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ABSTRAKT 

 

Elmevik, J. (2012). Problemskapande beteende – möjliga åtgärder. Behavior problems – 

possible measures.  (Examensarbete inom specialpedagogprogrammet). Kristianstad: 

Högskolan Kristianstad, Specialpedagogprogrammet.  

 

Syftet med min studie är att kartlägga och granska möjliga konkreta åtgärder i 

klassrumssituationen kring elever i ett problemskapande beteende. Fokus riktas framförallt 

mot elever i åk 1-6. Specialpedagogens syn på problemskapande beteende, förebyggande 

insatser och de åtgärder som kan nämnas i ett åtgärdsprogram gällande en elev i ett 

problemskapande beteende lyfts fram.   

Studien ger en vid översikt kring elever i ett problemskapande beteende, dels vad som kan 

läggas i detta begrepp och dels vilka åtgärder som är möjliga att använda i mötet med ett 

problemskapande beteende.  

En kvalitativ intervjustudie har genomförts på fem utbildade specialpedagoger. 

Sammanfattningsvis pekar studien på att några få ord kan ringa in det som behövs för att 

förebygga och bemöta ett problemskapande beteende. Det handlar om tid för samtal med 

eleven, tid för att möta elevens nätverk och tid för att kompetensutveckla och reflektera kring 

förhållningssätt och strategier i mötet med eleven. De konkreta åtgärderna som lyfts fram att 

använda inom klassrummets ramar handlar i stor utsträckning om tydlighet, struktur och 

skapandet av förutsägbarhet. Relationens betydelse lyfts också fram.  

Samtliga intervjuade gör kopplingar till miljöns inverkan då det gäller vad som kan uppfattas 

som problemskapande eller ej.  

 

 

Nyckelord: metoder, motivation, problemskapande beteende, samtal, styrdokument, 

specialpedagogik, utvecklingsekologi, åtgärder 
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1 INLEDNING 
 

Arbetet handlar om beteenden som skapar problem i klassrummet. Beteenden som uppfattas 

som svåra att bemästra i undervisningssituationen och som ställer till det för eleven och dess 

omgivning. Vilka möjliga konkreta åtgärder finns det egentligen att, i klassrummet, komma 

till rätta med det problemskapande beteendet? 

Som lärare möter vi dagligen elever i ett problemskapande beteende. Elever som av olika 

anledningar har ett beteende som ställer till det för dem själva och för deras omgivning. Min 

erfarenhet av att arbeta som lärare på olika F-9-skolor, resursskola och nu som outbildad 

specialpedagog på en F-6 skola säger att dessa elever ofta får olika förutsättningar beroende 

på vilken skola de befinner sig på och på vilken/vilka lärare de möter. Okunskap, ovilja och 

oerfarenhet avseende bemötande av dessa elever stjäl energi från både skolledare, lärare och 

elevgruppen de befinner sig i. Eleven själv får inte tillgång till sin självklara rättighet och sina 

möjligheter att lära. Ett problem uppstår därmed och vi i skolan är ålagda att lösa det. I 

samband med mitt arbete på resursskola (tidigare kallat skoldaghem) under ett antal år har jag 

träffat uppgivna lärare, specialpedagoger, skolledare och vårdnadshavare som desperat tycker 

sig ha uttömt sina möjligheter kring elever/sina barn i ett problemskapande beteende. 

Slutligen ser de särskiljande i form av resursskola som enda lösningen. Mitt i detta finns en 

elev/ett barn som ofta mår dåligt. Sandén (2000) menar i sin avhandling att vissa barn, under 

vissa perioder, behöver ett umgänge i andra former än i klassrumssituationen. Hennes studie 

visade att eleverna mått bra av att vara i en avskiljd miljö, där lugn och ro och struktur 

genomsyrar skoldagen (Sandén, 2000). Detta kan ställas mot Emanuelsson och Persson 

(2002) som lyfter fram att elevers självuppfattning och värdering av sin förmåga påverkas 

negativt vid särskiljande lösningar . En studie gjord av Giota och Lundborg (2007) visar att de 

elever som är utagerande och störande får fel sorts stöd. Skolverket sammanfattar senare års 

forskning med att konstatera att  

 
”... särskilda undervisningsgrupper ses som ett sätt att ge elever mer tid, anpassat innehåll, 

vanligen ett reducerat innehåll, särskild uppmärksamhet och som ett sätt att klara undervisningen 

för resten av klassen.” (Skolverket, 2008a, s. 86)   

 

Utifrån ovanstående resonemang går mina tankar till vardagen i skolan. Vilka åtgärder är där 

möjliga att genomföra för att skapa en miljö som gynnar elever i ett problemskapande 

beteende? Kan detta leda till ett undvikande av särskiljande lösningar, som fortfarande, trots 

lagstiftning om att finna lösningar inom elevgruppen fortfarande är förekommande och 

kanske ibland oundvikliga? Vilka möjligheter finns att inom specialpedagogens yrkesroll 

initiera dessa åtgärder och vilka möjliga åtgärder finns det att ta till?  Detta känns högst 

aktuellt för mig, som nu arbetar på en F-6-skola som outbildad specialpedagog, och inte 

längre har tillgång till den resurstäthet, som arbetet på resursskolan innebar men ändå möter 

elever i ett problemskapande beteende.  

 

Genom nytillkommen lagtext vill riksdagen skapa förutsättningar för att hantera dessa elever. 

I 5 kap 6-16§ i Skollagen (2011), som går under rubriceringen ”Trygghet och studiero” tas 

disciplinära åtgärder och andra åtgärder som rektor och lärare kan tillgripa upp. Detta för att 

”tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs 

ordningsstörande uppträdande” (Skollagen, 2011,  s. 52). Givetvis har eleverna rätt till både 
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trygghet och studiero och lagtexten är sannolikt ett försök att komma åt den oro, som 

förekommer ute på skolorna, delvis till följd av de elever som av olika anledningar inte är 

”välanpassade”. Hedström (2005) menar att de så kallade ”bråkiga” barnen finns i varje 

klassrum och att vi måste inse att de är en naturlig del i klassen. Istället måste vi hitta 

strategier – åtgärder – att hantera dem ”...så att de hittar en väg till sitt lärande samtidigt som 

alla andra elever får utvecklas i sin takt” (s. 3). Han nämner också att vi måste involvera 

barnen i försöken att finna lösningarna. Axberg (2007) menar, i samband med en intervju 

kring sin avhandling, att det länge funnits en pessimism avseende åtgärder för barn med 

beteendeproblem. Många lärare framhåller att de saknar verktyg för svåra 

klassrumssituationer (Lovén, 2007).  En författare som fått stort genomslag de senaste åren är 

Greene (2003, 2008), som framhåller att ”...barn gör rätt om de kan” (s. 28, 2008) och med 

det som utgångspunkt tagit fram en samarbetsbaserad problemlösningsmodell. Modeller och 

metoder till trots upplever jag ändå en osäkerhet ute bland pedagoger då det gäller vilka 

möjliga åtgärder som kan användas i arbetet med elever i ett problemskapande beteende. Jag 

anser alltså att följande fråga fortfarande kvarstår: Vilka konkreta lösningar finns att i 

klassrumssituationen förebygga och åtgärda så att trygghet och studiero infinner sig? Hur kan 

specialpedagogen stötta den enskilda läraren att finna konkreta åtgärder då det gäller elever i 

ett problemskapande beteende? Hur kan dessa konkret formuleras i de åtgärdsprogram som vi 

är skyldiga att upprätta?  

 

1.1 Bakgrund 
 

Jag har avsiktligt valt att använda begreppet elever i ett problemskapande beteende, istället för 

med ett problemskapande beteende. Min tanke kring detta är kopplad till att beteendet 

uppkommer i samspel med omgivningen och inte kan förläggas enbart hos eleven själv. En 

koppling kan göras till ett annat begrepp som också bytts ut av samma anledning nämligen 

”barn med behov av särskilt stöd”, som byttes ut mot ”i behov av särskilt stöd”. Detta 

ändrades år 2000 i 1985 års skollag. I regeringens proposition (1998/99: 105), som föregick 

lagändringen, ville man markera att man flyttade fokus från individ till att istället se elevens 

möjligheter till utveckling. Detta innebar då att verksamheten skulle anpassas utifrån elevens 

förutsättningar. I både föregående läroplan, Lpo-94 (1994), och nuvarande, Lgr-11 (2011), 

används begreppet elever i behov av särskilt stöd. Nilholm (2007a) menar att i och med detta 

begreppsbyte har problematiken och svårigheterna till viss del flyttats från eleven.  

Jag är intresserad av att komma närmare möjliga åtgärder i klassrummet för elever i ett 

problemskapande beteende. I min kommande roll som specialpedagog vill jag ha användbara, 

konkreta och möjliga verktyg att förmedla till lärare och skolledare avseende hur vi kan 

hantera elever i denna problematik. Dessa bör vara så enkla att de kan skrivas i det 

åtgärdsprogram som vi är ålagda att upprätta då en elev, efter utredning, bedöms vara i behov 

av särskilt stöd (Skollagen, 3 kap, 8-9 §) Ett steg i att närma sig en lösning är att lyssna in nu 

verksamma specialpedagoger och synliggöra vilka verktyg de använder sig av avseende 

elever med beteendeproblematik. Med anledning av ny läroplan och ny skollag faller det sig 
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naturligt att också göra en koppling mellan specialpedagogens arbete kring dessa elever och 

det som i styrdokumenten berör dessa elever.  

 

Följande finns att läsa i 3 kap 7§-11§, Skollagen;  

 
”...Särskilt stöd ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör…om det finns särskilda skäl…  

får beslut innebära att stödet ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild 

undervisningsgrupp) än den eleven normalt hör till.” (Skollagen, 2011, s. 38-41) 

 

I Lgr-11 står följande riktlinjer att läsa:   

 
”...Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.”  

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011,s. 14) 

 

Ovanstående utdrag ur Lgr-11 ringar in skolans och med det specialpedagogens uppdrag. Det 

är också med anledning av detta som det känns angeläget att fördjupa sig i hur detta stöd, 

avseende elever i ett problemskapande beteende, kan se ut rent praktiskt i 

klassrumssituationen utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.  Vi, alla som arbetar i skolan, 

är ålagda att skapa en god skolmiljö, som gynnar utveckling och lärande, för alla elever.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att kartlägga och granska möjliga konkreta åtgärder i 

klassrumssituationen kring elever i ett problemskapande beteende. Fokus riktas mot elever i 

årskurs 1-6. Specialpedagogens syn på problemskapande beteende, förebyggande insatser och 

de åtgärder som kan nämnas i ett åtgärdsprogram gällande en elev i ett problemskapande 

beteende ska lyftas fram.  Följande problemformuleringar avses besvaras: 

 

- Hur definierar specialpedagoger problemskapande beteende inom klassrummets 

ramar? 

 

- Vilka möjliga åtgärder, inom klassrummets ramar, lyfter specialpedagoger fram då det 

gäller elever som är i ett problemskapande beteende? 

 

- Vilka förebyggande åtgärder har specialpedagoger möjlighet att arbeta med för att 

undvika att ett problemskapande beteende uppstår?  

 

1.3 Studiens avgränsning 

Denna studie vänder sig till lärare, specialpedagoger och skolledare. Alla kommer de i kontakt 

med elever i ett problemskapande beteende. Ambitionen med denna studie är att utgöra ett  

bidrag till att underlätta för pedagoger att definiera de insatser som görs och de som kan göras 

kring elever i ett problemskapande beteende för att skapa ”Trygghet och studiero” (Skolagen 

5 kap., 2011) och en god skolmiljö som gynnar alla elevers utveckling och lärande (Lgr-11). 
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Jag är medveten om att det finns ett antal metoder och modeller som är möjliga att använda i 

arbetet med eleverna. En del av dessa kommer att lyftas fram på ett högst övergripande sätt i 

samband med litteraturgenomgången. Min avsikt med denna studie är att synliggöra hur nu 

yrkesverksamma specialpedagoger, de fem informanterna, konkret arbetar kring möjliga 

åtgärder i klassrumssituationen. Studien kommer inte att begränsas till en enskild metod eller 

modell utan har som avsikt att rama in ett flertal möjliga och konkreta åtgärder, som 

specialpedagogen kan initiera och som pedagogen kan genomföra i klassrumsmiljön.  Dessa 

bör vara av sådan art att de kan nämnas i det åtgärdsprogram, som ska skrivas kring en elev i 

ett problemskapande beteende. Jag är medveten om att problemskapande beteende är en 

mycket vid definition, som kan innefatta problematik av vitt skilda slag. Samtidigt så möter vi 

i skolan alla dessa elever, oavsett vilket begrepp som används, och är ålagda att bemöta varje 

elev utifrån hans eller hennes förutsättningar. Av denna anledning kommer jag inte att gå 

närmare in på specifika svårigheter utan hålla mig till en allmän översikt kring 

problemskapande beteende och de definitioner som informanterna delger vid intervjuerna. 

Särskiljande lösningar förekommer, men deras för- och nackdelar - vara eller inte vara, 

kommer inte att beröras närmare i denna studie.  I samband med genomförandet av denna 

studie skulle det kunna vara möjligt att observera klassrumssituationer och pedagogers 

bemötande av elever i ett problemskapande beteende. Det skulle också kunna vara möjligt att 

observera användandet av en specifik metod eller modell. Studiens avgränsning möjliggör 

dock inte denna infallsvinkel. En annan del i detta komplexa uttryck – problemskapande 

beteende – är givetvis anledningen till att ett sådant beteende uppstår. Detta kommer enbart att 

beröras flyktigt i samband med litteraturstudien, och ligger därmed inte heller i fokus för 

denna studie. En annan infallsvinkel avseende möjliga åtgärder vid problemskapande 

beteende skulle vara att ta skolledarens, pedagogens (=lärarens) eller elevens perspektiv. 

Detta inryms inte i denna studie, utan fokus kommer att riktas mot specialpedagogen och de 

åtgärder som han/hon kan stödja pedagogen i att genomföra i klassrummet tillsammans med 

aktuell/aktuella elev/elever.    

 

Min studie inriktar sig därmed på den spridning av olikheter som finns bland eleverna i ett 

klassrum. Huvudsakligt fokus för studien ligger på de elever som genom ett utåtriktat 

beteende – verbalt och fysiskt – ställer till det för sig själva och för omgivningen på ett sådant 

sätt att den avsedda tryggheten och studieron uteblir. Vilka möjligheter finns att genom 

konkreta åtgärder i anslutning till klassrumssituationen skapa bättre möjligheter för dessa 

elever som upplevs vara i ett problemskapande beteende?  

 

1.4  Studiens upplägg 

Min studie inleds med en litteraturgenomgång, där jag övergripande försöker ge en bild av 

delar av den forskning och det skrivande som gjorts kring problemskapande beteende. 

Studiens syfte sätts här in i ett större sammanhang och olika perspektiv belyses. Begrepp och 

termer förklaras för att ge en god bakgrund till val av metod. En genomgång av styrdokument 

görs för att förtydliga det i dess innehåll, som kan kopplas till problemskapande beteende. 

Litteraturnedslagen stärker och förtydligar studiens syfte och val av metod. Därefter följer den 
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teoretiska ansatsen. Den föreliggande intevjustudien förtydligas i metoddelen avseende val av 

metod, undersökningsgrupp, genomförande och tillförlitlighet. I resultatdelen redovisas på ett 

överskådligt sätt informanternas svar på de ställda frågorna. Dessa har strukturerats under 

lämpliga rubriker för att skapa överskådlighet. Därefter följer en analys av resultatet, som 

sedan slutligen sammanfattas och diskuteras.   
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

Litteraturgenomgången gör en ansats att belysa de styrdokument, forskningsområden och med 

det de begrepp som är relevanta för studiens syfte. Viss övergripande litteratur som ringar in 

specialpedagogiken som ideologi, kunskapsområde och verksamhet berörs också.  

2.1 Begrepp 

Utöver det i inledningen förklarade användandet av begreppet ”i ett problemskapande 

beteende” vill jag göra ytterligare ett förtydligande av ett begreppsbyte. Nämligen det som 

gäller begreppen integrering och inkludering. I samband med Salamancadeklarationen  ersätts 

integreringsbegreppet, som använts sedan 1960-talet, av begreppet inkludering (Svenska 

Unescorådet, 1996). Integrering ansågs svårdefinierbart och man ville med begreppsändringen 

visa på ett förändrat förhållningssätt gentemot elever i behov av särskilt stöd (Nilholm, 2006). 

Emanuelsson (2004) menar att begreppsskillnaden kan förstås i förståelsen av elevers 

svårigheter. Begreppet integrering förlägger problemet till eleven själv (med svårigheter) 

medan inkludering innebär att problemet består i de förhållanden som råder runt eleven (i 

svårigheter) (Emanuelsson, 2004). Nilholm (2007a) uttrycker det med att inkludering innebär 

att skolan anpassar sig med utgångspunkt från den naturliga variation som finns där, istället 

för att som vid integrering innebära att avvikande elever får anpassa sig efter en skola som är 

som den är.   

I denna studie använder jag begreppet problemskapande beteende som synonymt med ett 

beteende som uppfattas som avvikande i klassrumssituationen. Beteendet ställer till det för 

eleven själv och/eller för dess omgivning. Det kommer att framgå att i begreppet 

problemskapande beteende kan det inrymmas ett antal beskrivningar och av denna anledning 

har jag också valt att lyfta fram informanternas tolkning av detta begrepp i samband med den 

framöver redovisade intervjustudien. Själva begreppet ”problemskapande” beteende har fler 

benämningar som används som synonyma med detta. I inledningstexten nämndes ”bråkiga 

barn” (Wiking, 1991; Hedström, 2005) och ”beteendeproblem” (Ogden, 2003; Axberg, 2007), 

som synonyma begrepp för problemskapande beteende. Det förekommer fler begrepp, som 

syftar till att beskriva ett beteende som inte är accepterat av omgivningen. Följande, för att 

nämna några av många begrepp kan också i vardagligt tal användas som mer eller mindre 

synonyma med problemskapande beteende: ”besvärliga barn” (Steinberg, 2005), utmanande 

barn (Juul & Jensen, 2009), utagerande barn, barn med en beteendestörning, barn med ett 

”oflexibelt-explosivt” beteende (Greene 2003, 2008) och problembarn/”svåra” elever (Ogden, 

2001). Enligt Ogden (2003) innebär beteendeproblem i skolan ett... 

...”elevbeteende som bryter mot skolans regler, normer och förväntningar. Beteendet hindrar 

undervisnings- och lärandeaktiviteter och därmed också elevernas lärande och utveckling. Det 

försvårar dessutom positiv interaktion med andra.” (Ogden, 2003, s. 14) 

Utifrån detta resonemang blir beteendeproblem en huvudrubrik med ett flertal underrubriker 

som mer detaljerat ringar in och delar upp beteendeproblemen utifrån deras ursprung och hur 
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de tar sig uttryck. Det som genomsyrar Ogdens (2001) sätt att se på detta är att beteendet 

vidmakthålls i samspelet med andra, vilket också innebär att beroende på situation och miljö 

kan beteendet skifta. Jag har valt att se problemskapande beteende som ett samlingsbegrepp 

kring de beteenden som inom klassrummets ramar, i den vanliga grundskolan, ställer till det. 

Även Ogden är inne på detta då han menar att i det problematiska beteendet innefattas 

”handlingar som stör arbetsron i klassen och hindrar läraren från att undervisa” (Ogden, 2001, 

s. 86). Hejlskov Elvén (2011) refererar till Emersons (2001) forskningsdefinition på 

problembeteende där beteendet beskrivs som sådant beteende som gör att den fysiska 

säkerheten riskeras för personen själv eller omgivningen och att beteendet medför att 

personen nekas att vara på offentliga ställen. Denna definition handlar mer om beteendets 

konsekvenser. Hejlskov Elvén definierar istället problemskapande beteende som ett beteende 

som leder till omgivningens maktlöshet. ”Problemskapande beteende är beteende som skapar 

problem för personer i omgivningen. ” (Hejlskov Elvén, 2011, s. 12) Med anledning av det 

som skolans styrdokument lyfter fram avseende trygghet och studiero (Skollagen, 2011) och 

skolans uppdrag att vara en god miljö för utveckling och lärande (Lgr-11) känns ovanstående 

definition relevant. Jag ser ett problemskapande beteende som ett sådant beteende som i 

klassrumssituationen av pedagoger, elever och eleven själv uppfattas som ett problem. 

Hejlskov Elvén har en något annorlunda utgångspunkt, då han som psykolog, tar sin 

utgångspunkt i diagnoser såsom bland annat ADHD, autismtillstånd och Tourettes syndrom. 

Även utvecklingsstörning ingår i hans ansats att skapa förståelse för problemskapande 

beteende. Jag vill betona att jag inte per automatik kopplat begreppet till någon diagnos. 

Fokus för min studie ligger på den stora spridning av normalbegåvade barn som finns i 

klassrummet, med ett beteende som skapar problem för dem själva och för omgivningen – 

med eller utan diagnos.   Jag använder begreppet ”i ett problemskapande beteende” som ett 

samlingsbegrepp, men då litteratur refereras återger jag forskarens/författarens begrepp. Vid 

en del tillfällen, då jag sammanfattar forskares/författares resonemang och anser det vara 

relevant tar jag mig friheten att införa begreppet ”i ett problemskapande beteende”. 

Underrubriker som synliggör och som kan kopplas samman med begrepp följer översiktligt 

framöver, vilket också innebär att några diagnoser kommer att beröras högst översiktligt. 

Detta sker utifrån bearbetad litteratur, som kan kopplas till studien.  

Jag vill också förtydliga att jag i texten strävat efter att använda begreppet ”elev” i så stor 

utsträckning som möjligt. Ibland förekommer dock begreppet ”barn”, dels på grund av 

sammanhang där föräldrar förekommer och dels för att begreppet ”barn” används i den 

litteratur som bearbetats. Jag har haft som avsikt att använda begreppet ”pedagog” som 

synonymt för den pedagogiska personal som en elev kan stöta på i sin klassrumssituation – 

förskollärare, fritidspedagog, specialpedagog och lärare. Vid de tillfällen som jag anser det ha 

betydelse för innehållet använder jag det utbildningsrelaterade begreppet.  
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2.1.1 Teoretiska synsätt på begreppet beteende – beteendeproblem 

Innan omfattningen av begreppet problemskapande beteende studeras känns det angeläget att 

stanna upp en stund vid begreppen beteende och beteendeproblem. Nedan görs också några 

nedslag avseende att ringa in de teoretiska synsätt som finns avseende beteendeproblem. 

Ogdens (2003) definierar beteendeproblem med att det handlar om ett beteende som bryter 

mot de förväntningar, regler och normer som finns i samhället och i uppväxtmiljön relaterat 

till individens ålder. Då detta beteende hindrar utveckling och lärande, ställer till det för 

omgivningen och förhindrar det sociala samspelet kan man tala om ett beteendeproblem 

(Ogden, 2003). Ogden (2003) lyfter fram olika forskares (bl.a. Bower, Graubard, 

Bronfenbrenner & Nordahl) definitioner av begreppet beteendeproblem. Jag väljer att 

synliggöra två inriktningar som jag tycker framträder; dels att förlägga beteendet till individen 

själv och dels att sätta in beteendet i ett större sammanhang där omgivningen får betydelse. 

Det sistnämnda synsättet har fått allt större uppmärksamhet. Det handlar ”om en obalans 

mellan individens kompetens och omgivningens krav och förväntningar.” (Nordahl, Sörlie, 

Manger & Tveit, 2007 s. 31) Begreppet beteendeproblem används i många olika sammanhang 

och är ett alltför övergripande och otydligt begrepp som kan variera i omfattning. Indelning av 

två olika typer av beteendeproblem görs vanligen; utagerande (externaliserat) och inagerande 

(internaliserat) beteende. En studie av Sörlie och Nordahl, refererad av Nordahl m.fl. (2007) 

gjord i norska förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i slutet av 90-talet fann fyra 

huvudtyper av beteendeproblem: 

 Beteenden som hindrar lärande och undervisning – eleverna är ”drömmare”, 

lättdistraherade, stör andra, rastlösa. Den vanligaste formen och utlöst av skoltexten, 

där lärandemiljön blir lidande. 

 Utagerande beteende – eleverna visar aggressivitet, är negativt verbala och fysiska.  

 Social isolering – eleverna känner sig ensamma och är socialt isolerade. 

