eller är det fel 

hjälp som sätts in till de elever som är i behov av särskilt stöd?  
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Utöver mina egna erfarenheter har den litteratur och de föreläsningar 

som ingått i den specialpedagogiska utbildningen också bidragit till 

ämnesvalet. Dit räknar jag bl.a. Isakssons avhandling (2009) som visade 

på att eleverna upplevde att de stödinsatser som gavs i skolan var på för 

låg nivå och att den diagnos de fått var kopplad till resurser men inte till 

den pedagogiska praktiken. Skolsvårigheter och problem i skolan 

förläggs ofta på individen (Isaksson, 2009: Samuelsson, 2008: Ljusberg, 

2009) och studerar man ett barn tillräckligt länge får man belägg för den 

teori man tror p. (Hintze och Sandberg, 2001). 

 

Mitt fokus för denna studie är just stödinsatserna för de elever som av 

någon anledning betraktas av pedagogerna som annorlunda/avvikare. 

 

 

2. Bakgrund 
 
Det finns många faktorer som påverkar en elev och som bidrar till att 

han/hon uppfattas vara ovanlig, annorlunda eller har ett avvikande 

beteende. Att t.ex. inte vilja delta i den verksamhet som läraren 

arrangerat anses som störande och det ses även som störande att arbeta 

med annat innehåll än det som läraren bestämt (Samuelsson, 2008 och 

Foucault 1987). Lindsjö (Kunskapskanalen 20110214) menar att det 

viktigaste är att förstå orsakerna till en elevs beteende. Han poängterar 

att vi bör titta på hur en elev fungerar i sammanhanget. En orsak till ett 

uppfattat avvikande beteende kan vara att eleven inte tillägnat sig de 

grundfunktioner (t.ex. uppmärksamhet) som är adekvata för elevens 

ålder. En annan orsak kan vara en elevs brister i förmågan att skapa 

relationer. För dessa elever spelar det ingen roll om det är 3, 20 eller 30 

elever i klassen. Envisas läraren med att eleven skall vara i grupp, innan 

eleven lärt sig att hantera relationer, bidrar läraren till att skapa en 

utåtagerande elev. Elevgruppen kan bidra till att generera 

beteendestörning hos en elev genom att spänningar i gruppen 

kanaliseras utåt via eleven, menar Lindsjö. Ett för starkt normsystem 

kan också vara en bidragande faktor till att en elev uppfattas ha ett 

avvikande beteende. Hur en elev är uppfostrad och lärarens syn på 

uppfostran spelar också en viktig roll. När en relationsfostrad elev möter  

ett pliktorienterat ledarskap kan det leda till att eleven agerar utåt. 

Samma sak händer om en pliktfostrad elev möter ett relationellt 

ledarskap. Arbetssätt och arbetsformer behöver anpassas till eleven för 

att inte konflikter skall uppstå, anser Lindsjö (2011). Många av de 

stödinsatser som sätts in i skolans verksamheter är inte alltid anpassade 
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till eleverna (Skolverket, 2008).  

 

När jag diskuterat mitt ämnesval, dvs. vilka metoder specialpedagoger 

använder för att utreda elever som av pedagoger tolkas som avvikande, 

med mina kurskamrater i specialpedagogutbildningen, så menar de ofta, 

att det många gånger inte är specialpedagogen som ensam avgör utan att 

besluten om metoder och åtgärder tas av en grupp som exempelvis kan 

bestå av specialpedagog, kurator, psykolog, och rektor. Det är intressant, 

för då kan man ställa sig frågan vem som har ansvaret för beslutet av val 

av metod och vem som har det avgörande inflytandet vid val av metod.  

 

Elever som utmanar får oss vuxna att känna oss otillräckliga och detta 

väcker ofta motstridiga känslor. De elever som har ett splittrat beteende 

har svårt att uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För 

många av dessa elever ”blev det bara så” och det är just så det blev, 

även om vi vuxna har svårt att förstå det. Ibland kan det till och med 

vara så att eleven vet hur han/hon skall göra men inte förmår att styra 

sitt beteende (Kadesjö, Kunskapskanalen, 20100318). Olikheter behöver 

inte i första hand beskrivas som avvikelser från normen. Det finns vissa 

personer som är mer annorlunda än andra dvs. de är olika, men inte 

avvikande från normen (Hydén, 2002). Tyngdpunkten av det annorlunda 

ligger snarare på effekterna av olikheten och hur denna olikhet skall 

hanteras som ett praktiskt problem, både för personen själv och för  

hennes omgivning (a.a.).  

 

Detta arbete kommer att handla om de elever som av pedagogen bedöms 

ha ett avvikande beteende. Det är inte orsakerna till elevens avvikande 

beteende, utan pedagogens tolkning av beteendet och hans/hennes val 

att se elevens beteende som avvikande som är (ett av mina 

intresseområden) det centrala i detta arbete. Fokus i arbetet ligger på de 

metoder som specialpedagogen väljer för att utreda orsakerna till 

problemet. Genom att ta reda på och analysera metoderna för åtgärder 

kring eleven hoppas jag kunna få kunskap om huruvida problemen i 

dessa fall förläggs enbart hos eleven eller inte. När pedagogen väljer att 

kategorisera en elev som avvikande och ber specialpedagogen om hjälp  

samt specialpedagogens val av metoder för att utreda detta, ser jag som 

förknippat med en form av maktutövande. Läraren har möjligheten att 

sätta agendan. Vad är det som styr detta maktutövande? Men kanske det 

mest intressanta ändå till slut är: vad händer med eleven?  
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3. Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte med studien är att kartlägga och kritiskt granska metoder som 

specialpedagogen använder för att utreda elevers avvikande beteende, 

utifrån pedagogens egen tolkningsram, samt att se om utredningen sedan 

leder till någon konkret förändring för eleven . 
 

För att nå mitt syfte ställer jag följande frågor: 

 Vilka beteenden hos eleven/eleverna tolkar pedagogen som 

avvikande? 

 Vilka metoder använder specialpedagogen för att analysera 

elevers påtalade avvikande beteende i klassrummet? 

 Vilka konkreta åtgärder leder utredningen/analysen till? 
 

I detta arbete begränsar jag mig till att det är den störning som 

framträder i relationen till skolkontexten dvs. elevens agerande i 

klassrummet. Det betyder att den elev som pedagogen upplever som 

störande eller uppvisar ett av pedagogen formulerat avvikande beteende 

i klassrummet står i centrum i den här studien. Med avvikande beteende 

avses inte bara ett utagerande beteende hos en elev utan det kan lika väl 

vara en elev som är tyst eller uppvisar ett stereotypt beteende.  

 

Med val av metoder avses de metoder som inte hänförs till de 

individuella tester som görs för att utreda läs- och skrivsvårigheter eller 

matematiska problem och inte heller några psykologiska tester. Det är 

de metoder som specialpedagogerna tillämpar för att utreda elevers 

avvikande beteende som är i fokus (mitt intresseområde) i studien t.ex. 

klassrumsobservationer och personliga samtal med elever. Valet att inte 

redovisa och fördjupa mig i andra metoder är ett medvetet val. Min 

kunskap om vilka metoder specialpedagogerna tillämpar vid utredning 

av avvikande beteende hos elever är begränsad och det finns, enligt vad 

jag kan förstå ingen forskning som beskriver eller utvärderar de metoder 

som avses att studera i denna undersökning. Min förhoppning är att 

respondenterna skall tillföra den kunskapen till denna studie.  

 

 

4. Tidigare Forskning 
 
När pedagogen tolkar ett beteende hos en elev som avvikande så skiljer 

sig elevens beteende från det normala eller från övriga elevers beteende 
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När pedagogen väljer att tolka ett beteende som icke normalt, kan det 

ses som en form av makt att definiera, bedöma, beskriva och tala om en 

elevs beteende som onormalt. Vad händer med eleven när en pedagog 

eller specialpedagog definierar ett elevbeteende som avvikande? Med 

detta som utgångspunkt har jag valt att redovisa nedanstående tidigare 

forskning.  

 

Flera forskningsrapporter innehåller flera olika resultat, som är aktuella 

för denna studie. För att underlätta för läsaren så redovisas resultaten av 

forskningsrapporterna under skilda rubriker. Detta innebär att samma 

rapport/rapporter kan redovisas under olika rubriker. Rubrikerna är: 

Normalitet, Korrigering Makt, Elevsyn och Specialpedagogiska 

metoder.  

 

 

4.1 Normalitet 

 
Vad som är normalt i relation till skola och elever handlar både 

Isakssons (2009), Lundgrens (2006) och Bartholdssons (2007) 

avhandlingar om.  

 

Isaksson (2009) har i sin avhandling fått fram, att förutom att klassen är 

en referensram för läraren för vad som är normalt, så kan klassens 

sammansättning medverka till att det ”skapas” en elev som kommer att 

behöva stöd. Det finns också etablerade föreställningar om vad som är  

normalt och redan när vissa pedagoger träffar en elev för första gången 

så finns det de som direkt ser svårigheter hos eleven och kategoriserar  

honom eller henne. Detta kan innebära att pedagogen redan vid första 

mötet anser att en elev är okoncentrerad eller ouppmärksam, (a.a.). 

 

Likt resultatet i Isakssons (2009) avhandling så handlar Bartholdssons 

(2007) avhandling också delvis om normalitet. Hon pekar på att de 

elever som anpassade sig till gällande normer eller ville lära sig 

normerna kallades mogna. Det var viktigt att eleven/ eleverna inte gick 

över normgränserna. Normaliteten uttrycktes med ordet ”mognad” som i 

sin tur definierade vilka förväntningar som fanns på eleven. Om eleven  

inte ansågs moget för sin ålder så diskuterade lärarna hur eleven borde  

vara. Goda elever är de som anpassar sig till normsystemet. (a.a.) 

 

Det resultat som Lundgren (2006) lyfter fram visar mer konkret att det 

är pedagogerna som avgör vad som är normalt. Inom kollegiet 

diskuterades inte vad som ansågs som normalt och därför ifrågasattes 
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inte heller vad pedagogerna ansåg som normalt. Hennes 

klassrumsstudier visade på, att eleverna övervakades och rangordnades 

för att klassen skulle bli homogen och att eleverna skulle vara 

självreglerande. Det normala belönades och elevernas olikheter blev till 

avvikelse i lärarnas tal (a.a.). Lärarna ingick i en parallellprocess, där 

lärarna styrde eleverna men också styrde sig själva och sina kolleger 

Eleverna styrs alltså utifrån lärarnas egna och professionella erfarenhet. 

Eleven är bärare av den av läraren definierade avvikelsen. Elevers 

avvikelse blir till utifrån lärarens normaliserande bedömning, vilket 

leder till att läraren sedan korrigerar avvikelsen, dvs. eleven. Lundgren 

(2006) avslutar sitt arbete med ”Udda personer ställer alltid till besvär 

för Normen. Men de behövs.” (a.a. sid. 181.) 

 

 

4.2 Korrigering 

 
På samma sätt som Lundgren (2006) har Lofors-Nyblom (2009) kommit 

fram till i sin studie, att en central uppgift för läraren är att korrigera 

avvikelser. De menar att det finns ett antal elever som uppträder på ett 

sätt i skolan som inte är allmänt accepterat. Det handlar om märkbara 

men icke uttalade skillnader beträffande hur elever skall vara och vad 

man kan göra som elev. Skolans pedagogik visar på hur eleven bör vara 

för att vara normal (a.a.). 

 

Hur och vilka elever lärare korrigerar handlar Samuelssons (2008) 

avhandling om. Lärare kritiserade här inte bara störande pojkar utan 

kunde även kritisera tysta flickor för att vara färglösa, osjälvständiga 

och uttryckslösa. Läraren kritiserade oftare elever av samma kön som 

det egna. Kvinnliga lärare kritiserar alltså oftare flickor än pojkar. Hade 

läraren uppmärksammat en elev ledde det till att läraren var mer 

benägen att tillrättavisa eleven än om läraren inte uppmärksammat 

eleven tidigare. När pedagoger tillrättavisade en elev som störde tog 

pedagogen inte reda på orsaken till störningen utan pedagogen 

tillrättavisade direkt, först med muntlig tillsägelse. Störningen lades hos 

eleven och kopplades oftast inte till arbetsformen i undervisningen. 

(a.a.) 

 

 

4.3 Makt 

 
Bartholdsson (2007) tar inte bara upp normalitet i sin avhandling. Hon 

menar att lärarna har en maktposition och eleverna har en 
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beroendeställning. Maktrelationen mellan lärare och elev var 

åldersbetingad och förblev osynlig. Kontrollen i klassen och makten 

uppehölls av att pedagogen hela tiden strävade efter konsensus och 

samsyn. Det låg på eleverna att se till att det fanns samsyn. En viktig 

egenskap, hos eleven, var att kunna läsa av pedagogen. Makten utövas i 

namn av omsorg, individens bästa och ökat självförtroende. Resultatet 

visade bl. a på att när eleverna kom till skolan skulle de ”inta en 

underordnad position i maktstrukturen ” (a.a. sid. 13). 

 

Precis som Bartholdsson (2007) så berör Lundgren (2009) 

styrningsstrategier och maktrelationer i sin avhandling, utifrån Foucaults 

maktteori. Hon framhåller att lärarnas makt är att de definierar vad som 

är normalt. Ett annat sätt att se på styrning är det Ekström (2004) belyser 

i sin studie. Makten kan ses utifrån hur pedagogen definierar de elever 

som har behov av särskilt stöd vilket också är ett av Ekströms (2004) 

syften i sin avhandling. Hon har fått fram att alla styrdokument inom 

skolan genomsyras av att skolan skall vara en skola för alla och att det 

skall finnas ett demokratiskt inkluderingsperspektiv samt att 

undervisningen aldrig kan utformas lika för alla. Tidigare forskning i 

ämnet har berört de kategoriserande faktorerna och väldigt lite forskning 

har berört de relationella perspektiven. Det som påverkar vilka elever 

som är i behov av stöd, enligt Ekström (2004), är skolans organisation, 

rådande skolkod och den mediala bild som förmedlas, allt i syfte att 

normalisera eleverna dvs. att de skall klara godkänt betyg. Den 

specialpedagogiska styrningen är svag och förekommer informellt. 

Ekström (2004) menar att ju längre ner man kommer i skolans 

organisation desto mer styrning kan man se.  

 

 

4.4 Elevsyn 

 
Både Isaksson (2009), Samuelsson (2008) och Ljusberg (2009) menar 

att när det blir problem i klassrummet, så finns en tendens att 

pedagogerna förlägger problemen hos barnet/eleven. Isaksson (2009) 

har i sin avhandling bl. a studerat hur skolan särskiljde elever med 

särskilda behov. Samuelsson (2008) definierade bl. a. vilka elever som 

pedagogerna upplevde som störande. Ljusberg (2009) studerade vilka 

elever som går i särskilda undervisningsgrupper. Detta visar på, oavsett  

vilken infallsvinkel som studeras när det gäller elever som definieras 

som annorlunda, så blir de problembärare. Det är avgörande vilken syn  

pedagogerna har på eleverna, menar Ekberg (2010). Om pedagogens 

synsätt är att eleven har ett problem, istället för att eleven är ett 
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problem, så finns det möjlighet till förändring för eleverna. I sin studie 

fick Ekberg (2010) också fram att ungdomarna ville bli sedda och hörda. 
 

En annan forskare som studerat det relationella perspektivet i skolan är 

Aspelin (1999). Han menar att relationell pedagogik inte är detsamma 

som relationell kompetens utan all utbildning skall ses utifrån ett 

relationellt perspektiv . Det han menar, är att vi är i en relation så fort vi 

inte är ensamma. Så fort det finns fler personer än en i klassrummet 

uppstår en relation och under lektionen sker ett relationsspel där 

pedagogen är med som agerande. Ett perspektiv som innebär att 

pedagogen bör ha kunskap om relationer, eleverna, sig själv samt 

omsorg om eleverna. Detta är avgörande faktorer för elevernas 

skolprestation. (a.a.) 
 

 

4.5 Specialpedagogiska metoder  

 
Karlberg (2011) har tidigare arbetat som pedagog och upplevt 

svårigheter med att ha elever som har dålig motivation och ibland svårt 

att sitta still. Genom sitt arbete kom han i kontakt med Skol-Komet som 

han nu har skrivit en avhandling om. Skolkomet är ett 

preventionsprogram. Med prevention menar Karlberg att det är åtgärder 

som sätts in för att motverka oönskat beteende och ju tidigare de sätts in 

desto bättre är det.  Karlberg (2011) hänvisar till Fields (2004) i sin 

avhandling. Fields (2004) menar att lärarna inte agerar professionellt på 

utåtagerande elevers beteende. Fyra av tio elever har någon gång fått 

lämna klassrummet pga. avvikande beteende. Lärarna svarar på elevers 

beteende genom att försöka öka kontrollen genom hot och krav på 

lydnad. Detta leder till att eleven håller fast vid sin ståndpunkt och ger 

sig inte.   
 

Skol-Komet handlar om pedagogers beteende, dvs. att ändra beteende.  

Karlberg(2011) menar att lärarens tillsägelser och ökad kontroll leder till 

motsatt effekt för läraren. Tjat och tillsägelser är lösningar på kort sikt 

och ett auktoritärt ledarskap är ofta förtryckande och lär eleverna att 

starkast vinner. Skol-komet lär lärarna ett positivt ledarskap och ett 

beteendeorienterat ledarskap i klassrummet. Karlbergs (2011) tre 

studier/resultat visar på att när lärare/elev/elever gått igenom Skolkomet  

så förekom färre uppförandestörningar i klassrummet. Studien visade att 

parallella åtgärder i skolan och hemmet inte ledde till minskade 

uppförandeproblem i skolan. Så resultatet säger att skolan måste ta hela 

ansvaret. Kort-Komet dvs. Skol- Komet i en förkortad version, hade 

samma effekt som den längre varianten, vilket förvånade Karlberg 
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(2011). Resultaten visade också på att relationen mellan lärare och 

elever förbättrades avsevärt. Ett exempel på detta är, att pedagoger 

berömmer elever med uppförandestörning mindre än andra elever och 

då framförallt över tid var detta synligt. Detta motverkade Skol-

komet/Kort-komet. (a.a.) 
 

 

4.6 Sammanfattning 

 
De studier som här lyfts upp pekar på att i relationen mellan normalitet 

och avvikelse är det till stora delar pedagogen som har makten att sätta 

agendan för vad som är normalt. Det är respektive pedagog som avgör, 

så det kan finnas många normaliteter på en skola. Eleven anses ofta 

utgöra problemet och klassen står för normen. Avvikelse korrigeras och 

de som inte når upp till normen kan kallas för icke mogna. Det 

preventionsprogram som belyses i denna studie bygger på relation och 

positiv förstärkning. 
 

