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1. Inledning 
När elever och vårdnadshavare blev, de andra. 
I början till uppsatsen fick jag min ide genom det osannolika för mig att man helt enkelt gett 
skolorna makt att flytta elever från skolan utan vårdnadshavarens godkännande. Mitt intresse 
väcktes av att jag genom den erfarenhet av skolan jag har både som förälder och som 
bemanningsteams personal inser att det kan vara en mycket subjektiv bedömning av vilka skäl 
som är giltiga för beslutet att flytta elever. Principen för ett land med undervisningsplikt där 
dessutom vårdnadshavare har skyldighet att se till att deras barn är i skolan borde vara att 
skolan är till för alla och samverkan mellan skola, elev och vårdnadshavare ska gälla för alla. 
Det infördes ett paragraftillägg till skollagen som gör det möjligt för kommunen att flytta 
elever från en skola mot vårdnadshavarens vilja. 

En praktisk inriktad politik kommer inte att bli framgångsrik om den inte grundar sig 
på kunskap och medvetenhet om levnadsvillkoren för de människor som den berör. 
Sociologins uppgift är att bedöma effekterna av politiska initiativ.1  
Enligt sociolog Anders Persson är samhället i förändring. I förändringen utbreder sig en social 
rädsla, i reaktion på detta verifieras utestängningsmekanismer. Detta sker genom att i den allt 
snävare ramen för normalitet införs lagar där vissa vårdnadshavare och elever görs till- de 
andra2. 

Sociolog Eva Kärfve beskriver i sin bok Hjärnspöken – Damp och hotet mot 
folkhälsan (vilken utgavs för nio år sedan) hur den godtyckligt nyuppfunna neuropsykiatriska 
diagnosindustrin är ett sätt att segregera grupper i samhället och har stora likheter med 
rasbiologin3.  

Jag skulle velat skriva att nej Eva, du hade fel. Vi har inte under de senaste nio åren 
utvecklat en diagnosindustri som baserar sig på vetenskapligt arbete vars underlag är förstört 
av skaparna själva. Givetvis Eva så grundar vi stora och viktiga beslut om våra barn och deras 
framtid på vetenskapligt hållbara resultat där kritisk granskning (så som du har gjort) givetvis 
innebär att vi omprövar resultatet.  

- Eva, det gör ont i mitt hjärta att säga - men du hade rätt.  
I Pedagogiska Magasinet belyser Eva Kärfve problematiken med följande: 
 

I skolan samsas barn, lärare och övrig personal i en atmosfär som blir 
alltmer osäker och labil. Medan lärare tillåts bli utbrända och gå in i 
väggen utan att misstänkas ha någon genetisk defekt, riskerar barn 
med likartade stressreaktioner att utsättas för diagnos utan täckning. 
Att starta en klappjakt på de avvikande, i tron att de utgör roten till det 
onda, är inte bara felaktigt i största allmänhet, det är djupt oetiskt.4  

 
Den här uppsatsen belyser vårdnadshavares fråntagna möjlighet att besluta över sitt 

barns skolgång och vilka handlingar som leder fram till att skolan beslutar att tillämpa en 
paragraf i skollagen. Jag vill utifrån Beckers interaktionistiska perspektiv beskriva hur olika 
handlingar leder fram till en tillämpning av paragrafen i skollagen.  
Metoden som används är sammanhållen fallbeskrivning. Denna framställningsstrategi syftar 
till att presentera data som en sammanhållen helhet byggd på en logisk struktur. Empirin 
utgörs av ett fall som ska förmedla en fullödig och tydlig bild av den studerade verkligheten5. 

1 Giddens, Anthony.(1998)Sociologi Lund:.Studentlitteratur 
2 Persson, Anders. (2003) Social kompetens. När individen, de andra och samhället möts.Lund: Studentlitteratur 
3 Kärfve, Eva. (2000) Hjärnspöken, damp och hotet mot folkhälsan. Stockholm:Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion  
4 Kärfve , Eva i Pedagogiska Magasinet nr 1 2006 
5Nylen, Ulrica.(2005) Att presentera kvalitativa data, framställningsstrategier för empiriredovisning. 
Stockholm. Liber, s 70 
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Min fallstudie skildrar ett föräldrapars upplevelse när deras barn inte längre var välkommen 
till sin skola. 
 
 
Avslutningsvis citerar jag barnet, huvudpersonen själv: 
 

Lärare till elever på en skola någonstans i Sverige. 
Hon höjde rösten och så sa hon:  
 Nu vet jag inte vad det är? Nu vet jag inte vad det är här inne?  
Då sa Robin, elev i klassen: 
Men jag vet vad det är- det är barn, det är barn här inne. 

 
2. Bakgrund 
Först så presenteras ett resonemang om studiens problemområde relaterat till samhälls nivå. 
Utveckling, normalitet och utestängningsmekanismer utifrån sociolog Anders Persson. Detta 
relateras till uppsatsens problemområde. Därefter redogörs hur regler skapas och vidmakthålls 
utifrån Howard Becker. Förståelse för hur samhället har utvecklats och insikt i, att avgörande 
av vad som är brott mot en norm kan vara en subjektiv bedömning är grundläggande för  
problematiseringen av när elev och vårdnadshavare blir- de andra. 
  
2.1  Samhället, normalitet och utestängningsmekanismer 
Enligt sociolog Anders Persson har samhällets utveckling gjort att det är svårare för individen 
att finna sin plats. Grundläggande mänskliga behov som att ha trygghet och social förankring 
har luckrats upp, vi lever hela tiden i en ofullständighet. Ett samhälle med diffusa 
utgångspunkter ger osäkra medborgare. Osäkerhet leder ofta till rädsla. När rädslan 
genomgriper ett samhälle utvecklas social rädsla. Om rädslan inte kan kanaliseras dvs källan 
till hotet är påtaglig utvecklas rädslan till ångest. Rädsla är en specifik känsla som leder till 
flyktmekanism hos människor. Ett samhälle som har drabbats av social rädsla behöver en 
strategi för att hantera det som individerna ska fly ifrån. Detta görs genom en 
utestängningsstrategi. Vi försöker stänga ute det som vi i flykten är rädda för.  

I praktiken betyder denna utestängningsstrategi att olika grupper i samhället agerar för 
att stänga ute andra grupper. I rädslan undviks all form av icke önskvärd socialinteraktion som 
faller utanför ramen för en snävt definierad normalitet. 

Vidare skriver Persson att olika valfrihetsreformer har genomförts under de senaste 
åren.  Det handlar om att individen bl a själv ska kunna välja läkare, barnomsorg och skola. 
Utifrån perspektivet social rädsla finns det två typ av anhängare till valfrihetsreformer, det ena 
är dem som vill slippa interagering med vissa grupper ( en uteslutningsstrategi) det andra är 
dem som tror att de genom att välja ett alternativ ska kunna bli en del av en mer gynnande 
grupp, de som ställer dagordningen för uteslutande än att vara dem som utesluts. Denna 
uteslutningsstrategi har brett ut sig från att vara gömd bakom olika valfrihetsreformer samt av 
ekonomin ”motiverade” beslut vilka gynnar en handlingsstrategi som bygger på social risk 
kalkyl (strävan att undvika oönskade sociala interaktioner och influenser), till att offentligöras  
i den svenska lagstiftningen. 

Nationella studier och (en) internationell har visat att det är stökigt i svenska skolan.  
Två huvudsakliga massmediala fokus har debatterats, störande av studiero och mobbing. Det 
finns inget som reellt visar att mobbingen verkligen har ökat eller att det blivit mer stökigt i 
skolan. Debatten om mobbingen handlar mycket om att mobboffret inte ska vara den som 
byter skola utan det ska mobbaren göra. Tidigare har mobbing setts som en grupp process mot 
en individ under senare tid är definitionen av mobbing uppluckrad och begreppet ges flera 
tolkningar. Därmed framställs mobbing ofta som ett individ till individ problem. Kränkande 
behandling av individ som skett upprepade gånger definieras som mobbing. Den tidigare 

 4 



definitionen av mobbing då uteslutning ur gruppen var ett av dem största problemen har 
tonats ner. Detta kan förklaras utifrån den uteslutningsstrategi som Persson beskriver där en 
allt snävare definition av normalitet gör människor till- de andra6. 

 
2.2  Regler och dess vidmaktshållande 
För att lagparagrafen att flytta en elev från en skola mot vårdnadshavarens vilja ska tillämpas 
måste någon definierat att eleven har brutit mot en norm. 
I boken Utanför- Avvikandets sociologi beskriver Howard Becker hur regler skapas och     
vidmakthålls. 

Regler skapas för att någon definierat en handling som avvikande. Även om 
handlingen i sig må vara skadlig måste någon uppmärksammat det hela, väckt allmänhetens 
intresse, gett den en knuff som behövs för att få något gjort, inriktat krafter åt rätt håll för att  
regeln ska skapas. Avvikelse är en offentlig stämplad överträdelse av regeln. När väl en regel 
kommit till måste den tillämpas på specifika personer för att den abstrakta kategori av 
utanförstående som regeln skapar ska kunna befolkas. 

Becker beskriver vidare att personer som driver skapandet av regler kan kallas 
moralentreprenörer. Urtypen för en regelskapare är den kampanjdrivande reformatorn, 
korsfararen. Denna person intresserar sig för reglers innehåll. Dem regler som finns räcker 
inte till för det finns något ont som allvarligt stör honom/henne. Alla medel är försvarbara för 
att avskaffa det onda. Korsfararen är nitisk men många moral kampanjare har humanitära 
övertoner. Korsfararen tror att om människor gör det rätta så är det bra för dem. Reformen 
han/hon inför kan också vara ett sätt att förhindra att vissa personer exploaterar andra. 
Moralreformism kommer ofta från inställningen hos en dominerande klass till dem som är 
mindre gynnsamt belägna i den ekonomiska och sociala strukturen. Detta faktum att 
moralkampanjer normalt domineras av personer på samhällsstrukturens övre nivåer, innebär 
att de förstärker den makt som dessa personers moralposition ger dem med den makt som 
härrör från deras överlägsna ställning i samhället. Många moralkampanjer får stöd av personer 
vars motiv är mindre ädla en korsfararens, ekonomiska intressen, förstärkande av positioner 
etc. Vidare är moralivraren mer intresserad av mål än av medel. Detta innebär att regler som 
blir lagförslag ofta lämnas till experter. Genom att lämna den specifika regelns utformning till 
andra öppnar korsfararen dörren till många oförutsedda influenser. 

En viktig följd av ett framgångsrikt korståg är förstås införandet av en ny regel eller 
regelsamling, oftast samtidigt med att motsvarande tillämpningsmaskineri kommer till. När en 
person lyckats i sitt företag att få en ny regel etablerad - när han/hon så att säga har funnit 
Graal - är han/hon sysslolös. Korstågets framgång ställer därmed korsfararen utan ett yrke. En 
sådan person som blir sysslolös letar efter andra onda saker att åtgärda. Korsfararen blir en 
professionell upptäckare av onda ting att rätta till, av situationer som kräver nya regler. Det är 
bara vissa korsfarare som lyckas med sin uppgift genom att upprätta en regel skapa en ny 
grupp avvikande. Andra kan släppa sitt uppdrag och fokusera på att bevara själva 
organisationen eller så blir de avvikare själva genom att fortsätta hålla fast vid och predika en 
lära som låter allt mer udda. 
   För att kunna förstå hur de regler som skapar en ny kategori av utanförstående 
tillämpas på specifika personer menar Becker måste vi därför förstå motiven och intressena 
hos de som övervakar reglerna, regelövervakarna. Även om somliga övervakare otvivelaktigt 
har någon form av korstågsintresse är det nog långt mer typiskt att övervakaren har en 
avspänd och mer objektiv syn på sitt arbete. Vad varje särskild regel innehåller är inte så 
intressant utan det är hans/hennes jobb att tillämpa regeln. När reglerna ändras bestraffar 

6 Persson, Anders.(2003) 
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han/hon det som en gång var ett acceptabelt beteende, liksom han/hon slutar bestraffa ett 
beteende som har legaliserats genom ändrade regler.   

Vidare skriver Becker eftersom övervakningen av vissa regler ger berättigande till 
hans/hennes livsform har tillämparen två intressen som formar hans/hennes verksamhet. 
Motivering av sin positions existens och vinna respekt från personer han/hon har att göra med. 
I motiveringen av sin positions existens möter regelövervakaren ett dubbelt problem. Bevisa 
för andra att problemet faktiskt finns samt att försöken att vidmakthålla reglerna är effektiva 
och mödan värt att det onda som han/hon förväntas hantera faktiskt hanteras adekvat (annars 
skulle de bli av med sitt jobb). Därför brukar övervakande organisationer växla mellan två 
påstående, särskilt när de söker anslag. För det första säger det att problemet de sysslar med 
närmar sig en lösning tack vare deras ansträngningar, men i samma andetag att problemet 
kanske är värre än någonsin (även om det inte är deras fel) och kräver förnyade och ökade 
insatser för att hållas i schack. Övervakningsfunktionärer kan vara häftigare än andra i sina 
påstående om att problemet som de förväntas hantera fortfarande finns och är större än 
tidigare. Genom sådana påstående ger de goda skäl för fortsatt existens av den position som 
de upprätthåller. 