 Antisocialt beteende – eleverna utför handlingar som bryter mot gängse normer. Det 

kan handla om t.ex. hot, våld, vandalism och stöld. (Nordahl m.fl., 2007 s. 34-35) 

Min uppfattning är att det nu är vedertaget att en individs beteende påverkas av både 

individens personlighet och de situationer individen befinner sig i. Dessa förklaringar har 

dock skiftat rent historiskt, då tonvikt ibland har lagts på mer individuella förklaringar och 

ibland på mer miljömässiga förklaringar.  

Uppkomsten av ett beteende är komplext och hänger samman med individens relationer till 

sin omgivning och de värderingar och förväntningar som finns i kontexten. Detta kan kallas 

systemfaktorer. Genom att överordnat ta ett systemperspektiv på beteendeproblem innebär det 

att problemet inte kan ryckas ur sitt sammanhang, utan måste förstås i förhållande till detta. 

Detta kan förklara att i vissa sammanhang fungerar en elev, medan den i ett annat 

sammanhang uppvisar beteendeproblem. Detta innebär att vid kartläggning av 

beteendeproblem måste de olika sociala system som eleven ingår i beaktas, vilket innebär att 
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ett multisystemiskt perspektiv måste intas. Det handlar om att få en samlad förståelse utifrån 

ett individperspektiv (biologiska och genetiska dispositioner), ett aktörsperspektiv (individens 

val av handling för att nå ett mål), ett bemästrandeperspektiv (att det ställs rimliga krav och 

ges positiv återkoppling) och ett socialkonstruktivisitiskt perspektiv (individen är en produkt 

av sina erfarenheter och sin omgivning) (Nordahl m.fl.) , 2007). Nordahl m.fl. (2007) menar 

att man för att förstå beteendeproblem måste ta del av kunskap och förklaringar från flera 

olika teorier. Det är många olika egenskaper hos eleven och elevens miljö som samspelar och 

påverkar. Forskningen idag handlar allt mer om att få kunskap om de resurser som finns hos 

barn och ungdomar och den förståelse som kan utvecklas utifrån samspelet mellan 

riskfaktorer och skyddsfaktorer.   Framåtblickande studier som, enligt Nordahl m.fl. (2007), 

synliggjort att barn uppväxta i så kallad högriskmiljö, klarat sig bra, har lett till att 

bemästrandeperspektivet fått stöd. Inom detta perspektiv betonas att alla barn har inneboende 

resurser som genom stimulans gör att motivation och bemästrande ökas. Detta sätt att tänka 

kring beteende kan ställas mot det som blev Skinners beteendeteori, där barns beteende anses 

läras in utifrån de konsekvenser beteendet får (Wadström, 2004). Skinner, enligt Wadström 

(2004) var behaviorismens förespråkare och definierade begreppet beteende med de händelser 

och skeenden som uppstår till följd av att vi är levande individer. Mer vardagligt handlar det 

om det vi ser en person göra – ”...de händelser och processer som har sitt ursprung hos eller i 

människan” (Wadström, 2004, s. 19). Utifrån detta kan tre olika typer av beteende 

åskådliggöras. Det handlar då dels om två typer av viljestyrda beteenden – motoriska 

(synliga) beteenden och tankar (osynliga).  Sedan handlar det också om icke viljestyrda 

beteenden – sådant som pågår i vår kropp och som vi inte själva kan kontrollera (t.ex. 

matsmältning, rodna, hjärtklappning). Det viljestyrda beteendet kan beskrivas i formeln: 

  S  R                      K   

En Situation utlöser en Reaktion, ett beteende, som innebär att det följer en Konsekvens. 

Målet, eller konsekvenserna av beteendet, är det som avgör valet av beteende. 

Konsekvenserna av att beteenden blir till positiv eller negativ förstärkning av konkret eller 

social karaktär (Wadström, 2004). Wadström (2004) exemplifierar att en normalt sett negativ 

förstärkning, en utskällning, kan uppfattas positivt, av en elev som av olika anledningar har 

bristande kontakt med sina föräldrar.  Det innebär att eleven försätter sig i situationer som 

leder till vuxenkontakt – även negativ sådan är attraktivt.  

Glest mellan förstärkningarna – intermittent förstärkning, håller motivationen uppe, men blir 

de alltför glesa kan utsläckning ske. Individen tappar helt enkelt intresse för att utföra 

beteendet. Förmaningar och regler som inte leder till förstärkningar av beteendet leder inte till 

någon beteendeförändring som består. För att ett nytt beteende ska befästas krävs det att 

beteendet får förstärkning så det upplevs som nyttigt och värdefullt. Wadström (2004) menar 

att möjligheten att påverka beteendeproblem ligger i att förstå dess förstärkningar.  

Den Skinnerinfluerade synen på beteende tycker jag mig fortfarande se tendenser av i en del 

skolverksamheter jag kommit i kontakt med under åren som lärare. Jag syftar då på både 

resursskola (som då den nämns i denna studie anses vara inriktad mot elever vars beteende 

skapat problem i den vanliga skolsituationen) och verksamheter som mer eller mindre är 
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riktade till barn med diagnoser. Metoder som innefattar konsekvenser och belöningar används 

i olika utsträckning. Med anledning av detta känns det viktigt att lyfta fram olika sätt att se på 

och därmed bemöta ett beteende. Karlberg (2011) beskriver i sin avhandling Skol-Komet och 

Föräldra-Komet, som baseras på Skinners inlärningsteori, vilken är ett uttryck för den 

behavioristiska teorin. Komet är ett sätt att arbeta med beteendemodifikation av beteenden 

som hindrar eleven från att nå de kunskapskrav som finns i skolan. Karlberg (2011) menar att 

både lärare och föräldrar påverkar barns beteende genom förstärkning både på ett medvetet 

och omedvetet sätt. Han hänvisar till forskningsstudier där förstärkning visat sig effektivt då 

det gäller att påverka både sociala färdigheter och skolprestationer.  Genom ett systematiskt 

arbete menar han att man kan förebygga en antisocial utveckling och att detta försummats i 

skolan (Karlberg, 2011).  

 

Hejlskov Elvén (2011) menar att om man ska se på konsekvens som en metod så förutsätter 

den att eleven kan koppla samman sitt beteende med konsekvensen. Två pedagogiska metoder 

som kan kopplas till konsekvenser, enligt Hejlskov Elvén (2011), synliggörs:  

- Konsekvenspedagogik, ursprungligen skapad av den danske socialpedagogen Jens Bay 

och utvecklad för ungdomar i missbruk. Valet av ett beteende är i princip valet av en 

konsekvens, då denna sedan tidigare är känd. 

- Relationspedagogik. Detta kan förstås genom att problemskapande beteende då anses 

vara en konsekvens av anknytningsmässiga problem. Genom tydlighet och 

förutsägbarhet kan eleven känna sig trygg i att omgivningen tar ansvar för skoldagen. 

Omgivningen håller fast vid kraven, vilket kan leda till affekturladdningar, vilka inte 

anses negativa.  

Då det gäller de båda omnämnda metoderna så förutsätter de att eleven har utvecklat en 

förståelse för sammanhang, vilket ofta inte är fallet då det gäller elever i ett problemskapande 

beteende. Alltså kan konsekvenstänkande och specialpedagogik inte anses höra samman 

(Hejlskov Elvén, 2011).  

2.1.2  Problemskapande beteende – historik och nutid 

Jag väljer enligt ovan att använda begreppet problemskapande beteende istället för 

beteendeproblem. Det är ett försöka att snäva in definitionen av begreppet och fokusera på de 

beteenden i klassrumssituationen som kan skapa problem för eleven och dess omgivning. 

Hejlskov Elvén (2011) använder definitionen problemskapande beteende och menar då ett 

beteende som skapar problem för personalen. Brukaren (eleven) upplever inte problemet, utan 

detta uppstår i samspel med omgivningen och förändras därmed snabbare om fokus flyttas 

från individ till omgivning (Hejlskov Elvén, 2011). Min tanke är att det beteende som skapar 

problem för omgivningen också skapar problem för den som anses vara utlösare av 

problemet.  

Genom en kort historisk tillbakablick, kring hur barn i ett problemskapande bemötts i 

klassrumssituationen, kan en viss förståelse skapas för hur det ser ut idag.  Det finns redan 

tidigt i massutbildningens historia i Sverige en tydlig diffrentieringstanke där förmågor, 

fattigdom, kön och begåvning styrde i vilken utsträckning och i vilken omfattning eleverna 
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fick ta del av skolan. I slutet av 1800-talet uttalades en ambition att alla barn skulle få gå i 

”normalklasser”. De som inte klarade kraven ansågs ”avvikande”. Strategier som kvarsittning 

(vilket kunde innebär att eleven fick ”gå om” ett år) och hjälpklasser kom till stånd. 

Standardiserade test för att mäta begåvningen kom till stånd under 1900-talets första hälft. En 

rädsla för att utsätta normalbegåvade barn för så kallade sinnesslöa barn präglade samhället 

(Hjörne & Säljö, 2008). Förklaringarna till ett avvikande beteende kopplades till ärftlighet, 

vilket ledde till steriliseringar. Mot slutet av 1940-talet började tanken att alla 

normalbegåvade människor föds likadana, men att problemskapande beteende var ett resultat 

av ”...anknytningsstörningar, brist på uppfostran eller felaktig fostran” (Helskov Elvén, 2011, 

s. 20). Detta fick konsekvensen att pedagogiken för dessa barn handlade om att reparera det 

som gått fel. I samband med detta skapades olika typer av undervisningsgrupper (Hjörne & 

Säljö, 2008). Detta kvarstod sedan, enligt författarna, trots att Lgr-62 åter lyfte fram ”en skola 

för alla”, med förklaringen att segregering kunde gynna en del elevers utveckling. I denna 

läroplan beskrevs åtta olika typer av specialklasser. Ett begrepp som presenteras är 

observationsklass. I ”obs-klassen” gick elever som hade ”anpassningssvårigheter” och där 

målet var en förbättring i beteendet (Hjörne & Säljö, 2008). I samband med Lgr-69, enligt 

Sandén (2000), utökades tanken kring att skolsvårigheter enbart låg hos eleven själv till att 

även miljön uppmärksammas som en orsak till elevers svårigheter. Detta ledde till 

integreringssträvanden och viss samordning av specialundervisningen. I Lgr-80, enligt Sandén 

(2000), reducerades antalet speciallösningar i andan att rationalisera specialundervisningen 

kring elever med skolsvårigheter. Grundtanken var att i första hand inom arbetsenheten lösa 

elevers svårigheter, men följande kompensatoriska strategier och begrepp introduceras som en 

nödvändighet för elever med utpräglade problem (Sandén, 2000): 

- Placering i särskild undervisningsgrupp. 

- Placering på skoldaghem. 

- Anpassad studiegång. (Hjörne & Säljö, 2008) 

Det känns angeläget att lyfta fram dessa begrepp, då de till viss del ännu är vedertagna och 

används i samband med elever i ett problemskapande beteende. Utifrån mina erfarenheter som 

lärare på en resursskola har både begreppen ”placering i särskild undervisningsgrupp” och 

”anpassad studiegång” använts då det gäller elev som har placerats på resursskolan. Min egen 

anmärkning är också att begreppet skodaghem användes för första gången i Lgr-80 

(Skolöverstyrelsen, 1980) och togs sedan bort i samband med Läroplanen Lpo-94 och kom 

därmed att benämnas bland annat som resursskola. Hejlskov Elvén (2011) belyser utifrån sina 

egna erfarenheter allmänt skolans förändring och dess betydelse för elever i ett 

problemskapande, från tydligt, strukturerad på tidigt 1970-tal till dagens krav på att eleven 

själv ska ha förmågan att strukturera och ta ansvar för sin inlärning, samtidigt som alla elever 

ska nå de kunskapskrav som ställs.  
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2.1.3 Beteendestörning, socioemotionell störning och antisocialt beteende 

Ogden (2001) menar att begreppet beteendestörning används som ett samlingsbegrepp för 

elever som har svårt med samspelet med andra elever och med lärarna, de bryter mot skolans 

regler, normer och förväntningar och stör både sitt eget och andras lärande. Anledningen till 

detta kan man finna i elevens uppväxthistoria, kaotisk skolmiljö och bristande 

lärarkompetens. Det finns barn som har så svåra beteendestörningar att man kan tala om ett 

antisocialt beteende. Riskfaktorer som omnämns gällande svårare beteendeproblem är häftigt 

temperament, hyperaktivitet, uppmärksamhetsstörning och stark oppositionslusta. Beteendet 

framträder, utöver i skolan, även hemma och på fritiden och det krävs åtgärder som sträcker 

sig utanför skoltid. Det kan handla om att det behövs kompetenser både från socialtjänsten 

och från sjukvården för att kunna hjälpa barnet på rätt sätt.  Det nämns också att forskning 

kommit fram till att insatser och förebyggande åtgärder som sätts in i tidig ålder, för att 

motverka antisocialt beteende, kan vara effektiva. Sådana kan till exempel vara stärkande av 

föräldrakompetensen och familjeinriktade insatser. Just begreppet ”svårighet med sitt 

beteende” används som ett samlingsbegrepp för elever som har svårt med samspelet med 

andra elever och med lärarna, de bryter mot skolans regler, normer och förväntningar och stör 

både sitt eget och andras lärande (Ogden, 2001). Det finns ”...elever som har problem i 

skolan, elever som skolan har problem med och skolor som har problem” (Ogden, 2001, s. 

87). 

Begreppet socioemotionell störning är en sammanfattning av olika slags utvecklingshinder, 

som främst hänger samman med miljöfaktorer. Negativa upplevelser under barndomen och 

med detta en negativ relation till föräldrarna är vanligt i detta sammanhang. Till exempel kan 

det vara missbruk och våld som gjort familjesituationen instabil. En del barn kan trots detta 

klara sig, så kallade maskrosbarn. Andra får det som då innebär en socioemotionell störning 

där inlärningssvårigheter, bristande koncentrationsförmåga, hyperaktivitet och aggressivitet 

kan vara tecken på detta (Danielsson & Liljeroth, 1998).   Danielsson och Liljeroth (1998) 

exemplifierar tecken på en socioemotionell störning med bland annat inlärningssvårigheter, 

bristande koncentrationsförmåga, hyperaktivitet och aggressivitet. 

2.1.4 Oflexibelt och explosivt beteende 

Greene (2003, 2008) skriver i sina böcker Explosiva barn och Vilse i skolan om barn som har 

ett explosivt och oflexibelt beteende. Den förstnämnda boken riktar sig framförallt till 

föräldrar och den sistnämnda till personer i skolan eller andra som i sitt arbete möter barn med 

svårhanterliga beteenden. Han väljer att inte använda en diagnos som en beteckning på ett 

barns beteende utan benämner dessa barn som oflexibla-explosiva och menar att de kan ha en 

eller flera psykiatriska diagnoser, däribland AD/HD, men uppvisar samma svårhanterliga 

beteende. Det kan handla om ”...häftiga vredesutbrott, olydnad, impulsivitet, instabilt humör 

samt verbal och fysisk aggressivitet” (Greene, 2003, s. 9). Oflexibla-explosiva barn har bland 

annat svårigheter med att förstå hur deras beteende inverkar på andra (bristande social 

förmåga) och de exekutiva funktionerna. Greene (2003) betonar att barnet vet vad som är rätt 

eller fel och att det är motiverat att göra rätt, men att det saknar de tankefärdigheter och de 

förmågor som krävs för att göra rätt. Författaren belyser också att vuxna ofta lägger skulden 
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på barnet med uttryck som: ”han vill bara få igenom sin vilja”, ”han är dåligt uppfostrad” etc. 

Greene (2008) betonar att ”Barn gör rätt om de kan” (s.28), vilket innebär att det 

problemskapande beteendet inte handlar om ovilja, utan om att förmågan saknas. Hejlskov 

Elvén (2011) instämmer i det Greene säger och menar att det är omgivningen som ställer krav 

som övergår barnets förmåga då ett problemskapande beteende uppstår (Hejlskov Elvén, 

2011).  Genom att arbeta proaktivt och därmed förutse de situationer som leder till att barnet 

får utbrott kan det problemskapande beteendet undvikas (”härdsmälta”) (Greene, 2008).  

Genom Greenes (2003, 2008) metoder, som presenteras närmare framöver, ska barnet öka sin 

flexibilitet, sin frustrationstolerans, sin förmåga att kommunicera, lösa problem och 

konflikter. Han talar om att de vuxna kring barnet genom sina reaktioner på beteendet ofta ger 

bränsle till en negativ spiral.  

2.1.5  ADHD- ADD – CD – ODD - Asperger och autismspektrumstörning-

Torettes syndrom 

Nedan följer en högst övergripande översikt kring vad de rubricerade diagnoserna står för. 

Det är värdefullt att nämna dessa då det problemskapande beteende som eleven kan visa i 

klassrumssituationen utifrån en psykologs diagnos kan benämnas som följer. Jag vill dock 

betona att de åtgärder vi i skolan är ålagda att genomföra, då en elev är i ett problemskapande 

beteende, inte hänger samman med om en elev har en diagnos eller ej. Detta betonar 

Skolverket (2008b) då de trycker på att en medicinsk diagnos inte berättar vilket pedagogiskt 

stöd en elev behöver och att det aldrig får utgöra nyckeln till särskilt stöd. Samtidigt 

konstaterar man att en diagnos kan ge kunskap som kan underlätta planerandet av lärandet, 

men att diagnosen i sig inte ger upplysning om vilket pedagogiskt stöd en elev behöver och att 

den inte heller får vara ett villkor för att eleven ska få särskilt stöd (Skolverket, 2001).  

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, är den term som numera oftast används för 

att beskriva barn som har problem med uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet. Märk väl att 

detta begrepp inte beskriver motoriska, språkliga, visuella och perceptuella svårigheter. Dessa 

barn kan ha svårigheter med att skjuta upp behovstillfredsställelse och att undertrycka sina 

impulser. Raseriutbrott, konflikter med omgivningen, koncentrationssvårigheter, svårigheter 

att förstå regler och socialt samspel kan också beskriva barn som får diagnosen AD/HD 

(Wormnäs, 2001). ADD beskriver samma uppmärksamhetsstörning, men utan hyperaktivitet.  

Barn med ADHD klarar inte av att styra sina impulser. Det råder delade meningar om 

huruvida man kan lära dessa barn självkontroll. Det är däremot viktigt att stärka barnets starka 

sidor och att rent organisatoriskt och undervisningsmässigt anpassa efter barnets behov. Det 

kan handla om strukturerad omgivning, liten grupp, placeringen i klassrummet, avskärmad 

vrå, hjälp att tolka situationer, konsekvent förhållningssätt, relevanta krav, motorisk träning 

och pedagogiska hjälpmedel (Wormnäs, 2001). 

Centralstimulerande mediciner, som gör barnen lugnare, mer uppmärksamma och gör att de 

inte avleds så lätt förekommer. Vikten av att de provas ut noggrant betonas. Det råder delade 

meningar kring användandet av denna typ av mediciner (Wormnäs, 2001). Hellstöm (2008), 
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beteendevetare och utvecklingsledare för ADHD vid BUP-kliniken på Akademiska sjukhuset 

i Uppsala skriver om vetenskapliga studier som talar för att funktionsförmågan kan förbättras 

och att biverkningarna är få (Hellström, 2008).  

Det är också viktigt att belysa att diagnoser är omdiskuterade, framförallt ADHD-

beteckningen har diskuterats flitigt i media och begreppen MBD (Minimal Brain Damage) 

och damp, som tidigare använts är bekanta för många. ADHD är exempel på en 

symtomdiagnos och symtombilden kan stämma överens med eller tangera flera andra 

diagnoser och/eller socioemotionella problem, vilket är en orsak till diskussionen kring 

huruvida dessa diagnoser är vetenskapligt välgrundade eller ej (Hjörne & Säljö, 2008).  

Conduct Disorder, CD är en diagnos som innebär en uppförandestörning där att ett antal 

allvarliga förseelser har skett under det senaste året. Det handlar då om aggressivt beteende 

mot människor och djur, skadegörelse, lögn och/eller stöld och norm- och regelbrott (skolkat, 

rymt) (Nordahl m.fl.), 2007).   

 

Oppositional Defiant Disorder, ODD handlar om ett trotssyndrom där ett fientligt och trotsigt 

beteende (grälar, vägrar underordna sig regler, förargar med avsikt, skyller på andra) under 

det senaste halvåret präglat individen. Till skillnad från uppförandestörning har dock inga 

omfattande skador eller kränkningar skett. Det bör tilläggas att de som uppfyller kriterierna 

för trotssyndrom också samtidigt kan uppfylla kriterierna för CD och ADHD (Nordahl m.fl.), 

2007).  

 

Aspergers syndrom kan beskrivas som en mildare form av autism, där bristande social 

förmåga, ovanliga intressen och språkanvändande och stereotypa mönster kan ses som 

kännetecknande (Nordahl m.fl., 2007).  

Holmqvist (2004) avlutar sin bok, ”En främmande värld – Om lärande och autism”, med att 

sammanfatta begreppen extrem atomism och variationsteorin. Då det gäller extrem atomism 

beskriver detta begrepp hur personer med autism erfar och lär av omvärlden. De fokuserar på 

detaljerna och inte på helheten. De brister i de exekutiva funktionerna, vilket 

omöjliggör/försvårar planering och social interaktion. Variationsteorin visar, enligt 

Holmqvist, att detta perspektiv på lärande är en framgångsrik metod i att förändra personer 

med autism syn på omvärlden och därmed skapa ett lärande för dem. Hon beskriver tre 

komponenter som de behöver stöd med, nämligen; urskiljning (de har svårt att själva sortera 

bort det väsentliga), simultanitet (de behöver hjälp med att se samband) och variation 

(förändring krävs för att utveckling och lärande ska ske) (Holmqvist, 2004).  

Aspergers syndrom och andra autismliknande symtom handlar om en svårighet att förutsäga 

framtiden. Det finns behov av en tydlighet och struktur i vardagen. Hejlskov (2011) lyfter 

fram den tydliggörande autismpedagogiken – TEACCH (”Treatment of Autistic and 

Communication handicapped Children”), som en metod som används. Denna grundar sig i 

relationspedagogiken, som då innebär att den vuxnes krav ska genomföras och att eleven, 

trots eventuella protester, så småningom ska kunna vila i den trygghet som den vuxne står för. 

Detta anses relationsbyggande. Metoden innebär att med hjälp av piktogram, arbetssystem, 

listor och strukturer skapas förförståelse för det som sker/ska ske i vardagen (Hejlskov Elvén, 
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2011). Asmervik beskriver metoden utifrån nyckelordet struktur, där visuell och fysisk 

struktur tillsammans med daglig tidsplan, individuell arbetsplan och rutiner utgör 

grundprinciperna. Målet är att efterhand minska strukturens omfattning (Asmervik, 2001).  

Tourettes syndrom kan beskrivas som motoriska och vokala tics, där tics är en ”plötslig, 

snabb, upprepad, icke-rytmisk och stereotyp motoriks rörelse eller vokalisering” (Nordahl 

m.fl., s. 40, 2007). Individen har en bristande impulskontroll som gör att han/hon skiftar 

snabbt mellan olika beteenden (Nordahl m.fl.), 2007). 

Kadesjö (2007) menar att en diagnos är en allmän beskrivning av ett barns svårigheter och att 

diagnosen i sig inte ger ”...tillräcklig vägledning för specifika stödinsatser” (s. 154). 

Utredningsresultaten kan, oavsett de leder till diagnos eller ej, synliggöra förutsättningar, 

starka och svaga sidor och omgivningsfaktorernas betydelse. Detta kan sedan ligga till grund 

för det åtgärdsprogram som skapas (Kadesjö, 2007).  

2.2 Problemskapande beteende – varför? 

Om vi bortser från att använda diagnoser som förklaringar till ett problemskapande beteende 

utan istället inriktar oss på att se individer, som då de utsätts för olika kravsituationer hamnar i 

ett problemskapande beteende för att de helt enkelt inte hanterar situationen. Hejlskov Elvén 

(2011) nämner krav, sammanfattade i punktform, som en orsak till att ett problemskapande 

beteende uppstår: 

 Krav på förståelse av sammanhang. 

 Krav på kommunikationsförmåga. 

 Krav på överblick (av de situationer de ingår i).  

 Krav på uthållighet.  

 Krav på flexibilitet. 

 Krav på empatisk förmåga.  

 Krav på följsamhet (vilket omvänt tolkas som olydnad!). 

 Krav på överskott (vänlighet gentemot omgivningen). (s. 27 ff.) 