 

5. Teoretisk ram 
 
Studiens syfte tar fasta på elevers avvikande beteende, utifrån 

pedagogens tolkningsram. Med pedagogens tolkningsram menas vad 

pedagogen ser som avvikande eller onormalt och då kan man ställa 

frågan: Vad är normalt? Normbegreppet kan ses som länken mellan det 

faktiska och det önskvärda (Hydén, 2002).  När man börjar läsa om  

begrepp som normal och normalisering, så märks att norm och 

normalitet ofta nämns och beskrivs tillsammans med avvikelse och 

beteendestörning. Snarare än att vara två självständiga begrepp tycks 

normalitet och avvikelse utgöra ett begreppspar med inbördes 

motsatsförhållande. Denna sammankoppling till par är inte i första hand 

logisk utan kulturell och social (Hydén 2002). En tänkvärd aspekt är den 

som Jonsson (20090206 Växjö universitet) påpekar, nämligen att rollen 

som avvikande eller normal beror på situation och kontext. Det som i 

ena stunden är avvikande kan i nästa stund vara normalt. Utifrån de 

avhandlingar som redovisas i detta arbete kan läsaren se att elever får  

uppleva detta, eftersom det ofta är den enskilde pedagogen avgör  

normaliteten. Det innebär ju faktiskt också att vi alla är avvikare ibland.  

Valet att i denna studie se pedagogers handlade utifrån norm och 

normalitet, har skett mot den bakgrunden att i vår yrkesprofession ingår  
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ibland att bl.a. definiera vad som är normalt (Persson, 2008). I en studie 

om vad pedagoger tolkar som avvikande beteende går det inte att helt 

utesluta det verkligt avvikande eller onormala och därför kommer det att 

beröras under rubriken problembeteende.  

 

Vilka metoder använder specialpedagogen för att analysera elevers 

påtalade avvikande beteende i klassrummet? Det är en av 

frågeställningarna i denna studie. Denna frågeställning berör ett val, val 

av metoder, och vid alla val har den som väljer en makt dvs. det blir en 

fråga om vad jag väljer och vad jag förkastar. Valet av en central teori 

har fallit på Foucaults tankar, som beskriver hur makt påverkar 

människor och vilka tekniker som finns i maktutövandet.  

 

Med ovanstående som bakgrund så är valet av teoretiska utgångspunkter 

och centrala begrepp följande: norm/normalitet, problembeteende och 

makt. Vart och ett bidrar till att bära upp ett resonemang om det 

avvikande i skolsammanhang.  

 

 

5.1 Normalitet 
 

5.1.1 Norm/normalitet 

Trots intentionen att individualisera undervisningen så att den ska passa  

varje elev utifrån dennes unika behov, förefaller det ändå som om 

skolans undervisning, utgår från en norm, anser Hellberg (2006). Baier  

och Svensson (2009) menar att en norm är det som de flesta elever lever  

upp till men som vissa avviker från. Vad som avses med normalitet 

beror både på situationen och på sammanhanget. Både Lundgren (2006), 

Bartholdsson (2007) och Samuelsson (2008) har i sina avhandlingar 

visat på att det är respektive lärare som bestämmer vilket normsystem 

som gäller. Framförallt i Bartholdssons avhandling poängteras att det 

gällde för eleverna att anpassa sig till gällande normer i klassrummet. 

Två elever med samma olikhet behandlas olika. Elever är alltså inte 

olika på samma villkor (Baier och Svensson, 2009). Ett exempel på 

detta är det Samuelsson (2008) visade i sin studie, att lärare oftare 

kritiserade elever av samma kön.  En konsekvens av normers 

föränderlighet kan bli att det skapas ett slags motsägelsefullhet om 

innebörden i en viss norm (Baier & Månsson, 2009). Det är viktigt att  

urskilja vad en norm är. En norm är ett handlingsalternativ, en 

uppfattning som fått spridning. Dessutom finns det en kollektiv 

förväntan på beteendet (a.a.). Detta går att koppla till Karlbergs (2011) 

studie, där det poängteras att lärarens humör inte får vara avgörande för 

vilken/vilka sanktioner som gäller vid ett av pedagogen tolkat avvikande 
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beteende. Eleverna skall vara medvetna om vilka regler som gäller och 

vilka sanktionerna blir om eleven/eleverna bryter mot gällande regel. 

 

5.1.2 Normmodell / Normtyper 

Normer har betydelse för samarbetet och det kollektiva handlandet. Ett 

exempel på denna sorts norm  i skolan är att alla hjälps åt att plocka bort 

och städa efter en lektion i bild eller idrott. Baier och Svensson (2009) 

har exemplifierat kollektivets bästa, fastän det kanske inte är det bästa 

för individen, genom början av följande mening: ”Hur skulle det se ut om 

alla…” (a.a. sid. 170). Normen uppkommer ofta ur handlingar. Det finns 

många olika normmodeller och olika normtyper. Vilka modeller och 

typer som gäller beror på sammanhanget (Baier & Svensson, 2009). 

Inom det samhällsvetenskapliga perspektivet kan man se tre olika 

modeller. Tvångsmodellen säger att ett beteende är en produkt av ett 

maktutövande, vilket kan kopplas till Bartholdsson (2007), som menar, 

att eleverna är i beroendeställning till pedagogen. Upplevelsemodellen 

visar på att människor har en förståelse för varandra (Baier & Svensson, 

2009), vilket kan ses som positivt när man kopplar modellen till 

Aspelins (1999) studier om att det alltid uppstår relationer i klassrummet 

mellan elever eller mellan elev och pedagog. Detta kan innebära att det 

förhoppningsvis blir förståelsefyllda relationer i klassrummet.. Den 

tredje modellen är den normmodell där fokuset ligger på de 

förväntningar som människor har på varandra. Förväntningar kan 

kopplas till pedagogers syn på elever. Bartholdsson (2007) har i sin  

studie fått fram att om elever inte lever upp till pedagogers 

förväntningar, så kallade pedagogerna eleverna för omogna.  En annan 

normmodell som kan anses passa in även på skolans område, är den 

inom rättssociologin dvs. normen som innehåller rättsregler, 

övervakning och sanktioner. Ju mer konkret en norm är, desto lättare är 

det för individer att handla efter den (Baier & Svensson, 2009). Detta 

överensstämmer med Karlbergs (2011) studie som pekar på att eleverna 

bör veta vilka regler som gäller och vad som händer när eleven/eleverna 

bryter mot reglerna.  

 

Utöver ovanstående normmodeller så finns det sociala systemets  

grundläggande normer vilka är förhållningsreglernas normer (Hydén 

2002). De sociala normerna visar hur vi skall uppträda i sociala 

sammanhang och de moraliska normerna riktar sig mot hur vi beter oss 

mot varandra (Baier & Svensson, 2009, Börjesson 1997). 

 

Normalitet indelas ofta i tre olika kategorier. I) Normalitet är det som 

förekommer mest, det vanligaste eller det genomsnittliga, dvs. en 

statistisk normalitet. II) Normalitet kan ses som det önskvärda, dvs. hur 
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vi vill att andra skall vara mot oss, vilket innehåller en moralisk aspekt 

och därmed normativ normalitet. III) En person är normal och frisk, 

vilket betyder att individen inte är avvikande eller sjuk enligt den 

medicinska bedömningen. (Hellberg, 2006, Hydén, 2002, Börjesson, 

1997, Foucault, 1997). 

 

5.1.3 Normer i praktiken 

När vi dagligt tal talar om normer, så kan det handla om ett 

förhållningssätt och hur vi handlar i praktiken. Genom normen kan 

pedagoger styra och reglera. Det är inte alltid att normen uttrycks i ord 

utan kan handla om att läsa av människors kroppsspråk. Normen kan ses 

som ett värde och ett exempel på vem det är som kan utöva makt (Baier 

& Svensson, 2009). Norm kan stå för det önskvärda och det eleven 

”skall vara”. Talet om alla elevers olikhet döljer de verkliga normer som 

styr skolans bedömningar och de åtgärder som görs i skolan ( Börjesson, 

1997). Under rubriken ”Norm/normalitet” så framkom det att det var 

läraren som avgjorde normen i klassrummet. Har eleverna då möjlighet 

att vara olika? Lofors-Nyblom (2009) har fått fram i sin avhandling att 

lärare korrigerar det avvikande men att avvikelser inte alltid var uttalade 

och att skolans pedagogik var det som visade vad som var normalt. När 

läraren har genomgång vid tavlan skall alla barn sitta still, titta framåt 

och lyssna. Detta ligger inte långt från Foucaults (1987) maktteori, 

vilket innebär ett sätt att disciplinera. Rättstillämpning och sociala 

normer påverkar varandra, vilket i sin tur leder till förändringar av de 

sociala normerna. Detta kan leda till att individer tvingas ändra sina 

normer och sitt handlande. De individer som tvingats förändra sitt 

beteende/norm kräver att omgivningen också skall förändra sig (Baier & 

Svensson, 2009). Detta resonemang kan kopplas till dagens skola som 

skall vara en skola för alla, vilket i sin tur innebär att pedagogen inte kan 

ha det Lindsjö (Kunskapskanalen 20110214) talade om, antingen ett 

relationsorienterat eller pliktorienterat ledarskap utan pedagogen måste  

anpassa ledarskapet i klassrummet till respektive elev. Detta är svårt och  

ibland kan det bli krockar utifrån att pedagogen valt det ena sättet i sitt 

ledarskap.  

 

Det är viktigt att skilja mellan norm och affekt. Att (kunna) vara 

förtrogen med en norm är inte liktydigt med att tolka en situation 

normativt rätt. Känner vi oss osäkra kan vi göra som alla andra, men det 

är inte att agera normativt utan är en effektivitetsstrategi. Det är viktigt, 

även om vissa normer uttrycker känslor, att normstyrd handling inte 

blandas ihop med affektivt handlande. Detta, affektivt handlande, 

handlar om känslor som skuld, skam, svartsjuka ömhet osv. Orsaken till 

affektivt handlande finns hos individen och är inte en norm (Baier & 
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Svensson, 2009). Det är viktigt som pedagog att uppmärksamma att vi 

inte handlar affektivt när vi sätter gränser. Kadesjö (Kunskapskanalen 

20100318) menar att elever som utmanar lärare väcker affektiva 

känslor. Även detta kan kopplas till Karlbergs (2011) studie om vikten 

av att eleverna vet vilka regler som gäller i klassrummet och vilka 

sanktioner som råder. 

 

En viktig punkt att tänka på är den Hydén (2002) tar upp, nämligen att 

utgångspunkten inte behöver vara att individen är onormal, utan det 

faktum att vissa personer är mer annorlunda än andra, dvs. de är olika 

men inte avvikande. Tyngdpunkten bör snarare ligga på effekterna av 

olikheten och hur denna olikhet skall hanteras som ett praktiskt problem 

både för personen själv och för hans eller hennes omgivning. (Hydén, 

2002). När normen och dess funktion analyseras är det viktigt att både 

se normen som en kontroll och styrning men även som en del i social 

sammanhållning och integration (Baier & Svensson, 2009).  

 

 

5.2 Problembeteende 

 
Problembeteende, är utifrån definitionen i denna studie, en del i 

avvikande beteende, dvs. att avvikande beteende är ett mycket vidare 

begrepp som innehåller flera teorier i sig. De problembeteenden som 

avses här, är de beteenden som pedagogen tolkar som avvikande i 

klassrummet . 

 

Inom skolan talas det idag mycket om olikhet och mångfald. Rätten att 

få vara annorlunda lyfts fram som något viktigt. Begreppet en 

”mångfaldsskola” har etablerats, där rätten till att vara olik och 

annorlunda är honnörsordet. Oavsett kulturella, etniska, fysiska och  

mentala olikheter ska skolan möta alla elever. Men i allt större 

utsträckning bedöms och kategoriseras också elevers olikheter i skolan 

på olika sätt, till exempel genom diagnoser. Genom denna typ av 

kategorisering görs den mångfald och de olikheter som präglar skolans  

elever till en fråga om normalitet och avvikelser. Isaksson (2009) menar 

att pedagoger kategoriserar elevernas svårigheter innan de vet vilka 

svårigheterna är (se Tidigare forskning). Kategorisering av elever inom 

skolan är inget nytt fenomen men sättet det har skett på har varierat över 

tid. Historiskt sett har skolans åtgärder för att hantera elevers olikhet i 

stor utsträckning handlat om att elever som inte ”passat in” i skolan 

placerats i särskild undervisningsgrupp eller klass (Hellberg, 2006). 

Under senare år kan man se kategorisering/diagnos som positivt 
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eftersom vissa diagnoser leder till ökade resurser för läraren (Isaksson, 

2009). 

 

När pedagoger beskriver en besvärlig elev, menar Ogden (2003), är det 

viktigt att komma ihåg att de är sällan besvärliga hela tiden utan bara i 

vissa situationer, tillsammans med vissa individer eller vid viss tidpunkt. 

Bedömningen av problemet varierar. Olika lärare upplever problemen 

olika och eleven själv eller föräldrarna kan ha en annan uppfattning om 

situationen än läraren. Problemen och svårigheter i skolan kan indelas i 

tre huvudkategorier dvs. ”det finns elever som har svårigheter i skolan, 

elever som skolan har svårigheter med och skolor med problem” (a.a. sid. 

25). Ogden (2003) skriver också, att även om vissa barn, beroende på 

sin bakgrund och sina personliga egenskaper, är mer utsatta än andra för 

att utveckla beteendeproblem så upprätthålls beteendet genom att de 

bemöts som problematiska. Barn behöver effektiv tillsyn och goda 

beteendemodeller. (a.a.) 

 

Ogden (2003) menar att pedagogernas sätt att tolka elevers problem och 

svårigheter är förankrat i pedagogens tankar om vad han/hon anser som 

normalt, vilket överensstämmer med vad Isaksson (2009), Bartholdsson 

(2007) och Lundgren (2006) har fått fram i sina studier. Varje människa 

är bärare av normer (Ahlén, 2011). Skolan skall ses som en plats där 

olikheter är en tillgång och att alla skall kunna vara som de är. Ofta 

jämför pedagogen elevernas prestationer. Lisa är t.ex. lite bättre än Sara. 

Genom normalitetstänkandet exkluderar pedagogerna elever (a. a.).   

Det finns ett spänningsfält mellan det normala och det avvikande. 

Människor med auktoritära personligheter känner sig ofta hotade av 

andra med auktoritär personlighet, så de håller hårt på konformitet och 

får svårt att tåla avvikelser samt uppfattar världen i skarpa gränser och  

oförsonliga motsättningar. Här är det intressant att jämföra med vad 

Baier & Svensson (2009) belyser, nämligen att personer som fått byta 

normuppfattning kan uppvisa konformitet och kräva att andra ändrar 

åsikt. En annan viktig aspekt som Baier & Svensson (2009) också tar 

upp är om människor handlar efter norm eller i affekt (se Normer i 

praktiken; Kadesjö, Kunskapskanalen 20100318). 

 

När en elev uppvisar ett annorlunda beteende som pedagogen inte 

känner igen eller kan hantera så handlar det ofta om” omgivningens 

maktlöshet som definierar beteendet som problemfullt” (Hejlskov Elvén, 

2009, sid. 12). Genom att lärarna inte har fungerande metoder i 

situationen så är det egentligen omgivningen som har problem. Lägger 

skolan/pedagogen då problemet på eleven så sviker skolan/pedagogerna 

eleven. Placerar pedagogen problemet utanför sig själv så ökar 
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maktlösheten. Problemet måste placeras hos någon som har motivation 

och störst motivation har nog de professionella till problemlösning  

(Börjesson & Palmblad, 2003). En viktig sak är att hitta metoder, så att 

vi uthärdar beteendet. Kraftfulla beteenden motverkar ofta ett gott 

resultat. Givetvis måste vi ändra på beteendet om det är farligt, annars 

kanske pedagogen måste tycka att beteendet är okej, även om det inte 

överensstämmer med en personlig uppfattning (Hejlskov Elvén, 2009).  

 

Vanliga skolor kan ha svårt för elever med problembeteende för de 

sätter hela skolans organisation på prov. Detta kan leda till att svagheter 

avslöjas i skolans organisation, innehåll och praktiska arbete. Det kan 

också avslöja samarbetsproblem och skillnader i förhållningssätt hos 

skolans personal. Det kan konstateras att skolan inte kan hantera 

variationsbredden. ”Lärarens beteende i klassen påverkas av samarbetet med 

kolleger och skolledning och eleverna beteende präglas av centrala 

förhållningssätt och normer i elevkulturen på skolan” (Ogden, 2003, sid 

139). Att man inte inom skolan och mellan kolleger diskuterar normerna 

och vad som skall ses som normalt i skolan, har Lundgren (2006) 

betonat i sin avhandling.  

 

 

5.3 Makt 

 
När pedagogen och specialpedagogen beslutar sig för att åtgärda ett 

elevproblem så gör de ett val och detta val, är enligt mitt sätt att se, en 

handling som är ett utövande av makt. Den teoretiker som på ett 

fruktbart sätt kan knytas till makt är Foucault (Hörnqvist, 1996).  

Foucault (1973) beskriver makten som ett mänskligt beteende och att 

den finns mellan människor. Här kan man se hur skolan och  

pedagogiken är en maktform. Man kan se ”Uppfostran, utbildning och 

undervisning som en rad metoder och tekniker som siktar på produktion av 

individer med hänsyn till bestämda mål”(.a.a. sid. 86). Foucault (Hörnqvist, 

1996) var egentligen inte intresserad av vem som har makt utan ”hur de 

som underordnas faktiskt drabbas av makten”(a.a. sid. 13). Utifrån detta 

synsätt skulle det kunna sägas att skolans makthavare försöker styra 

eleverna mot ett visst mål. Makten är inte bara den som finns i 

lagböcker och utövas av beslutsfattare. Det finns också andra sorters 

makt. Makten är alltid specifik och finns i alla möten människor emellan 

(Foucault, 2008). Maktutövandet sker med definitioner och anvisningar 

av den som har en strategisk position, exempelvis läkare, lärare osv. 

(Hörnqvist, 1996). Ett vanligt maktutövande kan ses i på vilket sätt 

eleverna skall redovisa kunskap. Här är det inte bara den enskilde 

pedagogen som utövar makten utan på nationell nivå har makten gjort 
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sig gällande, t.ex. genom att alla elever skall göra de nationella proven. 

Här är det lätt att i skolan bara titta på den makt pedagogen har, men 

eleven har också makt att t.ex. inte göra som pedagogen säger. Kanske 

man inom skolan mera skall studera vem som har makt och den 

specifika makten i just mötet med en viss elev. Svenskläraren Anna 

kanske har en bättre relation och mer makt över Pelle än 

gymnastikläraren Anders har.  Vem skall då ta de svåra samtalen om 

utåtagerande beteende med Pelle?  