Vi kan också konstatera utifrån Becker att övervakande funktionärer och organ är 
benägna att ha en pessimistisk syn på människans natur. Även om de inte går så långt som till 
arvsynden gillar de att upprätthålla sig vid svårigheterna med att få människor att följa regler, 
vid egenskaper hos den mänskliga naturen som leder människor till vad ont är. De är 
skeptiska till försök att reformera regelbrytare. Regelövervakandets skeptiska och 
pessimistiska natur förstärks av dagliga erfarenheter. Han/hon ser i sin dagliga verksamhet att 
problemet fortfarande finns. Det avvikande beteendet upprepar sig och det finns människor 
som ständigt stämplar sig som avvikande i övervakarens ögon. Men det krävs inte mycket 
fantasi för att inse att ett bakomliggande skäl till övervakarens tro på oförmågan till 
förbättring av den mänskliga naturen och möjligheterna till reformering är om människor 
kunde reformeras permanent så skulle hans/hennes jobb ta slut.  

Likaså menar övervakaren enligt Becker att för att han/hon ska kunna göra sitt jobb är 
det nödvändigt att dem människorna han/hon har att göra med respekterar honom/henne. Om 
de inte gör det blir det mycket svårt att utföra jobbet. Därför ägnas en stor del av aktiviteten åt 
att framtvinga respekt från personer som övervakaren har att göra med och inte åt faktisk 
tillämpning av regler. Detta innebär att en individ kan bli etiketterad som avvikare för  
visande av bristande respekt för övervakaren och inte för att man verkligen har brutit mot en 
regel. Det är klart att när en regelövervakare kan välja att genomdriva en regel eller ej fälls 
kanske avgörandet av överträdarens attityd mot honom/henne. Om överträdaren är respektfull 
kan kanske överträdelsen slätas över, visar han inte respekt kan han/hon drabbas av 
sanktioner. 

Regelövervakaren har normalt stor handlingsfrihet inom många områden, om inte 
annat för att hans/hennes resurser inte räcker för att hantera hela volymen av regelbrott som 
han/hon förväntas ta hand om. Regelövervakaren kan inte ta hand om allting detta innebär att 
han/hon ofta tar god tid på sig eftersom problemet förväntas vara kvar länge. Övervakaren, 
prioriterar, behandlar det mest angelägna problemen först skjuter upp andra. De utvecklar ofta 
en privat värdering av ideer och hur viktiga olika brott mot regler är. Övervakaren behöver en 
grund för att prioritera hanteringen av uppkomna överträdelser. Att en person stämplas som 
avvikare beror på många ting utanför det faktiska beteendet. Det kan också påverkas av att 
personen (eller i sitt sociala skyddsnät) har sakkunskap eller politisk kunskap nog att avvärja 
tillämpningsförsök. Övervakare reagerar på trycket från sin egen arbetssituation, tillämpar 
regler och skapar utanförstående på ett selektivt sätt. Övervakaren känner att den måste visa 
resultat för sitt jobb för att motivera sin position. Om förövarna visar vederbörlig respekt för 

 6 



övervakaren. Den begångna handlingen står på övervakarens prioriteringsordning. Om 
personen kan avvärja tillämpningsförsök. 

Den mesta vetenskapliga forskningen bedrivs på människor som bryter mot regler inte 
om dem som skapar och tillämpar dem. Om vi ska nå full förståelse för det avvikande 
beteende måste vi skapa en balans mellan dessa två forskningsfokus. De utanförstående är 
konsekvensen av en interaktionsprocess, där somliga av eget intresse skapar och tillämpar 
regler som drabbar de som begått handlingar ibland också i eget intresse7.  

 
3. Problemprecisering och syfte  

Målet med svensk skollagstiftning, samverkan mellan skola och vårdnadshavare försvåras för 
de vårdnadshavare vars barn flyttas utan deras godkännande.  Paragraftillägget till skollagen 
gör det möjligt för kommunen att flytta elever från en skola mot vårdnadshavarens vilja, då 
blir vissa  vårdnadshavare  fråntagna möjligheten att välja skola till sitt barn. Eftersom vi 
lever i ett land med utbildningsplikt innebär detta att alla vårdnadshavare fortfarande har 
skyldighet att se till att deras barn är i skolan. En konsekvens blir att en grupp vårdnadshavare 
skapas som avviker från den generella gruppen vårdnadshavare, denna grupp har inte samma 
rättigheter som andra vårdnadshavare men dock samma skyldigheter. Kriteriet för att komma 
till kategorin ”de andra”  vårdnadshavarna är hur skolorna bedömer elevens påverkan av 
trygghet och studiero för övriga elever. För att tillgodose en någorlunda rättvis tillämpning av 
lagparagrafen ska beslutet att flytta en elev bedömas av kommunen. Lagen har tillämpats av 
skolorna direkt. Detta innebär att elever flyttas mot vårdnadshavares vilja utan lagligt stöd.  
Regeltillämpning och vad som är störande av andra elevers trygghet och studiero kan vara 
upp till regelövervakarnas subjektiva bedömning. Vårdnadshavare är ansvariga för sina barns 
skolgång, det är deras beslutanderätt om deras barns skolgång som blir fråntagen. I en tid där 
skolorna får allt mindre ekonomiska resurser, högre resultatkrav och ökade formella 
befogenheter kan lagstiftning tillämpas som symptombekämpning av ett dåligt arbetsklimat. 
Studiens syfte är att utifrån en fallstudie fördjupa förståelsen för ett föräldrapars erfarenheter 
och upplevelser i samband med att en kommun verkställde beslutet att flytta en elev mot 
vårdnadshavarens vilja.  
 
4. Lagstiftning 
Uppsatsen handlar om när en elev blev flyttad från en skola mot vårdnadshavarens vilja. Vilka 
lagar och regler som påverkar elev- vårdnadshavare skyldigheter och rättigheter tydliggör 
problematiken med lagstiftning som särskiljer både elever och vårdnadshavare. 
En presentation av undervisningsplikt därefter presenterar jag paragraftillägget till skollagen 
och ett resonemang om detta. 
 
4.1  Undervisningsplikt 
I Sverige har vi undervisningsplikt, denna innebär att alla mellan 7-16 år har skyldighet att 
tillgodogöra sig den undervisning som skolinspektionen erbjuder dem. Nu är det svårt att 
kontrollera att alla verkligen tillgodogör sig den undervisning som skolinspektionen erbjuder, 
så därför har vi i praktiken skolplikt. Det innebär obligatorisk närvaro i en skola därför det är 
lättare att kontrollera8.Det är elevens vårdnadshavares skyldighet att se till att eleven är i 
skolan. Nedan presenteras ett utdrag ur skollagen som visar vårdnadshavarens skyldighet.  
 

7 Becker, Howard.(1963), s.107-136 
 
8 Persson, Anders.(2003). 
 

 7 

                                                



16 § Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall 
ske, får styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens 
vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Ett föreläggande gäller 
omedelbart, även om beslutet överklagas9 
 

4.2 Paragraftillägg till skollagen 
Omarbetning av skollagen har varit på den politiska agendan och år 2002 kom betänkandet 
”Skollag för kvalite och likvärdighet”(SOU 2002:121). 131 stycken begärda remissyttrande 
kom in samt 146 stycken spontana. Två förslag i betänkandet var så angelägna att regeringen 
beslöt att de så snart som möjligt skulle införlivas i den gällande skollagen de kom som 
regeringens proposition 2006/07:69 ”Förbättrad ordning, trygghet, studiero i skolan”. 
Grunden till denna proposition utgår ifrån Betänkandet SOU 2002:121 Skollag för kvalite och 
likvärdighet och berör de delar som behandlar omhändertagandet av vissa föremål samt 
förflyttning av elever om det föreligger särskilda skäl. Denna uppsats berör delen, förflyttning 
av elever med hänsyn till övriga elevers rätt till trygghet och studiero. Tillägget formuleras 
enligt följande: 
 

Kommunen får även frångå vårdnadshavarens önskemål om att deras 
barn skall vara placerade i en viss skola om det är nödvändigt med 
hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Ett placeringsbeslut 
som på denna grund avviker från vårdnadshavarens önskemål gäller 
omedelbart om inte Skolväsendets överklagandenämnd beslutar något 
annat10 . 

 
Motiveringen till detta paragraftillägg är att detta är en åtgärd som bara ska användas i yttersta 
fall när alla andra åtgärder är vidtagna och det enda som återstår för att bryta en 
mobbingsituation eller exempelvis splittra ett gäng är att flytta en elev, även då när 
vårdnadshavare motsäger sig detta. Det kan emellertid vara diskutabelt när kriteriet ”alla 
andra åtgärder är vidtagna” är uppfyllt. Det som föreligger är att åtgärdsprogram tidigare ska 
vara upprättat. Åtgärdsprogram kan upprättas utifrån det mest skiftande anledningar, från att 
en elev har svårt att koncentrera sig till att eleven inte har material med sig till lektionerna. 
Det är inte fastställt på vilket sätt och vad som krävs för att en elev ska flyttas utan det lämnas 
till skolornas bedömning. Beslutet ska prövas av kommunen då det är en ingripande åtgärd. 
Lagen har tillämpats av rektorer direkt även när det är kommunerna som har den exekutiva 
funktionen.  

Skolor har fått kritik i mobbingsituationer för att de inte har vidtagit tillräckliga 
åtgärder och inte uppmärksammat problemet i tid. I bemötandet av denna kritik har skolorna 
sagt att de inte har tillräckliga befogenheter eller resurser för att vidta nödvändiga åtgärder .  
Normen i skolan är att mobbing kan vara en individ till individ process, all form av kränkande 
behandling är sannolikt mobbing. Upprätthållandet av normen har varit svårt för att skolan 
inte upplever sig ha tillräckliga befogenheter eller resurser. För att förstärka skolans 
möjligheter att upprätthålla normen infördes tillägg i skollagstiftningen. Lagen ska reglera en 
situation när skolorna inte kan upprätthålla normen utan måste vidta andra åtgärder. Poängen 
med tillägget i skollagen är också att i en tid när skolor får allt mindre ekonomiska resurser så 
lagstiftas istället för ökade ekonomiska resurser. De organisationer, kommuner och 

9  Tillsynen över att skolplikten fullgörs i Lag  1995:63 
 
10 Lag 2007:378 
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privatpersoner som granskat paragraftillägget till skollagsstiftningen fanns de hos dem en 
acceptans för förslaget till en så pass ingripande åtgärd .  

Regeringens proposition 2006/07:69 ”Förbättrad ordning, trygghet, studiero i skolan” 
var aldrig ute på remiss. Det hänvisades till remissvaren för betänkande ”Skollag för kvalite 
och likvärdighet”11. Det var ovanligt många remissinstanser som yttrade sig. Beckers 
egenskapsrum12 visar hur remissinstanser ställde sig till den del av lagen som gäller att flytta 
elever utan vårdnadshavares godkännande med hänsyn till övriga elevers trygghet och 
studiero. Av 133  begärda remissvar var det 29 som med tydlighet uttryckt acceptans eller inte 
för lagen. Av 146  spontana var det 14 som med tydlighet uttryckt acceptans för lagen eller 
inte. Remissinstanserna hade ibland inte förstått vad som stod i betänkandet utan kunde t ex 
kräva en lag som gjorde det möjligt att flytta elever till andra skolor. De remissinstanserna 
som jag har tagit upp har med tydlighet uttryckt att de har förstått innebörden i betänkandet.  

 
Begärda remissvar, remissinstanser som yttrat sig utifrån förfrågan 
Av 29  var det 21 som accepterade lagen, flertalet poängterade  
också elevers inflytande. 

18 remissinstanser Vårdnadshavares  medbestämmande Elevinflytande 
 poängteras poängteras ej  poängteras poängteras ej 
Acceptans      x    x  

Ej acceptans     
 

2 remissinstanser Vårdnadshavares  medbestämmande Elevinflytande 
 poängteras poängteras ej  poängteras poängteras ej 
Acceptans     x     x  

Ej acceptans     
 

1 remissinstans Vårdnadshavares  medbestämmande Elevinflytande 
 poängteras poängteras ej  poängteras poängteras ej 
Acceptans      x      x 

Ej acceptans     
 

5 remissinstanser  Vårdnadshavares  medbestämmande Elevinflytande 
 poängteras poängteras ej  poängteras poängteras ej 
Acceptans      

Ej acceptans      x x  
 

2 remissinstanser Vårdnadshavares  medbestämmande Elevinflytande 
 poängteras poängteras ej  poängteras poängteras ej 
Acceptans      

Ej acceptans     x     x 
 

1 remissinstans Vårdnadshavares  medbestämmande Elevinflytande 
 poängteras poängteras ej  poängteras poängteras ej 
Acceptans      

Ej acceptans   x      x  
 
 
 

11 SOU 2002 :121 
 
12 Identifiera de egenskaper man vill använda för att beskriva sina fall, dela in dem på lämpligt sätt, göra en 
tabell vilken de olika kategorierna av en egenskap är tabellkolumerna på den ena raden, och kategorierna av den 
andra egenskapen på den andra raden. Becker,Howard. (1998)s.186-190. 
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Spontana remissvar, remissinstanser som yttrat sig utan förfrågan 
Av 14 var det 9 som accepterade lagen, flertalet poängterade också elevers 
inflytande. 