Dessa krav kan också kopplas till de belastningsfaktorer som kan leda fram till att det 

problemskapande beteendet uppstår, flertalet av dem är kända och även delvis nämnda, men 

för att skapa överkådlighet återger jag dem här i punktform: 

 Svag förståelse för sammanhang. 

 Svårigheter med de exekutiva funktionerna – förmågan att planera, genomföra och att 

hålla tillbaka impulser.  
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 Bristande struktur. 

 Sömnsvårigheter. 

 Sinnesöverbelastning- svårt att sortera intryck. 

 För höga krav (se ovan) 

 Familjerelaterade problem.  

 Ensamhet, utanförskap, stora känslor. (Hejlskov Elvén, 2011, s. 113 ff.) 

Det går att jämföra Hejlskov Elvéns (2011) resonemang kring ovanstående krav och 

belastningsfaktorer med Greenes (2008) tankar kring att ”... barn gör rätt om de kan” och att 

det därmed är ett antal outvecklade färdigheter och olösta problem (se bilaga I) som ställer till 

det för barn som hamnar i ett problemskapande beteende. Detta innebär att jag uppfattar 

Hejlskov Elvén (2011) och Greene (2003) som samstämmiga då det gäller att ett 

problemskapande beteende uppstår då kraven överstiger en elevs förmåga. Det är då, det som 

omgivningen uppfattar som ett dysfunktionellt beteende, uppstår. Utifrån detta tänker jag att 

en medvetenhet kring krav, belastningsfaktorer och avsaknade färdigheter innebär ökade 

förutsättningar för läraren att, i klassrumssituationen, förebygga det problemskapande 

beteendet. De problem eleven påvisar bör därför inte ses som elevens problem, utan de är en 

följd av den situation eleven befinner sig i och de förutsättningar som eleven har i just den 

situationen (Hejlskov Elvén, 2011).  

2.3 Styrdokument 

2.3.1 Lgr 11 

Skollagen (2011) tillsammans med Lgr-11 ska styra skolans verksamhet. Sedan juli 2011 har 

vi både ny skolag och ny läroplan i Sverige. Läroplan för grundskoleklassen, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011, är ett samlat dokument bestående av tre delar som inledningsvis 

berör värdegrund och uppdrag och sedan beskriver övergripande mål och riktlinjer och 

kursplaner som kompletterats med kunskapskrav. Det står att läsa att ”Undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s.8), vilket betonar att en likvärdig 

utbildning är en rättighet. Det nämns också i den första delen att det ska vara tydligt vilka 

rättigheter och skyldigheter elever och vårdnadshavare har och att undervisningen ska 

utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar. Under övergripande mål och riktlinjer; 

Normer och värden står det att: 

Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde.., visar respekt för och 

omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.  (Lgr-11, s. 12)  

Samtidigt anges under riktlinjer att: 

Alla som arbetar i skolan ska ... visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga 

arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. (Lgr-11, s. 12) 
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Läraren ska ... tillsammans med eleverna utveckla regler för arbete och samvaron i den egna 

gruppen, och samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler 

som en grund för arbetet och för samarbete. (Lgr-11, s. 13) 

Då det gäller underrubriken Elevernas ansvar och inflytande beskrivs att: 

Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö...    

(Lgr-11, s. 15) 

Riktlinjerna i läroplanen säger också att:   

Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd, och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.  

Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar och erfarenheter.        

(Lgr-11, s. 14) 

2.3.2 Skollagen 

I Skollagen (2011) vill jag lyfta fram följande som kan kopplas till det stora ansvar som all 

personal har i skolan då det gäller att skapa förutsättningar för ett lärande. I det inledande 

kapitlet (1 kap. 4§, 2011) står det att utbildningen ska ”...främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande...”, ...”hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov”. (2011, s. 11) 

I kapitlet kring barns och elevers utveckling framgår det att en utredning ska ske då en elev 

befaras att inte nå kunskapskraven eller om eleven ”...uppvisar andra svårigheter i sin 

skolsituation” (3 kap. 8§, 2011, s. 39). Det sistnämnda tolkar jag som en beskrivning av en 

elev i ett problemskapande beteende. Givetvis kan följden av detta bli att även 

kunskapskraven kan bli svåra att nå. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt 

stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Utformningen av detta lyfts fram under rubriceringen 

åtgärdsprogram. 

Kapitel fem i skollagen namnges ”Trygghet och studiero”. I den tredje paragrafen, som saknar 

motsvarighet i 1985 års skollag finns följande att läsa: 

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas 

av trygghet och studiero. (5 kap, 3§, 2011, s. 51) 

I efterföljande paragrafer definieras disciplinära och särskilda åtgärder (5 kap., 6-23§), där det 

sammantaget kan konstateras att rektor och lärares befogenheter stärks då det gäller den typ 

av ingripanden. Det handlar om omedelbara och tillfälliga åtgärder, såsom tillrättavisningar, 

omflyttningar i klassrummet, utvisning ur klassrummet och kvarsittning. I kommentartexten 

till 7§, som handlar om utvisning framgår det att detta kan ske då elev ”...gör sig skyldig till 

förseelse...uppträder olämpligt och fortsätter med detta trots uppmaning att ändra beteendet”. 

(2011, s. 53) Om en elev stör ordningen eller uppträder olämpligt upprepningsvis ska rektorn 

se till att detta utreds och att åtgärder genomförs för att få till stånd en förändring (5 kap. 9-

10§). Det som kan följa efter en sådan utredning är en skriftlig varning med information om 

vilka åtgärder som kan vidtas om förändring i beteendet inte sker, med syfte att markera det 
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oacceptabla. Andra mer drastiska åtgärder är ”tillfällig omplacering”, ”tillfällig  placering vid 

annan skolenhet”, ”avstängning i vissa obligatoriska skolformer”. (5 kap., 12-17§) 

Anledningen till att jag valt att lyfta fram ovanstående lagtext är att jag tror att elever i ett 

problemskapande beteende kan falla inom ramarna för de åtgärder som Skollagen (2011) 

understryker. Den nytillkomna texten i femte kapitlet ”Trygghet och studiero” är av särskilt 

intresse då innevarande läsår (2011/2012) är första året denna prövas.     

2.4 Specialpedagogik som ideologi, kunskapsområde och 

verksamhet 

Den specialpedagogiska policy som ska genomsyra den svenska skolan har sin grund i 

internationella konventioner och överenskommelser, såsom FN:s konvention om barnets 

rättigheter (Utrikesdepartemenetet, 1994) och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 

1996). Dessa kan ses som specialpedagogikens ideologiska grund. I Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 1996) anges riktlinjer, principer, inriktning och praktik vid 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Det deklareras där att ordinarie skolor ska 

tillgodose elever i behov av särskilt stöd ”... inom en pedagogik som sätter barnet i centrum”, 

begreppet ”inclusion” används (Svenska Unescorådet, 1996, s. 10).  

Ideologin som den svenska skolan vilar på handlar i grunden om människors lika värde. 

Specialpedagogiken är det kunskapsområde som ska ge skolan stöd för att möta hela 

variationen av elevers olikheter. Specialpedagogiken ska bidra till att skolan kan ge barn och 

elever det stöd som de enligt skollagen, förordningar och läroplaner har rätt till (Ahlberg 

2007b). Forskarna (Fischbein; 2007, Rosenqvist; 2007, Persson; 2007a, Ahlberg; 2007a, 

Nilholm; 2007b, Björck-Åkesson; 2007) är överens om att ”specialpedagogik skapas i 

samspelet mellan individer, närmiljö och samhälle” (s. 11). Specialpedagogik innefattar flera 

kunskapsområden såsom psykologi, sociologi, medicin, socialpsykologi, filosofi och 

pedagogik. Definitionen av specialpedagogik, som synonymt med det kunskapsområde vars 

uppgift är att stötta pedagogiken ”då variationen av elevers olikheter medför att den vanliga 

pedagogiken inte räcker till”, är tillräckligt tydlig för att få en förståelse av vad det handlar om 

då man talar om en specialpedagogisk verksamhet (Persson, 2007b, s. 12). 

Tideman, Rosenqvist, Lanshein, Ranagarden och Jacobsen (2004) menar att 

specialpedagogerna bör spela en mer rådgivande och förebyggande roll i stället för att vara 

ute i verksamheten och stödja på individ- och gruppnivå i den omfattning som de gör idag. 

Många olika lokala lösningar leder till att variationen inom specialpedagogisk verksamhet blir 

stor, både inom och mellan kommunerna. I vissa skolor verkar det vara retoriken kring ”en 

skola för alla” och idéerna om integrering som varit ledstjärna för skolans modell för 

specialpedagogiskt arbete. Den specialpedagogiska modellen får störst genomslagskraft när 

personalen sluter upp kring idéerna om hur stödet ska utformas (Tideman m.fl.), 2004).  

Persson (2007b) för en diskussion kring vilken funktion specialpedagogiken ska ha i en skola 

för alla. Han hänvisar till en undersökning som visar på att det finns två anledningar till att en 
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elev kan få specialpedagogiskt stöd: allmänna inlärningsproblem och socioemotionella 

problem. Svårigheten att bemöta denna problematik i dagens skola belyses. Det pågår både en 

organisatorisk och en pedagogisk differentiering. Kring detta råder det stor osäkerhet 

avseende var gränsen dem emellan går och huruvida kopplingen till den specialpedagogiska 

forskningen, styrdokumenten, dagens samhälle och den utbildningspolitik som bedrivs ser ut. 

Resursfördelning och användning av dessa sker ”slentrianmässigt” (Persson, 2007b, s. 159). 

Med detta konstaterar Persson (2007b) att specialpedagogik idag ibland blir ett uttryck för det 

som skolan inte klarar av; nämligen att möta ”den naturliga variationen av olikheter hos 

eleverna” (s. 152). Mycket tyder på att specialpedagogik i dagens skola bedrivs utifrån ett 

kategoriskt perspektiv, där kortsiktighet, ämne och individ hamnar i fokus. Det relationella 

perspektivet som bygger på långsiktighet, delaktighet och helhetseende tenderar att få stå åt 

sidan. Detta trots att all forskning tyder på att detta perspektiv, interagerande med det 

kategoriska, skulle kunna leda till fruktbara dialoger kring hur specialpedagogisk kunskap kan 

användas för att skapa högre kvalitet på all undervisning (Persson, 2007b). 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) förtydligar dessa båda perspektiv ytterligare då 

de menar att det kategoriska perspektivet handlar om att  elever sorteras utifrån ett tänkande 

kring ”normalitet” och därav får ta dela av särskilda åtgärder. Det relationella perspektivet 

däremot tar avstånd från att utgå från elever med svårigheter och talar istället om elever i 

svårigheter. Fokus flyttas då till samspelet mellan individen och dess omgivning. Av denna 

anledning anser forskarna att specialpedagogiken ska handla om att studera och analysera 

relationerna mellan individen och dess miljö utifrån individnivå, gruppnivå och 

organisationsnivå.   

2.5 Åtgärder 

2.5.1 Åtgärdsprogram 

”Om det framkommer att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ansvarar rektor för att 

behovet utreds.” (Skolverket, 2008b) I utredningen ska hänsyn tas till ”...omständigheter på 

skol-, grupp- respektive individnivå” (Skolverket, 2008b, s. 12). Elevens svårigheter ska 

sökas i mötet med undervisningens innehåll, lärandemiljön och därmed lärarens förmåga att 

möta eleven. Rekommendationen är att ett åtgärdsprogram, förutom en beskrivning av 

elevens förutsättningar, ska ”...innefatta den omgivande miljön och interaktionen mellan 

elevens förutsättningar och den omgivande miljön.” (Skolverket, 2008b, s. 38) 

I Skollagen (2011) står det att om det... 

...framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, ska detta anmälas till rektor. Rektorn ska se till att elevens behov av stöd skyndsamt 

utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin 

skolsituation.  (3 kap. 8§) 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det 

framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och 

utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett 

åtgärdsprogram utarbetas. (3 kap. 9§) 
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I kommentarerna till skollagen (2011) framförs det att det är viktigt att elevernas synpunkter 

tas reda på och beaktas när åtgärdsprogrammet skrivs. Skolverket skriver att ”elevens och 

vårdnadshavarnas delaktighet har visat sig ha stor betydelse för utfallet av åtgärderna” 

(Skolverket, 2008b, s.16). Skolan ska sträva ”efter att tidigt göra eleven och vårdnadshavarna 

delaktiga i att utarbeta åtgärdsprogrammet.” (Skolverket, 2008b, s.15) Analyser av 

åtgärdsprogram visar att orsaken till problemen ofta förläggs hos individen och att åtgärderna 

som sätts in ofta bestäms utifrån vad som finns att tillgå. Vanliga åtgärder i åtgärdsprogram är 

särskild färdighetsträning, anpassade läromedel och hemuppgifter (Skolverket, 2008b). 

Personal lojalitet med skolans resurser styr åtgärderna och föräldrarnas och elevens inflytande 

är litet trots att det motsatta framhålls i styrdokumenten. Asp-Onsjö konstaterar att den 

pedagogiska omgivningen och relationer till lärare och kamrater får stå åt sidan då man 

skriver åtgärdsprogram (Asp-Onsjö, 2008). 

Skolverket (2008a) tydliggör en del som man bör ta hänsyn till vid upprättandet av ett 

åtgärdsprogram. Nedan presenteras några delar som bör finnas med:  

 kortfattat beskriva elevens behov 

 relatera till läroplanernas och kursplanernas mål 

 beskriva vad man vill uppnå på lång sikt respektive kort sikt 

 beskriva åtgärderna och ansvarsfördelningen 

 ha ett åtgärdsprogram för samtliga ämnen 

 beskriva hur uppföljning och utvärdering sker 

(Skolverket, 2008b) 

Asp-Onsjö (2008) talar om ett synsätt där problem individualiseras och medikaliseras. Skolan 

väljer att tolka och förstå händelser utifrån till exempel en diagnos. Personals lojalitet med 

skolans resurser styr åtgärderna och föräldrarnas och elevens inflytande är litet trots att det 

motsatta framhålls i styrdokumenten (Asp-Onsjö, 2008). Hur ska skolan lyckas med att se alla 

elevers olikheter som en resurs, frågar sig Tideman med flera (2004).  Att lyckas med detta är 

en förutsättning för att leva upp till visionen ”en skola för alla”. I den rapporterade studien av 

Tideman med flera (2004) presenteras hur avnämare och olika personalkategorier på skolor 

tänker kring skolsvårigheter, normalitet och avvikelse och hur detta hänger samman med en 

strävan mot en inkluderande skola där specialpedagogiken ingår som en naturlig del. Den 

stora utmaningen består i att skapa en inkluderande skola där olikhet ses som en resurs. I 

rapporten framgår det att elever i behov av stöd inte ses som resurser i skolan. Tideman med 

flera ger exempel på insatser som måste ske för att stimulera utvecklingen mot ”en skola för 

alla”. Det nämns bland annat tid för pedagogerna att reflektera kring undervisningen, studier 

med elevperspektiv, lokalt forskningsarbete och longitudinella studier för att se följderna av 

de insatser som görs för enskilda elever (Tideman m.fl.), 2004).   

Persson (2007b) tycker sig se en kategorisering av elever utifrån att det i åtgärdsprogrammet 

ofta ingår en beskrivning av eleven/problematiken. Det blir fokus på individen och inte på 

sammanhanget hon eller han befinner sig i. Detta skulle kunna kopplas till det som Persson 

(2007b) skriver om då han menar att specialpedagogik i dagens skola bedrivs utifrån ett 

kategoriskt perspektiv, där kortsiktighet, ämne och individ hamnar i fokus. Det relationella 
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perspektivet som bygger på långsiktighet, delaktighet och helhetseende tenderar att få stå åt 

sidan (Persson, 2007b).  

2.5.2 Särskiljande åtgärder – inkluderande åtgärder 

Studier enligt Skolverket (2008b) visar att särskiljande lösningar är vanliga, trots att det finns 

en ambition att arbeta med inkluderande lösningar. Enligt Ahlberg (2007b) löser skolan 

fortfarande problem med vissa elever, som är i behov av särskilt stöd, genom att avskilja dem 

från den ordinarie undervisningen. Målsättningen med en integrerad alternativt inkluderande 

utbildning är inte fast förankrad i den dagliga verksamheten i grundskolan. Det anses finnas 

en klyfta mellan ideologi och praktik, mellan utformning och utförande. Särskiljningen av 

elever, som fått näring i 1940-talets differentieringspedagogik, står fortfarande stark. 

Specialklasserna har successivt avvecklats, men under 1990-talet kunde man se en återgång 

till att skapa särskilda undervisningsgrupper, vilka ofta går under benämningen ”den lilla 

gruppen” (Ahlberg, 2007b). Ahlberg (2001) knyter an till Salamancadeklarationen när hon 

skriver att ”alla barn har rätt att inkluderas i det ordinarie skolsystemet” (s. 68). De 

styrdokument som styr dagens skola utgår från ett relationellt perspektiv, som innebär att 

skolan ska utforma och anpassa sin verksamhet så att eleven ska kunna uppfylla de krav och 

mål som finns i verksamheten (Skolverket, 2008b). I Skolverkets (2008a) sammanställning 

kring senare års forskning och utvärdering. Målsättningen med en integrerad alternativt 

inkluderande utbildning är inte fast förankrad i den dagliga verksamheten. Det konstateras att 

det i grundskolan är vanligt att elever i behov av särskilt stöd samlas i särskilda 

undervisningsgrupper. Detta anses vara bekymmersamt då det i skollagsstiftningen är en 

inkluderande skola som gäller. Det talas om otydligt ledningsansvar, bristande information till 

föräldrar och elever avseende deras rättigheter och oklara elevurval och 

gruppsammansättningar. Eleverna går för lång tid i de särskilda undervisningsgrupperna, där 

de är skilda från annan skolverksamhet och inte alltid får den undervisning de har rätt till 

(Skolverket, 2008b).  Nilholm, Persson, Hjerm, och Runesson (2007) visar med sin studie att 

hälften av de undersökta kommunerna har särskilda undervisningsgrupper för elever med 

diagnos/”problem”. ”Problemet” handlar då om relations- och uppmärksamhetssvårigheter. 

Skolverket (2008a) menar att det finns en mängd studier som visar på negativa effekter vid 

undervisning i en särskild undervisningsgrupp i form av stigmatisering, negativ påverkan av 

elevernas självbild och deras motivation och lägre förväntningar på eleverna. 

I rapporten ”För alla elevers rätt till lärande och utveckling” skriven utifrån ett 

samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (Sis) och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2009) refereras Haug, som talar om segregerande undervisning. Detta 

innebär då att eleven, utifrån diagnos av dess behov, ofta avskiljs från klassen med målet att 

eleven genom speciella insatser ska komma tillbaka till klassens gemenskap. Utgångspunkten 

blir elevens svaga sidor – det är dessa som ska förstärkas. Groth (2007) synliggör i sin 

avhandling vad de specialpedagogiska insatserna betyder när det gäller elevers självbild. Det 

specialpedagogiska stödet för eleverna organiseras utanför den ordinarie gruppens och 

klassrummets ramar, men med en integrerande intention. Slutsatsen blir att de 

specialpedagogiska insatserna påverkar elevernas självbild på ett  negativt sätt. Eleverna 
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beskriver sig som avvikande, isolerade, de upplever sig få negativa kommentarer av andra 

elever och de ser sig som speciella på ett negativt sätt. Överhuvudtaget menar Groth (2007) 

att begreppet specialpedagogiskt stöd har en negativ klang, som dock måste kopplas samman 

med faktorer som rådande skolkultur, lärares kompetens och den specialpedagogiska 

verksamhetsinriktningen. I avhandlingen lyfts det fram tankar kring att hitta fram till en 

verksamhet som kan vara individualiserande utan att eleverna behöver lämna sin ordinarie 

verksamhet i större utsträckning i form av studiegrupper som är flexibla över tid (Groth, 

2007). Detta torde kunna kopplas till Asp-Onsjö, som i en intervju, framhåller att de små 

grupperna ska undvikas och istället efterlyser flexibla lösningar mellan den stora och den lilla 

gruppen, där tillhörigheten i den stora gruppen betonas. Hon menar att man måste satsa på 

undervisningen i stort, där både utbildningsnivå och inkludering blir viktiga begrepp 

(Johansson, 2011) 

Resursfördelningen kan komma att spela en stor roll för hur skolan klarar av att närma sig 

visionen med en inkluderande skola, skriver Tideman m.fl. (2004). Deras rapport tyder på att 

det ökade diagnostiserandet/kategoriserandet av barn leder till allt fler insatser av 

segregerande slag. Klasslärarna efterfrågar stöd i sin vardag och metoder för att kunna möta 

de elever som har behov av olika former av stöd (Tideman m.fl., 2004). Det gavs i rapporten 

goda exempel på skolor där man lyckats med ett inkluderande specialpedagogiskt tänk. En 

skola, där både avnämare och personal var nöjda med den specialpedagogiska organisationen, 

var där man till varje arbetslag knutit en specialpedagog. Framgångsfaktorerna i att skapa en 

specialpedagogisk praktik i riktning mot ”en skola för alla”, verkade alltså bestå i närhet 

mellan skolans olika yrkesgrupper, gott samarbete, stort engagemang och allas delaktighet 

(Tideman m.fl., 2004).   

Hjörne (2004) menar i ”Excluding for inclusion” att uppgifter, som eleverna i de särskilda 

undervisningsgrupperna arbetar med, liknar varandra och består framförallt av drillövningar, 

rutinuppgifter och repetition av olika aktiviteter. Tydlig struktur och fasta rutiner lyfts fram i 

dessa verksamheter och det är också detta som rekommenderas i medicinsk litteratur när det 

gäller undervisning av elever med diagnos. Detta innebär att  utformningen av undervisningen 

har sin grund i medicinska experters rekommendationer och inte utifrån pedagogiska 

överväganden. Hjörne frågar sig hur förutsättningarna egentligen ser ut för de särskiljda 

eleverna att återvända till sin ordinarie grupptillhörighet. En pedagogisk strategi som 

synliggörs är att medvetandegöra eleverna om sina svårigheter och risken finns därmed att 

denna ”märkning” blir självuppfyllande (Hjörne, 2004).  

Jag måste här delge att jag känner mig tveksam till reursskolornas (används synonymt med 

begreppet skoldaghem) vara eller icke var. Ovan synliggjord forskning gör gällande att elever 

inte bör särskiljas då risk för sämre utbildning, stigmatisering och svårigheter att återvända till 

den ordinarie skolvardagen föreligger. Samtidigt finns det studier (Gunnarsson, 1999; Sandén, 

2000) som lyfter fram ett annat sätt att se på särskiljande verksamhet, i detta fall skoldaghem. 

Gunnarsson (1999) beskriver högstadieelever som inte fungerat i sin vanliga skolmiljö, men i 

skoldaghemsmiljön återfår framtidstron. Den i studien beskrivna skoldaghemsmiljön 

genomsyras av en så kallat utvecklande skolmiljö där eleverna upplever jämlikhet och 
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likvärdighet i förhållande till övriga elever och lärandesituationen  bygger på förmåga, 

inflytande och ansvar. Även  trivsel och goda relationer till vuxna och övriga elever visade sig 

spela roll (Gunnarsson, 1999). Sandén  (2000) är inne på samma spår då hon menar att elever 

med bland annat beteendestörningar går till den vanliga skolan med en känsla av att inte duga, 

denna negativa utveckling vänder på skoldaghemmet där en känsla av kompetens istället 

börjar utvecklas. Resurstäthet och därmed vuxnas tid att intressera sig för och positivt 

stimulera eleverna lyfts fram som framgångsfaktorer. Sandén skriver i sitt slutord att vissa 

elever är i behov av kompensatoriska åtgärder, i detta fall skoldaghemsvistelse, och det 

kostar. Den vanliga grundskolan är ännu inte kapabel att ta hand om alla barn! (Sandén, 

2000).   

Jag vill instämma i Gunnarssons och Sandéns slutsatser, då jag sett detta under åren jag 

arbetat på resursskola. Styrkan ligger i stor utsträckning i personaltäthet, trivsel och det lilla 

sammanhanget. Samtidigt finns sannolikt även de baksidor som tidigare nämnts – upplevelsen 

av utanförskap och svårigheten att återgå till det stora sammanhanget. Det är därför intressant 

att titta på hur vi i grundskolan kan utnyttja de resurser och förutsättningar vi har i den vanliga 

klassrumsmiljön för att, i så stor utsträckning som möjligt, skapa trivsel och stimulans för alla 

elever, även de som är i ett problemskapande beteende.  