 

Maktrelationen är ständigt närvarande och leder till ständigt föränderliga 

styrkeförhållanden (Sjöberg, 2011). Bartholdsson (2007) menar att 

lärarna har en maktposition och eleverna har en beroendeställning. Det 

är inte bara läraren som har makt utan det ligger på eleverna att se till att 

det finns samsyn i gruppen. Så både lärare och elever kan utöva makt 

(a.a.). Makten är aldrig passiv utan där den finns, där utövas den. Den är 

så aktiv att den blir en aktivitet. Det är aktiviteten som är förbunden med 

makten. Makten behöver inte vara repressiv och förtryckande utan kan 

vara produktiv (Hörnqvist, 1996). Det bör finnas en medvetenhet om att 

makten består i att någon tar kontroll över en människas inre kontroll 

(Sjöberg, 2011). De som har kontrollen i skolan är lärarna enligt 

Bartholdsson (2007), som i sin studie konstaterade att eleven skulle 

”inta en underordnad position i maktstrukturen (a.a. sid. 13).  

 

Makten finns överallt och det är inte alltid den starkaste som innehar 

makten utan makten och maktutövandet består av en rad avsikter och 

mål. Makten återfinns i själva relationerna och för att se makten så 

måste man ”åskådliggöra de olika begränsande tekniker som den sätter i 

verket” (Foucault, 2008b, sid. 239). Det finns olika sorters makt. En av 

dem är det juridiska systemet, vilket mest har en reglerande effekt och 

verkar i praktiken som olika normer. Den sociala kontrollen är en annan 

sorts makt som bl. a. kan visa på faror och kräva diagnoser och skriva 

rapporter (Foucault 1976). Vetenskapen har också makt. Det sker genom 

att vetenskapen skapar kunskap, som i sin tur blir till sanningar vilka i 

sin tur leder till makt (Hörnqvist, 1996). Vid en analys av makten är det 

viktigt att se till styrkeförhållandena i relationerna och inte till vem som 

har den juridiska makten (Foucault, 2008b). I skolan är det pedagogerna 

som har makten och eleverna är i beroendeställning (Bartholdsson, 

2007). 

 

5.3.1 Pastoral makt. 

Foucault (2010) menar att förr i tiden hade kyrkan makt och möjlighet 

till en viss styrning, ”den pastorala styrningen”, vilken skolan i viss mån 

tagit över idag . Den pastorala makten idag bygger på hälsa, 
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välbefinnande och trygghet och de som styr är bl.a. läkare, pedagoger 

och sjuksköterskor. Dessa yrkesmänniskor styr genom att vilja det bästa 

för individen. Det som utmärker den pastorala makten är att den ofta 

innebär ”hjälpande, stödjande och vårdande tekniker, tekniker som genom sin 

mjukhet och formbarhet gör dem till effektiva disciplinerade redskap” 

(Nilsson, 2008, sid. 147). Detta påminner om det Bartholdsson (2007) 

menar i sin avhandling, nämligen att makten utövades genom att det var 

det bästa för individen eller genom att personen visades omsorg . 

 

5.3.2 Maktutövande 

Hur fungerar makten och var finns den? Makten styrs inte av förbud 

som ”du skall icke” utan makten utgår från disciplinering och reglering 

(Foucault 2008). Makten verkar genom regler och kan till och med 

utfärda lagar, allt för att härska och få lydnad som resultat (Foucault 

1976). Nuvarande form av disciplinering, menar Foucault (2008), 

kommer från armén och genom disciplineringen så styrs individen. 

Detta sker genom att man övervakar, kontrollerar uppträdande och 

förmåga, ökar prestationer och till slut placerar individen där han/hon 

producerar mest. Denna disciplinering återfinns även i dagens skola. Ett 

exempel på denna disciplinering i skolan är sättet att placera eleverna, 

vilket leder till att läraren kan se vad eleverna gör, till exempel om 

eleven sitter och dagdrömmer under lektionen. Det är just de här små 

maktteknikerna som Foucault (2008) framhåller som viktiga i 

maktutövandet. Detta kan ses som en ”individualisering av makten, en 

permanent kontroll, en övervakning över vartenda ögonblick” (a.a. sid 215).  

Maktutövandet kan alltså ske genom disciplinering, utestängning och 

reglering.  

 

5.3.3 Disciplinering 

Inom skolan kan det finnas disciplinsystem som kan fungera som ett 

maskineri inom hela organisationen. I det inre av disciplinsystemet finns 

ett litet straffsystem med olika sorters bestraffningar. Eleven kan straffas 

för att hon/han kommer för sent, för frånvaro, ouppmärksamhet, 

vårdslöshet, för att vara oartig, pratig, för att göra yviga rörelser osv. 

Bestraffningarna för dessa brott är allt från synliga bestraffningar till 

små förödmjukelser. Foucault (1987) menar att bestraffningen är till för 

”att göra barnen medvetna om det fel de har begått” (sid. 179). Allt som inte 

överensstämmer med det som anses normalt är straffbart, om 

utgångspunkten är ett disciplinsystem.  Förutom uppförandet kan en 

elev straffas för om han/hon tar för lång tid på sig till en uppgift. Så 

regeln, kan man säga, är regelbundenheten. Skolan vill korrigera 

avvikelserna och få ordning och rätta till eventuella brister hos eleven. 

Att rätta till en brist kan ske genom övning vilket innebär att en elev får 
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göra samma uppgift otaliga gånger. I disciplinen finns också ett 

belönings- och bestraffningssystem som visar sig i form av det goda och 

det onda. Det onda och det goda leder till differentiering, vilket innebär 

att handlingarna övergår till individuella värden. Därmed har 

disciplineringen lett till att det finns goda och onda elever. Detta i sin tur 

leder till en rangordning, där belöningar och straff utgör grundvalar för 

vilken plats du får i hierarkin. (a.a.)  

 

Straffsystemet har som uppgift att normalisera. Det är viktigt att 

poängtera att straffsystemet inom skolan inte är jämförbart med det 

övriga samhällets straffsystem enligt gällande lag. Skolans straffsystem 

grundar sig i vissa fall på iakttagbara händelser och är inte sanktionerat i 

några kategorier eller textsamlingar. Standardiseringen har lett till att det 

är det normala som gäller inom skolan. Normaliseringen leder till 

homogenitet, vilket i sin tur leder till att avvikelsen kan mätas (Foucault, 

1987). Detta överensstämmer med de klassrumsstudier som Lundgren 

(2006) gjort och som visar på att läraren strävar efter att klassen skall bli 

homogen och att klassen skall vara självreglerande. Foucaults (1987) 

tankegångar om detta bygger på ”att disciplinen är en teknik för att bringa 

ordning i den mänskliga mångfalden” (a.a. sid. 218). Disciplinens mål som 

maktmedel har tre utgångspunkter: att vara kostnadseffektiv, förbli  

osynlig och skapa så lite motstånd som möjligt), att den får en stor 

spridning samt att skapa en hög avkastning. Detta innebär att de som 

berörs av makten skall vara fogliga oavsett om de befinner sig på 

vårdcentralen eller i skolan eller på verkstadsgolvet (Foucault, 1987).   

 

5.3.4. Reglering 

Det är inte bara genom disciplinering som vi individer styrs, menar 

Foucault (2008), utan även genom reglering.  Regleringen sker via 

ekonomiska och politiska beslut Vi väljer utifrån det som är ekonomiskt 

mest fördelaktigt för oss, vilket Foucault beskriver som att makten har 

blivit materialistisk. Reglering gäller hela befolkningen, medan 

disciplinering berör individen. Däremot normen inverkar både på 

individen och på samhället stort (Foucault, 2008, Foucault 2008b). Ett 

exempel på detta är skolan. Vi har skolplikt som är reglerat i lag, medan 

individen får själv ta sig till skolan. Går inte eleven till skolan kan 

bidrag och annat fördelaktigt som betalas ut av staten gå förlorat. 

Däremot finns ingen reglering mot att pedagoger betraktar elever som 

avvikande.  

 

5.3.5 Utestängning 

Även genom utestängningsprocedurer så utövas makt (Foucault, 1973). 

En av dessa procedurer som utestänger är förbuden. Som exempel pekar 
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Foucault på att ”inte vem som helst får tala om vad som helst (a.a. sid. 7) 

exempelvis om sexualitet och politik. En annan utestängningsprocedur 

är den som grundar sig på sjukdom, vilket innebär att en viss grupp har 

makten att tolka vad som är friskt och vad som är sjukt. Den tredje 

proceduren är kunskapen, att de som har kunskap anses säga sanningen 

och därmed får makt. Dessa utestängningsprocedurer påverkar oss 

utifrån. De som påverkar oss inifrån är de utestängningsprocedurer som 

inte uttalats men ändå finns och som styr vårt handlande. Det är först när 

vi handlat fel som vi uppfattar att det är fel och får göra om det. 

Översätter man det till skolans värld, så tillhör man som elev de 

utestängdas skara och då spelar det ingen roll vad man säger, för ingen 

lyssnar. För att bli hörd måste eleven underkasta sig rådande system. 

Den som formar reglerna bestämmer vem så får komma med och vem 

som utestängs (a.a.). I klassrummet bestämmer pedagogen så pedagogen 

är den som bestämmer om eleven skall utestängas eller inkluderas och 

om man skall lyssna på eleven.  

 

Normen är den allmänna regeln och idag kan vi tala om ett  

”normaliseringssamhälle som består av suveränitetens rätt/ lagarnas rätt 

och de tvångsmekanismer som utövas av disciplinerna eller normerna  

(Foucault, 2008b). Foucault menar att detta normaliserande samhälle är 

ett resultat av vår historia (Foucault, 1976).  

 

Samtal och dialog kan ses som en sorts styrning som kan vara dold. Idag 

skall individen vara självstyrande subjekt som vid problem är villig att 

förändra sig och att förändringen ska upplevas som den kommer inifrån 

(Lundgren, 2006). ”Ett vetande system där avvikelse definieras i relation till 

vad som definieras som normalitet. I dessa system kategoriseras, klassificeras, 

kontrolleras och administreras individer d.v.s. individer blir utsatta för olika 

makttekniker och dominanskulturer (a. a. sid. 65). Vardagsmakten och 

vardagsförtrycket kan bli plågsamt och outhärdligt för de personer som 

utsätts för det. Det är inte individen i sig som är väver in makten i 

kunskapsfältet utan makten finns i den specifika kunskapsstrukturen och 

makten utövas i maktutövandes individers tal och hur han/hon tänker. 

Makten är systematisk och effektiv genom att den lär människor vad 

som är rätt och fel, normalt – onormalt. Makten utövas genom fostran 

och kunskapsbildningen. Individen skall välja det som samhället anser 

rätt (Gustavsson 2005). Som samhällets företrädare, är pedagogerna 

genom sin pedagogik och personliga tolkning, tolkare av normaliteten 

(Lofors-Nyblom, 2009). 
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5.4 Sammanfattning –Teoretisk ram 

 
I de problem som uppkommer i relationen mellan pedagog och elev, så 

förläggs problemen oftast hos eleven och pedagogen önskar en homogen 

sammansättning i klassrummet.  Pedagogen är normen i klassrummet 

och eleverna skall vara självgående utifrån pedagogens anvisningar.  

 

Normen som gäller i klassrummet talar om vad eleven skall göra och 

inte göra och är kontextuell. En normhandling får inte blandas ihop med 

annat handlande. När det gäller avvikelse så skall den korrigeras och 

problembeteende är ofta kopplat till lärarens definition av 

problembeteende (Baier& Svensson, 2009, Foucault, 1987, Foucault, 

2008). 

  

Foucaults maktteori beskriver att makten finns i relationerna och de som 

utövar styrning gör det utifrån uppdrag och målsättning. Det handlar inte 

om att styra genom lagar utan en strävan efter en självreglerande individ 

som vill anpassa sig efter kollektiva normer. Det handlar inte om att  

tvinga en individ utan individen skall inse hur han/hon skall göra  

 (Hörnqvist, 1996). Först formuleras och synliggörs ett problem, dvs 

något anses som problem.  Därefter utvecklas tekniker för att motverka 

problemet. Detta bygger på kunskaper som fåtts genom praktik eller 

teori. Förutom att detta kan bygga på rättsregler så finns det ett stort 

handlingsutrymme. Det som skiljer Foucault från andra är, att han 

menar att här så styrs handlandet av den makt individen har. (Lundgren, 

2006) Pedagogerna och pedagogiken är två maktfaktorer som visar 

eleverna vad som är normalt och rätt (Lundgren, 2006 & Lofors-

Nyblom, 2009) 

 

 

6. Metod 
 

6.1 Metodologiska val  

 
Från inledning och fram till analysen så innehåller denna studie 

subjektiva val med målet att nå studiens syfte som är: att kartlägga och 

kritiskt granska metoder som specialpedagogen använder för att utreda 

elevers avvikande beteende, utifrån pedagogens tolkningsram, samt om 

utredningen sedan leder till någon konkret förändring för eleven. I 

följande avsnitt redovisas mina metodologiska överväganden, mitt val 
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av metod och andra faktorer som kan påverka studiens resultat. 

Avsnittet är indelat under följande rubriker:  

 Kvalitativ metod – hermeneutisk ansats: intervju med 

explorativ ansats, etiska överväganden och urval  

 Genomförande: intervju - transkribering och bearbetning av 

materialet, provintervju, analys och slutsatser av provintervju, 

forskarens roll, validitet och generaliserbarhet samt metodkritik. 

Studien utgår från en hermeneutisk vetenskaplig ansats och 

utgångspunkten är det praktiska kunskapsintresset vilket bl.a. handlar 

om kommunikation samt att få kunskap för att fördjupat förstå den 

praktiska verkligheten . 

 

 

6.2 Kvalitativ metod – hermeneutisk ansats 

 
Ett av de paradigm, eller system, som räknas till den hermeneutiska 

vetenskapliga metoden, är den hermeneutiska vetenskapssynen 

(Sohlberg & Sohlberg, 2007). Den hermeneutiska vetenskapssynen står 

för kommunikation, tolkning och förståelse (a.a.), vilket inspirerat till  

valen i studien och även överensstämmer med denna studies syfte. De  

två metoder som forskare kan använda för att nå sitt syfte är den  

kvalitativa eller kvantitativa. Skillnaden mellan kvantitativ och  

kvalitativ forskningsmetod är att den kvantitativa är definierande där 

man strikt definierar kategorier och den kvalitativa har en explorativ 

ansats som mer förutsättningslöst skiljer ut delar och försöker se delarna 

i helheten (Svensson, 2004). Den kvantitativa metoden leder till att man 

som forskare vill förklara och dra säkra slutsatser medan den forskare 

som använder den kvalitativa metoden vill beskriva och förstå (Stukát, 

2005). Oavsett vilken forskningsmetod som forskaren väljer, så 

innehåller både den kvalitativa och kvantitativa, kvalitativa steg 

(Allwood, 2004; Svensson, 2004). Utifrån den hermeneutiska 

vetenskapssynen och denna studies syfte, så har valet av metod fallit på 

den kvalitativa metoden som också kan ses som den verbala metoden 

(Patel & Davidsson, 2003). 

 

Ser man den kvalitativa metoden som verbal metod, kan man istället för 

att använda begreppet kvalitativ metod, tala om en intern relation. Med 

intern relation menas att vi/det alltid påverkas av varandra/annat. När 

man gör en intervju så måste man förutom resultatet av intervjun även ta 

i beaktan samspelet och situationen dvs. vi påverkas av vilka personer vi 

möter och talar med och var samtalet förs. Vi förändras ständigt utifrån 

vilka vi träffar och var vi är (Svensson, 2004). 
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Uttrycket intern relation kan kopplas till den hermeneutiska ansatsen. 

Den ansatsen syftar till att ge forskaren en fördjupad förståelse som 

leder till ny erfarenhet och samförstånd och eliminerar oenighet. En 

fördjupad förståelse får forskaren genom dialog. Det är inte bara orden 

och språket i dialogen som ger förståelse utan även forskarens 

förförståelse, som i viss mån leder till forskarens tolkningar och 

översättningar. Hela situationen där dialogen förs påverkar dialogen 

(Gadamer, 1997), vilket leder tanken till det Svensson (2004) benämner 

som intern relation. Gadamer (1997) menar att forskaren befinner sig i 

ett spänningsfält mellan förtrogenhet och främlingskap. Tolkningen 

bygger på forskarens frågor och de svar som fås. Genom förförståelse, 

empati och tolkning kan forskaren försöka se helheten och delarna i det 

studerade problemet. En förutsättning, för att kunna knyta delar och 

helhet till varandra och se en helhet är att välja den kvalitativa metoden. 

Forskaren kan i dialogen lägga sin egen förförståelse tillsammans med 

intervjupersonens svar och summera ihop delarna till en helhet eller dela 

upp helheten i delar eller lägga till delar till helheten, för bättre 

förståelse. Denna pendling mellan helhet och delar kallas för den 

hermeneutiska spiralen (a.a.). Den hermeneutiska spiralen kan vara en  

metod, vid intervju, för att säkerställa att man som intervjuare har fått 

fördjupad förståelse. Den hermeneutiska ansats och den hermeneutiska 

spiralen kan leda till abduktiva slutledningar (Sohlberg & Sohlberg, 

2007, Patel & Davidsson, 2003), vilket innebär att man i sin bearbetning 

och tolkning går från praktik till teori och tillbaka till praktiken 

(Sohlberg & Sohlberg, 2007). Den abduktiva slutledningen i denna 

studie innebär bl. a., att utifrån syftet har frågeställningar konstruerats 

som sedan besvarats genom intervjuer (praktik/ resultat), vilket sedan 

kopplas till studiens teorier och som redovisas i resultat/analysen och 

som till slut utmynnar i diskussionen som kan leda tillbaka till 

praktiken.  

 

6.2.1 Intervjuer med explorativt syfte 

För att nå en fördjupad förståelse genom dialog, som är utgångspunkten 

i den hermeneutiska ansatsen, så föll valet på intervju som metod. Kvale 

& Brinkmanns (2010) inställning är, att när man intervjuar kan man ha 

ett explorativt eller hypotesprövande syfte. Knyts detta till arbetets syfte 

och den hermeneutiska ansatsen, att få en fördjupad förståelse, så kan 

man säga att intervjuerna i denna studie har ett explorativt syfte. Det 

explorativa syftet innebär, att intervjun är en öppen intervju som inte är 

så strukturerad och där intervjuaren ställer frågor och följer upp dessa, 

samt söker ny information (a.a.). Det viktiga i situationen är att den 
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interna relationen fungerar dvs. att intervjuaren får fördjupad förståelse 

och som leder till ny erfarenhet och samförstånd  

 

En intervjuform som kan knytas till det explorativa syftet är den 

narrativa intervjun som bygger på intervjupersonens berättelse. Det 

speciella för den narrativa intervjun är att fånga intervjupersonens egen 

berättelse och tolkning. Intervjuaren är inte ute efter en objektiv sanning 

utan intervjupersonens berättelse är då den sanning som söks. 