8 remissinstanser Vårdnadshavares  medbestämmande Elevinflytande 
 poängteras poängteras ej  poängteras poängteras ej 
Acceptans     x   x  

Ej acceptans     
 

1 remissinstans Vårdnadshavares  medbestämmande Elevinflytande 
 poängteras poängteras ej  poängteras poängteras ej 
Acceptans      x     x  

Ej acceptans     
 

5 remissinstanser Vårdnadshavares  medbestämmande Elevinflytande 
 poängteras poängteras ej  poängteras poängteras ej 
Acceptans      

Ej acceptans     x   x  
 
 
Av totalt 279 remissyttrande var det 43 stycken som uttryckligen visat acceptans eller inte för 
lagen. Detta beror på att det var ett helt betänkande ute på remiss och inte bara denna del av 
betänkandet som senare blev en del av skollagen. 
29 visade acceptans för lagen. Det fanns ingen skillnad i fördelningen av acceptans för lagen 
och poängterande av elevinflytande och vårdnadshavares medbestämmande mellan begärda 
och spontana remissinstanser. 
Detta innebär att merparten av de som visade acceptans för möjligheten att för kommunerna 
att flytta en elev mot vårdnadshavarens vilja också poängterade elevinflytande. Uppenbarligen 
inte för de elever som flyttats med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Ett förslag 
till en synnerligen ingripande åtgärd i elevers liv väckte inget större intresse hos 
remissinstanserna. 
 

4. Teoretiskt perspektiv 
Howard S. Becker är professor emeritus i sociologi. Han är interaktionist, med det menas att 
människor genom handling skapar delar och helhet i samhället. Det är i interaktion med andra 
som händelser uppstår. Detta resonemang innebär att ett fenomen skapas  just i den 
situationen som den är, för att det är, genom mänskliga handling. Även fysiska objekt är 
resultat mänskligt agerande. I denna uppsats använder jag hans idéer om hur ett 
problemområde kan ses ur olika former av mänskligt agerande i samhället. Olika knep som 
innebär metoder  för att ringa in problemområdet, växla perspektiv utifrån de olika människor 
som är inblandade, se hur mänsklig aktivitet leder fram, som i detta fall ett särskiljande av 
vårdnadshavare och elever och ett paragraftillägg till skollagstiftningen. På individnivå utgår 
jag från att följa de olika stegen hos inblandade människor;  Hur handlade eleven? Vilka 
handlingar beskriver hans föräldrar ledde fram till att han inte var välkommen till skolan? 
Vilka handlingar beskrivs personer i skolan och myndigheter göra? I bakgrunden vilket jag 
presenterat fördjupar jag den interaktion som avgör vad som är ett brott genom regler och dess 
vidmaktshållande, där hur avgörandet av vad som är brott mot en norm preciseras.   
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Ur ett interaktionistiskt perspektiv för att förstå och tolka meningen med människors handling 
beskriver jag hur det kan gå till när kommunernas rätt att flytta elever mot vårdnadshavarens 
vilja tillämpas.  

Becker menar vidare att det är viktigt att synligöra ett problem från olika hierarkiska 
nivåer. Forskningens fokus behöver växla mellan de som inför en lagstiftning, de som 
tillämpar den och de som blir avvikare genom att dem antingen bryter mot regeln eller regelns 
aktuella tillämpning. I det här fallet blir vårdnadshavare avvikare genom att en lag införs som 
reducerar vissa vårdnadshavares generella rättigheter. En grupp vårdnadshavares rättigheter 
särskiljs genom lagen från andra, denna grupp blir- de andra. Vidare menar Becker att 
föreställningar som präglar vårt arbete ska vara så vida att de erkänner alla möjliga drag i 
samhällslivet och vara konstruerade så att antalet drag forskaren vet någonting om ökar. 

I Tricks of the Trade beskriver Becker ett antal knep för att utforska situationer i 
samhället. Knepen är olika sätt att tänka om kunskap eller det man vill ta reda på. De hjälper 
till att göra data begripliga och att formulera nya frågor utifrån insamlad data. Knepen är en 
metod för att öka räckvidden för tänkandet, tänka nya tankar och ställa nya frågor och öka 
våra ideers förmåga att hantera mångfalden av det som sker i världen. Hur beskriver Becker 
då närmandet av ett problemområde? 
   Meningen med människors handling beskrivs stegvis så det synliggörs hur fenomen 
skapas. Objekt är också resultat av människors handling. Forskning bedrivs i dialog med 
empiriskt material och frågor formuleras utifrån datan. Glasögonen som forskaren ser genom 
när han/hon bedriver forskning är vår substansiella föreställning. Trovärdighetshierarkier 
innebär att det förutsätts att de som är högst upp i en hierarki har rätt att fastställa hur det 
egentligen är. Allmängiltigheten i en huvudpremissen ligger i hur människor identifierar sig 
med ett samhällsfenomen. Förståelse för ett agerande ökar när huvudpremisser som är 
outtalade åskådliggörs. Genom att se hur människors särskiljs från andra genom att dra 
skiljelinjen är att skilja på en sorts människor och en annan sort.Vad uppnår människor genom 
att dra ”kraken” skiljelinjen just där? Samhället kan ses som en organism där olika inputs 
leder vidare till karaktären av det som problematiseras 13.  

 
Bildtext: Glödlampan är fenomenet som studeras. Studien sker i dialog med empiriskt material. Det 

innebär att om det uppkommer ny information kanske forskningens inriktning ska förändras. Frågor formuleras 
utifrån den insamlande datan. Substansiell föreställning är med vilken förförståelse fenomenet studeras. 
Handling som leder fram till det studerade fenomenet beskrivs stegvis. Att dra skiljelinjen, kraken är frågan om 
vad innebär det att människor drar en skiljelinje mellan andra och vissa människor där. Ofta är inte människor 
medvetna om att de drar en skiljelinje. Trovärdighetshierarkier –  de som är högst upp i en hierarki har mest att 
förlora på att säga som det är. Samhället som organism är att olika inputs leder fram till det studerade 
fenomenet. 

13     Becker, Howard.(1998),s 52-55 
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För att beskriva hur det kan gå till när vissa elever och vårdnadshavare görs till de 

andra och hur människors handlingar leder fram till paragraftillägg i skollagen använder jag 
vissa av knepen. Substansiell föreställning, den outtalade huvudpremissen 
trovärdighetshierarkier och att dra skiljelinjen: Kraken, samhället som organism. 

 
Min substansiella föreställning, ur det perspektiv som jag ser problemområdet 

sammanfattas bäst genom följande: 
Det glimmar en stjärna på himlen, ibland syns den svagt, du kan nästan inte urskilja den men 
den är där, en lysande stjärna som ibland förmörkas. Ni  är alla stjärnor, ni är prinsar och 
prinssessor på väg att ut i vuxenlivet, en del av er är tysta, en del hörs desto mer. Kom ihåg ni 
prinsar och prinsessor att livet det är till för alla, så när ni snubblar, borsta gruset från knäna 
och res er upp14.   
Den outtalade huvudpremissen kan åskådliggöras enligt följande: 

• Alla elever har rätt till trygghet och studiero i skolan.  
• Vårdnadshavare, elev och skola ska samverka så att det blir den bästa möjliga 

situation för eleven. 
• Faktorer som negativt påverkar elevers trygghet och studiero i skolan skall åtgärdas. 

Huvudpremissen och underpremissen samt slutsatsen är något vi alla kan ställa upp på. 
Problematiken uppstår om man för diskussionen vidare, om det är andra elever som är 
negativa faktorer på vissa elevers studiero och trygghet, då faller huvudpremissen; Alla elever 
har rätt till trygghet och studiero i skolan. Allmängiltigheten i huvudpremissen är att vi inte 
identifierar alla elever med vissa elever. Men hur skulle det se ut om vi helt enkelt 
formulerade huvudpremissen; En del elever har rätt till trygghet och studiero i skolan15.     
Vidare kan vi dra slutsatsen att det finns en distinktion mellan vi och dem. Det finns en 
skiljelinje mellan en sorts elever och en annan sort. Var går gränsen för vilka föräldrar och 
lärare som ska samverka med skolan och de som inte ska? Eleverna befinner sig i ett 
klassrum. Om det blir stökigt i klassrummet och vissa elever agerar så att de stör andras 
elevers trygghet och studiero och vårdnadshavarna till dessa störande elever inte håller med 
om att för att åtgärda problemet i klassrummet så ska deras barn flyttas till en annan skola. Då 
är det elever och vårdnadshavare som skolan inte längre ska samverka med 16. Samhället kan  
ses som en organism där olika inputs leder fram till den aktuella situationen. I det här fallet är 
det lagstiftning vilket särskiljer elever och vårdnadshavare från andra. Detta är en del av olika 
handlingar i samhället som kulminerar i paragraftillägg till skollagstiftningen. Händelse kan 
vara en slump men även om de är slumpmässiga kan handlingar följa utav varandra och 
därigenom skapa som i detta fall ett paragraftillägg vilket kanske inte hade blivit utan  
händelser som föregår.   

Vi lever i ett samhälle där vi kom fram till en lag, denna lag ger  kommunen  rätt att 
flytta elever mot vårdnadshavarens vilja med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. 
Processer som ledde fram till skapandet av denna lag kan börja med att normalitetsbegreppet 
har snävats av och i förändringen i samhället utbreds en social rädsla. I denna rädsla verifieras 
utestängningsmekanismer17. 

14  Becker, Howard. (1998), s 23-29. 
15  Becker, Howard.( 1998 ),s 159-162. 
 
16 Becker,Howard.( 1998). s.162-163. 

 
17 Persson, Anders.(2003). 
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Professor Gillberg är en av Sveriges ledande neuropsykiatriker. Neuropsykiatrin kan 
sägas arbeta efter följande grundsatser. Medvetandet existerar i första hand som en biprodukt 
av hjärnans aktivitet. Mentala avvikelse härrör från störd hjärnfunktion. Analys av konkreta 
tilldragelser i hjärnan, snarare än av okroppsliga tankeprocesser, ger störst möjlighet att 
diagnostisera sjukdom. Den mest effektiva behandling av psykiatrisk sjukdom åstadkoms 
genom modifiering av avvikande hjärnfunktioner. Neuropsykiatrin anser att omvärldens 
inflytande på psyket inte är intressant. Barn med ”normala” hjärnor har helt enkelt inga 
problem som neuropsykiatrin intresserar sig för. Det är osäkert att man menar att en hård 
verklighet inte kan skada ett växande barn med ”frisk” hjärna eller om man rätt och slätt 
negligerar frågan18.  

Gillberg  lyckades med konststycket att genom en studie som inte höll för minsta 
granskning förändra, legitimera utanförskapet och förvisa ca 10 % av eleverna i svensk 
grundskola19. Sociolog Eva Kärfve sammanfattar problematiken tydligt. 

 
 Att antas ha en störning i hjärnan som innebär att man uppför sig illa, 
bryter mot sociala normer, utan att ens vara medveten om det eller ha 
normbrott som avsikt, innebär naturligtvis att man fortfarande har en 
framtid som biologisk varelse. Därför kan neuropsykiatrin inte riktigt 
se problemet. Att samma påstående om en person utgör hinder för att 
vara en fullvärdig medlem i en mänsklig gemenskap är något som 
faller utanför den neuropsykiatriska ramen och kanske, 
föreställningsförmågan. 
Att beskrivas som en person som har ett allvarligt fel på hjärnan 
innebär kort och gott social död20. 

 
 De är till största del pojkar, dem är utåtagerande och dem har hjärnskador som i och för sig 
till den största delen ”växer bort” när dem blir äldre. Om det nu är så att 10 % av svenska 
grundskolelever hjärnskador borde då inte det svenska skolsystemet inrikta sin verksamhet så 
att den tillgodoser 1/10 del av elevernas behov? Nej, duktiga och engagerade lärare har även 
innan professor Gillberg dök upp på agendan gjort detta. 

En ökad rörlighet med elever från kommunal skola till friskolor, skolan som 
gemensam social institution har förändrats. 

Ständig reducering av ekonomiska resurser. 
 Undersökningar har visat att elever ofta har huvudvärk och olika fysiska symptom 

under skoltid, detta har man då kopplat till miljön i skolan. 
Massmedial fokus de senaste åren har legat på att ingen gör någonting i situationer där 

elever blir utsatt för mobbing. 
För att förklara att skolorna inte har agerat har många gånger argumentet kommit att vi 

kunde inget göra, nu har politikerna gett skolorna befogenheter att agera i situationer där de 
tidigare sagt att de inte kunnat agera som förklaring till att elever blivit utsatta för mobbing i 
många år21. 

 
 

18 Kärfve, Eva.(2000) 
19 Vågerös, Denny:Om konflikten mellan Gillberg och Kärfve..Sociologisk forskning (2006) 
 
20 Kärfve, Eva.(2000), s.93 
 
21Becker, Howard. (1998) Aktiviteter som människor varit engagerade i som föreligger det fenomen vi 
analyserar. Vi växlar perspektiv och utgår från att samhället vill producera konsekvensen av det vi 
problematiserar. 
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6. Metod 
Först presenterar jag fallstudien som metod. Det är ett övergripande resonemang om vad 
fallstudien är och sökandet efter den generaliserbare informanten. Vidare diskuteras vikten av 
att söka information hos andra än de som har den rådande diskursen. Därefter om att uttrycka 
händelser i ett fall utifrån känslor och tänkandets reflexivitet.  Under datainsamlingsmetod 
presenterar jag mötet där jag då stiger in i informanternas liv en dag. Mötet skildras detaljrikt 
för att läsarna ska får en bild av vilka informanterna är och vad som hände. Vidare för jag ett 
resonemang om etik och till sist uppsatsens validitet. 
  