2.5.3 Möjliga åtgärder i klassrummet  

Nedan presenteras ett antal åtgärder som skulle kunna ingå som konkreta åtgärder att ta upp i 

ett åtgärdsprogram och kunna genomföras och/eller appliceras i klassrumssituationen eller i 

anslutning till denna. Detta för att skapa en arbetsmiljö som genomsyras av ”trygghet och 

studiero” (Skollagen 5.kap., 2011) och där ett problemskapande beteende får en mindre 

framträdande roll.  

2.5.3.1 Samarbetsbaserad problemlösningsmodell 

Greene (2003) vill ge föräldrar och pedagoger ett konkret arbetssätt att hjälpa barnet med sitt 

oflexibla och explosiva beteende.  Genom hans metod ska barnet öka sin flexibilitet, sin 

frustrationstolerans, sin förmåga att kommunicera, lösa problem och konflikter. Han talar om 

att de vuxna kring barnet genom sina reaktioner på beteendet ofta ger bränsle till en negativ 

spiral. För att komma ur denna menar Greene att vi ska tänka oss tre korgar; korg A, B och C. 

Innan vi reagerar på ett barns beteende ska vi tänka efter; i vilken korg hör detta beteende 

hemma? 

Korg A: Farliga beteende som inte är förhandlingsbara och därmed värda att genomlida ett 

utbrott för.   

Korg B: Viktiga beteenden som barnet bör lära sig. Genom kommunikation och 

kompromisser kan barnet lära sig att det finns möjlighet att lösa problem utan att det blir ett 

utbrott. ”Låt oss tänka på hur vi kan lösa det här” (Greene, 2003, s. 134). Genom att komma 

på alternativ och tänka igenom saker finns det förutsättningar att undvika utbrott. 
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Korg C: I denna korg läggs beteenden som det bör struntas i. Det handlar då inte om att ge 

efter som vuxen, utan att bestämma sig för att detta beteende inte är så viktigt att det är värt 

att genomlida ett utbrott för eller lägga tid på att kompromissa kring (Greene, 2003).   

Ovanstående metod, mer riktad till pedagoger, presenteras i Vilse i skolan. Korgarna ersätts 

av beteckningarna Plan A, B och C. Det är en samarbetsbaserad problemlösningsmodell, CPS 

(Collaborative Problem Solving), som bygger på ett samspel och ett samarbete mellan barnet 

och den vuxne (Greene, 2008). Det handlar om att:  

- förstå de faktorer som orsakar det störande beteendet. 

- utveckla proaktiva metoder.  

- skapa förutsättningar för ett samarbete mellan barnet och den vuxne. (Greene, 2008) 

Genom en lista (ALSUP- Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems, se bilaga I) 

kan vuxna runt barnet göra en bedömning av de outvecklade färdigheter och olösta problem 

ett barn har (Ross Greenes föreläsning i Stockholm, 100811). Bakom varje barns störande 

beteende finns ett olöst problem och/eller en outvecklad färdighet.  

Fokus ligger på det arbete som ska genomföras genom Plan B, som kan delas in i tre steg: 

1. Empati. Målet är att den vuxne genom olika frågeställningar få en tydlig bild av 

barnets perspektiv. 

2. Definiera problem. Den vuxne berättar för barnet om sitt bekymmer/sin angelägenhet.  

3. Inbjudan. Barnet bjuds in i arbetet att hitta en realistisk och ömsesidigt 

tillfredsställande lösning.  

 

Greene (2008) betonar empati-fasen och vikten av att verkligen skapa förståelse ur barnets 

perspektiv, och därmed för dess bekymmer, utan att ha en förutfattad mening. Denna fas 

handlar även om relationsbyggande. Alla barn i en klass kan ha fördel av plan B. Störande 

uppträdande i kassrummet får sin bästa lösning om hela klassen engageras. Genom att göra en 

bedömning av varje barns styrkor, outvecklade färdigheter och olösta problem kan pedagogen 

bli mer medveten om vilka behov individerna och gruppen har. Eleverna kan lära sig att 

engagera sig både i sig själva och i de andra i guppen. Detta kan ske genom regelbundna 

möten för att diskutera och lösa gruppens problem (Greene, 2008).    

Greenes resonemang stöds av Holmqvist (2004), som menar att genom att förebygga och 

kompromissa kan man komma långt med barn som har en oflexibilitet . Hon betonar också 

”att vara en god pedagog är att ha förmågan att ta den lärandes perspektiv”  och menar att 

målet är att försöka bibehålla ett positivt samspel/relation till det ”explosiva barnet”, men 

ändå samtidigt öka barnets förmåga att hantera sina svårigheter (Holmqvist, 2004, s.18). 

Samma resonemang återkommer hos Greene, som betonar att genom att skapa förebyggande 

strategier (Plan B) kan vi undvika ett explosivt beteende. Han menar att barn ofta är medvetna 

om de beteenden som förväntas och motiverade att inte göra sig själv eller omgivningen 

ledsen. Barnen går att hjälpa genom att skapa en ”användarvänligare miljö”, med andra ord se 

till att utbrotten inte inträffar. Detta kan ske genom att samspela med barnet och förstå dess 
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svårigheter och de ”faktorer som ger bränsle” till oflexibiliteten och explosiviteten. När ett 

barn är på väg mot ”låsfasen” kan empati, resonemang, avledning och humor vara viktiga 

ingredienser för att undvika en så kallad ”härdsmälta” (ett utbrott). Då den vuxne reagerar 

med ilska, blir utbrotten fler och samspelet negativt. Barnet ska istället få hjälp att utveckla 

nya tankekartor och de är själva, med rätt stöd från de vuxna, en del i problemlösningen 

(Greene, 2003). Nordahl m.fl. (2007) beskriver en modell för analys av betendeproblem 

kallad systemanalys. Delar av den kan jämföras med Greenes samarbetsbaserade 

samtalsmodell, men elevens/elevernas delaktighet lyfts inte fram lika tydligt i 

systemanalysen. Nordahl m.fl.  (2007) modell bygger på att i grupp (pedagog-/personalgrupp) 

kommunicera kring problemet och målformuleringen och utifrån insamlad information, som 

analyseras, finna lösningar (Nordahl m.fl., 2007). 

2.5.3.2 Datorprat, seriesamtal och sociala berättelser 

I boken, ”När tålamodsburken rinner över – om att ritprata”, beskriver Lundkvist (2007) 

datorprat, seriesamtal, ritprat och sociala berättelser. Lundqvist (2007) är inspirerad av en 

amerikansk pedagog som arbetat med social stories bland barn med autism eller Asperger 

syndrom. Genom att arbeta med seriesamtal eller sociala berättelser erbjuds ett komplement 

till det talade språket med möjlighet att utveckla den kommunikativa och sociala förståelsen. 

Annars abstrakt information blir konkretare och missförstånd kan redas ut. Tålamodsburken 

behöver därmed inte rinna över! Datorprat med ett barn, i ett vanligt ordbehandlingsprogram, 

kan innebära att det går lättare att få fram information utifrån barnets perspektiv. Samtalet förs 

helt enkelt på datorn, istället för muntligt. Seriesamtal innebär att kommunikationen sker i 

serieruteform med hjälp av streckgubbar och pratbubblor. Ett annat ord för seriesamtal är att 

ritprata. Pedagogen ritar, skriver och förklarar det man pratar om. Följande fördelar kan lyftas 

fram: 

 Ser det man talar om. 

 Långsammare tempo. 

 Färre ord används. 

 Om tråden tappas är det lätt att återföra till ämnet. 

 Turtagningen blir tydligare.   

 

Informationen från datorpratet eller seriesamtalet kan sedan användas till att skapa en social 

berättelse. En social berättelse är en kort berättelse som ger ökad social förståelse för en 

situation eller ett begrepp. Genom att i berättelseform visuellt presentera vad som händer, 

varför det händer och hur man kan göra, kan detta åstadkommas. Berättelsen skrivs i första 

person presens (Lundkvist, 2007).  

2.5.3.3 Belöningssystem 

Olika belöningssystem diskuteras av Nordahl m.fl. (2007).  De menar att barn med 

koncentrationssvårigheter inte är särskilt motiverade att nå sociala och kunskapsmässiga mål 

och att det behövs något mer än uppmuntran och beröm i form av konkret belöning. Detta sätt 

att se på barn i dessa svårigheter motsägs av Greene (2008), som menar att barnet vet vad som 

är rätt eller fel och att det är motiverat att göra rätt, men att de saknar de tankefärdigheter och 
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de förmågor som krävs för att göra rätt. Han lyfter inte fram belöningar som ett medel utan 

betonar istället barnets inre motivation.  

Belöningspedagogikens ursprung är behaviorismen – ett beteende kan förstärkas genom att 

kopplas till en trevlig händelse (Hejlskov Elvén, 2011). Dock kan detta ifrågasättas om 

personen i det problemskapande beteendet har svårt att se samband. Detta innebär att om 

belöning ska användas rent specialpedagogiskt måste sambandet förklaras för eleven och 

ligga i direkt anslutning till det beteende som man vill belöna. Belöningen får enligt Hejlskov 

Elvén (2011) mer karaktären av muta/lön och bör föregås av noggranna övervägande 

avseende vad, hur och när? Det finns också en rädsla för att belöna ett negativt beteende i 

form av positiv avledning. Risken för detta föreligger vara liten, utan istället kan avledning 

vara ett utmärkt sätt att undvika ett problemskapande beteende (Hejlskov Elvén, 2011).  

Tillräcklig belöning är många gånger den omedelbara positiva feedbacken som  eleven får i 

samband med sitt handlande. Det handlar om att uppmärksamma det vardagliga, det som 

många gånger förväntas fungera, men som  kräver ansträngning av ett barn i ett 

problemskapande beteende (Kadesjö, 2007).  

Karlberg (2011) vill med sin avhandling påvisa hur man med hjälp av ”Komet” kan skapa ett 

förebyggande klassrumsklimat genom att miljön förändras. Skol-Komet bygger på 

”komponenter som tidigare använts i beteendeorienterat ledarskap i klassrummet och 

konsultation av lärare” (s.60). Genom handledning får lärare som deltar i Skol-Komet 

utbildningen utveckla ”sitt ledarskap avseende det sociala klimatet i klassrummet” (s.60). De 

utvecklar sitt bemötande av elever genom rollspel där behavioristiska termer som förstärkning 

och utsläckning, av önskvärda respektive icke önskvärda beteenden, inövas. De får också ta 

del av olika konkreta metoder som de kan applicera i klassummet, både på enskilda elever och 

mera klassomfattande. Resultatet av de tre studierna av Komet visade på att 

”beteendeorienterad konsultation och beteendeorienterat ledarskap kan vara effektivt i att 

minska uppförandeproblem i klassrummet” (s. 153) och med det också risken för att får en 

antisocial utveckling hos eleven/eleverna.  Lärarna minskade antalet reprimander, de gav mer 

beröm och eleverna fick förbättrade kamratrelationer. Då parallella insatser skedde i hemmet, 

i form av Föräldra-Komet, påvisades dock att det inte hade betydelse för minskande av 

uppförandeproblemen i skolan vilket tyder på att det är i klassrummet som arbetet ska 

genomföras om det handlar om att minska uppförandeproblem där. Karlbergs studie (2011) 

visade också på att insatsens tidsomfång inte var avgörande (en Kort-Komet-variant visade 

sig också framgångsrik).  

 

Det skulle här kunnat vara relevant att djupare gå in på vad som ligger i definitionen 

förstärkning använd synonymt med belöning. Dock anser jag att studiens avgränsning inte 

medger detta, utan att jag nöjer mig med att klargöra några av de ovan nämnda 

forskarna/författarnas syn på detta. Hejlskov Elvén och Greene kan tyckas ta ett visst avstånd 

från den behavioristiska synen på belöning då de menar att den förutsätter en förmåga att se 

sammanhang (Hejlskov Elvén, 2011) och ”att göra rätt” är tillräcklig belöning och i sig 

motivationsskapande (Greene 2003, 2008). Karlberg (2011), som föreskriver Komet som en 

modell, presenterar dels olika förstärkningssystem bland annat innehållande konkreta 

belöningar. Modellen betonar också förändringar i klassrumsmiljön, berörande bland annat 

bemötande, vilket måste anses stämma överens med det som Hejlskov Elvén (2011) och 
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Greene (2003, 2008) framför som sätt att förebygga och/eller komma till rätta med ett 

problemskapande beteende.  

2.5.3.4 Andra aktörer 

Barnet är i hög grad aktör i sitt eget liv och betraktar den vuxne det på detta sätt så ökar 

sannolikheten för en god relation. I aktörs- och bemästrandeperspektivet ligger tyngdpunkten 

på att satsa på individens nätverk . Detta innebär att det krävs ett gott samarbete med 

föräldrarna. Forskning visar på att detta är viktigt för att nå framgång i arbetet kring barn med 

beteendeproblematik. Skolan måste vara anpassningsbar för att kunna inkludera (Nordahl 

m.fl.), 2007). Skolan måste också släppa in andra aktörer, för att få stöd att tillrättalägga 

miljön runt barn med beteendeproblematik – inte bara i klassrummet utan även i hemmet. 

Begreppet empowerment, som innebär vikten av att stärka, lyfts fram i betydelsen att 

värdesätta och göra föräldrarna delaktiga. De skriver att det kan handla om att ”rekonstruera 

eller återupprätta föräldrar” (Nordahl m.fl., s. 26, 2007).  

Nordahl m.fl. (2007)  lyfter fram forskning som noterar ökade beteendeproblem och 

skolproblem då man sammanför barn på t.ex. resursskolor och de menar därmed att homogena 

grupper bestående av barn i stora problem är en riskfylld strategi. Samtidigt indikeras det på 

att det finns undantagsfall då barn har stora beteendemässiga och psykiska problem som gör 

att de har behov av segregerande insatser. Dessa måste då hålla hög kvalitet (Nordahl m.fl., 

2007). Antologin ”Kraften av samverkan” utgiven av Skolverket (2009) synliggör hur sådana 

lyckade verksamheter kan se ut. Det som kännetecknar dem är, som titeln säger, att då barn 

och unga far illa eller riskerar att fara illa behövs samverkan mellan myndigheter. Goda 

exempel på tvärprofessionella resursteam lyfts fram där man ger handledning till skolan och 

familjen samtidigt som man kan ta till tillfälliga exkluderande åtgärder för att ge elev och 

skola andrum, medan skolmiljön tillrättaläggs (Skolverket, 2009). 

Axberg (2007) lyfter i sin avhandling fram en skolbaserad modell för upptäckt och ingripande 

avseende 3-12-åringar som visar ett störande beteendeproblem. Modellen är samarbetsbaserad 

och inkluderande och bygger på Marte Meo-metoden och på möten där insatserna kring 

barnet samordnas.  Själva Marte Meo metoden innebär i korthet att barn växer i interaktionen 

med stöttande vuxna (föräldrar, lärare...). Genom att filma interaktionen och sedan analysera 

det som sker i kommunikationen kan det som fungerar väl i samspelet synliggöras vilket kan 

leda till positiv utveckling. Axberg, Hansson, Broberg och Wirtberg (2006) refererar till 

Christensen och Sheridan (2001) som enligt dem menar att:  

”Collaborative problem solving involving parents, teachers and  school psychologists has been 

shown to be  effective in various studies both for the child´s academic performance and for his 

or her social and behavioral progress (Axberg m.fl. , 2006, s. 376) 

Genom att de vuxna i barnets närhet diskuterar förväntningar kring barnets beteende skapas 

en samsyn som underlättar för barnet, Marte Meo och samordningsmöten var ett sätt att i 

Axbergs studie verkställa detta. I studiegruppen påvisades en minskning av det störande 

beteendeproblemet, vilket inte skedde i jämförelsegruppen, som behandlades ”...som-vanligt” 
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i skolmiljön. Studien visade på möjligheten att arbeta över gränserna skola, socialtjänst och 

psykiatri med den utmaning som ett barn i ett anti-socialt beteende innebär (Axberg, 2007). 

Cholewa, Smith-Adcock och Amatea (2010) har i en studie undersökt hur störande beteende 

kan minskas hos elever utifrån evidensbaserade program för rektorer. Det som är intressant 

här är att det tas ett rektorsperspektiv, möjligen på grund av en något annorlunda 

skolorganisation i USA (min anmärkning). Kontentan i artikeln blir dock att rektors samarbete 

med föräldrar och lärare betonas och med det ett tidigt ingripande där eleven ses som en del i 

ett sammanhang utifrån klassrum, hem och samhälle. Genom att involvera vuxna 

nyckelpersoner och kompetenta resurser i barnets liv kan fokus flyttas från eleven själv till 

hela dess omgivning, som behöver förändras för att komma till rätta med beteendeproblemet 

(Cholewa m.fl., 2010).  Kadesjö (2007) betonar också vikten av att samordna stödinsatser 

kring eleven. Han föreslår att man utser en ”barnets talesman” på skolan i form av 

specialpedagog eller rektor, som inte är direkt ansvarig för elevens vardag i skolan. Det 

behöver också finnas en koordinator i det team som eventuellt arbetar med elevens utredning 

och/eller behandling. Detta kan leda till att ett gemensamt synsätt på stödinsatserna kring 

eleven skapas (Kadesjö, 2007).  

2.5.3.5 Klassrumssituationen 

Nordahl m.fl. (2007) talar om behovet av organisatorisk differentiering avseende 

ämnesinnehåll, arbetssätt, material, organisering och tid för att kunna ge elever med 

beteendeproblem undervisning i en inkluderande skola. I bemötandet av en elev i ett 

problemskapande beteende kan läraren agera utifrån flera olika undervisningsstrategier och 

perspektiv – neuropsykologisk, psykodynamisk, psykopedagogisk och ekologiskt perspektiv. 

Dessa kännetecknas bland annat av strukturerad undervisning och ordnad klassrumsmiljö, 

avgränsat inlärningsstoff, tonvikt på relationen mellan lärare och elev, situationssamtal, 

undvikande av väntan, undervisning i självkontroll och modellinlärning (Ogden, 2001). Detta 

påvisas konkret i en studie gjord av Restori, Gresham, Chang, Lee och Laija-Rodriques 

(2007) på elever i riskzonen för beteende- och känslomässiga störningar. Eleverna i studien 

behandlas utifrån antingen konsekvensstrategi eller antecedentstrategi (antecedent tolkar jag 

som att man inriktar sig på att korrigera i miljön – manipulerar stimulin som kan föregå ett 

beteendeproblem). Studiens data påvisar att de antecedentbaserade strategierna var effektivare 

då det gällde att reducera störande beteende. Genom att på ett samarbetsbaserat sätt skapa 

förutsättningar för självkontroll och med viss uppgiftsmodifikation  lyckas lärarna som ingick 

i studien att få elever med ett störande beteende  att minska detta och istället bli mer 

studiemotiverade (Restori m.fl., 2007).  

Hellström (2008) betonar vikten av psykosociala och pedagogiska insatser. Dessa kan mycket 

kortfattat, beskrivna i punktform, bestå i:  

 Tydliga realistiska mål. 

 Uppmuntran av intressen och starka sidor. 

 Strukturerad vardag. 

 Anpassad klassrumsmiljö. 
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 Tydlig, rak, konkret information. 

 Intresseväckande undervisning. 

 Korta arbetspass. 

 Förutse problemsituationer. 

 Förstärk önskvärt beteende. 

 Belöningssystem.  (Min anmärkning: se även tidigare förtydligande rubrik.) 

 Ignorera mindre förseelser. 

 Hjälp med att hålla ordning. 

 Anpassning av skolmaterial. 

 Pedagogiska hjälpmedel. 

 Hjälp med problemlösningsstrategier och kamratrelationer. 

 Fungerande åtgärdsprogram och samarbete med föräldrar. (Hellström, 2008) 

 

Det finns många olika sätt att möta elevers olikheter. Ahlberg skriver om vikten av att ”finna 

en balans mellan skolans krav och elevernas förmåga” (Ahlberg, 2001, s. 165). Det måste 

utgås ifrån varje elevs erfarenhet och förståelse och utifrån detta ska elevens resurser 

utvecklas. Hon nämner även vikten av en balans mellan variation och struktur i 

undervisningen (Ahlberg, 2001).  Även Kadesjö (2007) betonar struktur, rytm, tydlighet och 

gränser som viktiga begrepp att ta hänsyn till. Genom skapandet av en yttre struktur kan 

denna internaliseras så att den ostrukturerade omvärlden kan hanteras. Den vuxne har ett 

ansvar i att förutse de problemsituationer som vanligen förekommer (Kadesjö, 2007).  

”Den duktiga läraren lyckas vara både professionell och personlig...”, skriver Normell (2008, 

s. 85) och försöker ringa in vad som karaktäriserar en bra lärare. Det är viktigt att belysa 

skillnaden mellan lydnadskulturens lärare och dagens ansvarskulturs lärare. I lydnadskulturen 

fick läraren sin auktoritet genom sin tjänsteställning, till skillnad från dagens ansvarskultur 

där läraren måste förtjäna sin auktoritet. Detta genom att just besitta den emotionella och 

relationella förmåga som krävs för att bli en bra lärare. Det finns en svårighet i att finna 

metoder inom ansvarskulturens ramar att hantera stökiga och omotiverade elever utan att 

kränka dem verbalt eller genom att separera dem från deras grupptillhörighet (Normell, 2008). 

Persson (2007b) kommer här in på det som sannolikt kan ligga i specialpedagogens yrkesroll 

och menar att det krävs mycket ”kompetens och civilkurage” av den person som antyder att 

en elevs svårigheter kan bero på brister i den undervisning som han eller hon är föremål för (s. 

83).  

Problemskapande beteende bemöts ofta utifrån ren impuls, som kan kopplas till våra egna 

erfarenheter från vår uppväxt. Metoder som skäll, tillrättavisningar, straff och konsekvenser 

kan vara sådana som tas till i bemötandet av problemskapande beteende. I många fall handlar 

det om den vuxnes oro att förlora kontrollen över situationen (Hejlskov Elvén, 2011). Kadesjö 

(2007) lyfter också fram den osäkerhet som lärare känner inför elever med 

koncentrationssvårigheter. Han trycker på att läraren måste inse att elevens beteende beror på 

en oförmåga, och utifrån detta arbeta med att skapa en förståelse och empatisk relation till 

eleven. Den dialog som då kan skapas mellan elev och lärare är av stor vikt för elevens 

självförtroende (Kadesjö, 2007).   
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Hejlskov Elvén (2011) menar att ingen kan ha kontrollen av en annan människa. Istället för 

att skälla berättar man vad som kan göras nästa gång, eller ännu bättre, får eleven att själv 

fundera ut vad som kunnat fungera bättre. Istället för att tillrättavisa betonar man det positiva 

– det som görs rätt. Hans metod bygger på att eleven själv har kontroll över situationen. 

Metoderna, som Hejlskov Elvén (2011) presenterar, tar sin utgångspunkt i det som han menar 

kännetecknar personer med ADHD, autismtillstånd, Tourettes syndrom, andra 

neuropsykiatriska funktionshinder och även utvecklingsstörning. Jag väljer dock att här 

applicera delar av hans framlyfta metoder på elever i ett problemskapande beteende – med 

eller utan diagnos. Detta för att jag anser att dessa metoder kan berika tänket kring möjliga 

åtgärder i klassrumssituationen för elever i ett problemskapande beteende. Det handlar då om 

följande kravanpassningsmetoder: 

- ”Struktur”. Detta för att hjälpa eleven att förstå sammanhang. Strukturen ska inte 

vara tvingande och inte vidhållas om eleven inte klarar av det. Den ska istället 

enbart möjliggöra förutsägelse.  

- ”Vi-upplevelser”. Skapandet av en vi-känsla; lärare och elev. Genom att läraren 

skapar en struktur kan eleven lämna över viss kontroll till denna.  

- ”Tid”. Det finns många tidshjälpmedel, som kan förtydliga tiden. För att nämna 

några; TimeTimer, äggklocka, klocka på datorskärm eller mobil.  

- ”Att få bli färdig”. ”Att få bli redo”.  Att sträva efter att avsluta då något naturligt 

tar slut...räknat färdigt arbetsbladet/sidan/uppgiften och så vidare och verkligen ge 

tid att låta eleven bli redo.  

- ”Mutor och lön”. Dessa har definierats under avsnittet belöningssystem. Mitt eget 

exemplifierande av mutor i klassrumssituationen skulle kunna bestå i bok-

/musiklyssnande, stund vid datorn, rita, legobyggande o.s.v.  