Kunskapen är den vardagserfarenhet som intervjupersonen har 

(Johansson, 2005). Det som skiljer mellan narrativ intervju och andra 

kvalitativa intervjuformer är att intervjuaren i den narrativa intervjun 

blir medberättare genom sina nickningar och frågor för att uppnå 

förståelse för berättelsen. Intervjun bygger inte på att intervjuaren skall 

ställa ett antal frågor eller avverka ett antal förutbestämda teman (Kvale 

& Brinkmann, 2010). Det negativa kan ses utifrån att individen minns 

fel eller tar upp en skev bild (Bryman, 2011). Kvale & Brinkmann  

 (2010) menar att den narrativa intervjun passar, när det gäller en 

konkret situation, som kan följas upp så att den som intervjuar kan få 

intervjupersonens spontana reaktioner. Detta kan ses överensstämma 

med denna studies frågeställningar som är: Vilka beteenden hos  

eleven/eleverna tolkar pedagogen som avvikande? Vilka metoder 

använder specialpedagogen för att analysera elevers påtalade avvikande 

beteende i klassrummet? Vilka konkreta åtgärder leder 

utredningen/analysen till? 

 

6.2.2 Etiska överväganden 

I denna studie har etiska ställningstaganden funnits med under hela 

forskningsprocessen dvs. från val av forskningsområde fram till 

slutsatserna (Bryman, 2011). Vid val av tema, intervjusituation, utskrift 

av intervju, analys och vid rapportering har etiska överväganden gjorts 

utifrån intervjupersonens bästa och intervjupersonens anonymitet. Även 

de resultat som studien genererar har genomgått etiska överväganden så 

att inte intervjupersonerna kommer till skada (Kvale & Brinkmann, 

2009). För att inte det skall finnas möjlighet till igenkännande av vilka 

som deltar i denna studie, så redovisas inte vilka personer som deltar 

eller i vilka kommuner de arbetar. Forsman (1997) redovisar de tre 

etiska principer som gäller för forskning . Det är: respekt för personer, 

att göra gott (vilket innebär att inte skada och maximera de möjliga 

vinsterna och minimera möjlig skada) samt rättvisa . För att tillgodose 

de här principerna så skall det finnas informerat samtycke dvs. att ge 

information, att den informerade har förstått informationen och att det 

finns en frivillighet att delta. Information till intervjupersonerna i 

forskningen bör vara både muntlig och skriftlig. När intervjupersonerna 
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sa ja till att delta i denna studie och att bli intervjuade, så kan det ses 

som en frivillighet att delta. Information om studiens syfte gavs både vid 

första kontakten i telefonen och skriftligt vid intervjutillfället.  

 

Det måste alltid göras en avvägning mellan risker och nytta samt val av 

forskningsobjekt dvs. att vuxna skall väljas före barn och att utsatta 

grupper bara väljs om det är deras villkor som studeras samt att 

forskaren inte får välja utifrån vilka forskaren tycker om eller ogillar 

(Vetenskapsrådet, 2011, Forsman 1997). I denna studie behövdes inte 

några av dessa överväganden eftersom forskningsobjekten var 

professionella yrkesutövare, specialpedagoger. Samtliga 

intervjupersoner som deltog i denna studie var anonyma före första 

telefonkontakten. 

 

Forskningen bör bygga på anonymitet och konfidentialitet vilket kan 

frångås om forskaren upptäcker en person som inte kan försvara sig och 

som behöver hjälp. Forskare måste vara medveten om de skadliga 

konsekvenser som forskningsresultat kan förorsaka (Forsman 1997). 

Vid intervjutillfället, innan intervjun, överlämnades en skriftlig 

information om att deltagande i studien kunde avbrytas när den 

intervjuade själv önskade detta, utan att behöva uppge orsak. I denna 

studie har inga oegentligheter upptäckts som lett till att 

intervjupersonernas anonymitet behövt röjas. För att motverka att det 

uppstår skadliga konsekvenser för intervjupersonerna så har 

intervjupersonerna erbjudits att läsa studien innan examinationen för att 

därigenom ge intervjupersonerna möjlighet att kommentera studien samt 

eliminera risken att studien skall orsaka problem för de intervjuade.  

 

Nyttjandekravet i samband med forskning betyder att de uppgifter som 

samlats in kommer bara att användas i den aktuella forskningen 

(Bryman, 2011).  Materialet kommer i detta fall att bevaras och inte 

lämnas ut till någon, om det inte gäller för att säkerställa denna studies 

riktighet beträffande resultaten. Detta innebär att studiens inspelningar 

kommer att bevaras på ett USB-minne och intervjuerna kommer att 

sparas under följande rubriker, Intervju 1, intervju 2 osv. 

Transkriberingarna har förstörts och sedan kastats. 

 

6.2.3 Urval  

I samband med att syftet formulerades, så valdes även vilken 

personalkategori som skulle intervjuas, nämligen specialpedagoger. 

Valet av intervjupersoner kan knytas till den utbildning som denna 

studie skrivs inom, specialpedagogutbildningen. Valet av 

intervjupersoner kan ses som ett målinriktat urval, vilket betyder att 
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forskaren väljer en grupp individer som kan knytas till syfte och 

frågeställning (Bryman, 2011).   

 

Den kvalitativa metoden innebär ett mindre antal intervjupersoner än 

vad som förekommer i en kvantitativ studie. För att försöka få en bredd 

på intervjumaterialet men med ett mindre antal intervjupersoner, så föll 

valet på att intervjua specialpedagoger i olika kommuner. Valet av 

kommuner grundade sig på att alla ligger inom en 15 mils radie från min 

bostad. Detta kan ses som ett bekvämlighetsurval, att välja kommuner 

som ligger nära min bostad. Urvalet av intervjupersoner skedde genom 

att först skriva ner samtliga kommuner inom en 15 mils radie och utifrån  

denna lista valdes slumpmässigt sex kommuner. Via sök på Google så 

hittades dessa kommuners hemsida.  Därefter valdes slumpmässigt en 

skola ut och via skolans hemsida kunde ett namn på specialpedagog och 

telefonnummer väljas. Därefter kontaktades respektive specialpedagog 

per telefon och specialpedagogen/intervjupersonen informerades om 

syfte, frågeställningar, begränsningar och önskan om intervju. Alla 

kommuner inom denna radie är inte representerade i studien. Kvale 

(1997) menar att i samband med kvalitativa intervjuer finns inga direkta 

riktlinjer om hur många som skall intervjuas. Tiden som forskaren har 

till sitt förfogande är väsentlig. Färre intervjuer kan höja arbetets kvalitet 

och hur många intervjuer som behövs för att säkerställa att syftet uppnås 

är några faktorer som forskaren behöver ta hänsyn till (a.a.). Den faktor 

som i den här studien var avgörande för antalet intervjuer var hur många 

som skulle behövas för att nå syftet. Antalet intervjuer måste vara så 

stort att det fanns en chans att hitta eventuellt gemensamma nämnare, 

men inte så stort att kvalitén av analysen skulle kunna försämras pga. ett 

för stort antal intervjupersoner. Alltför många intervjuer kan leda till ett 

oöverstigligt material att bearbeta och analysera. Den avgörande faktorn 

av det slutliga valet att intervjua sex specialpedagoger var den tid som 

fanns till förfogande minus beräknad tid för varje intervju dvs. 

telefonkontakt + restid + intervju + transkribering + summering. En 

specialpedagog i en utvald kommun sa nej pga. hög arbetsbelastning 

vilket gjorde att en annan specialpedagog valdes i en ny kommun.   

 

 

6.3 Genomförande 
 

Intervjuerna inleddes med att intervjupersonerna informerades om 

studien och dess syfte samt sin rätt att avsluta medverkan utan att tala 

om anledning. Vidare informerades om utskrift och materialets 

användning. (Bil. A) 
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6.3.1 Intervjuer 

Den narrativa intervjun bygger på dialog och att forskaren blir 

medhjälpare när berättelsen berättas. I dialogen skall forskaren få svar 

på sina frågeställningar och nå sitt syfte. Först ställer forskaren en 

inledningsfråga, men inga frågor får vara så specifika att de hindrar nya 

idéer att komma fram (Bryman, 2011).  För att uppnå mitt syfte och för 

att medvetandegöra de delar som var av vikt vid intervjuerna så arbetade 

jag fram ett intervjuformulär (Bilaga B). Fokus under intervjuerna skulle 

ligga på tre innehållsliga områden: elevers påtalade avvikande beteende, 

specialpedagogens val av metoder samt förändring för elev efter  

utredning. Dessa tre kategorier har formats ur de frågeställningar som 

finns i syftet. Intervjuformuläret var också ett stöd både före, under och 

efter intervjuerna. Det har både fungerat som en påminnelse om vad 

som var viktigt att tänka på, likväl som det varit ett dokument för 

uppföljning och reflektion.  Eftersom intervjuerna inte innehåller 

strukturerade frågor så har Kvales (1997) kriterier för en framgångsrik 

intervju, legat till grund för mitt förhållningssätt till intervjupersonerna. 

Kriterierna är: att vara insatt, strukturerad, tydlig, visa hänsyn, sensitiv, 

öppen, styrande, kritisk, komma ihåg och tolka.  Omedelbart före varje 

intervju har jag gått igenom kriterierna för att säkerställa att intervjuerna 

och intervjupersonerna skulle få den uppmärksamhet och den hänsyn 

som är viktig i en intervju. Det har också bidragit till, att före varje 

intervju reflektera över min egen roll och också analyserat tidigare 

intervjuer för att bli medveten om mina egna fallgropar som intervjuare. 

En av fallgroparna har varit hur vi tolkar, att det är inte bara min 

tolkning, utan intervjupersonens tolkning av vad som sägs, som är lika 

viktig. Intervjuformuläret fick inte intervjupersonerna ta del av utan det 

var ett hjälpmedel före, under och efter intervjuerna. 

 

Det ställs stora krav på intervjuarens förmåga att leda samtalet så att 

dialogen håller sig inom frågeställningarnas ramar. När intervjuns 

inledande fråga är ställd bör intervjuaren, efter situation, växla mellan 

uppföljningsfrågor, sonderande frågor, specificerande frågor, direkta 

frågor, indirekta frågor, strukturerade, tolkande frågor och till slut att 

kanske ibland låta tystnaden tala (Kvale & Brinkmann, 2010). 

Intervjuerna transkriberades direkt efter intervjutillfället. Vid 

transkriptionen av intervjuerna och vid den efterföljande 

genomläsningen så framkom, i de första intervjuerna, att vissa sorters 

frågor, exempelvis direkta frågor, förekom oftare än andra frågor. Att 

utöka repertoaren av olika frågetyper har lett till en mer varierad dialog.  

 

En intervjusituation kan innebära att det finns risk för att det uppstår 

kulturella gränser mellan intervjuare och intervjuad. I detta fall såg 
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risken ut att vara minimal utifrån att både den intervjuade och 

intervjuare är verksamma inom samma yrke. Ett hinder i en 

intervjusituation kan vara språket, att intervjupersonen och intervjuaren 

talar olika språk. Det språk som talas inom yrkeskategorin var, i detta 

fall, båda parter väl förtrogna med. Däremot kunde det ha funnits vissa 

skillnader utifrån att vi arbetade inom olika verksamheter och på olika  

nivåer inom samma yrke (Ahlberg, 2004).  

 

6.3.2 Transkribering och bearbetning av materialet 

Det finns olika sätt att transkribera och sammanställa en narrativ 

intervju. I detta fall låg fokus på vad som sägs och inte hur det sägs. När 

intervjun skrivs ut så måste man vara medveten om att innehållet 

förändras. Viktig information kan gå förlorad och utskriften blir alltid en 

tolkning (Kvale, 1997). Dialogen med intervjupersonerna bandades och 

transkriberades ordagrant med alla ord, suckar, pauser och sådant som 

kan förekomma på en bandinspelning. När alla sex intervjuerna var 

genomförda och utskrivna lästes transkriberingarna igenom och 

berättelserna sorterades under de tre kategorier som var relaterade till 

studiens syfte och som fanns med som stöd i intervjuformuläret (bilaga, 

B). Detta resulterade i att resultat- och analysdelen är indelad i tre 

kategorier: elevers påtalade avvikande beteende, specialpedagogens val 

av metoder och förändring för eleven efter utredning 

 

Detta medför att vissa delar av intervjupersonernas berättelser faller 

utanför avgränsningarna i denna studie, då de inte kan inordnas under 

någon kategori som relaterar till syfte och frågeställningar. Alla 

intervjupersonernas svar har sammanställts till en berättelse. Till sist 

kommer de inspelade intervjuerna att jämföras med den sammanställda 

berättelsen, indelad i kategorier, för att säkerställa att det inte 

förekommer feltolkningar eller att något av vikt glömts. 

 

Val av transkriberingsmetod har inspirerats av Skott (2004) som menar 

att ”undersökning av en text skall pendla mellan närhet och distans, mellan att 

förklara och förstå” (sid. 87). Genom att kategorisera intervjuerna, 

sammanställa varje kategori till en berättelse och jämföra dessa sex 

berättelser med respektive inspelning, så tvingas jag som forskare att 

pendla mellan närheten i respektive intervju och distansen som en 

sammanställning medför. Detta sätt att transkribera en text kan kopplas 

till hermeneutiken och den explorativa ansatsen samt den hermeneutiska 

spiralen abduktiv slutledning.   
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6.3.3 Provintervju 

För att både se om val av intervjumetod, min förmåga att utföra en 

narrativ intervju och om denna metod skulle kunna leda till att nå syftet i 

denna studie, så inleddes intervjuerna med en provintervju 

 

Den narrativa ansatsens möjligheter inbegriper flexibilitet, möjligheter  

till dialog, en aktiv och reflekterande forskare samt en aktiv och 

reflekterande intervjuperson, enligt Frithiof (Linneuniversitetet, 

20110304). Det ställs stora krav på intervjuaren, att få fram tillförlitliga 

resultat i en intervju, och då framförallt om man använder den narrativa 

ansatsen som skall innehålla en dialog. För att få kunskap om min 

förmåga att intervjua i dialogform blev provintervju en möjlig väg.   

 

Urvalet till provintervjun är utifrån studiens ordinarie urval och den  

först bokade intervjupersonen blev den som provintervjun genomfördes  

med. Personen i fråga fick inte vetskap om att det var en provintervju, 

för om provintervjun inte hade innehållit de element som beskrivs i 

intervjuformuläret hade intervjun inte tagits med som resultat. Analysen 

av provintervjun har gjorts, utifrån intervju och transkriberingen. 

 

Intervjun startade med en information om syftet och intervjupersonen  

fick information om att hon kunde avsluta medverkan i studien, när som 

helst, utan anledning. Informationen innehöll även telefonnummer till 

min handledare. Intervjupersonen informerades även om den narrativa 

metoden och att intervjun inte skulle innehålla några frågor utan var ett 

samtal som skulle röra sig kring mitt syfte. Information gavs om att det 

inte gällde läs- och skrivproblem eller matematiksvårigheter eller 

medicinska/psykologiska utredningar. Det gick inte att komma ifrån 

frågor helt, utan själv samtalet inleddes med frågan ” hur det kom sig att 

pedagogen tog kontakt med specialpedagogen”? 

 

6.3.4 Analys och slutsats av provintervju 

Intervjun blev den dialog som eftersträvas i den narrativa metoden. 

Valen av ord, vid konfirmerande av respondentens svar, var av största 

vikt.  I dialogen framkom, att respondenten upplevde att vissa 

frågeställningar skulle generera ett visst svar.  Den insikten ledde till, att 

i kommande intervjuer, var uppmärksamheten även inriktad mot de 

förutfattade meningar som fanns hos respondenterna och mig själv. Mot 

slutet av intervjun tilläts respondenten att komma från studiens ämne, 

vilket ledde till, att i efterföljande intervjuer var fokuset mer inriktat mot 

studiens syfte. De summeringar som jag gjorde under intervjun, ledde 

till ett vidimerande, men i något fall så utvecklade intervjupersonen 

innehållet vilket ledde till en fördjupning av innehållet.   
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Den narrativa metoden var ett adekvat val och som ledde till att syftet 

uppnåddes, dvs. att kartlägga och kritiskt granska vilka metoder som 

specialpedagogen använder för att utreda elevers avvikande beteende,  

utifrån pedagogens egen tolkningsram, samt om utredningen sedan leder 

till någon konkret förändring för eleven. Intervjun genomfördes i  

dialogform. En erfarenhet av provintervjun var att vissa delar kunde 

förbättras och att större vikt borde läggas vid förförståelse och att 

eliminera förutfattade meningar samt att välja samtliga ord med omsorg. 

Andra faktorer som var av vikt var att vara mer fokuserad på studiens 

syfte och att ha den efterföljande analysen i åtanke. Intervjun fick en  

positiv respons av intervjupersonen. Hon uttryckte spontant att vi hade 

haft en trevlig dialog och att hon inte känt sig utfrågad.   

 

6.3.5 Forskarens roll 
Forskare som använder berättelsen som metodologiskt verktyg bör vara 

medveten om att genom att berätta berättelser så konstrueras makt och  

social kontroll och där formas också vilka vi och dom är (Johansson, 

2005). Berättarens berättelse är resultatet och forskaren blir 

medberättare i denna metod. För uppgiften som forskaren har är att 

förstå och berätta berättarens berättelse vidare. Genom detta blir 

berättaren och forskaren ett ”vi”. De personer berättelsen handlar om 

blir med automatik ”dom”, framförallt om berättarens berättelse 

sammanfaller med forskarens åsikt. Här kan forskaren förstärka sin egen 

åsikt genom berättarens berättelse. Det är viktigt att vara självkritisk mot 

sina egna förutbestämda åsikter och inte bara analysera det som 

forskaren själv anser som problem. Det är viktigt att hålla sig 

ifrågasättande till allt som inskränker människors olika möjligheter och 

försöka ställa originella forskningsfrågor, menar Foucault (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). En intervju innehåller olika former av makt, anser 

Kvale och Brinkmann (2010). Intervjuaren/forskaren tar upp vilket 

ämne som skall avhandlas och ställer frågor. Intervjuarens frågor kan 

vara manipulativa, dvs. intervjuaren/forskaren har inte varit ärlig i sina 

avsikter. Intervjupersonen kan i sin tur utöva makt genom att inte svara 

på frågor eller undanhålla information (Kvale och Brinkmann, 2009; 

Alvesson & Deetz, 2000). När forskaren översätter samtalet till text och 

tolkar samt analyserar texten så utövas också makt, enligt Kvale och 

Brinkmann (2010). Samma tankar har Johansson (2005), som menar, att 

skriva en uppsats är en form av språklig makt som inte kan ”övervinnas 

utan avslöjas” (sid. 138). Genom berättelserna så skapas makt och vill 

man utmana denna maktordning måste man skapa nya berättelser. 