6.1 Fallstudien som metod  

Syftet med fallstudier är att komma fram till en helhetsinriktad förståelse av de enheter 
som studeras och att utveckla generella teoretiska påstående om regelbundenheter i den 
sociala strukturen och det sociala skeendet. En fallstudie kännetecknas av att den är 
partikularistisk. Visar läsaren vad som bör göras eller inte i en liknande situation. Den gäller 
en speciell situation men ändå belysa ett generellt problem.Ibland påverkas fallet av 
forskarens egna värderingar. Den är deskriptiv och visar på komplexiteten i en situation, dvs 
det faktum att inte bara en utan många faktorer spelar in. 
Fallstudien  är också heurestisk, förklarar varför ett visst problem har uppstått eller inte. Den 
förklarar också varför en förändring fungerar eller hur det kommer sig att den misslyckas.22 

Genomförandet av fallstudier kräver tolerans för mångtydighet, att kunna förändra 
arbetets inriktning efter inkommande information. Sensitivitet, att kunna känna av en situation 
och analysera sitt insamlande av information. Det behövs förmåga att kommunicera och att 
kunna lyssna in andra människor23. I fallstudie beskrivs just den världen som informanten 
tillhör. Dela en annan människas värld för att sedan kunna berätta deras historia kräver både 
känsla och tanke. Det krävs ödmjukhet och lyhördhet.  

Vi beger oss ut på fältet med en outtalad föreställning om hur saker och ting är, hur 
den typiska informanten ser ut och de informanterna vi träffar motsvarar inte dem 
förväntningarna vi har . Istället träffar vi alla de som inte är typiska, vanliga eller normala. 
Men människor vi kommer nära är inte normala. Den skenbart normale är den med gott 
renomme och god förmåga att hanterar sina hemligheter.  Vi har alla konstigheter  av olika  
slag som blir synliga först på nära håll. Det är det som är det verkligt normala. För att förmå 
människor att prata med forskaren måste den först bli någon som det överhuvudtaget går att 
prata med. Upplärning av forskaren sker genom att forskaren  anammar språkbruk, minspel, 
gester och  är en förutsättning för att informanten ska lämna information vilket betyder risk 
för att framstå som udda. Denna beskrivande process att både lyssna och se, vila information i 
sig kan aldrig framställas med analys av det skrivna ordet vare sig kvantitativt eller 
kvalitativt24. Att kliva in människors liv och göra intervjuer kan innebära att informanterna 
själva definierar händelser utifrån hur dem ser på händelsen. För att få en beskrivning av 
andra människor behövs en acceptans för att det är dem som definierar begreppen och inte 
forskaren.25  

Det finns en skillnad och en samverkan mellan den diskursiva och den initutiva 
metoden. Vid närmandet av studiet av ett fall eller område bär forskningen ofta med sig en 
form av tankefigur sk problemåtgärdsfigur. Detta problemåtgärdstänkande är ofta gemensamt 

22 Olson I Hoaglin mfl, (1982 )I Merriam,B, Sharan. (1988) Fallstudien som forskningsmetod.Lund: 
Studentlitteratur, s 27-28 
23  Merriam, B, Sharan. (1988). 
24  Bjeren, Gunilla i Eriksson, Bengt-Erik  & Näsman Elisabeth.(1994).Samhällsvetenskap och 
vardagserfarenhet.Liber 
 
25 Hyden, Margareta i Eriksson B-E & Näsman E,(1994). 
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med de myndigheter och organisationer som inrymmer fallet eller området. Forskarkåren är 
med om att förstärka den rådande diskursen, vi för samtalet om och med personer på den 
rådande diskursen om området. Varje individ har en skyldighet att försöka bryta sig ur den 
rådande diskurs som följer samhällets ekonomiska och politiska utveckling och hjälper till att 
förstärka dessa. Genom att sätta foten i verkligheten och prata med dem som det verkligen 
berör bryts den rådande diskursen och deras röst blir hörd26.   

De kroppsliga och känslomässiga reaktionerna anses ofta mer direkta och mindre 
tillförlitliga än de sociologiska vetenskaperna. Detta innebär att det dras en skiljelinje mellan 
tanke och känsla något som stämmer överens med traditionell vetenskapsteori. Denna 
åtskillnad gjorde inte aristotelisk filosofi och i modern kognitiv antropologi har känslornas 
reflexiva karaktär framhållits. Känslor förutsätter alltid tänkande och tänkande är laddat med 
emotionell mening. De känslomässiga upplevelserna ger alltså information om situationer, 
händelser och personer men här uppkommer nästa problem det saknas ett språk för att 
förmedla dessa händelser. Det slutar ofta med att dessa händelser inte blir förmedlade.  
Orsaken till att upplevelseaspekten lyser med sin frånvaro är kanske att den skulle betyda en 
blandning av konst och vetenskap- en blandning som många  skulle avvisa  och få bemästra27 

Sammanfattningsvis är fallstudien en multimetod. Data samlas in genom observation, 
genomgång av material angående fallet, samtal och fördjupade samtal. Information samlas in 
för att ge en heltäckande bild av fallet, materialet analyseras och tolkas för att presentera en 
abstrakt bild. 

 
6.2 Datainsamlingsmetod 
När jag ringde runt för att diskutera lagen och om den hade tillämpats var svaret att den har 
nog aldrig tillämpats och den gäller bara för de grövsta fallen. Min ingångsvinkel var då att 
jag skulle sammanställa remissvaren och jämföra vad de tyckte om lagen med intervjuer av 
skolpersonal och vårdnadshavare. Så jag tog tåget till Stockholm och ställde mig vid 
utbildningsdepartementet kopiator och kopierade 279 remissvar, packade pärmarna i väskan 
och tog tåget hem. Efter en tid kom det fram att lagen hade tillämpas och ett av föräldraparen 
kunde tänka sig att ställa upp som informanter.  Uppsatsens inriktning ändrade sig då till en 
fallbeskrivning och remissinstansernas svar beskriver vad de tyckte om paragraftillägget. Den 
exakta formuleringen av paragraftillägget följer nedan: 
 

Kommunen får även frångå vårdnadshavarens önskemål om att deras 
barn skall vara placerade i en viss skola om det är nödvändigt med 
hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Ett placeringsbeslut 
som på denna grund avviker från vårdnadshavarens önskemål gäller 
omedelbart om inte Skolväsendets överklagandenämnd beslutar något 
annat28  

 
Undrar om det funnits någon skillnad om bara denna del hade varit ute på 
remiss som den är formulerad här än ett helt betänkande. 
Jag steg in i vårdnadshavarens liv där jag förde ett djupgående samtal under ett antal timmar. 
Samtalet   bandades. Har haft kontakt via telefon med vårdnadshavaren och startat en 
kommunikationsprocess. Det är känsligt att beskriva hur det gått till när ens skola vill bli av 
med ens barn och jag tycker att det är viktigt att etablera en kontakt innan intervjun skedde. 

26 Eriksson, Inga-lill i Eriksson B-E & Näsman E,(1994). 
 
27  Måseide, Per i Eriksson B-E & Näsman E.(1994) 
 
28  Lag 2007:378 
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Planeringen inför intervjun var helt öppen. De beskrev en historia som ledde fram till att deras 
barn inte fick gå kvar i skolan. Samtalet som intervjun egentligen var,  var ett långt samtal där 
nuet blandades med det förflutna, var öppet och ibland när vi under ganska lång tid tappat 
spåret rätade vi upp samtalet igen. 
Insamling av skriftliga dokumentation som finns angående fallet. Har tillfrågat rektorn på 
skolan om hon vill beskriva vad som ledde fram till beslutet att använda sig av kommunernas 
rätt att flytta eleven utan vårdnadshavarens godkännande. 

I fallstudien som metod så diskuterades att människor som vi kommer nära inte är 
normala. Under uppsatsens gång så har jag beskrivit den alltmer snävare normalitet som finns 
i samhället. Lyckligtvis så har jag säkert någon hjärnskada, då skulle jag bli fri från skuld, 
men mina informanter var väldigt normala tycker jag. Jag började att ringa upp och då pratade 
jag först med pappan i familjen. Jag beskrev mitt ärende och han skulle prata med mamman 
för att se om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Under de flertaliga 
telefonkontakter jag haft med mamman har vi skrattat, suckat och ibland varit ledsna. Det är 
av betydelse i en fallstudie att forskaren ska bli någon som det går att överhuvudtaget prata 
med. Kanske därför att jag låtit historien vara sin egen och inte försökt pressa fram 
information eller krävt ett sätt att vara och göra utan  låtit informanten berätta sin historia 
utifrån sina begrepp och sin verklighet så blev den sagd. Jag delgav också historier från mitt 
liv. Att tala om sig själv för att möta någon annan handlar om  att pendla mellan känsla och 
tänkanden. Om jag ser dig i den situationen du är kanske du beskriver den för mig så delar vi 
den lite tillsammans. Det känner jag att jag har gjort. Jag har gått in i människors liv och låtit 
dem definiera begreppen, det språket som ska talas och den problemåtgärdsfigur som är 
vanligt att bära med sig som forskare, den har jag till stor del lämnat hemma. I samtalet om 
det som hänt deras barn och de själva, har jag ibland  gått lite över gränsen och försöka ge 
information, lite problemåtgärdstänkande, om att ni kanske kunde osv. Men det är svårt att 
samtala med människor utan att säga något. Samtalet har förts med människor som det berör 
och inte med dem som stödjer den rådande diskursen och följer samhällets ekonomiska och 
politiska utveckling. 

 
6.2.1  Mötet 
Jag går upp klockan halv fyra på morgonen för att köra och genomföra en fallstudie med en 
av vårdnadshavarna till ett barn där kommunernas rätt att flytta elever utan vårdnadshavarens 
godkännande har tillämpas. Vi har bestämt att träffas klockan elva i deras bostad. Området de 
bor i består av radhus, det är cyklar och påskris utanför dörren. Jag är en kvart för tidig när jag 
ringer på. Hon öppnar dörren ser lite stressad ut. Hej, hej vi presenterar oss. Hon säger att hon 
har tänkt att bjuda på fika, men inte hunnit handla eftersom jag är för tidig. Vi kan ta en kopp 
kaffe nu så kan hon handla fika när hon körde Robin till skolan. Hon frågar om jag vill ha 
cappuccino och jag svarar nej tack och undrar om hon hade espresso, det fanns inte så det fick 
bli vanligt kaffe, kok kaffe. Vi pratar om skolan, diagnoser och jag berättar om mig själv och 
varför jag vill skriva om detta ämne. Det här är en medelklass familj någonstans i Sverige. 
Hon berättar att de precis fått en kommunal tomt att bygga nytt hus på, efter att de har stått i 
tomtkö länge och nu ska de bygga ett nytt hus. Från början har de tänkt att bygga två plans 
hus men nu fick de bara bygga enplans. Hon började prata om den situationen som var just nu 
för Robin i skolan. Hon berättar också ska köra honom till skolan sen. Jag säger, att jag vill 
spela in när hon pratar för det är så många intressanta saker hon säger. Vi kom överens om att 
hon skulle beskriva händelser som ledde fram till mötet där rektor, socialtjänst och 
utbildningschef presenterade att de tänkte flytta deras barn utan deras godkännande. Hon 
berättar ”målande” och väldigt beskrivande. Jag har inget behov av att ställa frågor under 
hennes berättelse. Det räcker med att hon är intresserad av att berätta sin historia och att jag 
vill lyssna. Jag inser snart att det här kommer att ta längre tid än de två timmar som vi avsatt. 
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Hon berättar att de ska ha ett möte med utbildningschefen klockan tre samma dag och undrar 
om vi är färdiga till dess. Jag frågar om jag får följa med på mötet, om det inte gör något. Det 
går bra, säger hon. Det är en kvinna som jobbar inom kommunen med elever med särskilda 
behov som är där också eftersom personalen från skolan och utbildningschefen inte vågar 
beter sig illa om det är människor utifrån med på mötet. Hon kör Robin till skolan och jag 
följer med. Hans coach som han nyligen fått brukar hämta honom men idag ville han att hans 
mamma ska köra. Robin kommer in i köket och säger hej. Vi lämnar huset tillsammans och 
sätter oss i bilen. Det framkommer att ett av syskonen tagit hans cykel till skolan utan att 
fråga om lov. Vi möter coachen vid skolan hon tuggar tuggummi och har inte knäppt gylfen. 
Vi åker till affären och handlar fika, hon frågar mig hela tiden vad jag vill ha, jag säger att jag 
inte riktigt vet. Jag skojar och säger att jag brukar handla utifrån vad alla mina barn vill ha och 
inte jag själv. Affären är ganska liten och det är flera som hälsar. Vi åker hem igen, fikar och 
fortsätter intervjun. Efter en stund kommer Robin och coachen hem. De småpratar om hur det 
hade gått och Robin fyller ett fat med kakor och tar med sig upp på övervåningen. Han tittar 
nyfiket och ler mot mig. Jag frågar coachen om det är okej att jag bandar och det går bra. 
Coachen, går hon ska också vara med på mötet senare. Vi fortsätter intervjun och den andra 
vårdnadshavaren kommer hem. Han pratar lite, går iväg och gör andra saker. Vi åker till 
mötet. När vi är framme ringer Robin och frågar om de kan köra honom till en kompis. 
Pappan åker iväg och kör honom, mamman och jag går in och väntar i kommunhuset. 
Kommunhuset är litet och ser nybyggt ut. Det sitter två personer bakom en glasdörr och frågar 
efter vem vi söker. En kvinna kommer ner och tar i hand, mamman presenterar mig . Senare 
förstår jag att det är hon som jobbar med barn med särskilda behov. Kommunhusets 
receptionister vill gå hem men de får vänta tills pappan kommer. Pappan kommer och vi går 
tillsammans till mötet. Jag hälsar på alla där, en lärare, utbildningschefen, coachen, en 
fältassistent samt kvinnan som jobbar med barn med speciella behov. Samtliga är kvinnor 
förutom fältassistenten och Robins pappa. Utbildningschefen tycker att hon borde fått 
förvarning om att jag skulle vara där. Jag säger att jag visste inte om mötet och att jag skriver 
en uppsats om kommunernas rätt att flytta elever utan vårdnadshavarens godkännande och att 
jag är här för att göra intervju med de närvarande vårdnadshavarna. Det är vårdnadshavare 
som häver sekretessen. Utbildningschefen finner sig men tycker ändå att hon borde fått 
förvarning och söker stöd hos dem andra, ingen säger något förutom kvinnan som jobbar med 
barn med särskilda behov. Hon tycker att det är ok att jag är där. Jag sätter mig på en stol en 
bit från bordet där de andra sitter. Mamman tycker att jag ska sitta vid bordet så jag sätter mig 
där. 