- ”Motiverande handlingar”. Genom en självmotiverande struktur skapas ett 

naturligt avslut och möjlighet att sedan gå vidare. Min egen tolkning av detta 

omsatt till klassrumssitutionen skulle kunna vara; svensklektionen avlutas med 

”hänga gubbe” eller annan ordlek innan det är dags att påbörja mattelektionen.  

- ”Krav och påminnelser utan stress”. Kravet ställs, men läraren fastnar inte sedan i 

ett framtvingande utan går vidare med till exempel lektionen för att sedan 

förbigående återkomma till eleven med en påminnelse.  

- ”Val” Begränsade och tydliga valmöjligheter.  

Då Hejlskov Elvén intervjuas, menar han att med rätt metod behövs inga diagnoser och inga 

stökiga barn skulle då behöva finnas (Drewsen, 2011). Lärarna måste enligt Dewsens (2011) 

tolkning av Hejlskov, ändra sina metoder och ha som mål att eleven ska ha kontroll över sig 

själv Den metod som Hejlskov Elvén lyfter fram är en konflikthanteringsmetod, som kallas 

lågaffektivt bemötande. I korthet går den ut på att få andra lugna genom att själv vara lugn. 
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Genom att höja rösten har pedagogen förlorat, istället handlar det om att försöka förändra 

situationen. Makt är inget fungerande styrmedel då det gäller barn i särskilda behov. 

Metoderna måste istället gå ut på att hjälpa barnet att ta egen kontroll, till exempel genom att 

hjälpa dem strukturera upp rasten (Drewsen, 2011).    

Vi har ett antal affekter, uttryck för känslor, som präglar vårt liv. De tar sig uttryck i olika 

styrka (ilska, glädje, rädsla o.s.v.). Vi påverkar och påverkas av varandras affekter - 

affektsmitta. Elever i ett problemskapande beteende är ännu känsligare och har dessutom svårt 

att skilja på sin egen och andras affekt. Detta för oss osökt in på det som kallas lågaffektivt 

bemötande och innebär att vi övervakar vår egen reaktion (Hejlskov Elvén, 2011). Kort 

återger jag i punktform exempel på lågaffektivt bemötande som bör kunna idkas av 

pedagogen i klassrumssituationen. 

 Behärskad reaktion. Förbli lugn i problemsituationen 

 Undvikande av ögonkontakt då det föreligger risk för konflikt. 

 Undvikande av beröring och accepterande av det personliga utrymmet. Hejlskov Elvén 

(2011) lyfter fram ett konkret tips avseende att ta två steg bakåt då man känner behov 

av att gå framåt vid en konfrontation. Detta kan hjälpa eleven att återfå 

självkontrollen.  

 Undvikande av att ställa sig framför eller att markera sig inför, i denna studies fall, 

eleven. Detta kan uppfattas som dominerande och därmed affektskapande.  

 Genom att sätta sig ner, samtala lugnt och i vissa fall ge sig kan konflikt undvikas. Det 

handlar då inte att som pedagog förlora utan att undvika konflikt genom att istället 

kompromissa. Då den sistnämnda metoden används handlar det inte om vilken elev 

som helst utan en elev i ett problemskapande beteende.  

 Genom att vänta ut.  

Kort beskrivet handlar det om att tänka efter före och hålla en låg intensitet i de känslor som 

eventuellt inträder då en elev visar ett problemskapande beteende. Utöver låg-affektivt 

bemötande kan också avledning genom t.ex. humor vara ett sätt att få, i detta fall eleven, att 

inte hamna i affekt eller att ta sig ur affekten (Hejlskov Elvén, 2011).   

Nilholm & Alm (2010) skriver i en studie gällande ett inkluderande klassrum om lärarens 

strategier. Det som framgår är att för att skapa ett inkluderande klassrum är det nödvändigt att 

ha en utarbetad metod, som leder till elevers upplevelse av medlemsskap och acceptans är 

förutsättningar för ett inkluderande klassrum. Studien genomfördes i en klass, åk 5 och 6 med 

15 elever – några med diagnoser, där två lärare, som följt klassen under en längre tid arbetade.  

Rollfördelningen mellan lärarna var tydlig och en av dem fungerade som en medlare mellan 

barnen i svårigheter och aktiviteterna i klassrummet. Båda lärarna i studien påpekade vikten 

av den höga lärartätheten per barn, dock bör det påpekas att de grundläggande reglerna i 
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klassrummet och arbetsmetoderna hade utarbetats tidigare, då klassen var större. De sex 

lärarstrategier som framgick utifrån studien var följande: 

 

1. Anpassade instruktioner utifrån elevernas individuella behov.  

2. Tydliga ramar i form av dagsplanering, tydliggörande av förväntningar och direkt 

agerande då problem uppstår. 

3. Utnyttjande av gruppaktiviteter för att stärka sociala processer och lärande. 

4. Skapande av goda relationer till föräldrarna. 

5. Klassrumsdiskussioner som en del i lärandet. 

6. Respekten för eleverna. Positivt bemötande och undvikande av konfronterande 

relationer. En ständig strävan efter ett ge positiv feedback och en genomgående positiv 

attityd till barnen. (Nilholm & Alm, 2010, översatt och sammanfattat, s. 246-247)  

 

Kadesjö (2007) konkretiserar hur man kan arbeta i skolsituationen med barn med 

koncentrationssvårigheter, vilket jag anser vara applicerbart på barn i ett problemskapande 

beteende. Klassrumsmiljön kan tillrättaläggas utifrån att barnet får stöd med att hålla ordning 

på sina saker. Det kan också handla om placeringen i klassrummet. Den bör vara sådan att 

ögonkontakt med läraren är möjlig och att störningen från de övriga eleverna blir så liten som 

möjlig. Antalet förflyttningar inom och mellan klassrum bör också ses över. Den psykiska 

miljön i klassrummet är dock viktigast och avser då hur andan i klassrummet är – acceptans, 

tolerans och förståelse lyfts fram som förutsättningar för en inlärningsvänlig atmosfär. 

Utanför klassrummet, under ej vuxenledd tid, uppstår många svårigheter. Planerade raster och 

vuxenhjälp med att fylla rasterna konstruktivt betonas (Kadesjö, 2007). Detta instämmer 

Sandén (2000) i då hon påpekar vikten av att det är många vuxna ute med eleverna på 

rasterna.  

 

Genom att stödja eleven att ta kontroll över sin egen inlärningssituation underlättas 

situationen för eleven. Det kan handla om att ge eleven möjlighet att återge instruktioner, sätta 

ord på möjliga lösningar, ge eleven avgränsade uppgifter, möjliggöra korta rörelseavbrott och 

medvetandegöra eleven om sitt beteende (Kadesjö, 2007).  

2.5.4 Handledning 

I samband med litteraturgenomgången känns det angeläget att även beröra handledning. Jag 

antar att detta begrepp kan komma upp i samband med intervjuerna, som riktas till 

specialpedagoger. I den specialpedagogiska utbildningen får handledning – både individuell 

och i grupp – ett stort utrymme, vilket kan innebära att detta lyfts fram som en åtgärd att 

förebygga och/eller åtgärda ett problemskapande beteende.  

Bladini (2004) refererar till Näslund, som menar att handledning är en förutsättning för 

professionell utveckling. Killén (2008) menar att ”handledning är nödvändig för att utveckla 

professionella etiska hållningar” (s. 13). Pedagogisk handledning ger kunskap och färdigheter 

som är en förutsättning för att utföra arbetet. Hon fortsätter med att beskriva handledningen 

med att dess främsta målsättning är professionell utveckling där en fördjupande av kunskap, 
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förståelse för psykosociala processer ett professionellt förhållningssätt till egna attityder och 

egen problemlösning möjliggörs (Killén, 2008). Bladini ser handledning som ”ett kreativt 

rum” där den handledde får ”redskap att utveckla sitt eget professionella förhållningssätt” 

(Bladini, 2004).  

Det socialkonstruktionistiska perspektivet har haft betydelse för handlednings- och 

rådgivningsområdet. Den socialkonstruktionistiska inriktningen betonar vikten av 

intersubjektivitet (delad upplevelse) och samverkan. Genom social samverkan skapas 

gemensam förståelse som leder till kunskap. Handledning är en samverkanssituation där 

handledaren skapar förutsättningar för en process som uppmanar den handledde att reflektera 

kring sitt agerande. Detta kan leda till medvetenhet kring mönster och samspelsprocesser 

(Rökenes & Hanssen, 2007). Juul och Jensen (2003) menar att osäkerheten är naturlig i det 

professionella livet och att det handlar om att förhålla sig till den. Handledning är ett sätt att 

förebygga att mindre ändamålsenliga strategier utvecklas.  

Det råder en osäkerhet kring handledningsbegreppet och handledningens syfte, menar Bladini.  

I sin forskning beskriver hon handledningens syfte som dels kompetensutvecklande och dels 

som ”en slags kvalitetsgaranti för arbetet med tredje part” (Bladini, 2004, s. 27).  De i hennes 

studie intervjuade specialpedagogerna är överens om att samtalet syftar till förändring 

(Bladini, 2004).  

Det lyfts i Bladinis avhandling fram två olika sätt att beskriva handledningens funktion. Det 

ena är handledning som verktyg för att förbättra ett barns situation och det andra är att se 

handledning som ett reflektionsrum där målet för handledaren blir att skapa rum för reflektion 

i samtalet. De studerade handledningssamtalens innehåll rörde sig kring fyra temaområden; 

barns utveckling, pedagogernas professionella uppdrag avseende förändring, svårigheter att 

hålla de professionella gränserna gentemot föräldrar och brist på inflytande och skilda synsätt 

i relation till organisationen (Bladini, 2004). 

Pedagogisk handledning kan jämföras med ”en reflektionsprocess där handledare och den 

handledde möts i samtal omkring situationer som är hämtade från egna erfarenheter i den 

egna verksamheten” (Ahlberg, 2007c, s. 244). Genom att skapa arenor för lärares reflektion 

kan verktyg skapas för att förstå och hantera situationer som uppkommer (Ahlberg, 2007c). 

2.6 Sammanfattning litteraturgenomgång 

Syftet med studien är att kartlägga och granska möjliga konkreta åtgärder i 

klassrumssituationen kring barn i ett problemskapande beteende. Ett redskap som vi i skolan 

är ålagda att använda är åtgärdsprogrammet, som ska föregås av en utredning. Då denna 

utredning visar på att eleven är i behov av särskilt stöd på grund av att den inte når 

kunskapskraven eller påvisar andra svårigheter i sin skolsituation är skolan skyldig att sätta in 

åtgärder (Skollagen, 2011). Av erfarenhet vet jag att det många gånger är svårt att konkret 

sätta ord på dessa. Det särskilda stödet bör ske inom klassrummets ramar, vilket styrks i 

Skollagen (2011). Genom min litteraturstudie har ansats gjorts kring att ringa in möjliga 
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åtgärder avseende en elev i ett problemskapande beteende. Jag gör nedan en sammanfattning 

av de huvuddrag som jag tycker mig skönja i litteraturstudien.  

 

Begreppet ”i ett problemskapande beteende används” för att betona att elevens problem 

hänger samman med de förhållanden som råder runt eleven och inte enbart kan förläggas till 

eleven som individ. Beteende, som i klassrumssituationen, ställer till det för eleven och dess 

omgivning blir, enligt min definition, ett problemskapande beteende. Skollagen (2011) lyfter 

fram ”trygghet och studiero” och Lgr-11 tydliggör skolans uppdrag att vara en god miljö för 

utveckling och lärande, vilket gör det angeläget att finna förebyggande och möjliga åtgärder 

för elever i ett problemskapande beteende.  

 

Även andra begrepp som beteendestörning (Ogden 2001), socioemotionell störning 

(Danielsson & Liljeroth, 1998) och antisocialt beteende (Ogden 2001) lyfts fram som begrepp 

som används för att beskriva beteenden där samspelet med omgivningen inte fungerar. 

Vanligt förekommande diagnoser, såsom ADHD, ADD, CD, ODD, Tourettes syndrom, 

Asperger och autismspektrumstörning vidrörs, då dessa ibland kan kopplas till elever i ett 

problemskapande beteende. Det betonas dock att en medicinsk diagnos aldrig kan vara 

nyckeln till särskilt stöd (Skolverket, 2008a). Heljskov Elvén (2011) sammanfattar ett antal 

krav och belastningsfaktorer som orsak till att ett problemskapande beteende uppstår. Detta 

innebär återigen en betoning av att det inte är elevens problem, utan att dessa uppstår till följd 

av den situation eleven befinner sig i och de förutsättningar som eleven har i just den 

situationen.  Greene (2003,2008) beskriver barn i ett problemskapande beteende som oflexibla 

och explosiva och menar att ”barn gör rätt om de kan” (2008, s. 28). Han menar att barn som 

inte gör rätt saknar färdigheter, som kan tränas genom en samarbetsbaserad 

problemlösningsmodell (CPS - Collaborative Problem Solving).  

 

Olika teoretiska synsätt på beteendeproblem lyfts fram. Två inriktningar framträder; dels det 

där beteendet förläggs till individen och dels det där omgivningen får en större betydelse. 

Nordahl m.fl.(2007) menar att flera olika teorier måste vägas in för att förstå en elevs 

beteendeproblem. Det handlar då om en samlad förståelse utifrån individperspektiv 

(biologiska och genetiska dispositioner), aktörsperspektiv (individens val av handling för att 

uppnå ett mål), bemästrandeperspektiv (att det ställs rimliga krav och ges positiv 

återkoppling) och socialkonstruktionistiskt perspektiv (individen är en produkt av sina 

erfarenheter och sin omgivning) (Nordahl m.fl.,2007). Den Skinnerinfluerade synen där 

konsekvenser av ett beteende blir till positiv eller negativ förstärkning och därmed skulle 

kunna få benämningen konsekvensmetod synliggörs (Wadström, 2004). Denna metod anser 

Hejlskov Elvén (2011) inte hänga samman med specialpedagogik då den förutsätter förståelse 

för sammanhang, vilket elever i ett problemskapande beteende sällan har.  

 

I översikten kring specialpedagogiken som ideologi, kunskapsområde och verksamhet 

synliggörs att specialpedagogiken ska bidra till att skolan ska kunna ge elever det stöd som de 

enligt skollag och läroplaner har rätt till (Ahlberg, 2007b). Genom ett relationellt perspektiv 

fokuseras det på samspelet mellan individen och dess omgivning, vilket innebär att 
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specialpedagogiken ska handla om att studera och analysera relationerna mellan individen och 

dess miljö utifrån individ-, grupp och organisationsnivå (Emanuelsson m.fl., 2001). Det är 

detta som ska framgå i det åtgärdsprogram som skrivs då en elev är i behov av stöd och 

därmed förhindra att fokus enbart läggs till individen. Persson (2007b) menar att det 

relationella perspektivet bygger på långsiktighet, delaktighet och helhetseende, vilket bör 

beaktas då ett åtgärdsprogram skrivs.  

 

Rent historiskt framträder olika former av särskiljande för ”avvikande” elever. Detta trots att 

grundskolans införande i Sverige innebar att det skulle skapas en skola för alla. Två bilder av 

särskiljande verksamhet framträder. Dels den som pekar på de negativa effekter som 

särskiljande lösningar kan ha på elever i form av stigmatisering, sämre utbildningsnivå och 

negativ påverkan av elevernas självbild (Skolverket, 2008a; Grooth, 2007; Hjörne, 2004). 

Gunnarsson (1999) och Sandén (2000) ger dock en annan bild av undersökta 

resursskolor/skoldaghem där trivsel och goda relationer till de vuxna lyfts fram som 

framgångsfaktorer. Sandén (2000) menar att den vanliga grundskolan inte är kapabel att ta 

hand om alla elever.  

 

Belöningssystem diskuteras och det framkommer olika sätt att se på detta. Nordahl m.fl. 

(2007) menar att det kan vara relevant med konkret belöning för att motivera en elev med 

koncentrationssvårigheter medan Greene (2003,2008) menar att det räcker med elevens inre 

motivation att vilja göra rätt. Hejlskov Elvén (2011) tar inte avstånd från den konkreta 

belöningen, som han kallar muta/lön, men betonar att denna bör övervägas noggrant. Kadesjö 

(2007) lyfter fram den omedelbara positiva feedbacken i vardagliga situationer, som förväntas 

fungera, men inte alltid gör det för elever i ett problemskapande beteende.   

 

Andra aktörer framträder som viktiga i utformandet av åtgäder för elever i ett 

problemskapande beteende. Genom samarbete med föräldrar, nyckelpersoner runt  eleven, 

eventuellt med socialtjänst och med psykiatrin kan stödinsatser samordnas som gagnar både 

klassrummet och övriga miljöer eleven befinner sig i. Skolverket (2009) ger goda exempel på 

tvärprofessionella resursteam som kan ge handledning till skola och familj samtidigt. Axberg 

(2007) lyfter fram exempel på samordnade insatser kring elever, där samsyn skapas. Även en 

studie genomförd i USA (Cholewa m.fl., 2010) och Kadesjö (2007) betonar samarbete och 

samordning som nyckelord för att leda fram till ett gemensamt synsätt kring eleven.  

 

Utifrån litteraturgenomgången synliggörs möjliga åtgärder klassrummet. Greenes (2003, 

2008) samarbetsbaserade problemlösningsmodell är en sådan. Genom att vuxna i elevens 

omgivning ringar in elevens olösta problem och därmed outvecklade färdigheter kan ett arbete 

påbörjas där eleven själv står i fokus. Under samtal med eleven får den vuxne förståelse ur 

barnets perspektiv och eleven bjuds in till att finna en realistisk och ömsesidig lösning. 

Bibehållandet av ett positivt samspel och goda relationer med eleven blir centralt. Både 

Greene (2003, 2008) och Holmqvist (2004) menar att genom att förebygga och kompromissa 

kan man komma långt med ett oflexibelt beteende.  
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Handledning lyfts fram som både en förebyggande åtgärd och en åtgärd som kan stödja 

pedagogen eller lärarlaget att finna lösningar kring till exempel elever i ett problemskapande 

beteende. Ahlberg (2007c) menar att man genom att skapa arenor för lärares reflektion kan 

åstadkomma verktyg, som hjälper till att förstå och hantera situationer som uppkommer 

(Ahlberg, 2007c). Genom att skapa utrymme för handledningstid skapas en sådan arena.  

Då möjliga konkreta åtgärder i klassrumssituationen står i fokus för mitt intresse och i den 

studie som kommer att rapporteras. Utifrån detta vill jag genom följande inramning lyfta fram 

det som framförallt framträder i den genomgångna litteraturen. Vilka förebyggande och 

möjliga åtgärder finns för elever i ett problemskapande beteende?  

 

 

Struktur i undervisningen och en ordnad klassrumsmiljö är återkommande beskrivningar av 

vad som anses vara av vikt för att ge elever i ett problemskapande beteende goda 

förutsättningar (Nordahl m.fl., 2007; Ogden, 2001; Kadesjö, 2007). Restori m.fl. (2007) 

beskriver en lyckad antecedentstrategi där lärarna på ett med eleven samarbetsbaserat sätt 

skapade förutsättningar för självkontroll genom viss uppgiftsmodifikation.  En betoning på 

vikten av en god relation mellan lärare och elev återkommer och gör därmed gällande vikten 

av att som lärare besitta en emotionell och relationell förmåga (Ogden, 2001; Normell, 

2008). Det sistnämnda kan kopplas till specialpedagogens yrkesroll att se till att en elevs 

svårigheter kan bero på den undervisning som han eller hon utsätts för (Persson, 2007b).  

 

Ett antal psykosociala och pedagogiska insatser lyfts fram. Dessa berör bland annat 

kravanpassning, avgränsningar avseende tid och uppgifter, förstärkning av det positiva, 

ignorering av mindre förseelser, strukturerade raster, positivt bemötande och placering i 

klassrummet (Hellström, 2008; Hejlskov Elvén, 2011; Nilholm & Alm, 2010).  

 

Hejlskov Elvén (2011) beskriver lågaffektivt bemötande som en metod att nå framgång med 

barn i ett problemskapande beteende. Det innebär kort att pedagogen bevakar sin egen 

reaktion. Detta genom att  förbli lugn,  vänta ut eleven, tänka efter före och därmed sträva 

efter att hålla en låg intensitet i de känslor, som ofta inträder, då en elev visar ett 

problemskapande beteende (Hejlskov Elvén, 2011). 

 

Ruta 2.1.  

Sammanfattning av förebyggande och möjliga åtgärder kring elever i ett problemskapande 

beteende.  
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3 TEORI 

Syftet med denna studie är att kartlägga och granska möjliga konkreta åtgärder i 

klassrumssituationen kring elever i ett problemskapande beteende. Specialpedagogens syn på 

problemskapande beteende, förebyggande insatser och de åtgärder som kan nämnas i ett 

åtgärdsprogram gällande en elev i ett problemskapande beteende ska lyftas fram. En 

förutsättning för studien är att den vilar på en teoretisk grund, som kan kopplas till den analys 

som görs av studiens resultat.  

Jag redogör här nedan för två teorier jag anser stödja mitt syfte och mina problemställningar.  

Jag har valt att utgå från Maslows motivationsteori och Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell och kommer att låta dem utgöra mina teoretiska ingångar för 

tolkning av denna studie. Motiveringen till detta kan kort sammanfattas utifrån mitt antagande 

att barn i ett problemskapande beteende är beroende av att i sitt sammanhang – sin miljö - få 

stöd och möjlighet att känna motivation för att ta sig an livet och de möjligheter som detta kan 

erbjuda. Detta innebär att jag antar att hem och skola i samverkan, möjligen även fler aktörer, 

kan skapa möjligheter för att eleven ska utveckla den inre motivation som jag tror är en 

förutsättning för att kunna nå de kunskapskrav som varje elev i Sverige avses nå då de lämnar 

grundskolan. Genom en helhetssyn på elevens situation och med det på dess omgivande miljö 

– hem, skola, fritid bör förutsättningar kunna skapas för att utveckla en grundtrygghet hos 

eleven. Detta antar jag kunna möjliggöra att ett problemskapande beteende vänds och att 

därmed eleven och dess omgivning återfår den trygghet och studiero som elever, enligt 

Skollagen (2011), ska få i grundskolan. Givetvis kräver detta ett  långsiktigt och målmedvetet 

arbete där åtgärdsprogrammet är en del i dokumentationen. Inför och i samband med 

skrivandet av detta måste hänsyn tas till hela elevens situation och både på organisations-, 

grupp och individnivå. Detta innebär att hela skolmiljön ska beaktas, men, enligt mitt 

antagande, bör även elevens övriga vardag – hem och fritid vägas in. Dessa miljöer spelar 

sannolikt en stor roll då det gäller att komma till rätta med en elev i ett problemskapande 

beteende även om vi, i enlighet med detta arbete, enbart fokuserar på klassrumssituationen. 

Genom att utarbetandet av ett åtgärdsprogram bör ske tillsammans med elev och 

vårdnadshavare (Skollagen, 2011) möjliggörs en involvering av både motivationsfaktorer 

(Maslows teori) och samspelet i närmiljön (Bronfenbrenners teori). Dessa teorier, i samverkan 

med varandra, antar jag är viktiga för att finna vägar till att komma till rätta med ett 

problemskapande beteende. De antas också spela roll då det, utifrån denna studies 

avgränsning, gäller att skapa förståelse för en elevs problemskapande beteende och utifrån 

detta få till stånd konkreta åtgärder i klassrumssituationen.   
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3.1 Maslows motivationsteori 

Abraham Maslow kategoriserade de mänskliga behoven och menade att en viss kategori av 

behov behövde tillfredsställas innan nästa behovskategori var aktuell. Maslow rangordnade de 

mänskliga behoven och hans motivationsteori beskrivs ofta som en form av trappa, där ett 

steg måste vara taget för att man ska kunna nå nästa (Granér, 1991).   