Risken finns att alternativa berättelser kan leda till förtryck (a.a.).  
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6.3.6 Validitet och generaliserbarhet 

När forskaren genomför en kvalitativ studie så finns det vissa kriterier  

för att studien skall anses vara av god kvalitet, dit hör bl. a. validitet och 

relabilitet. Validitet står för att forskaren mäter det man avser att mäta  

 (Stukát, 2005). I denna studie är frågan om jag får svar på vilka 

metoder som specialpedagogen använder för att utreda ett påtalat 

avvikande beteende. Tolkar jag intervjupersonen rätt? Reliabiliteten 

innebär att en annan forskare skall kunna göra samma forskning och då 

få fram samma resultat (Bryman, 2011). Patel och Davidson (2003) 

menar, att man inom den kvalitativa forskningen talar man om validitet 

istället för reliabilitet och att validiteten skall genomsyra hela 

forskningsprocessen. De menar att varje kvalitativ studie är unik men att 

det finns validitetsproblem. Vid transkriberingen kan forskaren sätta sin 

prägel på intervjun genom att poängtera vissa delar. I analysen skall det 

finnas en god inre logik för att uppfylla validitetskraven. Den 

kommunikativa validiteten kan höjas genom att intervjupersonerna får 

läsa resultatet och ge återkoppling, att man inte redovisar meningar som 

ryckts ur sitt sammanhang och att det finns en balans mellan 

intervjupersonernas uttalande och forskarens kommentarer (Patel & 

Davidsson, 2003; Bryman, 2011).  

 

En viktig fråga i alla vetenskapliga studier är studiens generaliserbarhet. 

Angående generaliserbarhet i min studie, så kan man fråga om resultatet  

bara gäller för de kommuner och intervjupersoner som ingår i 

undersökningen eller om den möjligen är översättningsbar till andra 

kommuner, specialpedagoger och elever. Antalet intervjupersoner är 

litet men genom att intervjupersoner representerar olika kommuner så 

har generaliserbarheten ökat något. Man kan möjligen också tänka att 

det som intervjupersonerna ger uttryck för är av en sådan generell 

karaktär att det kan gälla över kommungränserna. Generaliserbarheten 

är problematisk i kvalitativa studier och därför bör den forskare som 

väljer kvalitativa studier vara noga med att beskriva 

forskningsprocessen (Patel och Davidson, 2003).  

 

Som forskare måste man ställa sig frågan om denna studie är tillförlitlig. 

För att uppnå tillförlitlighet så skall studien vara trovärdig, ha 

överförbarhet, uppvisa pålitlighet samt att styrka och konfirmera. För att 

öka trovärdigheten i denna studie, så kommer intervjupersonerna att få 

läsa studien innan examinationen och avge synpunkter dvs. göra en 

respondentvalidering Till tillförlitligheten hör också överförbarheten 

vilket kan vara svårt i en kvalitativ forskning. Med överförbarhet menas 

att resultatet skulle kunna användas i andra sammanhang. (Bryman, 

2011.) Genom att intervjuerna spelats in och transkriberats ordagrant så  
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kan studiens resultat grundligt beskrivas vilket gör att resultatet kan bli 

trovärdigt och överförbart. Överförbart innebär att resultatet kan 

användas i andra sammanhang. Pålitligheten uppnås genom att forskaren 

beskriver forskningsprocessen (Bryman, 2011). Forskningsprocessen 

går att beskriva men den narrativa intervjumetoden bygger på 

intervjupersonens berättelse, vilket kan ses både som ett problem och 

som en tillgång när forskaren skall uppnå tillförlitlighet. Det kan vara  

svårt att göra om studien och få exakt samma svar men eftersom varje 

intervjupersons svar är en sanning i den narrativa metoden, så är 

pålitligheten hög. Den sista punkten är att styrka och konfirmera dvs. att  

vara objektiv och inte medvetet vinkla eller redovisa egna värderingar i 

studien (Bryman, 2011). Den narrativa metoden, där den intervjuade och  

intervjuaren skapar en berättelse eller att intervjuaren kan få en 

fördjupad insikt och förståelse för den intervjuades berättelse leder till  

att intervjun är objektiv. Det är viktigt att det etiska ställningstagandet är 

att inte låta personliga värderingar påverka studien och då framförallt 

resultat och analys  

 

 

6.4 Metodkritik 

 
Forskarsamhället har varit skeptisk till den narrativa metoden. 

Framförallt i mötet med naturvetenskapen med sina instrumentella 

metoder så har den narrativa metoden ansetts ha låg validitet, dvs. mäter 

forskaren det som avses i studien? Inom naturvetenskapen har man inte 

godtagit att ett resultat är ”bara” välgrundat och hållbart (Scott, 2004).  

 

Den narrativa metoden kräver inlevelseförmåga. Det finns en risk med 

detta för det kan leda till att forskaren bara har intervjupersonernas 

glasögon och inte lever upp till försöket att vara objektiv. Forskaren blir 

intervjupersonernas talesman (Johansson, 2005, Carlsson, 1991).  

 

Under intervjuerna och framförallt vid transkriberingen så är en av 

svårigheterna i den narrativa intervjun att verkligen förstå och inte bara, 

som intervjuare, tro att man förstått en förklaring. Det är också en 

tolkningsfråga, när forskaren utgår från en berättelse, att se när man som 

forskare uppnått syftet. Var i berättelsen som svaren finns på 

frågeställningarna avgörs av intervjuaren. När intervjun utgår från ett 

batteri med frågor kan forskaren jämföra svaren utifrån frågan/frågorna. 

I de fall där intervjuaren ställer frågor så överlämnas tolkningen till den 

som intervjuas medan i den narrativa intervjun så ligger tolkningen mer  

hos intervjuaren/forskaren. 
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Den narrativa intervjun kan analyseras utifrån olika utgångspunkter, det 

är vad som sägs och hur. I denna studie har vikten lagts enbart vid vad - 

frågan. Kanske skulle det också ha gjorts en analys av hur det sagts. 

 

Ett sätt att erhålla hög validitet dvs. förståelse för berättarens berättelse, 

är att berättaren få läsa sin egen berättelse. För att få samma validitet så  

summerades berättarens berättelse under intervjutillfället vid ett par 

tillfällen. Nu i efterhand kan man diskutera om det leder till hög validitet  

och om det blir en objektiv analys när man under en berättelse 

summerar. Kan forskaren vara objektiv i en intervjusituation eller blir  

det en subjektiv summering som påverkas i hög grad av berättaren? I 

detta fall så inträffade det vid summering att det blev en vidimering av 

berättelsen som ledde till fördjupad berättelse men det ledde också till 

att den historia som uppfattats fick revideras.  

 

Intervjuer innebär alltid en ovan situation. Som intervjuare är det svårt, 

att efter den första intervjun hålla sig neutral till övriga 

intervjupersoners innehåll. För varje intervju så ökade min förförståelse, 

som i detta fall grundade sig på en intervjuperson och inga teorier.  

Medvetenheten fanns att som dialogpartner vinkla för att vidimera eller 

revidera föregående berättares berättelse. Det finns en risk att man 

omedvetet gör den första intervjun till utgångspunkt, vilket leder till en 

låg validitet, eftersom den första berättelsen då blir utgångspunkten.  

 

Ahlberg (2004) menar, att det finns en risk, när intervjuerna sätts in i 

den hermeneutiska cirkeln, att intervjuerna kommer att bidra ”till en ond 

cirkel, bara förstärka de förväntningar som omedvetet finns”.(sid. 98).  Det 

blir inte berättarens berättelse som redovisas utan intervjuarens 

berättelse. När forskaren kategoriserar så är det inte säkert att forskaren 

förstått utan att kategoriseringarna spelat en viktigare roll (a.a.). 

 

Det finns mycket kritik mot den narrativa metoden, men den positiva 

responsen från intervjupersonerna överglänser all kritik. Det viktigaste 

är att praktikens röst får bli hörd och vara en del av vetenskapen.  

 

 

7. Resultat och Analys 
 

I denna studies frågeställningar finns följande frågor 

 Vilka beteenden hos eleven/eleverna tolkar pedagogen som 

avvikande?  
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 Vilka metoder använder specialpedagogen för att analysera 

elevers påtalade avvikande beteende i klassrummet?  

 Vilka konkreta åtgärder leder utredningen/analysen till? 

Dessa frågor har under arbetets gång varit vägledande. De har  

både varit vägledande vid intervjuerna samt legat till grund för val av 

rubriker i redovisningen av resultatet. De tre rubrikerna är: Elevers 

påtalade avvikande beteende, Specialpedagogens val av metoder samt 

Förändringar för eleven efter utredning. Under respektive rubrik  

redovisas intervjupersonernas skilda berättelser som en gemensam  

berättelse. Efter varje gemensam berättelse presenteras en analys som är  

kopplad till detta arbetes teoretiska källor samt en sammanfattning.  

 

Utifrån den narrativa metoden, som innebär att intervjupersonernas 

berättelser är deras sanning och att jag som intervjuare är medberättare, 

så redovisas intervjupersonernas olika berättelser som en enda 

berättelse. Denna enda berättelse redovisas i form av att en 

specialpedagog berättar och i denna berättelse ingår alltså alla de övriga 

berättelserna. 

 

Samtliga intervjupersoner tyckte att den narrativa intervjumetoden 

kändes bra och att det varit ett bra samtal. Specialpedagogerna uttryckte 

att det gått fort och att det känts avslappnat.  
 

För att exemplifiera samtalen finns vissa delar av samtalen återgivna 

exakt som respondenten berättade och är transkriberade.  
 

 

7.1 Elevers påtalade avvikande beteende  

 
Det finns många olika orsaker till att en elev anses av pedagogen ha ett 

problembeteende. I denna studie gäller det inte att undersöka om eleven 

har ett problembeteende eller inte, utan vad pedagogen angett som skäl 

till att ta kontakt med specialpedagogen.  

 

7.1.1 Resultat – specialpedagogernas berättelse 

De elever som pedagogerna uppmärksammar är de elever som inte gör 

som alla andra. Det är elever som är okoncentrerade eller utåtagerande  

dvs. det är elever som syns. Någon enstaka gång kan det röra sig om 

tysta elever, men de tillhör undantagen. Det pedagogerna upplever som 

mest besvärande är när eleverna uppför sig avvikande. Det kan vara 

pojkar som har myror i byxorna dvs. de kan inte sitta still. Andra 

beteenden som pedagogerna ser är att vissa elever går runt i 

klassrummet utan att störa. De kan ställa sig vid fönstret och bara titta 
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ut. Motsatsen till dessa, icke störande elever, är de elever som stör sina 

kamrater både fysiskt och psykiskt, exempelvis nyper, pratar högt, 

pratar oavbrutet eller säger saker som inte passar in i rådande 

sammanhang i klassrummet. Dessutom finns en liten grupp elever som 

har ett mycket ojämnt beteende, vilket kan visa sig i snabba 

humörväxlingar. En annan liten grupp elever är de som ställer 

orealistiska krav på lärare och kamrater. Ett exempel på detta är när en  

elev ropade ut på lektionen ”jag är hungrig … kan du gå ut och köpa en  

pizza… och tror på fullt allvar att läraren skall gå ut och köpa pizza”. Många 

gånger finns det bakomliggande orsaker till elevens avvikande beteende 

. Eleven kan ha svårt med samspelet med andra elever. Egentligen kan 

ett problembeteende hos en elev vara kopplat till vad som helst, att 

eleven är ledsen, har svår hemsituation osv. Många av de avvikande 

eleverna är i ett utanförskap vilket ofta förstärks här, i skolans miljö. 

Dessa barn känner sällan eller aldrig att de lyckas. Vi pedagoger och 

skolan ser problemet hos eleven, men det blir inte åtgärdat. Tyvärr kan 

detta få fortgå genom hela skoltiden. Den enda bekräftelsen de får, är 

när de uppmärksammas för sitt ”negativa” beteende. Det finns vissa 

pedagoger som anser att eleverna är lata när de inte följer pedagogens 

uppmaning. Skillnaden mellan lathet och att inte veta hur man ska göra 

som elev kan vara hårfin. 

 

Många gånger så ber pedagogerna oss specialpedagoger om hjälp, och 

uppger som skäl att de gjort allt som står i deras makt för att hjälpa 

eleven att klara godkänt betyg. Pedagogen har kämpat länge och försökt 

med olika saker, men inget har fungerat, så till slut har pedagogen gett 

upp och menar att det här inte går . I dessa fall så menar pedagogerna 

att de har försökt allt så nu får vi specialpedagoger ta hand om eleven 

dvs. eleven är problemet. När vi specialpedagoger ser på problemet, så 

är det ofta som en kollega uttryckte det ”Att problemet inte ligger där 

pedagogen tror att det ligger”. 
 

Orsaken till problemet med en elev kan vara att vissa pedagoger har 

svårt att hantera vissa situationer i mötet med eleven/eleverna. Orsaken 

till svårigheterna i mötet med eleven kan ibland vara att pedagogen 

anser sig ha en roll att leva upp till. En annan orsak till att pedagoger 

kan ha svårt att bemöta elever är som en specialpedagog uttryckte det 

”Som lärare är man inne i sig själv och är man osäker så… man försöker vara 

hårdare och strängare än man behöver va och tvärtom, så ju säkrare man är 

själv desto mer vågar man släppa lite… på eleverna … och inser  att det inte 

är elakhet utan oförmåga. 
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En annan viktig aspekt är utbildningen till pedagog och hur den kan 

påverka oss att se avvikandet hos eleverna . En kollega uttryckte det så 

här:  
”Jag tror att man kommer från olika samhällsklasser och olika 

kulturer … så när man gått igenom lärarutbildningen har man 

kommit in i medelklasstänkandet och man har tillägnat sig 

medelklasspråket … man har inte i pronomen utan mycket mer 

vältalig och då når vi de barnen som har den kulturen med sig 

… medan vi inte når de andra barnen. Därför är det så viktigt 

med olika bakgrunder… för att få gå lärarutbildning borde 

man ha erfarenhet av ett annat yrke innan … Det finns en riska 

att man blir skoltillvänd”.  

 

Det som är avgörande för elevens framgång är pedagogernas 

människosyn eller elevsyn. Hur pedagogerna lyckas i klassrummet är 

beroende på om pedagogen anser att eleven är det viktigaste. En  

kollega uttryckte det på följande sätt: ”det är sättet man ser på eleven, jag 

ser från elevens sida, jag ska skydda dem och se deras bästa”.  
 

En annan kollega menade och sa: 

 ”… dilemman och problem hos en elev uppstår i ett system 

där vi tror att det pedagogerna gör eller inte gör får 

återverkningar för eleven… Jag tror det är förfärligt viktigt att 

inte bara tro att det är eleven som är problembärare av vissa 

uttryck, vi talar om elev i svårigheter. Vi lärare kan lära oss att 

bemöta eleverna”.  

 

Det är inte bara elevsynen som påverkar utan även systemet som sådant 
”Det står ju väldigt fint beskrivit i läroplanerna osv. men sen 

gör vi det omöjligt för oss själva … eftersom alla som är sju 

åtta ska gå i årskurs ett och sen årskurs två. Man kan ju fråga 

sig … vad händer med de elever som inte klarar sig. . Det 

händer inget speciellt … de går vidare i systemet. Det är inget 

speciellt som händer alls, där har vi satt fälleben för oss själv.  

Vissa skolor har det så att man… har en blandad etta till trea, 

alla tillsammans, så kan man se var man passar in . Det är ju  

ett bättre arbetssätt… För att man får inte utvecklas i sin egen 

takt… Det märker man  … här det finns de som ligger på 

mycket lägre nivå än de ska då märker man … då ska 

fortfarande våra mål vara att de ska klara godkänt vi måste 

sikta på det när det gäller alla elever  …  men det är inte giltigt 

för alla elever  …  plocka ner … Där har skolinspektionen 

varit ganska otydlig tycker jag … för de har sagt att vi får inte 

nöja oss med att en elev inte ska klara godkänt  Alla elever ska 

sikta på att klara godkänt men samtidigt  får vi höra att man 

ska lägga sig på den nivå där eleven är och då är det väldigt 
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svårt… men då är det väldigt svårt att… Det att komma ifatt 

händer aldrig om det inte är en elev som brutit benet  eller på 

något  sätt …det fungerar aldrig.”  

 

 

En konsekvens av detta leder till en annan svårighet, att pedagogen och 

specialpedagogen inte alltid kan säga som det är till eleven. Skulle vi 

säga att eleven inte klarar sig så skulle elevens motivation och lusten 

till att gå till skolan ta slut. Svårigheten är att samtidigt som du måste ta 

hänsyn till elevens lust och motivation måste du också vara öppen med 

hur situationen ser ut för eleven. Här handlar det inte bara om att se en 

elev år efter år komma efter utan att följa ett omöjligt uppdrag.  

 

Ett annat exempel på hur lagstiftare och beslutsfattare inte ger eleverna 

och skolan förutsättningar till eleven att klara skolan är de elever som 

haft personlig assistent. Ända upp i sexan får eleverna personlig 

assistent men på högstadiet skall de klara sig själva. Detta är inte 

behovsprövat utan hjälpen slutar bara. Högstadiet är präglat av att 

elever inte ska behöva någon extra hjälp.  

  

Flera av oss specialpedagoger har påtalat hur viktigt det är att låg- och 

mellanstadiepedagoger arbetar mer med alternativa verktyg för de 

elever som behöver det ex. ordbehandlingsprogram i datorn. Det är 

viktigt att eleverna lär sig redan från början att det inte är något konstigt 

att de gör olika saker på en och samma lektion. När eleverna kommer 

upp på högstadiet går det inte att sätta in och få någon elev att börja 

använda hjälpmedel i klassrummet. I högstadiet vill inte eleven vara 

annorlunda. 

 

7.1.2Analys 

Vid genomläsningen av utskrifterna så framkom att specialpedagogerna 

redovisade en diskrepans mellan elevers uppvisade avvikande beteende 

i klassrummet och orsaker till detta beteende. Ett konkret exempel på 

uppvisat beteende är att eleven följer efter läraren under hela lektionen. 

Orsaken till beteendet kan vara att eleven känner sig utanför eller har 

det trassligt hemma.  

 

Om det uppvisade beteendet är symtom på bakomliggande orsak så kan 

man som forskare undra varför pedagogerna korrigerar eleverna i 

klassrummet, vilket framkom i Lundgren (2006), Lofors-Nyblom 

(2009) och Samuelssons (2008) avhandlingar. Är det lärarens elevsyn 

eller är det, enligt Lindsjö (Kunskapskanalen 20110214), att lärarna är 

kvar i det pliktorienterade ledarskapet? I praktiken innebär ett 

pliktorienterat ledarskap att eleverna skall lyda pedagogen. Utifrån det 
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som specialpedagogerna berättade och vad ovanstående forskare 

kommit fram till så finns en benägenhet att dra slutsatsen att det 

pliktorienterade ledarskapet är det som är rådande i klassrummet. Skall 

eleverna ändra sig och bli pliktorienterade elever eller vem av parterna 

skall ändra sig? Kanske den mest motiverade att ändra sig, utifrån sitt 

professionella uppdrag, borde vara pedagogen.  