Mötet är ett uppföljningsmöte för att diskutera hur det går när Robin har börjat i 
skolan efter en längre tids hemundervisning. Utbildningschefen har rektorns funktion, 
eftersom rektorn inte längre vill ha kontakt med föräldrarna. Läraren är där som representant 
för lärarna i klassen. Fältassistenten är där för att se hur situationen fungerar socialt på skolan 
eftersom Robin blivit utsatt för kraftig fysisk mobbing av en äldre kille vilken egentligen var 
ovän med Robins storebror.  Under mötet diskuterades följande punkter: 

• Coachen redogör för situationen i skolan. Den har fungera bra. Hon såg ingen skillnad 
på Robins och dem andra elevernas beteende. Vidare tar hon upp att idrotten var rörig 
och behöver organiseras bättre för alla elever. Sen tycker hon  att det var för långa 
moment och väntetider under vissa lektioner och att man kanske bör ha kortare 
arbetspass med fler raster för alla elever. 

•  Fältassistenten har också närvarat under idrotten och höll med om coachens uttalande. 
Det var ingen skillnad på Robins beteende eller någon annans men det var ett rörigt 
upplägg och inte så genomtänkt gruppkonstellation. 
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• Föräldrarna tar upp frågan om det pedagogiska upplägget och efterfrågade en 
individuell undervisningsplan i bla matematik pg av Robins fallenhet för matte. Vidare 
frågar de om det hänt något med den mobbingutredning som de efterfrågat.   

• Fältassistenten sa att man nu bör utgå från läget som det var nu och att det som hände 
inte skulle hända igen eftersom han har varit i kontakt med föräldrarna. Miljön i 
skolan är trång på vissa ställen och att det var lätt att det blir konflikter. Vidare 
diskuteras om eleverna verkligen skulle spela golf och åka skateboard på skolgården. 

• Läraren sa att de har fler elever än Robin och att det var svårt med den individuella 
undervisningen. Individuell anpassad undervisning kunde han få i särskild 
undervisningsgrupp. Hon sa att detta med kortare arbetspass fick de diskutera i 
arbetslaget. 

Mötet avslutades med en genomgång om ett schemaupplägg för Robins vistelse i skolan. 
Föräldrarna och jag åkte tillbaka hem och fortsatte intervjun. Pappan åkte och hämtade 

pizza som de bjöd på. När klockan började bli sen rundade jag av och mamman följde mig ut 
och vi fortsätter att prata vid bilen. Jag avslutar genom att tacka för att jag fick komma  och 
hon sa att det var roligt att någon ville höra. 

 
6.3 Etik 
Är det försvarbart att gå in i människors liv och ge en lite bit av sig själv och få så mycket mer 
tillbaka? Finns det egentligen något skäl för att samla information från människor som 
uppenbarligen lever i en kris och upplever sig blivit illa behandlade? Där det käraste de har 
sitt barn lever i en ovisshet från sin omvärld? Finns det objektivitet i denna typ av forskning?  

I vetenskapsrådets etiska principer för humanistisk samhällsvetenskaplig forskning 
beskrivs att forskningskravet, att god och samhällsnyttig forskning bedrivs bör vägas mot det 
sk individskyddskravet. Individens skydd mot psykisk och fysisk kränkning. Deltagare ska så 
långt som möjligt informeras om undersökningens syfte, vad den innebär och hur den 
kommer att gestalta sig. Deltagande ska ske frivilligt och i de fall där det är förekommande 
ska tillstånd inhämtas från myndighetspersoner eller vårdnadshavare. Personer i 
beroendeställning ska inte utnyttjas. Allt material ska behandlas konfidentiellt och alla som 
kommer i kontakt med undersökningsmaterialet är enligt lagen skyldiga att handla under 
sekretess. Forskningsmaterial får bara användas till forskning och forskare är skyldiga att 
lämna ut material till granskning och vidare forskning. 
De forskningsetiska principerna sammanfattas i fyra olika krav. Det första är  
informationskravet att deltagare informeras och kan avbryta medverkan under 
undersökningens gång. Det andra är samtyckekravet att informationslämnare ska ge 
samtycke, eventuellt från myndighetspersoner eller vårdnadshavare. Det tredje är 
konfiendentalitetskravet att uppgifter är sekretessbelagd information och att personer ska ej 
kunna kännas igen. Slutligen är det nyttjandekravet att materialet kan granskas och användas i 
forskningsändamål29. 
Jag har gett mina informanter information och de har fått det tvivelaktiga nöjet att läsa igenom 
det transkriberande materialet först och godkänna det. Därefter har jag plockat ut dem delarna 
som jag tänkt använda och de fick godkänna dem också. Så samtycke och informationskravet 
är tillgodosett. När det gäller konfiendentalitet tror jag att någon som exempelvis jobbar på 
skolan där Robin är elev skulle kunna känna igen och identifiera vem det handlar om. Denna 
problematik har jag diskuterat med informanterna, både skriftligt och muntligt. Det vi kom 
fram till då var att det behöver inte skrivas på näsan vem det är men om någon vill ta reda på 

29 Vetenskapsrådet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet – HSFR.(2009)  Forskningsetiska 
principer i humanistisk- samhällsvetenskaplig  forskning. Codex. www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml 
 

 18 

                                                



det så går det nog. Nyttjandekravet gäller de delarna som är presenterade  i denna uppsats har 
jag inga betänkligheter att någon ska använda. 

Etiskt förhållningssätt kan även i detta fall relateras till ME Stefan Sjöström som 
diskuterar dilemmat med professionell vänskap när han under flera veckor var deltagande 
observatör i en öppen verksamhet för människor med psykiska problem. När hans 
observationstid var över frågade en av deltagarna om de inte kunde bli vänner, vilket han 
försökte förklara bort genom att vänskap är något som växer fram30. 

Utifrån Sjöström kan sägas att jag mötte denna kvinna som delar med sig av sina och 
sin familjs upplevelse av händelser i livet som på många sätt är jobbiga. Jag är tacksam för att 
jag fick möta denna människa. Vi möts på många plan. I en dialog som mamma till mamma, 
diskussioner om människosyn och skolor. Det är helt okej för mig att prata med denna kvinna 
även efter min uppsats slut. Den professionella vänskapen upplever inte jag som ett hinder för 
att övergå till annan vänskap efter uppsatsens slut. 

Ytterligare ett etiskt dilemma är att det finns en risk i just fallstudien som metod är att 
man blir för engagerad i sina frågeställningar eller i situationen som studeras. Konfidentialitet 
och anonymitet, att olika intressegrupper vill få kontroll och få tag i resultaten från 
undersökningen. Läsarens oförmåga att skilja på själva informationen och forskarens tolkning 
av den31. 

Det är klart att jag är för engagerad i mina frågeställningar och i situationen men jag 
tror inte att det hindrar att jag kan beskriva det som jag avser att göra. Jag har flera gånger 
upplyst respondenterna både skriftligt och muntligt att det kan vara så att någon som känner 
till deras situation väl kan komma fram till att det är dem det handlar om. Den risken finns 
alltid. Inom forskning bör ett övervägande göras om den informationen man får fram är så 
viktig att det är i samhällsintresset att den ska presenteras. Skolan är en stor del av barn,  
föräldrar, skolpersonals liv och inte minst av samhället. En beskrivning utifrån ett fall där 
respondenterna noga upplysts och har frihet att neka publikation av intervjun och känns starka 
i sin situation kan genomföras, med förtroende och respekt.  

 
6.4 Validitet  
Validitet gäller precisionen i de frågor som ställs, de data som samlas in och de förklaringar 
som presenteras. Vanligtvis har det att göra med de data och den analys som används i 
forskningen. Validiteten kan sammanfattas i tre frågor- Har forskaren träffat rätt mål?, Är 
fynden tillräckligt exakta för undersökningens ändamål? Hur kan du veta att de som 
observerades uppträdde på ett normalt sätt?32 
Validiteten beträffande målet med undersökningen är hög. Jag beskriver ett fall utifrån 
Beckers Tricks of the Trade och Regler och dess vidmakthållande hur det kan gå till när lagen 
att flytta elever mot vårdnadshavares vilja tillämpas. Samtalen som förts med informanten och 
materialet som samlats in motsvarar målen för undersökningen.Under mitt besök hos 
informanterna var jag där under en lång tid, jag närvarade oförberett på ett möte och såg den 
sociala interaktionen i familjen. Min upplevelse är att stiga in i en familj och dela en dag på 
det sättet är svårt att inte bete sig normalt.Det finns inte så mycket utrymme i den situationen 
för att visa upp en stark fasad.  
 
 

30 Professionell vänskap, ME Stefan Sjöström i Eriksson, B-E & Näsman, Elisabeth .(1994). 
 
31 Merriam,B, Sharan. (1988). 
 
32Denscombe, Martyn,.(2002), Forskningens grundregler, Samhällsforskarens handbok i tio punkter. 
Studentlitteratur. Lund 
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7. Resultat 
Först så presenteras en beskrivning av föräldrarnas upplevelse av när Robin inte var 
välkommen till  skolan längre. Sen sammanfattas de olika stegen som ledde fram till att 
paragrafen i skollagen tillämpas. 
 
7.1 Vad var det som hände när Robin inte fick komma till skolan längre? 
En beskrivning utifrån föräldrarnas upplevelse. För att öka läsarens förståelse återges inte 
citaten i intervjun ordagrant. Den indragna texten baseras  mammans berättelse om inget 
annat anges. 
Först så gick allt så bra 
Robin byter skola under våren-08. Han kommer från en skola där det fungerade dåligt. Det 
börjar bra och personalen är väldigt öppen. 

Speciellt en lärare hon säger: 
- Jag vill inte ha någon förhandsinformation. Jag skiter i vad som har hänt helt 

enkelt innan, utan ju mer förhandsinformation man har desto mer fördomar får 
man. Vi börjar nu och det här ska gå bra. 

Citat visar lärarens inställning till Robin.Varje fredagseftermiddag fördes telefonsamtal 
mellan skolan och föräldrarna. De är  naturligtvis oroliga för att det inte ska gå bra. För det 
mesta fungerar det bra. Det är endast en del mindre incidenter, exempelvis något bråk på 
skolgården som skolan ringde hem och berättar om. 

Det var en sån här skolvakt,  vi pratade om det sen och då hade det ju framkommit 
att dem hade ju skojbråkat och den här hade skällt ut Robin  bara för att det var 
Robin liksom. Han blev ju upprörd naturligtvis och sen konstaterade vi att det var 
faktiskt inget bråk och det var ingen som var dum mot någon. Det var en lek de 
höll på med. Det var inte alls något allvarligt men Robin fick ingen ursäkt och vi 
fick ingen  ursäkt . Det var ett missförstånd  men vi fick ingen ursäkt. Vi ville inte 
börja bråka på den här skolan också så att vi hoppas att det går bra här nu. 

Sen gick det lite sämre 
Det  börjar en ny fröken. Robin berättade att hon skällde på honom hela tiden. Den fröken 
som inte ville ha någon förhandsinformation hon har slutat. Hon gick en vidareutbildning och 
började  arbeta på lågstadiet. Den andra fröken har en trevlig personlighet. Varm och 
omtänksam med barnen fast det var den fröken som slutade som var någon att ”hålla i 
handen när det stormade”.   

Sen började han på höstterminen och sen förstod vi. Det började inte från skolans 
håll utan det började från att Robin kommer hem och säger: 

- Den här nya fröken är dum mot mig.  
Den nya fröken har föräldrarna inte haft någon kontakt med när hon ringer dem. 