Maslows motivationsteori utgår från att människan har fem grundläggande behov: 

1. Fysiska behov (föda, hälsa, kläder, sömn) 

2. Trygghetsbehov (förskonad från fara, ordning och reda, trygghet inför framtiden) 

3. Sociala behov: Tillhörighet och kärlek (positiva relationer, vara accepterad) 

4. Behov av aktning: Självkänsla (känna sig uppskattad, respekterad och ha inflytande) 

5. Självförverkligande (utveckla och förverkliga sina resurser) 

(Maltén, 2000; Granér, 1991) 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Behovens hierarki enlig Maslow. (Källa: Maltén, 2000, s. 28) 

Den som lider brist på de fysiologiska behoven ägnar all sin aktivitet åt att få dessa 

tillfredsställda. Sedan följer behovet av en grundläggande trygghet, vilket, enligt Granérs 

(1991) tolkning av Maslow, är en förutsättning för att söka sig vidare till nästa behov som 

tillfredsställs i gemenskap med andra, ovan benämnt ”tillhörighet och kärlek”. Utifrån denna 

gemenskap uppkommer behovet av att känna uppskattning och erkännande – utveckla 

självkänsla. I detta ligger känslan av att prestationer värdesätts och med det uppfattningen att 

man som person är värdefull. De fyra nu nämnda behoven behöver tillgodoses på en viss nivå 

för att en person ska må bra. Maslow benämner dessa fyra förstliggande nivåer som 

bristmotiv och menar att utifrån dessa följer utvecklingsmotiven, som både är av kognitiv och 

estetisk karaktär. Personen vill nu förstå, utforska, uppleva och skapa ordning i sin tillvaro. 

Den nivå som nu beskrivs är självförverkligandet, där personen kan utveckla sina resurser och 

anlag. Denna nivå har inget tak, utan kan ständigt utvecklas – nya kunskaper kan erövras och 

möjligheter uppkomma (Granér, 1991). Maltén (2000) menar att det finns behov av lägre och 
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högre ordning. De lägre behoven slutar att vara motiverande då de är tillfredsställda, medan 

de högre behoven leder till fortsatt motivation.  

Detta applicerat på skolans värld innebär att vi många gånger i välfärdens Sverige förutsätter 

att de grundläggande fysiska behoven är tillfredsställda då eleven/barnet kommer till skolan. 

Sedan har läraren ett ansvar i att skapa fysisk trygghet i skolan i form av rutiner i klassrummet 

och på rasterna. Den känslomässiga tryggheten kan dock vara svårare att tillgodose avseende 

gruppsammansättning och klassgemenskap. Detta kan innebära att elever kan stanna på den 

andra och tredje nivån i hierarkin om trygghetsbehoven och de sociala behoven inte 

tillfredställs. Genom uppskattning av kamrater och lärare ökar elevens självtillit. Så 

småningom blir det aktuellt för att skapa sin egen identitet – att tillfredsställa sina egna behov, 

utveckla sig själv. Denna översta nivå når inte alla ens under vuxenlivet. Lärarens roll kan 

vara stödjande under vandringen från hierarki till hierarki genom att stödja både den sociala 

och den intellektuella behovstillfredsställelsen, allt för att skapa en positiv självbild hos 

eleven. Då eleven får uppleva sig som mindre värd, att det är meningslöst, maktlöshet eller 

utanförskap utvecklas en negativ självbild (Maltén, 2000).   

Inom organisationsutvecklingsläran, som är inspirerad av Maslow, betonas en helhetssyn på 

människan och att den person som får möjlighet att förverkliga sig själv i arbetet blir 

initiativrik och kreativ (Bärmark, 1985).  

3.2 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

I utvecklingsekologin betonas utvecklingen som en del i ett sammanhang där både biologiska 

och sociala faktorer spelar in. Bronfenbrenner tar en relationistisk utgångspunkt där 

upplevelsen av samspelet i närmiljön är avgörande för utvecklingen. Bronfenbrenners modell 

utgörs av fyra olika strukturer, vilka delvis går in i varandra. Han talar om mikro-, meso-, 

exo- och makrosystem (Bronfenbrenner, 1979; Andersson 1986). Dessa fyra strukturer eller 

system är viktiga delar i människans miljö och samspelet dem emellan, kopplat till individen, 

påverkar barnets utveckling (Nordahl m.fl., 2007).  
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Figur 3.2 Anderssons (1986) tolkning av Bronfenbrenners modell av den ekologiska strukturen i miljön. (Källa: 

Andersson, 1986, s. 21) 

Mikrosystemet handlar om närmiljön och de mönster av aktiviteter, roller och relationer som 

framträder där. Bronfenbrenner (1979) menar med närmiljö fysiska och materiella platser där 

människor kan mötas, t.ex. i hemmet eller på lekplatsen. Nordahl m.fl. (2007) ser dock 

modellens begränsningar då de framhåller att en skolklass enligt Bronfenbrenner betraktas 

som ett mikrosystem, men i själva verket förekommer fler arenor än enbart själva skolklassen.  

Andersson (1986) har också uppmärksammat detta då han har en något vidare definition där 

han även ser kamratgruppen som ett mikrosystem. Utifrån detta vill jag, i likhet med 

Gunnarsson (1999), se en individs skolmiljö som en sammansättning av flera olika 

mikrosystem – kamrater, olika lektioner/lärare, raster, klassrummet. Denna tolkning innebär 

att närmiljön består av flera olika mikrosystem, som skiftar från individ till individ och måste 

ställas i relation till varandra och till övriga tre strukturer. Inom mikrosystemet handlar det 

bland annat om hur barnet upplever sig i förhållande till sina kamrater, hur de upplever att 

lärarna/kamraterna ser på dem och hur de upplever att de klarar sina uppgifter i förhållande 

till omgivningen (Gunnarsson, 1999). På nästa nivå finns det så kallade mesosystemet, som 

handlar om den inbördes relationen mellan alla de mikrosystem som en elev kan befinna sig i, 

det vill säga skola, fritid och hem. Det spelar roll för elevens utveckling huruvida hem och 

skola har en likartad syn på lärande, om det finns en ömsesidig respekt dem emellan och om 

det finns gemensamma mål (Gunnarsson, 2009). Sedan kommer påverkan av exosystemet, 

som kan kopplas till föräldrars yrken och enligt min tolkning det kommunala styret av skolan. 

Ytterst, i den av Bronfenbrenner (1979) beskrivna strukturen, finns makrosystemet som 

handlar om hela samhällets påverkan avseende bland annat kultur, läroplan och den 

specialpedagogiska traditionen (Gunnarsson, 2009). Barnets/elevens lärande och utveckling är 

således beroende av relationen mellan närmiljöerna i form av hem och skola, barnets/elevens 
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upplevelse av denna och utifrån kommande signaler så som skolkultur och det som påverkar 

skolans verksamhet i stort.   

 

Figur 3.3 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. (Källa: Gunnarsson, 2009, s. 16) 

Bronfenbrenner vidgar sitt resonemang till att i större utsträckning omfatta den påverkan som 

individens egenskaper har i samspel med omgivande miljö, vilket innebär att ett bioekologiskt 

perspektiv tas (Nordahl m.fl., 2007). Bronfenbrenners teori och begrepp benämns av Ogden 

(2001) som socialekologiskt, vilket innebär att man för att förstå ett problemskapande 

beteende måste rikta uppmärksamhet mot både eleven själv och det system som han/hon 

befinner sig i. Konkret innebär detta att kontakten mellan hem – skola, avvikelser i regler 

mellan hem-skola, tråkigheter på föräldrarnas arbetsplats, samhällets värderingar, exponering 

av våld och så vidare påverkar barnets utveckling (Nordahl m.fl., 2007) Kontentan, som jag 

utläser av detta, blir att en medveten och hänsynstagande skolmiljö kan spela stor roll för 

elevens utveckling. Det innebär också att vid åtgärdsprogramskrivande måste blicken lyftas 

till att betrakta hela det system eleven befinner sig i. Därmed blir organisationsnivå och 

gruppnivå viktiga delar att ta hänsyn till då ett åtgärdsprogram skrivs.  Ogden (2001) menar 

att den socialekologiska modellen tar ett helhetsperspektiv på hur barn påverkas av sin 

uppväxtmiljö och på hur svårigheter uppstår då samspelet inte fungerar.  
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4 METOD  

Syftet med denna studie är att kartlägga och granska möjliga konkreta åtgärder i 

klassrumssituationen kring elever i ett problemskapande beteende. Specialpedagogens syn på 

problemskapande beteende, förebyggande insatser och de åtgärder som kan nämnas i ett 

åtgärdsprogram gällande en elev i ett problemskapande beteende ska lyftas fram.  Det blir 

specialpedagogens synsätt som står i fokus. Denna studies forskningsansats måste anses vila 

på en empirinära ansats, där fokus riktas mot att studera, i detta fall, specialpedagogens 

uppfattning kring åtgärder i klassrumssituationen för elever i ett problemskapande beteende. 

Det blir specialpedagogens uppfattning kring möjliga åtgärder i både förebyggande och i 

direkt åtgärdande syfte som avses lyftas fram. Detta sker med utgångspunkt från den 

presenterade litteraturgenomgången och den teoretiska ansats som jag valt att utgå från.  

Fenomenologi innebär att rent vetenskapligt vilja upptäcka och förklara det vi erfar och sedan 

sortera och systematisera detta (Gunnarsson, 1999). Det fenomenologiska perspektivet 

betonar individens upplevelse av sin situation (Andersson, 1986).  Fenomenologi innebär 

öppenhet för den intervjuades upplevelser och att värdesätta beskrivningar (Kvale, 1997). 

Kvale (1997) refererar till Spiegelbergs metafor ”inte tänka men se” då han, enligt Kvale, 

menar att den fenomenologiska metoden innebär att ”...beskriva det givna så exakt och 

fullständigt som möjligt...” (s. 55).  Precis som fenomenologin fokuserar fenomenografin på 

att studera uppfattningar. En fenomenografisk analys syftar på att beskriva hur fenomen 

uppfattas. Genom uppfattning skapas mening. Det är viktigt att beakta att människans 

uppfattning kan förändras genom bland annat lärande. Detta innebär att fenomenografin inte 

har som syfte att komma fram till ”slutgiltiga lagbundenheter” (Patel & Davidsson, 2011, s. 

33). Jag har för avsikt att anta ett fenomenologiskt perspektiv på denna studie. Detta grundar 

jag på Kvales (1997) framlyftande av Giorgio som, enligt Kvale, menar att en trohet på 

fenomen, ett deskriptivt sätt att se på saker, beskrivning utifrån den intervjuades perspektiv 

och därmed dennes upplevelse av meningsfull aktivitet, är ett fenomenologiskt angreppsätt 

som kan tillämpas i samband med kvalitativa studier.  

4.1 Metodövervägande 

Syftet med denna studie är att undersöka möjliga konkreta åtgärder i klassrumssituationen 

kring barn i ett problemskapande beteende. Det aves att lyfta fram specialpedagogens syn på 

problemskapande beteende, förebyggande insatser och de åtgärder som kan nämnas i ett 

åtgärdsprogram gällande en elev i ett problemskapande beteende. Utifrån detta måste en 

lämplig metod väljas för att på bästa sätt nå studiens syfte. Det är viktigt att beakta att valet 

inte behöver innebära att det är den enda möjliga metoden och att denna överträffar alla andra. 

Möjligheten finns också att välja flera olika metoder vid insamlandet av data. Detta för med 

sig möjligheten att se på saken ur olika perspektiv och på så sätt få en vidare bredd på ämnet. 

Det innebär också att resurser måste frigöras och tas från den tid som finns avsatt för studien, 

vilken är densamma oavsett om jag väljer en eller flera olika metoder (Kvale, 1997).  Jag 

väljer en metod, vilket kan innebära att validiteten minskar något, då resultatet inte kan 
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bekräftas av ytterligare metoder, som anlägger andra perspektiv på studien. Denscombe 

(2000) nämner triangulering som ett sätt för forskaren att få veta ”sanningen”. Genom olika 

metoder, t.ex. observation, intervjuer, frågeformulär och skriftliga källor kan forskaren, där 

resultatet av dessa metoder möts, bestämma ”sanningen”. Detta skulle kunna vara ett möjligt 

angreppssätt avseende elever i ett problemskapande beteende men måste utifrån studiens 

tidsbegränsning avslås.  

Metoden kan vara av kvantitativt eller kvalitativt slag. Denscombe (2000) menar dock att 

skillnaden mellan dem inte är helt tydlig. En kvalitativ forskningsansats förknippas med att 

uppfatta ord som centralt, beskrivning blir viktigt, det handlar ofta om småskaliga projekt, ett 

holistiskt perspektiv tas och forskaren blir mer synlig. Då det gäller kvantitativ forskning 

tenderar siffror att bli centralt i analysen och det handlar om storskaliga projekt med ett 

specifikt fokus där forskaren har möjlighet att ha en mer neutral roll. Fördelarna med att 

använda kvantitativa data, som läggs fram i form av tabeller och diagram, är att det ger en 

känsla av en objektiv studie, där statistik kan utgöra grunden för ”rena” beskrivningar och 

sedan en vidare diskussion, kritik och argumentation (Denscombe, 2000). Nackdelen enligt 

ovanstående är risken för felaktiga beräkningar, datans kvalitet är avgörande, arrangemangen 

av datan kan påverka resultatet och därmed faller objektiviteten. Det finns också vissa 

begränsningar i slutsatserna utifrån de numeriska observationerna där helheten, ordens 

betydelse och vidare beskrivningar kommer i skymundan. Kvalitativa data har 

direktförankring i verkligheten, kan inrymma nyanser, synliggöra motsägelser och möjliggör 

alternativa förklaringar. Dessa fördelar måste givetvis ställas mot dess nackdelar. Nackdelarna 

handlar om dess bristande generaliserbarhet, då en djupstudie omfattar ett mindre område. 

Tolkningen blir också starkt kopplat till forskarens jag och att den insamlade datan lyfts ur sitt 

sammanhang och att data som ”passar in” enbart används (Denscombe, 2000). Kvalitativ 

forskning har en social aspekt, som det inte kan bortses från!  

Utifrån detta resonemang och utifrån studiens syfte känns ändå en kvalitativ studie självklar, 

då min avsikt är att komma åt specialpedagogens synsätt på möjliga åtgärder i samband med 

ett problemskapande beteende.  En kvantitativt inriktad forskning med  mätningar och 

statistisk bearbetning skulle inte ge vid hand den mer mjuka data jag avser komma åt. Istället 

faller det sig naturligt att anta en kvalitativ inriktning där intervjuer, tolkande analys och 

verbal analys av tidigare forskning och litteratur får utgöra utgångspunkt för denna studie 

(Patel & Davidson, 2011). 

Själva datainsamlingen skulle, utifrån ett kvalitativt perspektiv, kunna genomföras på flera 

olika sätt; intervjuer, observationer, skriftliga källor, frågeformulär. Dessa skulle kunna 

inriktas mot olika relevanta grupper; elever, lärare och/eller specialpedagoger. Genom att utgå 

från elevens perspektiv eller från lärarens perspektiv skulle möjliga åtgärder i 

klassrumssituationen kunna synliggöras. Avseende datametod skulle deltagande observation 

av elever eller lärare varit möjligt, sannolikt inte specialpedagoger då de ofta inte är 

verksamma i klassrumssituationen rent fysiskt i så stor utsträckning.  Observationsmetoden 

möjliggör studiet av beteenden och skeenden. Den kräver inget direkt samarbete av den/de 

utvalda, vilket i sig kan vara gynnsamt för deras tid, men den är tidsödande för forskaren. 
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Observation kräver noggranna förstudier för användandet av rätt observationsteknik och, 

gällande problemskapande beteende, gäller det att just det som ska observeras sker under 

själva observationstiden (Patel & Davidson, 2011).  Skriftliga källor har använts i den 

inledande litteraturgenomgången med avsikten att synliggöra tidigare arbeten, lyfta fram 

problemområden, avgörande frågor och ge läsaren en vägledning kring området (Denscombe, 

2000). En annan skriftlig källa som skulle kunna användas är skrivna åtgärdsprogram riktade 

mot elever i ett problemskapande beteende. Genom att studera dessa skulle möjliga åtgärder 

kunnat synliggöras, men ett begränsat tillträde till åtgärdsprogrammens hela innehåll, kravet 

på att någon skulle avidentifiera dessa och avsaknaden av att då få ta del av bakgrunden och 

tankarna kring åtgärdsprogrammets innehåll gjorde att jag valde bort denna möjlighet. Genom 

användandet av ett frågeformulär skulle jag sannolikt kommit åt en större mängd informanter, 

men detaljerad information skulle uteblivit genom att möjligheten att ställa följdfrågor och 

tydliggörande frågor hade fallit bort. Denscombe (2000) menar att frågeformulär kan 

användas då okomplicerad information efterfrågas och behov av personlig interaktion inte 

föreligger. Intervjuers fördel är att de medger framtagande av detaljerad och djupgående data, 

hög svarsfrekvens och flexibilitet i undersökningssituationen.  Den validitet som 

direktkontakten i intervjusituationen leder till i form av möjlighet att kontrollera ”riktighet 

och relevans under tiden” anser jag vara värdefull i en begränsad studie, såsom denna 

(Denscombe, 2000, s. 162). Givetvis har jag även beaktat de nackdelar som intervjuer medför 

avseende tidskrävande analys, bristande tillförlitlighet beroende på kontext och deltagande 

individer, att det sagda inte alltid är det sanna och att hämningar beroende på situationen kan 

förekomma (Denscombe, 2000). Detta sistnämnda till trots väljer jag, utifrån ovanstående 

resonemang, att genomföra kvalitativa intervjuer. 

4.2 Val av metod 

Mitt syfte och mina problemformuleringar är gestaltade ovan och utgår från tidigare forskning 

och litteratur som berör området. Den fenomenologiska ansatsen och Maslows och 

Bronfenbrenners teorier, som jag har för avsikt att belysa resultatet utifrån, har lyfts fram. Då 

det gäller val av metod har jag utifrån studiens syfte och problemformuleringar valt att 

genomföra kvalitativa intervjuer, vilket övervägts enligt ovan. Tidsaspekten, min kommande 

yrkessituation (specialpedagog) och intresset av att finna möjliga åtgärder kring 

problemskapande beteende har gjort att jag valt att inrikta mig på endast en informantgrupp – 

specialpedagoger. Jag har för avsikt att komma åt specialpedagogens perspektiv och 

undersöka vilka möjligheter denna har att arbeta med åtgärder kring elever i ett 

problemskapande beteende.  

Ibland kallas den kvalitativa intervjun ostrukturerad eller icke-standardiserad av den 

anledning att intervjuproceduren sällan följer förstrukturerade procedurer. Detta ställer höga 

krav på intervjuaren, som under intervjun måste fatta metodologiska avgöranden på plats 

(Kvale, 1997).  En helt standardiserad intervju skulle innebära att likalydande frågor skulle 

ställas i exakt samma ordning till den intervjuade. En helt strukturerad intervju leder till ett 

litet utrymme för intervjupersonen och alternativa svar kan förutsägas. Då jag hade för avsikt 

att ge den intervjuade ett stort svarsutrymme utifrån ett fåtal frågor inriktade på att finns svar 
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på problemformuleringarna ville jag inte vara låst vid frågornas inbördes ordning. Därav fick 

intervjun karaktären av en låg grad av både standardisering och strukturering ( Patel & 

Davidson, 2011). Kvalitativa intervjuer har ofta en låg grad av strukturering och både 

intervjuaren och den intervjuade är medskapare av samtalet som sker. Det bör beaktas att 

intervjuaren och intervjupersonen har olika roller i samtalet, och att den intervjuade inte har 

någon direkt nytta av intervjun. Detta ställer krav på att intervjuaren kan skapa ett 

meningsfullt sammanhang och ändå, utifrån sin förförståelse, påverka intervjun i  så liten 

utsträckning som möjligt (Patel & Davidson, 2011). Denscombe (2000) trycker på att 

intervjuer måste föregås av noggrann planering och förberedelse och genomföras med stor 

lyhördhet för att nå sitt syfte. Intervjun är särskilt effektfull då man vill komma åt detaljerad 

information baserad på bland annat erfarenhet kring, i detta fall möjligen, känsliga frågor 

(problemskapande beteende) och därmed privilegierad information (Denscombe, 2000).  

Semistrukturerade intervjuer med färdiga frågor, som avses besvaras, beskriver mitt metodval 

ytterligare. I den semistrukturerade intervjun finns en inbyggd flexibilitet avseende frågornas 

ordning och den intervjuade ges möjlighet att utförligt utveckla sina tankar. Detta ger öppna 

svar (Denscombe, 2000). Kvale (1997) använder begreppet halvstrukturerad och menar att 

den kvalitativa forskningsintervjun tekniskt sett är av sådant slag – varken ett helt öppet 

samtal eller knutet till ett strukturerat frågeformulär. Denscombe (2000) menar att 

ostrukturerade och semsistrukturerade intervjuer är något svåra att skilja åt. Han skiljer dem 

från den strukturerade intervjun avseende att de möjliggör användandet av egna ord och just 

utvecklandet av tankar och därmed också medför en annan längd på svaren. Utifrån detta blev 

det för mig viktigt att fokusera på ett fåtal kärnfulla frågor, dock med ett antal förberedda 

följdfrågor, som skulle kunna användas vid behov av mer utvecklande svar.  

4.3  Pilotstudie 

Jag genomförde en förstudie, pilotstudie, med avsikten att se om de formulerade frågorna 

fungerade utifrån studiens syfte.  Min ambition att genomföra varje intervju med 

tidsbegränsningen 45-60 minuter avsåg jag också prova i pilotstudien. Frågorna provades på 

en specialpedagog med grundskollärarutbildning i botten. En pilotstudie genomförs för att 

pröva ett visst upplägg och genomförs i liten skala på undersökningsgruppens motsvarighet 

(Patel & Davidson, 2011). Jag ansåg det vara tillräckligt att prova intervjufrågorna på en 

”pilotinformant”. Utifrån utfallet skapades också ett antal förtydligande och fördjupande 

följdfrågor. Någon korrigering gjordes också avseende frågornas formuleringar. 

Tidsbegränsningen innebar också att några frågor fick utgå. Det var också uppenbart, liksom 

Kvale (1997) uttrycker det, att intervjuaren vinner självförtroende genom praktik och att detta 

ökar förmågan ”...att skapa ett tryggt och stimulerande samspel” under intervjun (s. 137).  

I bilaga IV presenteras de reviderade frågeställningar som blev resultatet efter pilotstudien.  
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4.4 Undersökningsgrupp 

Intervjuundersökningar innebär ofta, till skillnad från frågeformulärsundersökningar, att det är 

ett fåtal informanter som kan delta. Detta medför att de deltagande ofta utses på 

ickesannolikhetsurval. De utses utifrån att de har något, utifrån sin position, speciellt att bidra 

med. Denna studies syfte, att utforska det specifika, medförde att nyckelpersoner 

(specialpedagoger) behövde kontaktas (Denscombe, 2000). Ansvarig för verksamheten på 

skolan är rektorn, och utifrån detta valde jag att gå denna väg, för att medvetandegöra 

honom/henne om den studie jag hade för avsikt att involvera specialpedagogen i.  Denscombe 

uttrycker det med att ” i många forskningssituationer är det nödvändigt att få ett godkännande 

från de relevanta ”överordnade instanserna” (s. 142).    

Med anledning av studiens omfattning valde jag sedan att intervjua fem specialpedagoger 

med sin tjänstgöring förlagd till skolor i en och samma kommun. Undersökningen 

genomfördes i en kommun i den södra delen av Sverige. Samtliga specialpedagoger hade 

tjänster som på ett eller annat sätt berörde hela eller delar av F-6-perspektiv. En del av dem 

arbetade på skolor som enbart hade F-6 och en del av dem på F-9-skolor. Detta framgår 

översiktligt i resultatdelens inledning.  

Då kommunen, inom vilken studien genomfördes, består av ett antal skolområden, som sedan 

delats upp i rektorsområden, hade jag en strävan att sprida intervjuerna inom olika 

skolområden eller i alla fall olika rektorsområden och inom landsbygd och tätort. Utöver detta 

var valet slumpmässigt. Utifrån en lista på kommunens hemsida över grundskolor i 

kommunen valde jag ut fem stycken rektorsområden med en spridning inom både stad och 

landsbygd. Jag mailade respektive rektor på dessa skolor och beskrev kort vem jag var och 

studiens syfte (se bilaga II). I brevet bad jag om specialpedagogens mailadress, med syfte att 

komma i kontakt med specialpedagogen. Utifrån mail till denna gav jag i bifogat missivbrev 

(se bilaga III) närmare information om studien och vad medverkan skulle innebära enligt de 

forskningsetiska huvudprinciperna. De intervjuade var kvinnor, vilket jag inte hade möjlighet 

att påverka, utifrån att de till mig delgivna mailadresserna enbart tillhörde kvinnor.  