 

De elever som pedagogerna uppmärksammar är de elever som brister i 

den sociala normen dvs. hur elever bör uppträda i grupp (Börjesson 

1997). Detta kan kopplas samman med en specialpedagogs uttalande, 

att en elevs agerande sista veckan kan överspegla en hel termins lugn.  

Ogden (2003) menar att elever är sällan problematiska hela tiden. 

Utifrån detta uppstår nya frågor: Är det eleven som bär problemet eller 

är det ett uttryck för att pedagogen kanske inte mår bra.? Får eleverna 

klä skott för pedagogers dåliga hälsa och eventuella höga 

arbetsbelastning? 

 

Att eleverna blir problembärare kan bero på organisationen. 

Organisationen består ofta av en grupp individer som har makt att utse 

avvikare och bärare av problemen inom organisationen. Detta har 

Foucault (2008) beskrivit som att i en organisation kan 

disciplineringssystem fungera som ett maskineri genom hela 

organisationen. Om pedagogen utsätts i organisationen för att vara ett 

problem, hur agerar denna pedagog i klassrummet? Av ren 

överlevnadsinstinkt orkar pedagogen sannolikt inte se sig själv som 

bärare av problem utan förlägger dem i klassen på någon eller något, 

kanske eleverna. 

 

Det man kan ana är att det finns litet samarbete mellan de olika 

stadierna i skolan. Här kanske inte det viktigaste är att diskutera 

respektive elev utan vilka förutsättningar tidigare stadiet/stadier skall ge 

eleverna för att de skall klara det nya stadiet. Det kanske är här 

problemet ligger till avvikande beteende hos elever att de inte har getts 

förutsättningar för att klara nästa stadium.  

 

Pedagogernas tankegångar om eleverna som lata och specialpedagogen 

som tog eleven i försvar visar på att pedagogen arbetade utifrån den 

normativa tvångsmodellen dvs. pedagogen har makt att tycka att en 

elev är lat. Specialpedagogens uttalande kan kopplas till den 

normmodell som kallas för upplevelsemodellen vilken visar på att 

människor har förståelse för varandra (Baier & Svensson, 2009). 

Förståelse för eleven leder till en elevsyn som innebär att eleven har ett 

problem och inte att han/hon är ett problem. När eleven ses utifrån som 
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att ha ett problem så kan det möjligen ske en positiv förändring för 

eleven i skolan (Ekberg, 2010). Tyvärr så anser de flesta pedagogerna 

att eleverna är problemet. Detta överensstämmer med det Isaksson,  

(2009), Samuelsson, (2008), Ljusberg, (2009) och Ekberg, (2010) 

kommit fram till i sina studier dvs. att eleven ofta anses vara problemet.   

Utifrån detta är det inte svårt att dra slutsatsen; att om en pedagog anser  

att en elev har ett avvikande beteende och är ett problem, så är det 

osannolikt att det ska ske någon positiv förändring, för eleven i 

skolarbetet. Han/hon kommer troligen att förbli en elev med avvikande 

beteende under hela sin skoltid. 

 

Aspelin (1999) poängterar vikten av bemötande och det relationella  

perspektivet. Han menar att så fort pedagogen möter en elev så uppstår 

ett relationsspel där läraren är med och agerar. Talar inte pedagogen 

och eleven samma språk så kanske det inte blir en bra relation. När nu 

pedagogerna har lagt sig till med medelklasspråk och medel- 

klasstänkande, hur blir då relationen till de elever och föräldrar som  

inte har detta? Kopplas detta till Foucaults (2008b) maktteori, att det är 

viktigt att se till styrkeförhållandet i relationen samt att maktutövandet 

sker i individers tal (Lundberg, 2006), är det enkelt att konstatera vem 

som har makten. Frågan kan ställas vad som händer om pedagogen får 

en förälder från överklassen med sitt speciella språk och sin kultur. 

Kommer pedagogen att fortfarande försöka behålla makten eller 

kommer pedagogen bli den anpassningsbara och ge makten till 

föräldrarna? 

 

Många pedagoger har svårt att hantera vissa situationer i mötet med 

eleven och pedagogerna anser sig behöva leva upp till en viss roll som 

pedagog.  Detta var några orsaker till att pedagogerna inte klarade av att 

möta eleverna på ett bra sätt. Är det så att pedagogerna misslyckats med 

det Foucault kallar för den pastorala makten (Nilsson, 2008). Att inneha 

pastoral makt betyder att pedagogen har kontroll över eleverna. Det 

kanske är just detta att pedagogerna inte lyckas kvarhålla kontrollen 

över eleverna som är problemet. Detta i sin tur kan kopplas till det 

pliktorienterade ledarskapet. Kanske är det så enkelt att ett relationellt 

ledarskap skulle lösa många problem både för pedagoger och för 

eleverna.  

 

7.1.3 Sammanfattning 

Det som gör att pedagoger anser att en elev är avvikande är de yttre 

betingelserna dvs. hur eleven beter sig och då framförallt om han/hon 

stör pedagogen på något sätt. I de flesta fall så skiljer eleven ut sig från 
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andra elever, vilket innebär att de inte anses tillhöra genomsnittet eller 

det normala (Hydén, 2002; Börjesson, 1997; Foucault, 1987).  

De flesta av specialpedagogerna ansåg att det var läraren som på ett sätt 

inte klarade av alla elever. Ett signifikant uttryck för vad  

specialpedagogerna förmedlade är följande uttryck ”Det är olika för olika 

personer, kan jag tycka. En del har högre toleransnivå än andra, en del klarar 

situationer… tar inte det så personligt… de går… inte i klinch… de försöker 

själva analysera och förändra ”. Även Ekberg (2010) menar att synsättet 

pedagogen har är avgörande för om eleverna blir sedda och hörda.  

Samma tankegång är Aspelin (1999) inne på och menar att läraren är 

avgörande för skolprestationen.  

 

Många av specialpedagogerna ansåg att problemen låg hos 

pedagogerna men att det i vissa fall är svårt att avgöra om orsaken kan 

hänvisas till eleven eller läraren. De flesta specialpedagogerna var  

dock överens om att ”De flesta elever har kapacitet att lyckats men att de 

inte fått förutsättningarna”. 

 

Det är viktigt att poängtera, i detta sammanhang, att pedagogerna har 

ett svårhanterligt dilemma dvs. att anpassa undervisningen till varje 

elevs förutsättningar och på samma gång skall eleven klara målen för 

årskursen. Detta är speciellt besvärligt för de pedagoger som har elever 

med speciella behov.   

 

 

7.2 Specialpedagogens val av metoder 

 
Denna del av resultatet är den del som berör frågan vilka metoder 

specialpedagogen har för att utreda det som av pedagogen ansetts som 

avvikande beteende hos eleven.  

 

7.2.1 Resultat – specialpedagogernas berättelse 

De flesta av oss specialpedagoger ingår i ett elevhälsoteam som då ofta 

består av specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolläkare och 

psykolog. Skolläkare och skolpsykolog är inte alltid med utan 

konsulteras vid behov. Vi specialpedagoger har rektors förtroende och 

har hans/hennes mandat i gruppen. Pedagogen anmäler elevärendet 

skriftligt till teamet och pedagogen kan få delta i teamets möte när 

deras elevärende tas upp. Pedagogens närvaro är för att delta i 

diskussionen men främst för att lämna kompletterande uppgifter i 

ärendet. Efter diskussion så beslutar vi i teamet om vilka åtgärder som 

skall vidtas. Det är bra om pedagogen lyfter elevproblemet som en 

frågeställning. Detta utifrån att pedagogen då tvingas till att tänka över 
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ärendet. Detta leder till att pedagogen blir mer delaktig och är en del av 

ärendet så länge det är aktuellt. Naturligtvis får eleven vara med och  

delta i mötet om han/hon vill och kan.  

 

En specialpedagog beskriver sitt arbete i elevhälsoteamet som följande: 
Det är viktigt att du har med dig den bilden att vi tar emot 

dilemman, svårigheter i form av dialogmöten och sen vrider 

och vänder vi tillsammans och ställer fördjupande frågor till  

pedagogen eller pedagoggruppen … det kan vara… två och 

tre kommer … beror på och det brukar mynna ut i antingen så 

att går det dillemmat tillbaka till pedagogen  

… och pröva vissa saker för att… eller så känner vi att det är 

jättebra att det kommer någon utifrån exempel en 

specialpedagog och gör en kartläggning  

 

Endast i undantagsfall, kan pedagogen anmäla ärende till oss 

specialpedagoger muntligt och då gäller det bara s.k. lättare ärenden. Är 

det en muntlig anmälan så gör vi bara en enklare utredning ex. en 

klassrumsobservation. Detta i sin tur kan resultera i en diskussion 

mellan pedagog och mig som specialpedagog. Finner inte pedagogen 

och jag någon lösning på ärendet så lämnar pedagogen en anmälan till 

elevhälsoteamet. Finns det ett åtgärdsprogram på eleven så skall det 

finnas med i dokumentationen till elevhälsoteamet. Vi i teamet tittar på 

åtgärdsprogrammet och ser så att pedagogen bara tagit upp ett problem 

i taget och att det som skulle åtgärdas varit så konkret formulerat att det 

varit uppnåeligt. Åtgärdsprogrammet är en del i utredningen.  

 

Det finns manualer som vi kan ta hjälp av när vi utreder en elev med 

avvikande beteende. Både utifrån att vi inte ska glömma något men 

främst för att det skall bli en så likartad utredning som möjligt. Att göra 

en total kartläggning av en elev, dvs. socialt och kunskapsmässigt, 

kräver mycket arbete och tar mycket tid. En total kartläggning mynnar 

ut i ett 12-sidigt dokument. En utredning på bara avvikande beteende är 

inte alls lika stor. På grund av att vissa elever har så stora 

kartläggningar kan det hända att elever ibland får vänta i fyra månader 

på att deras ärende skall utredas. 

 

Någon gång under utredningen så har vi specialpedagoger alltid ett 

enskilt samtal med eleven och så gör vi klassrumsobservationer. 

Klassrumsobservationerna kan ske före eller efter att teamet tagit upp 

ärendet. Går vi ut före teamet tagit upp det, så är det för att skaffa oss 

en egen uppfattning om ärendet. Klassrumsobservationerna är viktig för 

att se hur pedagogen fungerar i klassrummet och hur eleven/eleverna 

skapar relationer. Vi iakttar samspelet mellan eleverna, eleven och  
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pedagogen samt hur eleven i fråga tar in information och elevens för 

inlärning. Förutom detta så tittar vi även på pedagogens upplägg och 

struktur. Vissa av oss specialpedagoger tar självbildsformulär till hjälp i 

utredningen, dvs. att föräldrar och elever får fylla i ett formulär om hur 

eleven och föräldrarna uppfattar eleven.  

Några av oss tar in information om eleven genom att tala med andra 

vuxna på skolan, studera eleven på rasterna och i matsalen. Så fort ett 

ärende aktualiserats och det kan vara innan det tagits upp i teamet, så  

kontaktar vi föräldrarna 

 

En annan specifik metod som förekommer är Matime filmning. Matime 

betyder av egen kraft. En metod som visar pedagogen hur pedagogen  

och eleven/eleverna agerar i klassrummet. Matime innebär att  

pedagogen, utifrån ett dilemma eller frågeställning, får hjälp att bena ut 

problemet med hjälp av filmning. Bland oss specialpedagoger finns en 

utbildad matime- pedagog. Pedagogen filmas av matimepedagogen och 

tillsammans ser, pedagog och matimepedagogen, sekvenser från 

filmningen och analyserar vad som händer, beskriver vad som händer 

och ställer frågor utifrån det som visas. Inspelningen möjliggör att se 

vad som är bra och se på vad som kanske inte är så gynnsamt för 

eleven. Inspelningen är innehållsrik för den visar hur 

pedagog/elev/elever pratar, tänker, agerar osv.  Matimepedagogen kan 

utmana pedagogen att gå hem och träna, på det som inte fungerade i 

klassrummet, de närmaste två veckorna. Därefter kommer 

matimepedagogen tillbaka och filmar igen och ser om det har hänt 

någonting. Matimeinspelning och vad som kommer fram är mellan den 

som spelar in och den som spelas in. Inspelningen och det som 

framkommer sker i största förtroende och vad som händer under 

inspelningen och resultatet redovisas inte till någon annan. Inspelningen 

är ett erbjudande och pedagogen tvingas inte att delta . Det positiva 

med inspelningen är att pedagogen får feedback på sin pedagogroll 

vilket leder till förändring för eleven/eleverna. 

 

7.2.2 Analys 

Är elevhälsoteamet en maktfaktor som är produktiv eller repressiv? Det 

alla bör vara medvetna om är att makten tar kontroll över människans 

inre kontroll (Sjöberg, 2011). Man kan reflektera över maktrelationen 

och styrkeförhållandet mellan pedagogen och elevhälsoteamet. Det kan 

möjligen bli så som Baier & Svensson (2009) skriver, att om 

pedagogen tvingas av elevhälsoteamet att ändra sin norm och sitt 

handlande så påverkar detta sedan pedagogens sätt att vara mot 

eleverna så att även eleven/eleverna skall ändra sitt beteende efter 

pedagogen, dvs. elevhälsoteamet. En fråga som uppstår är om 
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elevhälsoteamet ingår som en maktfaktor i organisationen och om 

elevhälsoteamet är medvetet om den lagstiftning som styr skolans 

arbete.  Problemet med elevhälsoteamet kan vara sekretessen, eftersom 

så olika kategorier ingår och med den olik sekretess. En kritisk fråga är 

hur elevhälsoteamet löser problemet om en elev blir mobbad och mår 

psykiskt dåligt. Kan eleven vara hemma på grund av psykisk ohälsa 

eller skall eleven tvingas till skolan utifrån skolplikten?  En intressant 

faktor är hur vi som specialpedagoger kan värna om eleven och på 

vilken sida skall vi ställa oss.  

 

Att pedagogerna skulle lämna in skriftlig anmälan om de elevärendena  

som skulle behandlas i elevhälsoteamen såg vissa specialpedagoger 

som en förutsättning för att alla elevärenden skulle behandlas lika. Det 

finns risker med att elevärende förmedlades muntligt för att det då lätt 

blir den pedagog som talar mest och är mest övertygande som får mest 

hjälp. Här är en tydlig indikation på att vissa pedagoger har mer makt 

än andra och att inte tillhöra normaliteten kan ge vinst. Detta visar på 

att normen kan vara en indikator på värde och som kan utöva makt 

(Baier & Svensson, 2009). Det går att dra slutsatsen att som pedagog 

kan det vara en vinst att vara lite av en avvikare men som elev i 

klassrummet är vinstprognosen inte lika hög.  

 

Vissa specialpedagoger hade manualer som de gick efter, en fullständig 

utredning ledde till ett 12- sidigt dokument och en elev kunde få vänta i 

4 månader på att få en utredning. En fråga som kan ställas är: handlar 

detta om elever som skolans personal träffar varje dag? Hade det gällt 

en utredning som en professionell skulle göra på en helt främmande 

person är det förståeligt, men här handlar det om en liten människa som 

är i skolan varje dag och träffar samma personer nästan varje dag. Har 

pedagogerna glömt att se eleverna? Det kanske är så att det inte är 

storleken på klasserna utan det sammanlagda antalet elever under en 

dag som är problemet för pedagogen. Det kan tyckas märkligt att 

pedagogerna inte kan se det Lindsjö (Kunskapskanalen 200110214) 

poängterade, dvs. vikten av att pedagoger måste ta reda på om eleven 

kan skapa relationer och att specialpedagoger måste ut i klassrummen 

och göra klassrumsobservationer för att se om eleverna kan skapa 

relationer. Det kan tyckas ingå i pedagogernas arbete att även  

pedagogen skulle kunna se om arbetssätt och arbetsform är anpassat till 

eleven (a.a.). 

 

En specialpedagog menade att diagnoser inte var nödvändiga för eleven 

för den talade inte om elevens behov i klassrummet. Det viktigaste var 

att se hur eleven fungerade och vilka behov eleven hade. Även Lindsjö 
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(Kunskapskanalen 20110214) framhöll detta, att pedagogerna måste se 

vilka funktioner eleven har och inte begära mer än eleven kan klara. 

Konsekvenserna för eleverna blir förödande om pedagogen inte har 

detta som fokus. Att ideligen begära mer av en elev än han/hon klarar 

av leder bara till en misslyckad elev.  

 

Matimeinspelning kan ses som en metod som riktar sig till pedagoger. 

När pedagogen undervisar så är det två parter och utifrån denna 

utgångspunkt berörs eleven av hur pedagogen agerar i klassrummet. Att  

ta med Matimeinspelning som en metod som specialpedagogen 

använder för att utreda avvikande beteende hos en elev kan ses som att 

pedagogens agerande kan leda till en följdverkan som innebär att 

eleven får ett avvikande beteende. Genom filmningen kan pedagogen 

själv se sitt agerande och bli varse sina för- och nackdelar och vad  

han/hon kan trigga igång och få kunskap om detta. Matime 

inspelningen kunde även tas upp under rubriken Förändring för eleven, 

för pedagogens insikt om sitt agerande i klassrummet kan leda till 

förändring för eleven. 

 

7.2.3 Sammanfattning 

Det var elevhälsoteamet inom respektive skola/kommun som beslutade 

om hur och vad som skulle göras med eleven när en pedagog anmält en 

elev som avvikande till teamet. Ofta var det specialpedagogen som 

hade hand om utredningen. Samtliga specialpedagoger gjorde någon 

form av klassrumsobservationer för att få en bild av elevens situation i 

klassrummet.  

 

Några specialpedagoger följde manualer som fanns för hur de skulle gå 

tillväga i ärenden som handlade om avvikande elever. Det fanns ytterst 

få alternativa utredningsformer.  

 

En alternativ utredningsform var Matime inspelningen som kan leda till 

att problemen löses av de personer som är inblandade och även om 

problemen inte kan lösas helt så kan det innebära en förbättring. Ligger 

problemet hos eleven så kommer även det fram i inspelningen, vilket 

kan komma pedagogen till godo. Problemen med elever måste lösas av 

de personer som har störst motivation och det måste ju vara de 

professionella. Genom att pedagogerna får fungerande metoder och att 

problemet löses där det uppstår så sviker pedagogerna inte eleverna 

(Börjesson & Palmblad, 2003). 
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7.3 Förändring för elev efter utredning 

 
Ett av arbetets syften är att redovisa vilka konkreta åtgärder 

utredningen leder till. Med andra ord handlar det om vad som händer 

med eleven sedan utredningen är genomförd.   