Hon ringer hem sen och säger: 
- Han är dum  och han lyssnar inte på mig. Han gör inte som jag säger och han är 

allmänt otrevlig.  
Det blir många telefonsamtal. Läraren träffar inte föräldrarna, men det föräldrarna upplever 
i samtalen är känslan av att hon inte tycker om Robin. Under vårterminen  börjar en 
mattelärare och det är problem på hennes lektioner. På ett tidigt stadium så är det kontakt 
mellan föräldrarna och henne och det leder till att det blir mycket bättre på lektionerna. 
Under höstterminen funderar det inte med henne heller. 
Orättvisa och maktdemonstrationer 
Mamman berättar om en händelse på en lektion. 

Det var på en lektion. Det var läraren då som sa att: 
- Han gör inte som han ska. 
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 Då hade han blivit förbannad på henne. Då hade de stått i någon kö för det skulle 
prova några instrument och han stod långt fram i kön. Det var ju flera som 
pratade( jag frågade han sen efteråt vad som hände egentligen)  hon hade struntat 
i, gått förbi honom, tagit alla andra före utan att säga någonting. Han hade 
protesterat och sagt: 

- Men jag var före. 
Hon  nonchalerade honom totalt.  
Sen till slut hade han blivit så förbannad så han hade vällt två stolar och gått ut 
därifrån. Hennes upplevelse var ju  att han hade varit aggressiv. Robins upplevelse 
var ju att hon hade varit orättvis. Min tolkning av situationen för jag känner min 
son, det var ju det att han köper inte när nån är så där orättvis  och dessutom 
nonchalerar honom och  utan att förklara varför. Det hon sa, att de skulle prova i 
turordning, för att han inte hade lyssnat när han skulle vara tyst, han hade pratat. 
Då hade hon tagit de andra före för att markera.  Han är inte så intresserad av 
sådana där markeringar  han, sådan form av demonstrationer. 

Robin är osams med alla lärarna hela tiden. Föräldrarna vet inte vad de ska göra när det inte 
fungerar på skolan. De efterfrågar tidigt en extra resurs till Robin. De poängterar att de har 
sagt till skolan att det finns problem. Lärarna menar att Robin kanske har svårt att vara i en 
stor grupp och att han har problem med kamratrelationer. Föräldrarna håller inte med 
eftersom de inte sett att Robin hade några problem med kompisar.  Lärarna beskriver att 
Robin säger fula ord och vägrar göra som han blir tillsagd.  
Ett förslag till förbättring 
Den läraren som har varit med hela tiden, hon beskriver hur hon gör för att Robins 
skolsituation ska fungera. 

Så då den här läraren som varit hela tiden, hon hade som förslag :  
- På morgonen funkar det alltid när de har tyst läsning. Ibland så gör vi så att han 

och någon kompis ska gå in i ett grupprum och göra det dem håller på med och 
det fungerar. 
 Så där  brukar hon lösa det,   lärare B.  För tidigt på höstterminen så sa hon att: 
-   På mina lektioner är det inga problem. 
 Alla andra lärare säger att det är ett problem, att han ställer till elände på varenda 
lektion  men hon  upplevde inte han som ett problem hon sa: 

- Ibland kanske han stör nånting eller så , vi pratar med varann och sen är det ur 
världen. 
 Han är inte upprörd på henne eller någonting sånt.  

Kommunikationen mellan läraren och Robin är bra. 
Sen gick det ännu sämre 
När det gått en tid fungerar det sämre på hennes lektioner också. 

Sen en bit in på terminen då var han upprörd på hennes lektioner också. Det var ju  
när det hade gått en lång väg och  han mådde jättedåligt då funkade ju ingenting 
någonstans. Hon sa:  

- Jag kan nästan säga vilken lektion som det här började som han inte ville vara 
med längre helt enkelt. 
 Då funkade det inte någonstans men sen långt tidigare när dem här sakerna 
började sa jag: 

- Finns det inte någon resurs att tillgå? Finns det inte så han kan få en resurs i 
skolan?  
För jag hade hört talas om att man kan få resurs om det är problem. Först så var de 
inte intresserade av någon resurs dem sa: 

- Nej, det är inte aktuellt. 
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Robin, föräldrarna och den läraren som det hade fungerat med hade ett samtal när de 
diskuterade hur det skulle göra för att det skulle kännas bra för Robin. I diskussionen så 
framkom det att han tyckte att det skulle kännas bra om han fick gå in till specialpedagogen 
som sitter i ett eget grupprum mellan klassrummen. De kommer överens om att Robin ska få 
vara i grupprummet när han upplever att det blir för stökigt. Han ska bara säga till fröken och 
sen ska han gå in och arbeta själv i grupprummet. Mamman berättar om hur den 
överenskommelsen utvecklas. 

Det kom vi överens om med den här läraren. 
Hon kunde lämna som förslag till honom när hon tyckte att när han eventuellt 
behövde gå in i det            där rummet. Hon har ju liksom en annan hand med barn 
så hon kunde ju fråga:  

     -  Vill du gå in i grupprummet? 
Det funderade ju så länge hon gjorde det. Sen var det ju det att den här lärare D  
hon använde det här som ett straffrum. När hon tyckte att han blivit stökig så 
tvingade hon in honom  i grupprummet. Det tänkte ju inte han göra på hennes 
villkor för då fick han ju det du kallade för kritik inför grupp.  
Då spelade han teater istället och körde ens sån där tuff attityd så att inte någon 
ska uppmärksamma att han är dålig på något sätt.Då spelade han lite pajas och så 
drar han något skämt som är väldigt provocerande för lärarna naturligtvis. Sen när 
han ville gå in i grupprummet när han sa då till lärare D: 

- Jag vill gå in i grupprummet. 
Då hade hon sagt: 

- Jo men just nu får du inte göra det. 
 Så när han ville fick han inte och när han inte ville så fick han gå in. Hon gjorde 
ju helt tvärtom. De frågade dem på det där motet hur det där med grupprummet 
gick? Då sa jag: 

- Det  gick ju jättebra tills det blev straffrum. Tills det blev en skamvrå för honom 
att gå in i. Då funkade det inte alls han ville ju inte gå in där nu.  

- Men vad så du då när eftersom ni hade det dokumenterat då på de här mötena 
(jag)?  

-  Då vart det ju som det vill med det här grupprummet eftersom det blev ett 
straffrum. 
Dem ryckte på axlarna för det här att lärare D använde det som straffrum. Det 
svarade dem  inte ens på, dem svarade varken ja eller nej på den frågan. För 
antagligen konstaterade dem att det blev så för annars hade dem protesterat  och 
sagt emot mig, det gör hon inte alls det. Utan dem sa ingenting och det känns ju 
ändå som dem var  medvetna om att det blev så men ingen vågade säga emot 
henne eller säga att hon gjorde fel på nåt sätt. Det är det jag inte förstår: 

- Kan man inte säga att en lärare gjorde fel? Varför ska det vara så omöjligt?  
Överenskommelsen med den ena läraren fungerar inte med den andra läraren. 

Han ville inte vara ensam med läraren längre 
Robin vill inte längre vara ensam med läraren D och föräldrarna har ingen kontakt med 
henne. Det måste framkommit från den andra läraren B att han inte ville vara ensam med 
henne. Det beslutas att Robin ska ha dubbla lektioner i vissa ämnen eftersom lärare B och D 
undervisar i olika ämnen.Föräldrarna upplever att de är tvingade att gå med på det. 

 I våran desperation så gick vi gick med på det. Helt vansinnigt att ha dubbla 
lektioner i en sak två gånger men eftersom han uttryckligen sa: 
-   Jag vill inte vara ensam med henne. 
Iallafall flera veckor senare då  konstaterade skolan: 
- Vi ska ta in en extra resurs i klassen. 

 22 



 Han hade  redan lagt ner, han ville ju ingenting , då skulle hon vara där i 
klassrummet. Hon kom in och hon träffade oss mig,  Robin och  fröken B . 

Det tillsattes en extra resurs i klassen en som skulle stötta gruppen.  
Det var  kaos i klassen och dem sa att det var för Robins skull. Hon var inte där på 
torsdagar. De fick  ingen kontakt för  han hade ju ingen lust alls. På torsdagarna så 
var hon som sagt inte där.  

Skolan ställer krav på föräldrarna att de ska vara med Robin i skolan. Sådana krav får 
egentligen inte skolan ställa på föräldrar. När de är där upplevde inte föräldrarna att 
resursen är där för Robins skull. 

Det är lite lustigt då när de säger att resursen är till för Robin, även när han sluta 
å när de stängde av honom så var ändå resursen kvar. Så uppenbart var att 
gruppen behövde en resurs. När hon var resurs då så gick ju hon, ut försvann,  
gick på möten .Hon var inte alls där som observatör eller fanns där för Robins 
skull utan hon var där för lärarens skull. Jag såg  när hon hjälpte till i klassen. 
Visst var hon fram till Robin och fråga hur det gick, när jag satt där , om det gick 
bra. Hon hjälpte främst lärarna och hon hjälpte dem andra barnen också lika 
mycket som Robin. Hon var inte där som någon särskild resurs för Robin även 
om det hette så att det var därför hon var där. Hon var en allmän resurs i klassen 
för att det behövdes en resurs i klassen. 

När det var riktigt dåligt 
Eftersom  Robin  mår jättedåligt är ingen dag någon höjdar dag. En situation som skolan ofta 
hänvisar till när de avvisat Robin från skolan är när han fick en pärm i huvudet. 

En dag så satt han vid sitt bord och han var inte skyldig till någonting. Kom det 
fram en kille som min man säger att han har nog definitivt en diagnos för han är så 
där bråkig så han har adhd eller någonting. Impulsiv kan bara smälla till någon 
helt utan förvarning så där, oj hoppsan nu hände någonting. Det han gjorde var att 
han steg fram till min son och slog en pärm i huvudet på honom, pang och min 
son reagerar då impulsivt fort med att smälla till honom i ansiktet med knytnäven. 
Det hela blev min sons fel i slutänden. I alla fall,  då säger  resursen att hon var 
inte med från början så hon visste inte riktigt hur situationen såg ut. Den här 
gången så försvarade hon Robin i början men det har hon inte gjort sen när samma 
händelser tas upp. Det är det som är lite roligt för först i början så säger hon: 

- Ja det var väldigt tråkigt för det hände en sån sak. Det var så jättetråkigt för det 
hade gått så bra de andra dagarna. Det är jättetråkigt att behöva ta upp det här men  
det är inte riktigt Robins fel egentligen. För den här killen sprang fram till Robin, 
smällde en pärm i huvudet helt oprovocerat. Det är inte konstigt att han smällde 
till. Jag såg hur ont det gjorde på Robin och han slog den här pojken i ansiktet 
med en knytnäve. Det blev ett märke på kinden. Det var jätteoturligt att det blev 
ett märke för då  blev det ju Robin som fick skulden för det här . 

- Hon upplevde det inte som att det egentligen var Robins fel utan att det var en 
handling som blev av att han fick en pärm i huvudet. När det här tas upp, det här 
tas också upp när dem hade stängt av honom som att han är våldsam.  Då säger 
jag så här: 

- Men herregud han fick en pärm i huvudet. Det är jättemånga barn som reagerar så 
att dem slår tillbaka när dem får en smäll.  

Föräldrarna menar att skolan bestraffar Robin för att han ger tillbaka. De har inte fått 
beskrivet för sig att Robin sätter igång en konfliktsituation och ifrågasätter om man verkligen 
kan skicka ut elever från skolan pg av att de ger igen. Föräldrarna tycker inte att barn ska 
slåss, det är inte en bra konflikthantering. 
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- Men ska man säga till sina barn att de ska gå in i ett hörn och be om ursäkt för att 
dem finns till? 

- Ska man säga till dem att du ska ta emot hugg och slag utan att säga ifrån? 
 Det är klart att han kunde om han var verbal kunnat säga: 

- Aj det gjorde ont. Vad fan gjorde du så där för? 
 Nu gjorde inte han det, han smällde till honom i ansiktet. 

Så kom skolpsykologen och skulle hjälpa till 
Psykologen vill göra en utredning på Robin. Föräldrarna vet inte vad en utredning innebar. 
De tycker att skolan bör presentera det för dem. De meddelar psykologen att de vill ha en 
skriftlig information om vad utredningen innebär. Psykologen säger att det är för Robins skull 
och att resultatet av utredningen inte behöver delges någon. 

- Jag har tystnadsplikt och jobbar hos kommunen. 
   Men då sa jag: 

-    Det sa den förra psykologen också. 
Föräldrarna litar inte på psykologen. 
Med lite hot 
Rektorn har meddelat psykologen att han ska sätta press på föräldrarna. Rektorn tänker 
anmäla ärendet till socialtjänsten. Då har psykologen sagt att han först vill göra en 
utredning. Rektorn talar då om att han har till på måndag på sig. 

Psykologen säger: 
- Vi måste göra en utredning på torsdag för jag får bara till på måndag på mig och 

sen så anmäler hon till socialtjänsten. 
- Vad är det för farligt med det då (jag)? 
-  Det vet jag inte men han sa själv att det blev jobbigt för familjen.  