4.5  Genomförande 

Intervjuerna jag genomförde hade karaktären av semistrukturerade intervjuer. Jag använde 

mig av färdigformulerade frågor, som vid behov kunde kompletteras med följdfrågor, givetvis  

utan fasta svarsalternativ. Intervjuerna skedde i avskilt rum på respektive specialpedagogs 

arbetsplats. Min ambition var att inta en passiv och neutral roll före och under 

intervjusituationen, allt för att komma åt specialpedagogens tankar avseende elever i ett 

problemskapande beteende. Före samtliga intervjuer presenterade jag kort mig själv och 

studiens syfte. Detta genomfördes på ett likartat sätt vid de fem intervjuerna. Intervjuns 

tidsbegränsning tydliggjordes i samband med tidsbokningen och precis före intervjun. Den 

begränsades till 45-60 minuter. Jag valde medvetet att inte skicka ut frågorna i förväg till 

informanterna. Detta medvetna val grundade sig framförallt i följande antaganden. Utifrån 

egen erfarenhet vet jag att lärares och specialpedagogers arbetssituation är tidspressad 
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avseende det uppdrag som de avses utföra, vilket kräver förberedelse, inläsning av material, 

dokumentation och handhavande av skolvardagen. I missivbrevet (bilaga III) beskrivs 

övergripande det ämnesområde som studien syftar till att fördjupa sig i. Detta ansåg jag vara 

tillräckligt och det innebar också en utökad möjlighet att få direkta, spontana och kanske inte 

alltid fullt genomtänkta svar. Genom följdfrågor var min avsikt att få informanten att utveckla 

sina tankar kring elever i ett problemskapande beteende. Kvale (1997) lyfter fram att den 

intervjuade i intervjun beskriver spontant vad han/hon upplever för att sedan under intervjun 

upptäcka nya förhållanden och innebörder. Den intervjuade börjar under intervjun se samband 

utifrån sina spontana beskrivningar med hjälp av intervjuarens tolkningar (Kvale, 1997). Jag 

tror att jag hade fått ett mer ojämlikt svarsförfarande om informanterna fått frågorna i förväg, 

vilket sannolikt skulle inneburit att en del av dem hunnit förbereda sig medan andra inte hade 

gjort det och därmed skulle de spontana svaren i vissa fall uteblivit.   

Denscombe (2000) menar att forskaren förlorar kontrollen då intervjun genomförs på fältet. 

Detta kan jag delvis hålla med om då jag var i specialpedagogens händer avseende att finna 

ett avskilt rum, vilket kan vara en svår uppgift på den ibland stressiga arbetsplats som skolan 

kan representera. Detta innebar att lokalerna, och därmed arrangemanget kring 

intervjusituationen, varierade något under de olika intervjuerna. Jag upplevde dock att vi fick 

sådan avskildhet att interaktionen under intervjun inte påverkades.  

Minnet, som forskningsinstrument, känns för opålitligt och utifrån detta valde jag att använda 

mig av mer bestående upptagningar av det som sades. Dels spelade jag in intervjun på datorn, 

men provade också att använda min Iphone som ett komplement och en gardering. Dessutom 

valde jag att komplettera med fältanteckningar. Dessa avsågs informera om det som inte 

framgick i ljudupptagningen; intervjulokal, atmosfär/klimat under intervjun och viss icke-

verbal kommunikation som möjligen kom att påverka innehållet (Denscombe, 2000). 

Ljudupptagning utgör en fullständig dokumentation, som vid behov kan kontrolleras av andra. 

Viktigt att beakta är att den enbart fångar in det som sägs, varav fältanteckningar fick utgöra 

ett komplement. Denscombe (2000) för fram att inspelningar kan upplevas hotande, men att 

de ofta inte stör i någon större utsträckning. Detta var också min upplevelse.  

Kvale (1997) lyfter fram ett antal kvalifikationskriterier för intervjuaren. Jag väljer att lyfta 

fram några av dessa för att betona intervjuaren som själva forskningsverktyget och därmed 

den betydelse som denne spelar för utfallet av intervjun. Intervjuaren bör besitta kunnighet, 

inge struktur, tydlighet, vänlighet och öppenhet. Han/hon ska också styra samtalet, ställa 

kritiska frågor och återge sin tolkning för att få denna verifierad (Kvale, 1997).  Jag anser mig 

ha haft god hjälp av det andra årets studier på Specialpedagogiska programmet som var 

inriktat mot handledning. Där gavs en god teoretisk och praktisk grund och erfarenhet av det 

goda samtalet.  

4.6  Bearbetning 

Den ursprungliga intervjuns kvalité avgörs av analysen och rapporten av denna. En ideal 

intervju innebär att meningen i det som sagts ”har tolkats, verifierats och förmedlats” då 
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ljudupptagningen stängs av (Kvale, 1997 s. 135). Kvale (1997) menar att ett kvalitetskriterium 

för en intervju är när korta frågor genererar långa svar.  

Under bearbetningen fick de intervjuade personerna bokstavsbeteckningar i form av A,B, C, 

D och E. Detta för att underlätta bearbetningen, synliggöra variationer och likheter i deras 

svar och möjliggöra en enkel översikt för läsaren. Bokstavsbeteckningarna, kopplad till 

intervju och person, förvaras på ett betryggande sätt av mig.  

Kvale (1997) lyfter fram olika intervjuanalysmetoder. Han betonar dock analystekniken som 

ett verktyg, inget magiskt sådant som ger den direkta vägen till intervjuns mening, utan han 

vidhåller att det är studiens inledande tematiska frågor som följs upp av forskaren ”genom 

planering, intervjuer och utskrift” (Kvale, 1997, s. 170).  

Den utskrivna intervjun strukturerades utifrån en fenomenologiskt baserad 

meningskoncentrering. Överflödigt material eliminerades och det väsentliga, utifrån studiens 

syfte och teoretiska antaganden, analyserades. Kvale (1997) menar att intervjuns innebörder 

och den intervjuades uppfattningar klarläggs i analysen. Han lyfter bland annat fram 

meningskoncentrering, som en av fem huvudmetoder för meningsanalys. Denna är 

fenomenologiskt baserad och lämpade sig därmed väl i denna studie med syfte att komma åt 

specialpedagogens syn på åtgärder i samband med problemskapande beteende.  Genom att 

först lyssna igenom intervjun för att få en känsla av helheten, transkribera de meningsbärande 

delarna och enkelt formulera de teman som går att utläsa i intervjupersonens svar ville jag 

komma åt studiens huvudfrågor. Genom att knyta samman intervjuns centrala teman utifrån 

det intervjupersonerna uttryckt ville jag komma åt de tankar som finns kring 

problemskapande beteende och möjliga åtgärder utifrån de intervjuades perspektiv och min 

tolkning av deras svar. Kvale (1997) förtydligar detta ytterligare då han menar att omfattande 

och komplexa intervjutexter kan avdelas i naturliga meningsenheter där sedan huvudteman 

kan utvecklas. Kvalitativa intervjuer, analyserade utifrån meningskoncentrering, som empirisk 

fenomenologisk metod, gör att komplexa intervjuer kan avdelas i naturliga meningsenheter 

som sedan kan utvecklas i huvudteman (Kvale, 1997).  

Vid de tillfällen där jag antar att intervjusituationen och eventuellt icke-verbalt språk påverkar 

innehållet återger jag detta i resultatdelen. Då det är en fördel att påbörja analysen medan 

intervjun fortfarande är ” i färskt minne” gjorde jag utskriften av intervjun i nära anslutning 

till dess genomförande (Patel & Davidson, 2011, s. 121). Detta innebar en större möjlighet till 

att levandegörande den intervjuades uppfattning av frågorna. I samband med 

slutbearbetningen av texten, utifrån de transkriberade intervjuerna, gav dokumenterad 

miljöbeskrivning och min tolkning av hur specialpedagogen uppfattade frågorna en större 

möjlighet till att komma åt helheten i intervjun. Detta sammanfaller med den 

fenomenologiska metodens tanke att bland annat göra en beskrivning utifrån 

intervjupersonens synvinkel.  
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4.7 Tillförlitlighet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) innebär huruvida min studie genomförd vid ett annat tillfälle under 

samma förutsättningar skulle ge samma resultat. Validitet handlar, mycket förenklat, om 

huruvida det som avses mätas mäts (Bell, 2010). Den genomförda pilotundersökningen, och 

därigenom  samtalet med en specialpedagog, var ett sätt att stärka studiens validitet. Då det 

gäller reliabiliteten är svaret sannolikt att de intervjuade specialpedagogernas erfarenhet, 

kompetens, upplevd skolkultur och förutsättningar från skolledning påverkat deras svar. Detta 

skulle då innebära att andra informanters svar skulle kunnat se annorlunda ut. Då mitt syfte 

var att synliggöra möjliga åtgärder uppnås detta ändå utifrån studiens informanter, men 

givetvis bör man som läsare vara medveten om att dessa kunde skiftat i utseende och omfång 

om det handlat om andra eller fler informanter.    

Denna studie är utifrån sin tidsbegränsning genomförd på ett fåtal informanter. Endast en 

metod har använts och endast en undersökningsgrupp, specialpedagoger, har besvarat de 

frågor som ligger till grund för studien. Analysen av studien har genomförts av mig utifrån de 

erfarenheter, övertygelser och värderingar som jag har med mig i mitt bagage. Det är orimligt 

att göra anspråk på att vara helt opartisk, utan givetvis har jag både under intervjuerna och 

under analysen av dessa funnits med som individ. Min ambition har varit att inta ett så 

objektivt seende som möjligt vid analysen. Denscombe (2000) menar att ”vid kvalitativ 

forskning är forskarens jag en integrerad del av forskningsinstrumentet” (s. 250). Detta 

innebär att om någon annan genomfört samma undersökning skulle resultatet och slutsatserna 

möjligen sett annorlunda ut. Det är därför av värde att min metodredogörelse håller sådan 

kvalitet att du som läsare har möjlighet att avgöra i vilken utsträckning någon annan skulle 

komma fram till samma resultat.  

Data påverkas av forskaren som person. Min identitets betydelse för den intervjuade inverkar 

på intervjun. Det finns alltid en risk att den intervjuade avger de svar de tror förväntas. I 

mindre forskningsprojekt föreligger liten möjlighet för forskaren att dölja sitt ”jag”   

(Denscombe, 2000, s. 139).  Så var fallet i denna studie. De intervjuades utbildningsmässiga 

status (specialpedagoger) och yrkesmässiga erfarenhet (anställda ett antal år som 

specialpedagoger) medförde att de sannolikt kände sig kompetenta och trygga inför 

besvarandet av frågorna, vars inriktning (problemskapande beteende) de hade fått kännedom 

om inför intervjun.  

Huvudfrågornas utformning presenteras i bilaga IV. Ambitionen har varit att åstadkomma ett 

fåtal kärnfulla frågor med direkt anknytning till studiens syfte. Under intervjuerna tillkom en 

del följdfrågor, förtydligande frågor och frågor för att verifiera den tolkning jag gjorde under 

intervjun. Dessa är av utrymmesskäl inte angivna. Jag anser i likhet med Kvale (1997) att 

ledande frågor (i detta fall följdfrågor) kan förekomma då de ibland är nödvändiga. Det är 

egentligen inte intressant om de är ledande/inte ledande utan mer att de tillkommer i syfte att 

leda i en relevant riktning för att nå fram till ny och intressant kunskap (Kvale, 1997).   
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Det bör beaktas att utskriften av en intervju handlar om tolkning – samma intervju kan få två 

olika utseende beroende på vem som skriver ut den. Det kan handla om inspelningskvalité, 

felhörning och om utskriftens syfte. Denna utskriftsreliabilitet är dock något lättare att 

tillgodose än dess validitet, som mer handlar om huruvida en objektiv utskrift överhuvud taget 

kan åstadkommas. Då talspråk översätts till skriftspråk sker en språklig analys, som bygger på 

tolkning (Kvale, 1997). Fem intervjuer á cirka 45 minuter medgav, utifrån studiens 

omfattning, inte en fullkomlig transkribering av allt som sades. Min riktlinje under 

transkriberingen var att plocka ut de delar av intervjuerna som direkt svarar mot studiens syfte 

och de inledande problemställningarna. Det innebar att övriga delar av intervjuerna, som 

enligt mig inte innehållit information av värde, har sammanfattats och koncentrerats.  

 ”En möjlig riktlinje för redigeringen, som gör rättvisa åt intervjupersonerna, är att föreställa sig 

hur de själva skulle velat formulera sig i utskrift.” (Kvale, 1997, s.156) 

Detta tillsammans med Bells (2010) uttalande avseende att det är tveksamt om man vid 

kortare forskningsprojekt, vilket detta måste anses vara, har tid att transkribera intervjuerna, 

har gjort att jag valt ut delar för transkribering. Jag är medveten om att mitt urval delvis styr 

resultatredovisningen. Jag vill dock  påstå att, då frågorna och antalet informanter är få, så 

synliggörs intervjuernas utfall. Inspelningarna finns kvar för att möjliggöra kontroll av vad 

informant delgivit.  Bell (2010) menar att det alltid föreligger en risk för en viss skevhet i 

resultatet då man dels som intervjuare kan påverka på ett omedvetet sätt, vilket återkommande 

under datatolkningen bör beaktas och kritiskt granskas.  

4.8 Etik  

Intervjuer bygger på den intervjuades villighet att besvara frågorna som ställs. Utifrån detta 

måste den intervjuade känna till syftet med frågorna. Före intervjuerna klargjorde jag syftet 

med min studie genom bifogat brev (bilaga nr III) och ett vid intervjun inledande kort 

informativt samtal. Jag betonade att den intervjuades bidrag till min studie var av stort värde 

utifrån den kompetens som hon (enbart kvinnliga informanter) besitter. Informanten 

försäkrades konfidentialitet. Detta innebär att ”privata data som identifierar 

undersökningspersonerna inte kommer att redovisas (Kvale, 1997, s. 109). Ljudupptagningen 

och de korta anteckningarna, som kom att genomföras under intervjun, var endast för 

bearbetning av intervjuerna. Detta medgavs av samtliga av informanterna. Jag har tagit 

hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska huvudprinciper: 

1. Informationskravet: ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte”. 

2. Samtyckeskravet: ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan”.   

3. Konfidentialitetskravet: ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”. 

4. Nyttjandekravet: ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål”. Vetenskapsrådet (2002) 
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De har både via det utmailade missivbrevet, i samband med tidsbokningen för intervjun och 

vid själva intervjun, informerats om sin rätt, att de när de vill kan dra sig ur studien.  Detta 

innebär att intervjupersonens makt har varit väl synlig för de intervjuade.  
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5 RESULTAT 

 

Resultaten redovisas under ett antal underrubriker, som kan kopplas till frågeställningarna och 

dess rubriceringar och därmed till studiens syfte och problemformulering. Direkta citat 

redovisas i mindre typsnitt och med indrag. För att underlätta för läsaren och dennes egen 

tolkning av svaren har de intervjuade fått beteckningarna A-E. Mycket kort redovisas nedan 

informanternas huvudsakliga arbetsuppgifter och deras verkningsområde utan att röja de 

intervjuades rätt till anonymitet i enlighet med de forskningsetiska principerna. Samtliga 

informanter är utbildade specialpedagoger.  

 

A: Arbetar i ett F-9-perspektiv med fokus på förskola och elever F-6. Arbetsuppgifterna 

riktas huvudsakligen mot skolutveckling, handledning, till viss del utredningar och 

konsultation. Undervisning är en mycket liten del i hennes specialpedagogiska uppdrag.  

B: Arbetar på en F-6 skola.  Arbetsuppgifterna riktas mot dokumentation, handledning, 

utredningar/kartläggningar och i relativt liten utsträckning elevkontakter.  

C: Arbetar i ett F-9-perspektiv. Arbetsuppgifterna riktas mot värdegrunden och elever med 

en beteendeproblematik. Hon arbetar framförallt handledande och direkt med elever i form 

av samtal. Fokus är elever i åk 6-9.   

D: Arbetar på en F-9 skola med fokus på elever från årskurs 4 och uppåt. Undervisning är en 

stor del i hennes specialpedagogiska uppdrag.  

 

E: Arbetar på en F-9 skola med fokus på elever F-6. Undervisning, men även utredningar 

och till viss del handledning betecknar hennes specialpedagogiska uppdrag.  

 

5.1 Intervjugenomgång 

5.1.1 Specialpedagogens syn på problemskapande beteende  

Endast en av de intervjuade blev inledningsvis något fundersam kring begreppet 

”problemskapande beteende” och tyckte att detta klingade negativt.  I övrigt var de 

intervjuade bekanta med uttrycket och gjorde nedanstående kopplingar då de reflekterade 

kring begreppet. Det känns inledningsvis relevant att låta samtliga av informanterna komma 

till tals då det gäller begreppsdefinitionen. Detta för att det synliggör deras inledande 

ståndpunkt avseende begreppet som också, till viss del, kommer att prägla deras kommande 

svar på frågorna under intervjun. Jag kommer sedan att enbart  lyfta fram enstaka 

intervjucitat, för att synliggöra och stärka det som framkommer under intervjuerna. 

A: Överallt där det blir svårigheter...där det uppstår problematik...Där det inte fungerar för 

eleven. Kan ju vara tal, språk, emotionell, kan vara utagerande, relationer... 
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B: För vem är det ett problemskapande beteende? Kan ju vara ett för barnet, men ofta ligger 

problemet mer hos läraren och eleverna, som upplever att eleven gör saker som omgivningen 

inte kan hantera.  

C: Det är när man ställs inför en situation där kraven inte är i jämvikt med de förmågor man har. 

Man vet inte hur man ska lösa situationen och då bli det en stress och då kan man inte handla 

rationellt. Det är svårigheter med att veta hur man ska bete sig i olika situationer. Det är hinder 

man har.  

D: När ett beteende blir problem i den miljö du befinner dig i...och eftersom vi har någon slags 

norm för vad som är normalt beteende. Om du till exempel tar en diagnos inom autismspektrat 

eller ett utåtagerat beteende...Då kan det bli problemskapande om vi inte har kunskaper, resurser 

och förmåga/vilja att bemöta detta.  

E: ...för mig är problemskapande beteende ett beteende som skapar problem för eleven och för 

folk runt omkring.  

I samband med att jag bad dem ge exempel på vad som kan uppfattas som ett 

problemskapande beteende inom klassrummets ramar framkom det att det ofta handlade om 

vad läraren uppfattar som ett problem. Det utåtagerande beteendet får här stort utrymme och 

exempel som ger ljud ifrån sig, väntar inte på sin tur, stör andra, avbryter, protesterar, blir 

aggressiv, slår och skriker nämns.  

Intervjupersonerna C och E ringar in att beteendet uppstår i skolmiljön och framför följande: 

E: ... en del elever har inte förstått skolan som system, vad som förväntas av dem. De har inte 

förstått modellen. Ibland, i mina svaga stunder, tänker jag att de inte hemma har haft tydlighet 

och de ramar. De vet inte var gränsen går...De här barnen mår dåligt när de inte känner ramarna. 

De ser då till att skaffa sig kontroll, för det behöver de. Deras agerande är ett sätt att ta 

kontroll...om jag skriker och gapar vet jag vad som händer och då har jag kontroll en liten stund!  

C: Jag ser också de här barnen som de som är starka. De finner sig inte i vad som helst. De 

protesterar för de vill vara med. De vill förstå. Det är ju barn som inte finner sig i vad som helst. 

Ett par av intervjupersonerna nämner också, efter en stunds resonerande, att tysthet och 

slutenhet kan uppfattas som ett problemskapande beteende men samtidigt framgår det att... 

B: De som är tysta märks inte på samma sätt. Det är mer de utåtagerande, de som stör 

omgivningen och de som stör lärarens planer.  

Ingen av specialpedagogerna lyfter fram diagnoser som förklaring till problemskapande 

beteende. Däremot nämner de autism och Asperger och begreppet ”utåtagerande” då de längre 

fram i intervjun lyfter fram åtgärder.  
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5.1.2 Möjliga konkreta åtgärder i klassrumssituationen avseende elever i ett 

problemskapande beteende 

Specialpedagogerna väljer, trots samma frågeställning, avseende konkreta åtgärder de vill 

trycka på i klassrumssituationen att ta lite olika infallsvinklar på detta. Några håller sig till ett 

mer allmänt resonemang kring vikten av tydlighet, ”att ligga steget före”, anpassning av 

hjälpmedel, handledning och betonandet av en lärare som har kontrollen över 

klassrumssituationen. Ordet ”tydlighet” finns med hos alla de intervjuade. Något annat som 

flera trycker  på är just det som C beskriver på följande sätt 

 

C: Att det är den vuxna som har ledarskapet och att det är den vuxne som har kontrollen. Det vet 

vi ju alla att är vi i en situation där vi inte vet vad vi ska göra, då är det otydligt,  då går det åt 

mycket energi till att hitta strategier för att svara på frågan; vad är det vi ska göra.  

Det framförs också en hel del konkreta åtgärder såsom elevens placering i klassrummet/i 

kapprummet, ritprat, seriesamtal, sociala berättelser, datorn som hjälpmedel, tydliggörande av 

lektionens början och slut, enskilt schema i bild eller ord, möjlighet till att få lugn i ett 

angränsande rum, timglas och hörlurar för att avskärma.  

 

Två av de intervjuade lyfter fram ordet energi – att situationer i skolan stjäl energi från elever 

i ett problemskapande beteende.  

 

C: Det måste finnas lugn och ro att tanka energi. Vad tar energi och vad ger energi? Det är 

viktigt att ställa sig frågan; för vem gör vi detta? Det är ofta det oförutsägbara som ställer till det. 

T.ex. en oplanerad lek. Då vet inte de här barnen vad som förväntas. Då blir det kaos.  

En annan av de intervjuade framför att hon ändå kan se behovet av att en del elever behöver  

 

D: ...ett andningshål...där de kan tanka energi. Det tar ju jättemycket energi att vara i den stora 

sociala enheten som en klass ändå är. 

 

Hon vill inte utesluta att en del elever är i behov av något mer än det vi kan göra inom 

klassrummets ramar och hänvisar till den våldsamma eleven som skadar sig själv eller andra 

och eleven med grav autism, som var utgångspunkten för ovanstående citat.  

 

Specialpedagog B betonar vikten av att läraren försöker förstå eleven och utveckla en relation 

till denne/denna för att tillsammans komma fram till rätt åtgärder.  

 

B: Läraren kan i samtal med eleven komma fram till vad det är som saknas...varför han/hon till 

exempel inte kan koncentrera sig. Man får ge det lite tid och försöka skapa en relation till barnet 

så man kan reda ut detta. Eleven blir ju ofta inte arg för att den vill bli arg utan för att...Lära 

känna barnet är det viktigaste. Om barnet får förtroende för läraren så kommer säkert den med 

en massa idéer. Det blir lite av en överenskommelse hur man ska lösa problemet. Ofta försöker 

läraren lösa, men det är inget man har kommunicerat med barnet om. Då blir det ju aldrig en bra 

lösning. Barnet måste ju också vara med i processen och hitta en bra lösning.   
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Specialpedagogerna tillfrågas sedan hur de kan stötta eleven respektive pedagogen kring 

åtgärder i klassrumssituationen. Då det gäller stöttning av eleverna handlar det framför allt om 

enskilda samtal med dem och läxhjälp (nämns av de specialpedagoger som har koppling även 

till de äldre eleverna 12-15år). Här görs också en koppling till vikten av att eleverna lyckas 

rent kunskapsmässigt. En av specialpedagogerna menar att misslyckande kan vara orsaken till 

ett utåtagerande beteende och att hon som specialpedagog har en viktigt roll då det gäller att 

hjälpa eleverna att lyckas. ”Då blir eleverna mer tillfreds med sig själva” (D). Det framgår 

också genomgående under intervjuerna att det handlar om olika former av samtal och 

handledning med/av lärarna.  

 

D: För att jag undervisar så mycket får jag en nära kontakt med lärarna, eleverna och 

föräldrarna. Jag kan hitta saker hos eleverna som gör att jag kan diskutera med lärarna utifrån 

min egen version och inte bara deras. Jag tror att detta är en typ av handledning; vi har ju båda 

erfarenhet av eleven och kan då bolla saker på en annan nivå. Jag är mer trovärdig då. Sen finns 

det svårare fall där vi behöver handledning av andra.  

A: Mycket samtal med pedagogen, handledning. Jag försöker lyfta fram det den gör bra. Det 

gäller att vara lyssnande och ställa rätt frågor som leder till reflektion. 