 

7.3.1 Resultat – Specialpedagogernas berättelse 

Det bästa är om eleven är kvar i klassrummet för kamratgruppen blir ett  

stöd för eleven. Tyvärr så klarar vi oftast inte att ha kvar eleven i 

klassrummet utan vi har särlösningar när det blir problem. För att 

eleven skall kunna vara kvar i befintligt klassrum så inreder vi en del i 

klassrummet efter elevens behov. 

 

När en elev upplevs problematisk, så löser pedagogen/pedagogerna  

problemet med att eleven får vistas i en mindre undervisningsgrupp viss 

del av dagen men att eleven skall vara den mesta tiden i klassrummet. 

Det finns en risk, när pedagogerna tar ut eleven från klassrummet, att 

eleven missar lektioner och teoretiska genomgångar. Så fort en elev har 

lämnat sin klass och hamnat i liten grupp hos en specialpedagog så 

släpper oftast ordinarie pedagogen eleven. Pedagogen överlämnar både 

planering och betygsättning till specialpedagogen/pedagogen för den 

lilla gruppen och det är svårt att få pedagogen att ta emot eleven igen.  

 

Föräldrar kan både motverka och framtvinga att en elev skall vistas 

utanför klassrummet t.ex. i liten grupp. Vissa föräldrar motsätter sig att 

deras barn flyttas från klassen för att vara i en mindre 

undervisningsgrupp även om det bara gäller vissa timmar. I andra fall 

så kan andra elevers föräldrar försöka tvinga skolan att flytta en elev. I 

båda fallen beror reaktionerna oftast på att föräldrarna har fått för lite 

information. Det är också viktigt att förstå att föräldrars kultur kan 

spela in i föräldrars agerande. Inom vissa kulturer är skammen över att 

en dotter/son går om en klass större än att tillgodose barnets behov. 

 

Ibland så finns det elever som agerar så att de exkluderas av sina 

klasskamrater. Det kan handla om att eleven har ett sätt mot 

klasskamraterna som leder till att klasskamraterna tröttnar och utesluter 

eleven. Ett annat scenario är när ett par elever straffar ut sig själv från 

klassen. För inte så länge sedan hade vi ett par elever som straffade ut 

sig själva genom att trakassera och utnyttja och störa, vilket ledde till 

att de andra klasskompisarna var så trötta, arga på dessa elever att de 

ville inte ha med dessa elever att göra. Detta är två exempel på hur 

elevgruppen kan överta makten 
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Det finns vissa elever som inte kan vara kvar alla lektioner för de 

behöver stöd som kan störa kamraterna, dit hör elever med 

talsvårigheter som kan behöva öva talet. Det är viktigt att när en elev 

behöver stöd, att hjälpen sätts in så tidigt som möjligt. Det gäller inte 

bara för eleven själv utan påverkar kamraternas syn på stödinsatsen. I 

de yngre åldrarna tycker kamraterna inte det är så konstigt att någon har 

hjälpmedel eller går ifrån för att öva något. Samma sak skulle vara 

omöjligt att införa i högstadiet, eleven skulle vägra. Liksom tidigare 

visar detta, att eleverna har förståelse för varandra om möjligheternas 

ges till eleverna.  

 

En annan faktor som spelar in är att vi specialpedagoger kan hindra 

genom vårt tänkande. Att vi pedagoger är rädda för att det skall bli en 

särbehandling och ibland skapar problem där det inte finns problem. 

Detta är ett tydligt exempel på att det inte bara är pedagogen som  

handlar utifrån vad han/hon tycker är normalt utan det gör även vi 

specialpedagoger.  

 

Skolan kan hjälpa eleven på olika sätt, ett sätt är att erbjuda eleven en 

coach eller en mentor. Hur mentorskapet eller coachningen skall gå till 

får mentorn/ coachen och eleven komma överens om. Ett annat sätt är 

att utbilda elever och pedagoger i strategier som leder till att de kan på 

ett effektivt sätt möta sin egen aggressivitet och aggressivitet hos andra. 

Till sin hjälp använder vi Skol-Komet. Även eleven erbjuds att lära sig 

strategier för att hantera sin egen ilska och aggressivitet.   

På vissa skolor finns det elever som inte får den hjälp de behöver pga 

av bristande kunskap. Ett exempel på detta belyser en specialpedagog 

på följande sätt  
”Ta det här exemplet … de här eleverna med ADHD behöver 

inte vara en diagnos utan kan vara beteendet och så där… och 

vi har inga på skolan som kan det här … Det är beteendevetare  

eller socionom som kan detta … Där har vi mycket kvar. 

… Jag har precis jobbat med det här och börjat skriva de  

här social åtgärdsprogrammen och sen ska man ha någon som  

ska träna med eleven och vem ska göra det… det är frågan?” 

 

”Det som ses av pedagoger idag som utanför det normala, kan i framtiden, 

kanske ses om det normala”, uttryckte sig en annan specialpedagog. 

 

En ny strategi som vi börjat med är studieverkstäder. Till 

studieverkstäderna kan alla elever gå men framförallt är de till för de 

elever som tycker att det är svårt eller inte klarar av sin skolsituation. 

Dessa studieverkstäder är bemannade med de ordinarie pedagogerna .  
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Vitsen med att det är de ordinarie pedagogerna, är att eleverna känner 

pedagogen och pedagogen vet vilken hjälp eleven behöver.  

 

Elevers oro kan påverka agerandet i klassrummet Ett sätt att motverka 

att eleverna blir oroliga för att de inte förstått en lektion eller varit 

frånvarande är att pedagogerna kan spela in lektionen. Den inspelade 

lektionen kan läggas ut på en lärplattform om skolan har det eller att 

den inspelade lektionen lånas ut till eleverna. Ett annat orosmoment för 

eleverna är proven. Det finns många pedagoger som är kvar i att 

kunskap bara kan mätas genom skriftliga prov. En del elever lyckas 

bättre när de får redovisa sina kunskaper i andra redovisningsformer, 

som ex. videoinspelning eller i grupparbetsform. Det viktiga och som 

måste poängteras är att titta på elevens hela situation och vilken hjälp 

eleven behöver.   

 

Hur man kommer till rätta med oroliga elever och avvikande elever 

beror mycket på skolans organisation eller som en kollega till mig 

uttryckte det: 
”viktigaste jag tror att med en bra organisation och framför allt 

med en bra ledare så kan man garantera en… jag tror på botten 

up perspektivet … att människor får förändra sig själva … och 

att de blir aktiva i processen… att det är vi som kan förändra… 

Får man med sig personalen händer det saker då blir det.” 

 

7.3.2 Analys 

Att göra en särlösning i klassrummet kan leda till en exkludering i 

inkluderingens anda. Är det bättre att vara exkluderad i klassrummet än 

utanför klassrummet? När en elev behöver och använder en särlösning,  

t.ex. att sitta för sig själv i ett hörn med hörlurar för att slippa externt  

ljud eller får datorstöd, innebär det då inte alltid en exkludering från 

normaliteten?  Begreppen exkludering eller inkludering kan möjligen  

ersättas med ord som synsätt eller elevsyn. Kanske går det att ta fasta 

på det Hydén (2002) talar om, att vissa personer inte är onormala utan  

att vissa personer är mer annorlunda än andra. Att vara annorlunda kan 

då möjligen bli positivt och ses som något exklusivt. Vilka blir 

konsekvenserna då för våra avvikande elever om de ses som en 

exklusiv skara som berikar klassen istället för att störa? 

 

Att ta ut en elev från den ordinarie klassen kan ses som ett 

disciplineringssystem i arbetet. Det kan också ses som att skolan  

rangordnar eleverna och på det sättet visar på vad som är normalt, 

vilket i förlängningen leder till homogenitet som i sin tur visar och gör 

avvikelsen mätbar (Foucault, 1987). Det är lätt att räkna hur många 

elever som finns i olika undervisningsgrupper. Man kan fråga sig om 
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det är pedagogerna som skall styra vad som skall anses som normalt 

och avvikande i samhället, vilka förutsättningar som skall ges till dem 

som kanske finns i normalitetens gränsland och vem har gett 

pedagogerna mandatet att tolka normalitet?  

 

I vissa kulturer är det skambelagt att sonen/dottern skall gå om ett år i 

skolan. Detta visar på maktrelationer är ständigt närvarande och leder 

till föränderliga styrkeförhållanden (Sjöberg, 2011). Det är inte bara 

pedagoger, elever och föräldrar utan till och med kulturen inrymmer ett 

maktperspektiv som vi pedagoger bör/måste ta hänsyn till. 
 

Både när en elev agerar så att klasskamraterna exkluderar eleven och 

när elever straffar ut sig själv kan ses som två exempel på hur 

elevgruppen kan överta makten. Det viktigaste är kanske att här  

diskutera hur olikheter skall hanteras och att normen kan användas som 

kontroll och styrning och se det som en del i social sammanhållning 

och integration (Baier & Svensson, 2009). De elever som här 

exkluderade en kamrat eller de som straffade ut sig, vad var deras vinst 

och vad lärde sig dessa elever? För att få din vilja igenom dvs. att ta 

makten över situationen, kan du vara hur inhuman du vill. Att 

klassificera ett beteende som avvikande beteende kan vara en anledning 

för pedagogen att bli av med orosmoment men även att eleven som 

avvikare har vinster att få. Finns detta resonemang eller dessa 

tankargångar hos pedagoger om en elev är tillräckligt avvikande, så kan 

man bli av med honom/henne och då är mitt problem löst. Det 

viktigaste är kanske att här diskutera hur olikheter skall hanteras och att 

normen kan användas som kontroll och styrning och se det som en del i 

social sammanhållning och integration (Baier & Svensson, 2009). 

Lindsjö (Kunskapskanalen, 20110214) poängterade att just elevgruppen 

kan generera spänningar i klassrummet. Vad händer med 

undervisningen om pedagogerna inte tar tag och reder ut elevgruppens 

spänningar? Det kanske redan idag finns elevmaffia på våra skolor som 

pedagogerna är rädda för och som styr både undervisning och betyg. 

 

Ovanstående resonemang, om elever som maktfaktor, kan stämma in på 

detta resonemang t.ex. om en elev får ett hjälpmedel. Får eleven ett 

hjälpmedel i högstadiet så vägrar eleven att använda det för att det finns 

en risk att bli utsatt för kamraternas kommentarer och eleverna vill inte 

vara annorlunda. Detta resonemang finns inte i de lägre åldrarna där 

eleverna ser olikheterna som något naturligt i vardagen. Utifrån detta 

resonemang kan man ställa sig frågan, när ett insättande av ett 

pedagogiskt hjälpmedel blir en riskfaktor för eleven för att bli utsatt för 

trakasserier. Eleverna har förståelse för varandra om de ges möjlighet 
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till detta, menar Baier & Svensson (2009). Är det så att vi inte gett 

klasskamraterna möjligheter till förståelse? Är vi pedagoger och 

specialpedagoger så rädda att särbehandla att vi därför inte gör allt det 

vi tänker? Detta är ett tydligt exempel på att det inte bara är pedagogen 

som handlar utifrån vad han/hon tycker är normalt utan det gör även 

specialpedagogen. Det viktiga i sammanhanget är att vårt sätt att se på 

normalitet och vara medveten om att det sitter i vår tankevärld (Ogden, 

2003: Isaksson, 2009: Bartholdsson, 2007: Lundgren, 2006: Ahlén, 

2011). 

 

Det var positivt att skolan kunde erbjuda lösning ex. Skol-Komet, som 

kunde leda till förändring för eleven utan att eleven behöver exkluderas 

och som eleven kunde ha nytta av i andra sammanhang. Det intressanta 

var att både elever och pedagoger och föräldrar kunde gå Skol-Komet. 

Karlberg (2011) visar på att Skol-Komet verkligen fungerar och 

motverkar uppförandestörningar i klassrummet. Här finns det verktyg 

som fungerar, varför används de inte över allt? Man kan undra över om 

pedagoger och specialpedagoger är så fokuserade vid var, vad, hur och 

när uppför sig eleven illa så att de glömmer att försöka finna lösningar 

som kan förbättra situationen. Blir elevens uppförande samtalsämnet 

istället för alternativ pedagogik och metodik. Kan det vara så som 

Fields (2004) menar att vi exkluderar eleverna lite för snabbt, att 

eleverna behöver inte vara så avvikande för att det skall leda till att 

eleven får lämna klassrummet? Kanske pedagogerna kunde föra egna 

dagböcker på vilka elever och uppförande hos eleverna som pedagogen 

tycker är avvikande och som leder till sanktioner. Det kanske är så att  

elevens agerande inte är så avvikande egentligen, utan det är 

pedagogens tolkning av situation som är ett större problem. En 

förutsättning för en god relation mellan elev och pedagog är att 

problemlösningen får rätt fokus. Vilket i sin tur kan leda till att både 

eleven och pedagogen mår bra. 

 

7.3.3 Sammanfattning 

Alla är överens om att det bästa för eleven är att eleven är kvar i 

klassrummet med sina kamrater och får hjälp i befintlig miljö. Tyvärr är 

det få elever som får vara kvar i klassrummet.  Det finns många hinder 

och det finns krafter som motverkar just detta att eleven skall vara 

inkluderad i klassen och klasrummet.  

 

Idag har vissa skolor börjat titta på och använder sig av metoder som 

kan påverka elevernas avvikande och ibland utagerande beteende i en 

positiv riktning och som eleven inte bara har nytta av i skolan utan även 

i andra sammanhang. 
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Vi får inte glömma, att det finns ett mycket litet antal elever som ”fått 

alla resurser som finns men ändå så hjälpte det inte”. Den fråga som 

kan ställas är om dessa elever fått rätt hjälp och om specialpedagogen 

använde rätt metoder vid utredningen av eleven. 

 

 

8. Diskussion 
 
Utifrån denna studies titel, ”Att ha ett problem eller att vara ett – 

specialpedagogisk metoder vid avvikande beteende hos elever”, kan  

man ställa frågan: Vem är det som har eller är det egentliga problemet i 

klassrummet, eleven eller pedagogen? Kanske är detta en frågeställning 

för vidare forskning. Syftet med denna studie är; kartlägga och kritiskt 

granska vilka metoder som specialpedagogen använder för att utreda 

elevers avvikande beteende, utifrån pedagogens egen tolkningsram, 

samt om utredningen sedan leder till någon konkret förändring för 

eleven .  

 

I denna del av studien är min förhoppning att utifrån studiens olika 

delar, syfte, tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och metod 

samt till dessa delar knyta resultatet och utifrån det göra en diskussion.  

De rubriker som återfinns i denna del är samma rubriker som finns 

under teoretiska utgångspunkter och resultatdelen. Rubrikerna är: 

metod, normalitet, problembeteende, makt och resultat med 

underrubrikerna elevers påtalade avvikande beteende, 

specialpedagogiska metoder, förändring för eleven efter utredning samt 

övrigt 

 

 

8.1 Metod 

 
Vilken sanningshalt finns i de svar som redovisas i denna studie? För att 

säkerställa berättelserna sanningshalt, om personerna handlade som de 

beskrev i sina berättelser eller att personerna återgav sanningsenliga 

svar, så hade studien behövt en pragmatisk validering vilket innebär  

observationer av handlandet (Kvale, 1997). Detta kan diskuteras ur en  

etisk synvinkel och skall vi som forskare/intervjuare ifrågasätta 

information? Leder denna skeptiska tankegång till distansering till 

berättelserna så det innebär att de till slut inte har ett värde om de inte 

praktiskt valideras. Hur skulle respondenterna uppleva forskarens 
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ifrågasättande attityd? Även om svaren inte är helt objektivt 

sanningsenliga kanske den nya berättelsen kan leda till en förändring för 

elever och pedagoger. Denna förändring kan i sin tur vara bättre än en 

kontrollerad berättelses förändring.  

 

När intervjuerna startade och specialpedagogerna fick klart för sig att  

min intention var deras berättelse och inte att få färdiga svar på ett antal 

frågor, infann sig en känsla av oro. Fastän metoden förklarats vid första 

kontakten i telefonen så behövdes en förklaring av den narrativa 

intervjumetoden för respondenter vid intervjutillfället. Metoden fick en 

positiv respons av samtliga intervjupersoner. Den fråga man kan ställa 

sig är om processen i denna studie hade lett till ett annat resultat om 

intervjupersonerna fått färdiga frågeställningar. Just genom att 

intervjupersonerna och deras berättelser fick all uppmärksamhet och 

mina summeringar i intervjun var en vidimering på att jag förstått rätt 

blev uppmärksamheten helt fokuserad på intervjupersonerna och deras 

berättelser. Detta ledde till att min fokus var riktat mot personerna som 

berättare och inte för att de skulle leverera färdiga svar. Intervjuerna 

kändes också avspända och några av intervjupersonerna hade förberett 

sig med olika sorters anteckningar. Nu kunde intervjupersonerna följa 

sina anteckningar i sin egen takt och ordning. Detta ledde till att mer 

information på ett naturligt sätt delgavs mig. Med detta som bakgrund 

förespråkar jag den narrativa metoden som metod. 

 

Att göra en ordagrann utskrift med alla pauser och små-ljud var 

tidsödande men berikade arbetet.  Jag kunde gå tillbaka både till 

bandinspelningen och till utskriften för att se om resultatet 

överensstämde med det intervjupersonen menade och sa. Det är lätt att 

lägga in sina egna värderingar när man tolkar eller skriver ut en 

intervju. Att läsa en text med alla småord berikar läsaren, men på 

samma gång så upplevde jag att jag åter förflyttades till intervjun. Det 

är en förutsättning, när man använder den narrativa metoden att göra 

utskriften så exakt som möjligt för att göra rättvisa av respondenternas 

berättelser och motverka egna vinklingar. Under utskriften och vid 

genomläsningen framkom faktorer i berättelserna som hade varit dolda. 

En av specialpedagogerna berättar att ” Jag tror att det är lärare som inte  

klarar hantera de besvärliga eleverna” och sedan lite senare berättar samma  

specialpedagog att ”det är eleverna som har problem”. Vad 

specialpedagogen menade är svårt att tolka i efterhand. 

Specialpedagogen kanske inte var medveten eller hade tänkt igenom sitt 

ställningstagande. Här kanske det kunde ha varit bra med en pragmatisk 

validering. 
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Genom att delvis återge resultat ordagrant visar på vilka svårigheter och 

möjligheter som finnas i att redovisa samtal. Det visar också på vilka 

tolkningsmöjligheter som finns när man som skribent redovisar 

intervjuer. Eftersom det finns kritik från forskarsamhället mot den 

narrativa metoden, samtalet, så finns större fokus på att vara opartisk 

och professionell. Denna fokusering kanske inte finns när andra 

intervju metoder används. Även om det kan vara svårt för läsaren att 

läsa ett ordagrant återgivet resultat, så är min förhoppning, att det kan 

väcka reflektioner kring samtalet men framförallt som intervjuform. 