Så då beslutar sig föräldrarna för att psykologen ska få göra testerna. Psykologen 
presenterar själva testerna för dem. Resultatet visar att Robin är extremt särbegåvad. 
Psykologen tycker det är spännande med någon så pass begåvad som Robin. Under de åren 
han jobbat som psykolog har han bara träffat ett barn som är lika begåvat. En sak med 
relation till kuber och figurer har han aldrig sett någon göra innan. 

- Det är tonåringar som inte  klarar av det här. Det är vuxna som inte klarar av 
det.  

Det som Robin inte klarade är det verbala testet. Psykologen anser att han skulle svarat mer 
på varje fråga.  

Det här gick ju på mindre än en vecka för han slängde ju till mig  och Kurt en 
massa papper som vi skulle svara på. Massa frågor själva och sen så skulle lärarna 
svara på en massa frågor. Vi har fått se deras och sen vet vi ju själva vad vi skulle 
svara på liknande frågor. Frågorna ser ju inte exakt likadana ut för både lärare och 
föräldrar.  

Både föräldrarna och psykologen konstaterar att svaren inte överensstämmer mellan skolan 
och föräldrarna. Psykologen pekar ut kriterierna för Aspberger  och säger att han tycker att 
det stämmer. Föräldrarna anser då att psykologen inte tror på vad de säger. Psykologen 
svarar inte på det . 

Han tycker att det är tråkigt att jag inte kan acceptera, att jag förnekar den här 
diagnosen. Samtidigt tycker han att det är lite sorgligt för han vet att det är vanligt  
att föräldrar inte   accepterar när deras barn får diagnoser. Så han tittar lite milt på 
mig och lägger huvudet på sned och tycker synd om mig. 

- Du lever i förnekelse. 
- Så han har analyserat dig också, ojdå det här blir ju bara bättre och bättre (jag). 
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Plötsligt så är det ju så att man inte finns längre man har ingen identitet och det är 
ingen som känner en längre. För jag kände min man alldeles nyss och nu vet inte 
han vem jag är. 
Då säger den här psykologen: 

- Jag känner de här barnen. 
-  Vilka är de här barnen? 
- Ja dem med Aspberger. 
- Ja men hur det du att han har Aspberger? Det är ju på grund av vad de andra har 

sagt. 
Det är ju det han vet hur de här barnen fungerar säger han.  
Men det är så att våran son heter Robin och han är en egen individ - han är inte     
dem här barnen. 

Föräldrarna upplever att psykologen nonchalerar dem. Dessutom tycker de att deras 
son är en egen människa. 
Sen var det katastrof 
Robin mår väldigt dåligt i skolan. När han är i skolan får föräldrarna uppmana honom att 
skriva nästa ord på pappret. Han vill inte gå in i klassrummet, utan försöker istället gå hem. 
Enda anledningen till att han överhuvudtaget går dit är att föräldrarna säger till honom att 
göra det. Föräldrarna tar upp en diskussion med skolpsykologen om han ska vara i skolan 
när han mår så dåligt. Psykologen säger att han måste gå dit enligt lag. Skolans personal 
anser honom  trotsig.  

När jag tänker efter så var det rena barnmisshandeln och ta dit honom till skolan i 
det här   tillståndet. Jag menar mår man så här dåligt som vuxen när man ska gå 
till jobbet då är mansjukskriven. Det här med skolplikt det är ju också lite 
vansinnigt jag menar i vissa situationer måste man kanske kunna vara sjukskriven 
som barn också. 

Föräldrarna vill egentligen sjukskriva sin son, men skolans personal tycker inte att han 
mår dåligt.  
På väg mot utkastad 
Rektorn och den extra resursen i klassen kommer med förslag till andra skolor för Robin. De 
tycker att föräldrarna kan titta på olika alternativ till den aktuella skolan för Robin. 
Föräldrarna förstår då att skolan inte längre är intresserad av att ha Robin kvar som elev. De 
uppfattar att det är någonting på gång för att göra sig av med honom. Föräldrarna är inte 
intresserade av att byta skola. De vill lösa problemet på skolan. 
Utkastad 
Föräldrarna kallas till ett möte på skolan. De tror att mötet handlar om diagnosen som Robin 
fått dagarna innan. På mötet presenteras att Robin inte längre får gå kvar på skolan.  När de 
kommer till mötet är utbildningschefen och socialtjänsten också där. 

Vad gjorde dem där på det där mötet då?  Var det där då som beslutet blev 
förankrat (jag)? 
- Nej jag vet inte för det var utbildningschefen  som har fattat beslutet.  
 Men det är rektorn som har fattat beslutet  eftersom det är hon som har skrivit 
under men det var utbildningschefen som sa till oss: 

- Robin får inte gå kvar på skolan så socialtjänsten har nu ansvaret för att hitta 
annan skolform för Robin. 

-  Det var socialtjänsten med på(jag)? 
- Dem sa ju inte så mycket på det där mötet. Ja, dem presenterade sig vilka de var 

och så. 
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 Sen så skulle vi boka ett möte med dem.  Dem har ju inte varit inblandade i övrigt 
utan dem fick ju en orosanmälan och sen skulle dem ha hört av sig till oss. Dem 
sa: 

- Vi har ju fått en orosanmälan. 
- Anmälan från skolan (jag)? 
- Ja. 

 Men dem sa inte mycket på det där mötet. 
- Alltså dem var beredda att ta över ansvaret (jag)? 
-  Dem sa  inte om dem skulle ta över det eller inte. Utan dem presentera sig vilka 

dem var och sen skulle vi träffa dem i fortsättningen. Så på sätt och vis så 
acceptera dem ju läget. 

- De tydligen tyckte att dem kunde ta över ansvaret (jag). 
- Ja för dem ifrågasatte det då inte på det här mötet. 
-  Den här orosanmälan var från skolan att dem kände att dem inte klarade av 

Robin eller vad det ni som var problemet (jag)?  
- Det vet jag inte riktigt det var ju ingen vidlyftig textförklaring (pappan). 

Föräldrarna blir chockade. Det finns ingen information om var de kan överklaga beslutet. 
Det skriftliga beslutet är mycket torftigt. Den enda information som dem fick är att de kan 
överklaga till kommunen. Kommunchefen som de har kontakt med byter jobb. Den nya 
kommunchefen vill inte hantera ärendet.  
Efteråt  
Föräldrarna träffar socialtjänsten som presenterar förslag till skolor . 

Vi sa det: 
- Vi vill inte att han ska gå någon annanstans. Vi vill att han ska vara nära hemmet 

och då sa vi att vi vill att han ska tillbaks till den skolan som han går på . 
 Socialtjänsten då som i och för sig har varit rätt trevliga, dem kände sig tror jag 
lite uppgivna för dem hade pratat med skolan och dem hade ju varit rätt tvära. Då 
sa dem till oss: 

-  Det är ingen ide att ni försöker med ....skolan eller någon annan skola i ... för den 
delen heller för utbildningschefen och rektorn har lämnat besked om att det är inte 
aktuellt att han går kvar i ......överhuvudtaget därför att utbildningschefen har sagt 
att de kan inte ta hand om honom i .... 
Hela tiden efteråt har de hävdat att dem inte alls har skickat iväg honom. 

Föräldrarna försöker hitta någon möjlighet att Robin ska tillbaka till sin skola. 
Utbildningschefen lämnar skriftlig dokumentation på att de inte kan ta emot Robin som elev i 
den aktuella kommunen. Senare säger kommunen att de inte alls meddelat att dem inte tänker 
ta ansvar för Robins skolgång. Det är efter dem inser att enligt skollagen har de ansvar för 
alla barn som är skolpliktiga i deras kommun. 
Isoleringen 
Föräldrarna har något möte med socialtjänsten iallafall. Det är ganska meningslöst eftersom 
socialtjänsten inte kan agera i skolfrågor. Föräldrarna tar kontakt med utbildningschefen 
därför att terminstart närmar sig och Robin har fortfarande inte någon skola att gå till. 
Utbildningschefen meddelar att Robin får hemundervisning med två pedagoger veckan innan 
skolstart. 

Ja då ska vi se här då har vi lite datum på det då. Det var ju på biblioteket  måndag 
och tisdag. Onsdagen var vi här hemma. På fredagen var någon slags 
idrottsaktivitet. Psykologen hade då sagt att han måste ju kunna ha idrottsaktivitet 
också. Det är ju bara det att det är svårt att ha idrott på en person. Så vi fick ha 
idrottsaktivitet som kostade lite, vi hade exempelvis snowboard en fredag .Vi 
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ställde lite krav och i vilket fall som helst så var det inte lätt att hitta på någonting 
för honom ensam. När vi föreslog saker sa han själv: 

- Det kan man ju inte göra ensam. 
 Han ville ju ha något barn med sig eftersom han själv tyckte att det var så tråkigt 
för att han inte har några barn med sig. Så fick  min äldsta dotter vid två tillfällen 
följa med för att han överhuvudtaget skulle vilja det. För det är ju inte roligt med 
två vuxna som står och tittar på när han ska ha någon aktivitet. Vilka barn vill det? 
Det är klart man vill ha kamrater med sig så klart. Så att det blev en otrolig social 
isolering för honom. Alltså det är helt vansinnigt. Så  jag frågade min äldsta dotter 
lite snällt om hon kunde följa med och hon tyckte att det kunde hon. Hon ställde 
ju upp  och det vart ju bättre naturligtvis. Under hela den här perioden så var ju 
han jättedeprimerad och ledsen alltså han, ja det går inte att beskriva vad dem har 
gjort mot honom. Det- det är obeskrivligt, det är... Nu börjar jag nästan gråta , att 
man bara kan stänga ute ett litet barn så där och inte får umgås med sina kompisar. 

 Vidare sen 
Föräldrarna tar kontakt med flera myndigheter för att ta reda på om skolan får agera så här. 
Till slut kommer de till rätt instans.  

Så sa ju hon: 
- Oj det här låter helt otroligt. Det här måste du ju skicka in så det blir ett beslut på 

det här snabbt. 
Det framkom under samtalet att kvinnan är övertygad om att skolan har gjort något riktigt 
tokigt. Föräldrarna önskar att de pratat med henne redan första dagen för då hade Robin 
varit tillbaka i skolan igen. Föräldrarna har själva försökt tolka skollagen fram och tillbaka 
eftersom det inte framkommer av beslutet var de skulle överklaga någonstans. De har svårt 
att tolka om skollagen säger att skolan får göra som dem gjort. Skolan är övertygade om att 
de gör rätt så när beskedet kommer att de inte får göra så här ringer de upp föräldrarna och 
ber om ursäkt. Föräldrarna upplever att ursäkten inte är något värd eftersom de har varit 
otrevliga hela tiden efter också. Det är som att kommunchefen bara konstaterade att det här 
blev tokigt.  
På väg tillbaka till skolan igen 
Efter beslutet om att Robin ska tillbaka till skolan igen förväntar sig föräldrarna att hans 
återkomst ska gå snabbt. 

Mötet- det var den 26 vecka 9 alltså på vårt sportlov. Det vi då förväntade oss var 
att de skulle börja arbeta med det här så att han kunde komma tillbaka till skolan 
direkt nu omedelbart eftersom han hade fått vänta så länge. Hon hade alltså inte 
tid att träffa oss för att göra åtgärdsprogram förrän fredagen den 6 mars.  Då är det 
ju så här att  han skulle börja måndagen den 9 mars. Då undrar jag, det står ju i 
skollagen att vi ska få vara med och upprätta ett åtgärdsprogram och dessutom så 
ska dem förbereda för hans skolgång.  

- Hur ska dem kunna förbereda om vi har eftermiddagsmöte på fredagen den 6:e? 
Hur ska dem ha kunnat förbereda till måndagen den 9:e?  
Det finns inte en sportslig ide att dem åker dit en söndag och förbereder det. Hon 
hade alltså inte tid förrän efter åtta dagar att träffa oss trots att han hade varit utan 
skola i över två månader.  Det var väldigt nonchalant tyckte vi att helt enkelt säga 
att han får vänta en vecka till. Så då fick han ha hemundervisning den veckan 
också  förutom då på fredagen då mötet var. Då beslutades att jag skulle följa med  
fram till dess att dem hade skaffat en coach.  Jag mailade henne att dem skulle 
sätta ut annons  redan måndagen efter dem hade haft det mötet alltså skyndsamt så 
att inte det här drar ut på tiden ännu mer .Först så svara hon då lite spydigt att hon 
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var ledig men sen så ordnade dem det ändå . Sen kom vi fram till det då att fram 
till dess att coachen skulle introduceras så skulle jag vara på skolan. 

Föräldrarna tycker att skolan är nonchalanta och drar ut på tiden med Robins 
återgång. 
I skolan igen 
Mamman var med Robin på skolan när han börjar igen. 