Vilken sanning är det vi redovisar om vi inte först transkriberar 

ordagrant? Detta kan man i sin tur koppla till klassrummet, vilken 

sanning är det pedagogen hör? 

 

 

8.2 Normalitet 

 
I teoriavsnittet i denna studie så framkom det att det är respektive 

pedagog som avgör vilket normsystem som gäller i klassrummet ( 

Lundgren, 2006, Bartholdsson, 2007, Samuelsson, 2008). Vilket 

överensstämmer med dennas studies resultat dvs. att det var 

pedagogerna som avgjorde vilka elever som ansågs vara avvikande.  

 

Tänk om man inte hade vokabulären eller tankarna om att det finns 

avvikande beteende eller onormala elever utan pedagogerna såg alla 

elever som normala och normalitetens vidvinkel var större. Att 

pedagogerna såg eleverna som olika och inte annorlunda.  

Tyngdpunkten kunde förväntas flyttas från det personliga till att ligga 

på effekterna av olikheten och hur denna olikhet skall hanteras som ett  

praktiskt problem både för personen själv och för hennes omgivning. 

(Hydén, 2002). Vilka metoder skulle då vara adekvata för 

specialpedagogen när han/hon skulle ta reda elevens olikhet? Skulle det 

behövas någon metod alls eller skulle fokuset vara förändrat? Varför 

skall vi stämpla och göra barn/elever till avvikare och anse dem 

annorlunda innan de ens nått tonåren? 

 

Skolan kanske skulle börja analysera sin egen verksamhet. 

Utgångspunkten för skolans analys kanske kan utgå från det Ogden 

(2003) skriver ”Lärarens beteende i klassen påverkas av samarbetet med 

kolleger och skolledning och eleverna beteende präglas av centrala 

förhållningssätt och normer i elevkulturen på skolan”(a.a., sid. 139). 

Variationsbredden hos eleverna kanske skulle kunna hanteras om 

pedagogerna och skolorna hade ett genomarbetat förhållningssätt som 

byggde på ett gemensamt fungerande normsystem  
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8.3 Problembeteende  

 
Precis som i resultatet i denna studie så kommer det inte bara handla om 

problembeteende utan även visa på eventuella orsaker som i 

förlängningen kan skapa avvikande beteende hos elever. Det är 

intressant att fråga sig, vilket fokus pedagoger och specialpedagoger har 

på avvikande elever och vilka metoder specialpedagogen använder för 

att utreda. Specialpedagogerna har en vidare fokus när de ser på 

avvikande elever än pedagogerna. Samtliga specialpedagoger ansåg att 

elevernas problem till största delen var orsakat av miljön och 

organisationen. Men när specialpedagogerna berättade om eleverna och 

beskrev hur pedagogerna reagerade och agerade, så kunde jag utläsa att 

pedagogerna ansåg att problemen låg hos eleven och att skolan inte var 

problemet. Ett uttryck för detta är en specialpedagogs uttalande ”lärare 

framförallt i skolan har på nått sätt….att de är så vana vid att  få barnen 

utredda. Vad det än är …en psykologutredning”. Detta kan ju hänga ihop 

med den verklighet som pedagogen lever i och som framkom i 

berättelserna, att det är enklare att få resurser om det finns ett läkarintyg 

eller ett psykologintyg. Får en avvikande elev en diagnos så innebär det 

att jag som pedagog inte behöver förändra mitt sätt i klassrummet. En 

diagnos på en elev innebär att eleven är problemet och att jag som 

pedagog kan få förstärkning i klassen. Kan förstärkningen i sig vara 

målet för pedagogen när pedagogerna diskuterar elever?   

 

Utifrån nuvarande skolform, att vi går i ettan och sedan tvåan osv., så 

kanske det inte spelar någon roll vilken pedagogik som pedagogerna 

använder i mellanstadiet och högstadiet, för elevens förutsättningar att 

klara sig finns inte. Är det för lite specialpedagoghjälp i lågstadiet och 

början av mellanstadiet? Det viktigaste är att ge eleverna förutsättningar 

för att klara sig. Kanske en lösning på avvikande beteende och val av 

specialpedagogiska metoder skall fokuseras på att ge eleverna 

förutsättningar att klara skolan. Detta kanske handlar om det Lindsjö 

(Kunskapskanalen 20110214) talar om, elevernas grundfunktion. De 

specialpedagogiska insatserna kanske mer skall fokuseras på elevens 

förutsättningar för inlärning och samarbete med kamraterna.  

 

 

8.4 Makt 

 
I studien har ett försök gjorts att definiera makten, och främst har jag  

rört mig på den enskildes handlingsarena och som Foucault kallade 

lokal härd. Det kanske är viktigt att poängtera att när vi talar om makt 
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och styrning så är det inte bara eleverna som kan avses, utan styrningen 

kan även gälla pedagoger, specialpedagoger osv. En annan fråga är när 

man talar om Foucault och hans maktteori: är den översättningsbar på 

dagens svenska skola? Kan vi i valfrihetens Sverige diskutera makt 

utifrån lydnad och foglighet? Tillhör inte det ett annat samhälle? Utgår 

vi från de avvikande elevernas perspektiv så kan man inte skönja 

mycket valfrihet inom skolans ram. Även om du som elev är mobbad 

och i övrigt misslyckas i skolan så finns en lagstiftning som tvingar dig 

som elev till skolan. Den diskussion som kanske skall föras inom skolan 

gäller hur lydiga och hur fogliga skall eleverna vara och vilken elevsyn 

och kunskapssyn pedagogen har. Foucaults (1987) maktteori är en grund  

att utgå ifrån, men den är inte i alla stycken översättningsbar i dagens 

samhälle.  Jag kan dock se att den kan fungera som ett underlag för 

skolutveckling och som ett hjälpmedel för att påbörja diskussioner i och 

utanför klassrummen.  

 

Analyseras arbetet utifrån maktperspektivet så kan faktiskt olika 

maktperspektiv framträda. När pedagogen tolkar en elev som avvikande 

så kan detta ses som ett maktutövande.  Pedagoger tillhör en av de 

yrkesgrupper som har rätten eller makten att klassificera vad som är 

normalt eller avvikande. De metoder som specialpedagogen använder är 

också en form av makt, makten att erbjuda något. Hon/han kan påverkas 

i sina val av andra faktorer som ekonomi, utarbetad praxis, eller att 

verkställa ett gruppbeslut. Det finns också en makt i att se var problemet 

ligger eller underlåta sig att se. Konkreta förändringar för eleven är ju 

förenat med maktutövande. Vilken hjälp kommer eleven att erbjudas 

och kommer eleven får vara kvar i klassrummet? Specialpedagogen har 

makten att lägga problemet på eleven, kollegan, kamraterna, 

organisationen osv. Den centrala fråga är vem som kommer att få stå för 

problemet.  

 

Maktutövning kan ske på många olika sätt bl.a. genom reglering, ex. att 

eleverna måste gå i skola.. Däremot finns ingen reglering mot att 

pedagogerna betraktar elever som avvikande. (Foucault, 2008). 

 

Foucaults maktteori kan man koppla till läroplanerna och att 

statsmakten styr lärarna. Man kan se att pedagogerna låter sig styras 

fastän de kanske ser och vet att det leder till en elevs misslyckande.  

Vem har makten i dilemmat att eleven inte klarar målen och att 

pedagogen skall arbeta för att eleven skall uppnå läroplanens mål? 

Det man kan fråga sig varför inte pedagogerna gör mer motstånd och  

protesterar mer högljutt mot det dilemma att ha elever som inte klarar 

läroplanens mål samt åtagandet att hela tiden försöka få eleven att klara 
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mål, som är omöjliga för eleven att nå. Var finns pedagogernas kurage 

eller finns det ett sådant maktsystem i skolan att pedagogerna inte vågar 

ställa upp för eleven? En fråga att undersöka är vem är det som hindrar 

nya lösningar för eleverna? Är det rektorn eller kollegerna eller lärarna 

själva som hindrar nya metoder eller protester mot gamla icke 

fungerande metoder? 

 

 

8.5 Resultat 
 

8.5.1 Elevers påtalade avvikande beteende 

”När läraren ber om hjälp så känner sig läraren väldigt 

frustrerad bara för att barnet gör en massa saker som jag inte  

vet hur jag ska göra med.  Det är ju självklart, så att man 

lägger svårigheten på eleven… det är ju många gånger så,… 

men många gånger är det också så att…e… pedagogen säger 

att jag har gjort det  och jag har gjort det och det och det 

funkar inte ändå, hur ska jag göra nu?” 
Ovanstående bandupptagning visar på den bredd som finns bland 

pedagoger, allt från att gett upp till den som försöker om och om igen 

och är beredd att pröva nya idéer och alternativ. De som inte klarar 

skolan med godkända betyg, är det den eleven som har hamnat hos den 

pedagogen som gett upp?  Persson (2008) menar, att idag definieras allt 

för många elever, av pedagogerna, att vara i behov stöd. Detta i sin tur 

leder till att de elever som verkligen behöver stöd får det inte i den 

omfattning som de behöver. Det som är svårt att förstå är att inte 

pedagogerna insett att dagens pedagogik och metodik ofta inte leder till 

färre avvikande elever utan snarare tvärtom och att det inom skolan inte 

finns fler flexibla lösningar (Greene, 2003).  

 

Tänk att våra beslutsfattare kan tycka att ett sommarlov kan förändra en  

elevs behov. Vad händer med eleven som har haft personlig assisten till 

och med årskurs sex och sedan inte får ha kvar denna och kanske 

samtidigt börja i en ny skola och i en ny klass. Det är inte många elever 

som skulle klara en sådan omställning och det är inte svårt att föreställa 

sig hur vi alla som elev skulle agera i en sådan situation. Det är inte så 

svårt att bli utåtagerande eller inåtvänd. För elevens egen del och 

skolans, är det bäst, om eleven väljer det sistnämnda. 

 

8.5.2. Specialpedagogiska val av metoder 

”när man inför moderna och andra arbetsformer så ibland så 

glömmer man saker på vägen som var så bra från förr. Igår 

skulle eleverna rabbla kunskapen, idag måste vi lära eleven 

strategier för…hur man ska hitta kunskap. De elever som har 
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det svårt, måste man se att det är inte fusk att man ibland slår 

upp uppslagsboken på den sidan, så eleven hittar det. Man 

måste alltid ge redskapen. Ibland glömmer man bort sig som 

vuxen kan jag känna”.  

Är detta ett uttryck för att vi inte inom pedagogkåren diskuterar och kan 

ha olika metoder för olika elever? Att slå upp en bok och visa eleven, är 

det fusk, ska vi göra så till alla elever? Var går den individuella  

gränsen, pedagogens rätt att undervisa annorlunda, och vilken hjälp 

pedagogen kan ge en viss elev? Kanske denna studie istället för 

specialpedagogiska metoder skulle ha handlat om vilka metoder 

pedagogen använder för att hjälpa elever med avvikande beteende eller 

elever som är lite annorlunda? 

 

I studien framkom ingen enda gång, utom när åtgärdsprogram för eleven  

nämndes, att pedagogens metodik eller specialpedagogens metoder  

utvärderades. Ser skolans personal utvärdering utifrån utveckling, 

förbättring eller ser personalen utvärdering som ett system där personen 

utvärderas? Har skolans personal den värderande synen så kan det 

återspeglas i uppfyllandet av åtgärdsprogram. Når inte eleven målen i 

åtgärdsprogrammet så har eleven misslyckats och än en gång är det inte 

pedagogernas fel att de valt fel metoder. Kanske detta är ett ämne för 

vidare studier? 
 

Det som är förvånande är att specialpedagogerna inte har fler metoder 

att ta till när de skall ta reda på elevers avvikande beteende. . Det som 

är det viktigaste verkar vara att utreda läs och skrivsvårigheter och 

matematiksvårigheter. Ingen specialpedagog uppgav att de gjorde en 

historisk analys av vad eleven lyckats med under sin tid i skolan. 

Specialpedagogen tittar på elevens funktion i klassen men tittar inte på 

klassen som helhet eller att försöka bearbeta klassen och pedagogen för 

att göra klassrumssituationen mer socialt givande. Har vi idag glömt att 

skolan är en av den socialt mest betydelsefulla arenan för barnen när 

det gäller verkliga möten. 

 

Inte i någon, av de kommuner som deltog i studien; arbetade 

pedagoger/specialpedagoger utifrån ett systematiskt arbetssätt, där man 

dokumenterade problem, gjorde problemformulering, dokumenterade 

metod och beskrev genomförande samt gjorde en uppföljning. I en 

kommun var man på väg genom att pedagogen var tvungen att komma 

till elevhälsoteamet med en frågeställning. En systematisk 

dokumentation av elevs problembeteende, pedagogiska metoder för att 

lösa problembeteendet, specialpedagogiska utredningsmetoder samt 

förändring för och av eleven vore intressant och givande att ta del av.  
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Det finns säkert kreativa lösningar och gynnsamma metoder som 

pedagoger använder för att hjälpa elever med avvikande beteende men 

idag finns de i det fördolda. En nationell bok om hur vi pedagoger 

hjälper elever med avvikande beteende, kan vara en början på flexibla 

lösningar och framväxt av nya specialpedagogiska metoder för att 

undersöka elevers avvikande beteende. 

 

8.5.3. Förändring för elev efter utredning 

Ett av problemen inom skolan är att det handlar mycket om 

organisationen, vems ansvar är det att eleven inte klarar skolan eller 

uppför sig avvikande och vad har vi för alternativ? En specialpedagog  

uttryckte det enligt följande ”Har vi en möjlighet att bli av med det vi 

tycker är arbetsamt så vill vi bli av med det, för vi orkar inte hur mycket som  

helst, vi är människor. Det är inte illa ment på något vis, men organisationen  

påverkar väldigt mycket”. Det är lätt att i en pressad arbetssituation och 

där man som pedagog har ett litet stöd från omgivningen, att man inte 

jobbar efter att lyckas med eleven, utan att då arbeta utifrån en annan 

målsättning. Har man som förälder ett barn som är lite avvikande gäller 

det att välja rätt skola och rätt pedagog som inte vill bli av med en 

avvikande elev utan ser avvikande elever som utvecklande. En fråga 

som är adekvat i detta sammanhang är, har pedagogerna funderat på hur 

det kan kännas för eleven, när en pedagog vill bli av med henne/honom. 

Om jag som elev känner att pedagogen vill bli av med mig, vilka 

konsekvenser leder det till i elevens uppförande? Blir jag tyst,  

motiverad, uppmärksam, foglig, högpresterande eller blir jag högljudd, 

pratsam, omotiverad till ämnet, allmänt störig och stökig? 

 

 

8.6 Övrigt 
 

Utifrån detta arbetes analyser och diskussion så kommer många fler 

vinklingar fram som kan vara orsaken till en elevs problembeteende. På 

något sätt så framträder elevsynen och bemötandet och stödet till 

pedagogerna som det avgörande för eleverna. Framförallt synen på 

eleverna är viktig, vilket också kan komma fram i 

klassrumsobservationerna. En svårighet för specialpedagogen är hur 

han/hon talar om för pedagogen att pedagogens elevsyn får vissa 

återverkningar på eleven. Matime-inspelning ser jag som en lösning, 

och kanske det är ett ämne för forskningen. Forskningen och 

forskningsresultat kan kanske vara utgångspunkten och ett hjälpmedel 

för att börja diskussion om pedagogers elevsyn, förhållningssätt och  

vad de olika synsätten och förhållningssätten får för konsekvens för 

eleven 
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Min förhoppning är att denna studie givit dig som läsare ny kunskap 

om vilka metoder som sex specialpedagoger i praktiken använder för 

att utreda beteende som pedagoger tolkat som avvikande. De 

specialpedagogiska metoderna har granskats och analyserats . Min 

förhoppning är att analys och diskussion har väckt nya frågeställningar 

och även nya forskningsfrågor.  
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Mitt syfte med studien är att få kunskap om vilka metoder 

som specialpedagogen finner lämplig för att utreda 

elevers avvikande beteende, utifrån pedagogens 

tolkningsram, samt vilka konkreta förändringar som sker 

för eleven. 
 

Intervjumaterialet kommer att avidentifieras. Du som 

intervjuperson kan känna dig säker på att du inte kommer 

att röjas eller att det du berättar inte kommer att återges 

på ett sådant sätt så att det kan härledas till dig. För att 

göra det svårare att kunna härleda ett svar till dig som 

person, kommer jag i resultatet att redovisa fragment och 

om jag tolkar en mening kommer jag personligen stå som 

upphovsman till uttalandet. Jag kommer i mitt arbete inte 

att redovisa i vilka kommuner jag varit och intervjuat utan 

det kommer stå att det är kommuner som ligger inom 15 

mils radie från min bostad. Vill du ta del av den skriftliga 

utskriften av din intervju sänder jag dig gärna en kopia av 

den.  
 

Har du några invändningar mot det sätt som jag 

kontaktade dig, intervjun eller på det sätt som jag har 

behandlat det material som du medverkat i, så ber jag dig 

kontakta min  - handledare Lena Carlsson  

Tel. 0470 – 70 83 14 
 

Jag är glad att just du ville ställa upp i min undersökning 

och jag ser med mycket stort allvar på den personliga 

integriteten samt etiska ställningstagande som kan uppstå 

samt att du som intervjuperson har alla rättigheter under 

och efter undersökningen. Du har rätt att avstå eller 

avbryta din medverkan före, under och efter intervjun, 

dvs. så länge mitt arbete inte blivit godkänt som 

examensarbete så kan du be att få avstå din medverkan. 
 

Har du några frågor eller något du vill lägga till, efter 

intervjun, är du välkommen att höra av dig. 
 

Med vänlig hälsning 
 

 

Maria Oscarsson  

Tel 0708 869 419    036- 209 21 
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Eftersom min intervjumetod är narrativ så har jag en 

inledande fråga därefter frågor som förklarar och 

förtydligar samt att ställa frågor vid rätt tillfälle så att det 

som avses i studien kommer med. 

 

Det här arbetet handlar om hur du går tillväga när en 

pedagog uppmärksammat en elev som avvikande.  

 

Vilka beteenden hos eleven/eleverna tolkar pedagogen 

som avvikande?  

 

Vilka metoder använder specialpedagogen för att 

analysera elevers påtalade avvikande beteende i 

klassrummet?  

 

Vilka konkreta åtgärder leder utredningen/analysen till? 

 

 

Frågor 

 uppföljningsfrågor, 

 sonderande frågor, 

 specificerande frågor, 

 direkta frågor 

 indirekta frågor , 

 strukturerade , 

 tolkande frågor  

 tystnaden (Kvale, 2010) 

 

 

 

Förhållningssätt 

Tydlig, visar hänsyn, sensitiv, öppen, styrande, kritisk , 

kommer ihåg och tolkar) 

inledande fråga  är ställd bör jag efter situation kunna 

växla mellan  
 