Första veckan som jag var på skolan.  Ja, måndag, tisdag, onsdagen gick ju 
alldeles utmärkt och alla var nöjda och glada. De även bekräftade det på mötet  att 
det hade fungerat jättebra för honom i skolan. Allt hade funkat toppen och  jag var 
ju lite orolig från början. För hur ska dem andra barnen ställa sig till att Robins 
mamma är med honom? Alltså både inför mot Robin och eleverna, jag menar hur 
skeptiska är dem mot det här? Barnen i klassen var  jättefina och trevliga. När han 
kom första dan på skolan på måndagen så hyllades han:  

- Vad kul att du kommer till skolan! 
 Det har dem  hävdat hela hösten att han har ju inga kompisar, ingen tycker om 
honom att han är helt inkompetent socialt. Då konstaterade vi att: 

- Hur kan det vara möjligt att han inte har några kamrater? 
 Sen så ställer dem sig här, skriker och jublar när han kommer tillbaka. Jag förstod 
inte. Det var som ett frågetecken, jag förstod inte vad dem hänvisat till. Det låter 
inte logiskt för jag vet hur mobbade barn ser ut. Jag vet hur barn, hur det sociala 
samspelet ser ut. Dem skriker ju inte välkommen tillbaka iallafall utan att dem är 
ju reserverade. I normala fall, om det skulle varit någon som varit utsatt  i klassen. 
Nu var ju han utsatt av den andra eleven i skolan men inte av sin klass. Iallafall så  
det gick toppen den där veckan  och han var jätteglad. 

Robin fungerar bra på skolan, klasskompisarna är glada att han är tillbaka. 
 
7.2 Den stegvisa handlingen  
En beskrivning enligt Beckers interaktionistiska perspektiv av olika steg genom handling. I 
olika steg visar jag olika människors interaktion och enskilt agerande för att tydliggöra 
berättelsen om Robin.  
1.  Vårterminen fungerar allt ganska bra med lärare A  och lärare B. Problem uppstår med 
lärare C som förbättras genom kommunikation med föräldrar. 
2.  Höstterminen har lärare A slutat och lärare D kommer in. Robin tycker att lärare D är dum 
mot honom. Lärare D tycker att Robin inte gör som hon säger. Kommunikation med föräldrar 
leder till att föräldrarna tror att läraren inte tycker om deras son och att det inte fungerar bättre 
mellan läraren och Robin. Problem uppstod också med lärare C igen. 
3. Robin upplever sig orättvist behandlad och lärarna upplever att han inte gör som han säger.  
Föräldrarna efterfrågar en resurs. 
4. Överenskommelse sker mellan föräldrar, lärare B och Robin att han ska gå få gå in och 
jobba i ett grupprum när det blir för stökigt för honom. Det fungerade med lärare B som lät 
honom gå in på sina egna villkor. Lärare D vill bestämma när han ska gå in i grupprummet.  
Då går inte Robin in alls i grupprummet. 
5. Robin vill inte längre vara ensam med lärare D. Han får ha dubbla lektioner med lärare B. 
6. Skolan sätter in en resurs, Robin har slutat att fungera. Föräldrarna upplever att resursen är 
till för hela klassen och ej för Robin. 
7. Skolpsykologen gör en utredning. Föräldrarna är tveksamma men han säger att han ska 
hjälpa Robin och att skolan ska anmäla fallet till socialtjänsten. Skolan meddelar föräldrarna 
att om de inte följer med Robin till skolan så får han inte vara där. Föräldrarna följer med 
Robin till skolan. 
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8. Skolpersonal kommer med förslag om andra skolor till Robin. Föräldrarna vill lösa 
problemet på skolan. 
9. Resultatet av skolpsykologens utredning stämmer inte överens med hur föräldrarna 
upplever sitt barn, däremot hur skolan upplever honom. 
10. Föräldrarna kallas till ett möte som de tror handlar om undervisningsupplägg utifrån 
skolpsykologens resultat av Robins särbegåvning. På mötet avsäger sig skolan ansvaret för 
Robins skolgång och överlämnar ansvaret till socialtjänsten. Socialtjänsten uttalar sig inte. 
11. Föräldrarna vill inte välja en skola utanför kommunen, inom kommunen får han ingen 
plats av skolan. Socialtjänsten visar förslag på skolor, de kan inte agera i skolärenden. Robin 
får hemundervisning. 
12.  Det framkommer att skolans personal inte kan agera som dem gjort. Robin får tillbaka sin 
plats på skolan.  
13. En förälder följer med Robin till skolan fram till dess han  får en assistent. 
 
8.          Analys 
Först så presenteras en analys av vad som skedde, därefter hur skolan agerade ur ett 
samhällsperspektiv. Till sist det som för övrigt finns att tillägga i frågan. 
 
8.1 Vad var det som skedde? 
Robin anses avvika mot normen i skolan.  Becker menar att för att någon ska anses avvika 
mot en norm måste någon definierat handlingen som avvikande. Det finns en skillnad i 
lärarnas förhållningssätt av vad de betraktar som avvikande. Vissa lärare anser inte att en elev 
som inte gör som läraren säger bryter mot normen i skolan. De agerar utifrån att eleven är 
elev på skolan och att  man ska skapa förutsättningar för att det ska fungera för eleven. Andra 
lärare anser att det är av yttersta vikt att eleven visar respekt och gör som dem blir tillsagda. 

Föräldrarna försöker få fram vad det är som Robin gör som särskiljer honom från de 
andra eleverna. Det som dem då får fram är att han inte gör som lärarna säger. 

Robin är en elev med stort rättstänkande. Han upplever sig orättvist behandlad. 
Föräldrarna upplever också att det är inte själva handlingen som gör Robin till avvikande utan 
att han inte uppvisar tillräcklig respekt för lärarna. 

Resursen som kommer in i klassrummet kommer in när situationen har växt så att 
Robin inte fungerar alls. Skolan får inget resultat av att de tillsätter en resurs. 
Skolpsykologens utredning visar att problematiken ligger hos Robin. Skolan fattar då beslutet 
att de inte längre kan ta ansvar för Robin. 

Föräldrarna upplever att orsaken till Robins beteende är att vissa lärare behandlar 
honom orättvist. Det är en allmän stökighet i klassen och att gruppen som sådan inte fungerar. 
Lärare som fungerar med Robin vidtar åtgärder som missbrukas av andra lärare. Robin har 
också varit utsatt för mobbing  av en äldre elev under hela hösten. 
Skolan upplever att orsaken till Robins beteende ligger hos honom.  
Föräldrarna upplever att händelser efterkonstrueras för att stödja skolans agerande. 
 
8.2 Skolans agerande ur ett samhällsperspektiv 
Under senare tid har normalitetsbegreppet snävats av i samhället. Detta understödjs av dem 
neuropsykiatriska diagnoser som explosionsartat har blivit ett sätt att relatera alla handlingar 
till att en individ har en diagnos. Lagstiftning genomförs för att ge skolor ökade befogenheter 
att agera i situationer där det beskrivs att elever stör trygghet och studiero.  
Skolorna får allt mindre resurser, mer ingripande befogenheter och ett högre resultatkrav. 

Becker beskriver moralreformism i samhället vilket i det här fallet kan tolkas som ett 
antal korsfarare vilka anser att det sker onda saker i våra skolor, lärare har svårt att utföra sitt 
jobb, mobbade elever får byta skola istället för mobbaren. Detta moralkorståg har inneburit  
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ett antal paragraftillägg i skollagstiftningen. Moralkorståget har också använts som ett sätt att 
ge lagstiftning istället för ekonomiska resurser. Detta i kombination med som enligt Persson 
ett snävare normalitetsbegrepp, där diagnosticering av barn innebär att elever görs till 
avvikare från ”den normala eleven”.  

I det här fallet är det utifrån Beckers teori om regler och dess vidmakthållande är det 
lärare som är regelövervakare, De ska utifrån ovanstående presenterade samhällsperspektiv 
tillämpa regler och avgörande av vad som är avvikande från normen. Vissa lärare är en form 
av korsfarare. De brinner för att hjälpa elever och har kanske inte införlivat sig med det 
rådande samhällsklimatet. Det kan också vara att lärare är regelövervakare med ett  mindre 
korsfaraintresse. Regelövervakare har ofta en ganska negativ inställning till människors natur. 
Detta förstärks också av det rådande samhällsklimatet där många elever anses har 
neuropsykiatriska problem i så stor utsträckning att de faktiskt inte kan befinna sig på en 
vanlig skola. Det är också så att om situationen på skolorna skulle beskrivas mindre 
problematisk så skulle kanske resurser minskas ännu mer. En regelövervakare har också en 
stor handlingsfrihet inom många områden. Det innebär att regelövervakaren ändå inte kan 
hantera hela den volym av regelbrott som den förväntas ta hand om. Regelövervakaren  tar 
oftast god tid på sig eftersom problemet förväntas vara kvar länge. Övervakaren hävdar också 
att för att den ska kunna genomföra sitt jobb är det nödvändigt att människor som den har att 
göra med respekterar dem. Därför ägnas en stor del av aktiviteten till att framtvinga respekt 
från dem som övervakaren har att göra med och inte åt faktisk tillämpning av regler. Skolans 
agerande kan beskrivas utifrån att problemet med Robin och hans relation till vissa lärare var 
att han inte visade tillbörlig respekt för regelövervakaren. När föräldrar på ett tidigt stadium 
ville ha en resurs, avvaktade skolan. Problemet förväntades vara kvar länge, det kostar 
dessutom pengar att sätta in en resurs. Korsfarare läraren och hur hon försöker lösa 
situationen i dialog med Robin och att han ska gå in i grupprummet, fungerar då inte eftersom 
den regelövervakande läraren vill framtvinga respekt från Robin. Det är då viktigare än att få 
det att fungera. I skolan befinner sig lärare, rektor och övrig skolpersonal. När en situation 
uppstår med en elev som inte respekterar regelövervakare är det närmast en självklarhet att 
andra regelövervakare sluter upp bakom. Det är ingen som själv skulle vilja bli avvikare 
därför att de andra regelövervakarna ifrågasätter ens handlingar. 

Beckers trovärdighetshierarkier innebär att man då förutsätter att den som är högst 
uppe i en hierarki har rätt att säga hur det egentligen är. De tror de som är högst i en hierarki 
också. Robin säger hur han upplever en situation,  föräldrarna försöker föra hans talan och 
samverka med skolan. Lärare säger hur dem misslyckas, rektorn sätter in en resurs vilket 
också misslyckas. Skolpsykologen gör en utredning som då belägger att misslyckandet är 
Robins och inte skolans, utbildningschefen i kommunen sluter upp bakom sin personal och till 
slut flyttas Robin från skolan med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. 
Har denna förflyttning med övriga elevers trygghet och studiero att göra? 
 
8.3 Vad finns mer att tillägga? 
I en svävare ram för normalitet, slarvigt hanterande av neuropsykiatriska diagnoser, 
minskande av ekonomiska resurser och ökade befogenheter blir skolans värld inte det som  
ska erbjudas våra barn. 
Någonstans måste vi fråga oss om den här utvecklingen av samhället är rimlig? Är det sunt att 
bedriva en skolverksamhet som inte tillgodoser en stor del av elevernas behov? Ska vi ge 
lagstiftning istället för resurser?  
Om det finns ett enda fall där lagstiftning missbrukas.  
Är inte det då ett fall för mycket? 
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9. Diskussion 
Ibland är det viktigt att säga det som inte följer den rådande diskursen i samhället.  

Bröderna Lejonhjärta: 
Skorpan: Varför måste du göra sånt där som är så farligt? 
Jonatan:  Skorpan, det finns saker som man måste göra trots att det är så farligt. 
Skorpan: Varför då? 
Jonatan:  Därför annars är man ingen människa utan bara en liten lort. 

Sociologin ska ge människor som inte har någon som  för deras talan en röst. Spegla 
samhällets strukturer och belysa problematik utifrån olika teoretiska perspektiv. Den rådande 
diskursen i samhället bör och kan ifrågasättas utifrån sociologins teorier.   

För mig kom problemområdet före metoden. Det interaktionistiska perspektivet som 
utgångspunkt var närmast en självklarhet och i mitt sökande efter ingången till att  presentera 
konsekvenser av vad vi gör mot barn i vårt samhälle där föräldrar blir faktiskt fråntagna  en 
del av sitt föräldraskap dök fallet upp.  

Fallstudien som metod har på vissa sätt varit en smärtsam upplevelse, att kliva in i 
andra människors liv och ta del av information som visar  barn och föräldrar som far illa. 
Samtidigt är det en rikedom att få dela människors liv en kort stund och få beskriva det som 
de har varit med om. Den här uppsatsen hade inte varit det den är utan fallet. Den hade varit 
ett teoretiskt resonemang om vad som möjligtvis kan hända när vi instiftar lagar som faktiskt 
inte längre garanterar elever deras rättsskydd. Det handlar om mod men  inte mest från min 
sida utan från de människor som tog emot en främmande människa och delgav händelser i sitt 
liv. Sådana saker vilka vi kanske helst inte talar om. Det kräver sin kvinna och det kräver sin 
man. 

Under fallstudien insåg jag att det som jag hade velat göra är fler intervjuer, skaffa 
fram mer information och undersöka ännu mer. Därför att händelser som sker i människors liv 
är produkter av handlingar och desto fler händelser som stegvis kan beskriva ett fenomen 
desto större insikt.  

 Jag vill ge en eloge till all den personal i skolorna som under ständig ekonomisk press 
och ökad börda gör sitt yttersta för att få det att fungera så bra som möjligt för våra barn. 
Jag vill uppmana alla föräldrar och barn  oavsett hur ni lever och vilka ni är, ge inte upp. 
Livet är till för alla. 
Uppsatsen avslutas med ett referat från Robins favoritsång: 

I tried so hard  
And got so far  
But in the end  
It doesn't even matter  
I had to fall  
To lose it all  
But in the end  
It doesn't even matter (Linkin Park, the End) 
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