B: Ibland går man in och tittar: hur ser det ut i klassrumssituationen? Sedan pratar man med 

klassläraren och har någon form av handledning. Till de klasserna som där är mycket i har vi 

stående handledning en gång varannan vecka. 

Flera av specialpedagogerna nämner också de utredningar/kartläggningar/observationer som 

de som specialpedagoger kan bistå med.   

Då jag ber dem sammanfatta de åtgärder de/skolan använder då det gäller elever i ett 

problemskapande beteende framkommer det att specialpedagog A fortfarande har svårt att 

greppa frågeställningen medan övriga gör en sammanfattning, och i vissa fall utveckling, av 

det de tidigare nämnt. Sammantaget handlar det om att på olika sätt skapa rätt förutsättningar 

för eleverna, individanpassa och genom att samtala med elev, pedagog/er och föräldrar var för 

sig eller tillsammans. Här lyfts också Elevhälsan, med dess bredd av kompetenser, fram av två 

av specialpedagogerna. De ser den som en resurs att använda sig av då det gäller att ge den 

enskilde eleven rätt form av stöd. Dessutom framkommer konkreta organisatoriska åtgärder i 

form av schemaanpassningar och rasttid. Även mer individuella lösningar i form av visuellt 

stöd (bildschema, användandet av IT, post-it-lappar) och kompensatoriska hjälpmedel i form 

av inlästa läromedel och diktafoner nämns. Följande citat synliggör hur ett par av 

specialpedagogernas tankar går kring åtgärder: 

E: Det är en brist att vi aldrig sitter ner tillsammans...aldrig alla som möter barnet under 

skoldagen. Man skulle få träffas och tänka tillsammans så att alla håller samma linje. Om man 

tänker på Greene och hans korgar så förutsätter ju det att alla är på samma linje. Att man skapar 

möjligheter för personalen att vara överens om ett visst agerande. För eleven är det ju tydlighet. 

C: Tydlighet. Planering. Vikten av att läraren förstår sitt uppdrag och ser alla elever. Att lärarna 

är kreativa  - vi finns här för elevernas skull! Att de individanpassar, att man hjälps åt...skapar 

rätt förutsättningar. Vet man var det uppstår då måste man reducera de situationerna. 
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5.1.3 Åtgärder som kan nämnas i ett åtgärdsprogram gällande en elev i ett 

problemskapande beteende 

Jag synliggör specialpedagogernas svar på frågan avseende åtgärder att nämna i ett 

åtgärdsprogram genom att göra en indelning på organisations-, grupp- och individnivå. Några 

av specialpedagogerna använde själva dessa uttryck medan andra vävde samman de olika 

nivåerna. Samtliga berörde både organisations och individnivå. Det framgick dock att det 

konkret var lättare att sätta ord på åtgärder som berörde individnivån.  

 

Organisationsnivå: Här nämns resursperson, styrda rastaktiviteter, minskande av antalet 

förflyttningar mellan lokaler och läxhjälp. Just läxhjälp återkommer ett par av 

specialpedagogerna till och båda har funderingar kring behovet av att fritids kan erbjuda 

läxhjälp. En av specialpedagogerna säger följande:  

 

E: Det handlar mycket om personalen, tidigare var det mer om eleverna... Det handlar om att 

ligga steget före, så vi inte hamnar i situationer som är övermäktiga för barnet.  

B: ... men oftast handlar det ju om organisationen. Att vi ska förändra. Det blir ju ett nederlag 

för eleven då den inte kan hantera situationen och vi måste ju ta på oss att förändra den. 

Detta säger i sig inte så mycket om vad som konkret kan skrivas in i själva 

åtgärdsprogrammet, men det synliggör den förändring som specialpedagogerna menar att hon 

gjort i tänket kring åtgärdsprogram det senaste året.  

Gruppnivå:  

A: På gruppnivå kan det handla om studieteknik. Jag tänker på Vygotskij...eleverna kan hjälpa 

varandra. Då blir det tillfälle för läraren att stötta upp där det behövs utan att det syns. Ett sådant 

arbetssätt kommer man långt med. Beteendet blir då inte ett problem utan fokus förläggs till 

kunskapen.  

D: I svenska jobbar jag inne i klassen, stöttar enskilda elever, ser till att de som ska ha 

hjälpmedel använder dem.  

Studieteknik nämns av två av ovanstående specialpedagoger. A påpekar pedagogernas 

arbetssätt;  ”Det går att fånga många elever”. Även placering i klassrummet betonas som en 

möjlig åtgärd att dokumentera.  

Individnivå: Här nämner fyra av de intervjuade återigen olika former av samtal (seriesamtal, 

sociala berättelser, samtal med kurator/specialpedagog). Det kan också handla om dagliga 

samtal hem till föräldrarna. Två av specialpedagogerna nämner Repulse som en möjlighet då 

de själva eller person på skolan besitter denna kompetens. Repulse (rePULSE)  är en 

träningsmetod för personer som har problem med att kontrollera sina impulser, man arbetar 

individuellt med eleven med målet att ett kontrollerat destruktivt beteende ska bli kontrollerat 

(min egen anmärkning – förklaring).  

Konkreta insatser såsom hörlurar, kompensatoriska hjälpmedel, instruktioner i små steg (post-

it-lappar är ett tips som två av specialpedagogerna nämner), timglas och individuella 

genomgångar framkommer. Tidsbegränsade insatser avseende extra stöd i något ämne, läs- 
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och skrivutredningar, strukturhjälp, skrivhjälp på prov, muntliga prov och anteckningshjälp 

lyfter en av specialpedagogerna fram. Hon är verksam på en F-9-skola och handhar även äldre 

elever. Hennes svar har genomgående ett starkt kunskapsfokus.  

En av specialpedagogerna funderar kring elevens eget ansvar och föräldrarnas ansvar och är 

inte främmande för att i åtgärdsprogrammet dokumentera det föräldrarna erbjuder sig att göra. 

Hon menar att de på så sätt blir delaktiga.  

B: Vi vill gärna ha med  föräldrarna. Det handlar ju en hel del om strukturer. Vi i skolan berättar 

med förhoppningen att man gör likadant hemma... Vi brukar skriva in föräldrarna i 

åtgärdsprogrammen...De står inte som ansvariga, men att de erbjuder sig att göra vissa saker. 

Hon fortsätter avseende eleven ” Det är viktigt att utöka ansvaret och inte ta över ansvaret, 

man får inte göra allt åt dem”.  

 

En av specialpedagogerna menar att hjälp med kontaktande av t.ex. en idrottsförening kan 

vara en åtgärd att lyfta in i ett åtgärdsprogram.  

5.1.4 Förebyggande insatser 

Jag vill här ge ett utdrag från alla specialpedagogernas svar. Dessa synliggör nämligen lite 

olika fokus men också en samsyn avseende viljan att sätta barnets behov i centrum. 

 

A: Handledning. I samtal med pedagogen...Har vi rätt perspektiv så löser vi mycket. Kan då 

komma åt mycket konkreta åtgärder. ”Reflektion är skolutveckling”... Jag upplever att det är 

min viktigaste roll, just att kunna förändra synsätt. Uppmuntra de som har ett bra synsätt...Det är 

så viktigt att ge läraren positiv feedback. Lärarens engagemang ger resultat. Det är viktigt att jag 

uppmuntrar läraren.  

B: Ju bättre man känner eleven ju mer problemskapande beteende kan man undvika. Det handlar  

ju om det förhållningssättet man har på skolan... Hur vi bemöter. Elevhälsan ska ju också arbeta 

förebyggande.  

C: När man går från en verksamhet till en annan så ska det bli bra från början. Att vi vuxna är 

förberedda för att hjälpa barnet. 

 

D: Hela vägen genom skolan tycker jag vi ska erbjuda mer tid bredvid skolan. Jag ser att det ger 

resultat. Alla har inte möjlighet att få läxhjälp hemma...annars måste det vara en läxfri skola. 

En av specialpedagogerna tydliggör hur hon tycker att det ser ut avseende barn i ett 

problemskapande beteende: 

E: Vi är dåligt rustade för barn med problemskapande beteenden. Vi är inte riktigt 

kunskapsmässigt eller  praktiskt och lokalmässigt rustade att hantera det. Det är en stor och 

växande problematik som vi måste lära oss att förstå.  Läsa, skriva, räkna problem det är lätt. 

Där kan man jobba framgångsrikt, men när man jobbar med problemskapande beteende då är det 

ju med risk att misslyckas om och om igen och det gör ju att det är svårare att ta i och svårare att 

greppa i.  

Hon nämner som förebyggande... 
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E: Utbildning. Det kommer mycket ny information och forskning om den här typen av 

problematik. Tittar man ute i klasserna så har ju inte de som jobbar närmst de här barnen den här 

kompetensen. All personal borde utbildas ...anordna studiecirklar och diskussionsgrupper. Jag 

tror också på möjlighet att diskutera och på att samarbeta med föräldrarna. Man hamnar istället i 

konflikt med föräldrarna – personal o föräldrar har pajkastning på varandra. Det är så skarpa 

situationer...Det angriper något hos en själv som är svårt att hantera...barnen utmanar ju ens 

sämsta sidor. Man måste hitta ett bra sätt att förhålla sig till föräldrarna genom regelbundna 

möten och träffar...ett gemensamt förhållningssätt. 

Det framkommer att de reflektiva samtalen kolleger emellan i samband med utbildning kring 

problemskapande beteende är en väg att gå då det gäller att förebygga ett sådant beteende. I 

detta framhålls också vikten av att se över organisationen och skolmiljön i allmänhet; 

B: Inom klassrummets ramar...Dels är det att miljön inte är för rörig. Det ska vara snyggt i 

klassrummet. Läraren ska ha sin plats – ledarskapet måste vara tydligt. Eleverna måste lita på att 

läraren har koll på situationen. Det är viktigt att skriva upp på tavlan...ha schema var det börjar 

och var det slutar. Förbereda barnen på vad som ska hända. Det mår alla bra av ...att man har 

koll på läget. Det är viktigt hur man sitter och med vem man sitter. Då måste man också känna 

till barnen. Vad har de för behov? Vill de ha koll på alla ska de sitta långt bak...behöver de sitta 

när utgången eller nära ett fönster.  

 

Detta förstärks av en annan specialpedagog som också lyfter fram detta och de trycker även 

båda på det förebyggande arbete som likabehandlingsgrupp, kamratstödjare, 

värdegrundsövningar i klasserna och kill- och tjejgrupper kan innebära.  

 

Samtliga intervjuade framför att de på olika sätt och med olika kontinuitet träffar arbetslag för 

handledning, samtal, diskussioner och/eller synliggörande av bemötande och förhållningssätt 

av och gentemot eleverna.  En av specialpedagogerna lyfter fram skolledningens syn på 

problemskapande beteende som en avgörande faktor för hur detta hanteras på skolan och med 

det de förhållningssätt som de vuxna har.  

5.1.5 Tankar kring styrdokumentens krav 

De intervjuade ombads delge sina tankar då de fick nedanstående citat från styrdokumenten 

upplästa;  

 

”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero. (Skollagen, 5 kap, 3§, 2011, s. 51)  

 

”...Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.”  

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011,s. 14) 

 

”...Särskilt stöd ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör...om det finns särskilda skäl…  

får beslut innebära att stödet ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild 

undervisningsgrupp) än den eleven normalt hör till.” (Skollagen, 2011, s. 38-41) 

 

Det blev något olika reaktioner, men samtliga framhåller trygghet och studiero som en 

självklar rättighet.  Någon uttrycker att det är bra att det så tydligt framgår i skollagen.  
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C: För mig är det fullständigt självklart. Vi är här för eleverna. Det är ett uppdrag vi ska ha. Vi 

måste förstå vårt uppdrag.  

 

D: De två första ...helt självklart att vi ska sträva efter detta. 

 

Två av de andra intervjuade ser svårigheten i denna lagtext, en av dem är inne på att detta kan 

användas som ett argument...  

 
B: ...rättfärdigar åtgärder som vi inte vidtagit annars. Jag tror det gör skolan hårdare mot dem 

som redan har det väldigt svårt. Det funkar ju inte om man inte på något sätt får störa, samtidigt 

som man ska ha rätt till den undervisning som man behöver. Det är frågan hur man ska lösa det i 

skolan. Det blir ju ett dilemma. 

 

A: Jag ser lärare som går på knäna. De känner att uppdraget blir omöjligt. Ribban hamnar för 

högt. Det är svårt att hitta vägarna om man tycker något är omöjligt. 

 

Två av specialpedagogerna tänker direkt på begreppet inkludering. C menar ”att jobba 

inkluderande är en process som tar tid.”  

 
E: Inkludering...Det här gäller alla elever i skolan, inte bara de som är i behov av särskilt stöd. 

Vi pratar mycket om dem, men de barn som inte behöver det ska ju vistas i en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero. Så jag är jättekluven. Jag kan tycka att inkludering ibland är 

den värsta formen av exkludering. För att barnet blir så utpekat hela tiden som ett problem. Det 

är ju till och med så att vi har föräldrar som till sist ringer och säger att nu får ni faktiskt ta och 

plocka den eleven från min son/dotters klass...Men jag kan ju också se att de faktiskt behöver en 

annan undervisningsform ibland. Vi kan sitta på möten där det blir tydligt att en elev som vistas i 

miljöer med fler barn...då får vi ett utbrott. Då sägs det ändå att målet är att han ska vara i 

klassen, men om eleven inte klarar det då utsätts ju eleven för den värsta formen av exkludering. 

Han reagerar med sina utbrott och blir så blottad i detta. Då tycker jag det är svårt. Alla barn har 

ju behov av sin grupp, men samtidigt måste det ske utifrån att varken de eller andra barn far illa 

av det. Då måste det kanske också finnas andra möjligheter  - att gå undan, att vara i en lite 

grupp, att vara enskilt med en vuxen... 

 

Detta förstärks delvis av C som betonar vikten av att... 
 

C: man hela tiden har humanperspektivet på eleven. Har man satt in alla resurser på eleven och 

uttömt allt. Då kanske det kan vara så att eleven fungerar bättre någon annanstans. Får börja om 

på nytt...kan vara skönt med en nystart. 

 

D hade funderat en hel del kring formuleringen ”...inom den elevgrupp som eleven tillhör...” 

och menar att detta inte tar bort möjligheten att ge elever stöd vid sidan av klassrummet, så 

länge det är för en avgränsad tid, eleven gör det de gör i klassen och vet vad som händer inne i 

klassen. Hon menar att hon förut tänkt mer rumsligt kring detta. Hon funderar vidare... 
 

D: Men egentligen bryter vi mot skollagen varenda dag för alla elever är ju inte trygga i 

skolan...men vi kämpar ju hårt för att de ska vara det.  

 

5.1.6 Avlutande tankar kring åtgärder 

Intervjun avslutades med en visionär fråga där jag bad specialpedagogen delge mig vad hon 

skulle vilja genomföra för åtgärder kring elever i ett problemskapande beteende om hon fick 

fria händer. Samtliga specialpedagoger gav beskrivningar som mycket kort skulle kunna 

sammanfattas med två ord; kunskap och tid.  
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E: Mer kompetens och mer tid kring de här barnen.  

A: Hamnar då på skolutvecklingsnivån. Jobba med arbetslagen... 

B: Skicka mina kolleger på fortbildning. Inte sagt att de inte hanterar det, men de behöver få 

inspiration. Man förstår klasslärarna och den stress de har...det händer saker hela tiden. De 

hinner inte prata med de enskilda individerna i gruppen. Att de fick tiden att lära känna barnen 

och förstå dem.  

C och D är också inne på kunskap och tid, men de förtydligar vad de lägger i ordet tid. Inte 

bara tid för pedagogerna att träffas i samtal utan också mer tid för eleverna genom... 

C: Först och främst på att öka kunskapen hos dem som jobbar med de här eleverna. Om vad det 

innebär att ha beteendeproblem. Öka kompetensen. Vara två stycken inne i klassrummet och 

jobba. Ha en mer direktkontakt med eleven...Men framförallt att öka kunskapen och insikten hos 

pedagogen kring de här barnen som har problemskapande beteende. Jag tror det är där man 

måste börja, för jag ser hur mycket bemötandet kan...Det är så häftigt att se när barnet börjar 

fungera och pedagogerna som då börjar  tycka om barnet.   

D: När lärare behöver det ska de få möjlighet att vara två pedagoger i klassrummet. Vilka 

resultat detta kunde göra. Man har då tid att sitta ner och förklara för eleverna och få dem med 

sig. De behöver ju få uppmärksamhet. Jag tror bland de små på delning i mindre grupper. Det 

lyfter undervisningen. Det är ju skolutvecklande.  
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6 ANALYS 

Studien avses komma åt specialpedagogens syn på problemskapande beteende, förebyggande 

insatser och de åtgärder som kan nämnas i ett åtgärdsprogram gällande en elev i ett 

problemskapande beteende ska lyftas fram.  Följande problemformuleringar avses besvaras: 

 

- Hur definierar specialpedagoger problemskapande beteende inom klassrummets 

ramar? 

- Vilka möjliga åtgärder, inom klassrummets ramar, lyfter specialpedagoger fram då det 

gäller elever som är i ett problemskapande beteende? 

- Vilka förebyggande åtgärder har specialpedagoger möjlighet att arbeta med för att  

undvika att ett problemskapande beteende uppstår?  

 

Backman (2008) menar att analysfasen innebär att data får ”en ändamålsenlig och 

tolkningsbar form så att observationsutfallet...kan relateras till den ursprungliga 

problemställningen” (s. 31). Jag som intervjuare gör nu en tolkning av de utskrivna 

intervjuerna och utifrån den sammanställning av dem som är genomförd i resultatdelen. Den 

fenomenologiska metoden medger en analys där intervjutexten avdelas i meningsenheter som 

sedan utvecklas i huvudteman (Kvale, 1997). Det är av vikt att som läsare vara medveten om 

att analysen baseras på min tolkning av ett antal sidor, du som läsare är beroende av mitt urval  

och sannolikt skulle en annan tolkare kunnat ge en avvikande beskrivning. Dock menar Kvale 

(1997) som referererar till Giorgi inte en helt avvikande beskrivning.  

 

 Analysen av resultatet görs utifrån ovanstående problemställningar som genomsyrar denna 

studie. Dessa får också utgöra rubriker och därmed huvudteman för att strukturera analysen 

för läsaren.  

 

6.1 Hur definierar specialpedagoger problemskapande 

beteende inom klassrummets ramar? 

Det blev under flera av intervjuerna uppenbart för mig att flera av de intervjuade hade 

bearbetat litteratur skriven av Greene (2003, 2008). Detta genomsyrar delvis deras svar.  De 

visar sig vara mer eller mindre influerade av hans tankar. Någon av de intervjuade menar att 

hans metod är svår att applicera på det stora sammanhanget – i klassrummet. Flera lyfter i 

samband med frågorna fram Greenes (2003, 2008) tankar kring att ”barn gör rätt om de kan”, 

och att deras problemskapande beteende beror på att de saknar vissa färdigheter. 

Problemskapande beteende i klassrumssituationen får då beskrivningar såsom ”kraven inte är 

i jämvikt med de förmågor man har”, ” när man ställs inför en situation där man inte vet hur 

man ska lösa situationen” och där ”ett beteende blir problem i den miljö du befinner dig i”. 

Detta tyder på att de vill lyfta fram att det handlar om att ett problemskapande beteende 

uppstår i situationer, t.ex. inom klassrummets ramar, då det ställs krav på eleven, som denne/a 
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inte mäktar med. Då hanterar eleven situationen på ett sådant sätt att det blir problem för 

honom/henne själv och dess omgivning.   

En av de intervjuade blir inledningsvis något fundersam kring begreppet ”problemskapande 

beteende” och tycker att detta klingar negativt.  Hon framför att hon utifrån missivbrevet 

blivit fundersam kring detta begrepp, vilket sannolikt också betyder att hon inte varit i kontakt 

med det tidigare. Kanske kan man tycka att detta är anmärkningsvärt utifrån den profession 

hon har, men samtidigt används det (som inledningsvis beskrivits) en mängd uttryck för att 

beskriva det som denna studie valt att beteckna som ett problemskapande beteende. Ingen av 

de intervjuade gör direktkoppling till diagnoser utan stannar vid att det är den omgivande 

miljön som försätter barnet i det som uppfattas som ett problemskapande beteende.  Detta 

uppfattade jag som lite förvånande, men positivt. Den konkreta diagnosen ”ADHD”, som 

enligt min erfarenhet använts i stor omfattning tidigare, omnämndes inte alls av dem som 

ingick i intervjustudien. 

Då det problemskapande beteendet exemplifieras för att förtydliga definitionen landar flera av 

specialpedagogerna på att beskriva det som de också själva namnger ett ”utåtagerande” 

beteende. De ger en bildlig beskrivning av elever som ger ljud ifrån sig, inte väntar på sin tur, 

stör andra, avbryter, protesterar, blir aggressiva, slår och skriker. Kort menar flera av de 

intervjuade att det är barn som ”gör saker som läraren inte kan acceptera”, ”de beter sig inte 

som andra”. Det de då hänvisar till är att vi i skolan har en slags norm för vad som är normalt 

beteende och att vi på något sätt förutsätter att eleverna inrättar sig i detta. En av de 

intervjuade framhåller att hon är särskilt intresserad av de barn som inte inrättar sig i 

systemet. Hon beskriver dem som starka. En annan av de intervjuade återkommer under 

intervjun vid flera tillfällen till de barn som finns i skolan utan att ha förstått vad som 

förväntas av dem. Hon funderar kring att barnens agerande är ett sätt att försöka tillskapa sig 

de ramar de behöver ... och kanske inte har hemifrån?! Även en av de andra 

specialpedagogerna är inne på detta då hon lyfter det värde som föräldrautbildningar skulle ha 

under förskoleåren.  

Sammantaget tyder specialpedagogernas beskrivningar på att de definierar problemskapande 

beteende utifrån ett beteende som faller utanför de gängse ramar som finns i klassrummet. 

Beteendet är beroende av klassrumsmiljön och därmed pedagogen, vilket på olika sätt 

synliggörs av de intervjuade, som samtliga kommer in på att det är beroende av den 

omgivande miljöns förmåga och kunskap att bemöta detta. Det så kallade problemskapande 

beteendet kan därmed skifta utifrån det klassrum eleven befinner sig i  - relationen till 

pedagogen, pedagogens förmåga att bemöta och strukturen i arbetsmiljön anses vara faktorer 

som påverkar huruvida ett problemskapande beteende uppstår eller ej. I alla fall i vilken 

omfattning.  

6.1.1 Problemskapande beteende kopplat till styrdokumentens krav 

Jag låter också de intervjuade, utifrån tre citat från styrdokumenten, reflektera kring dessa i 

förhållande till deras tankar kring problemskapande beteende.  
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Flertalet reagerar initialt med att det som står där är en självklarhet. Framförallt trygghet och 

studiero, som någon påpekar är bra att det numera är så tydligt framlyft i skollagen. Samtidigt 

reflekterar några kring den svårighet som det innebär att tillgodose trygghet och studiero, 

stödja elever i behov av särskilt stöd och ge stöd inom elevgruppen eleven tillhör. 

Spännvidden på svaren är stor. Kopplingar görs till inkluderingsbegreppet och någon menar 

att inkludering också kan vara en form av exkludering. Flera av de intervjuade nämner på 

något sätt lösningar som är synonyma med förändring av undervisningsform för elev i form 

av miljöbyte, annan skolform och undervisning i mindre gruppering. Jag får vid ett par av 

intervjuerna känslan av att detta område är lite ”tabu”, men att det också är en 

definitionsfråga. ”...inom den elevgrupp som eleven tillhör...” kan uppenbarligen tolkas på 

olika sätt. Det framgår hos alla vilket tufft uppdrag pedagogerna har, någon säger att hon 

”...ser lärare som går på knäna”. En annan uttrycker oro för att lagtexten kring trygghet och 

studiero ska missbrukas och utnyttjas av föräldrar och lärare i form av att ”man tar bort dem 

(elever med problemskapande beteende - min anmärkning) så är problemet löst”.  

 

6.2 Vilka möjliga åtgärder, inom klassrummets ramar, 

lyfter specialpedagoger fram då det gäller elever som är i ett 

problemskapande beteende? 

Ord som genomgående återkommer i intervjuerna är ”tydlighet” och att ”ligga steget före”. 

Det handlar i mångt och mycket om en pedagog som har kontroll över klassrumssituationen.  

 

Konkreta åtgärder, som också kan nämnas i åtgärdsprogrammet, lyfts fram av alla  

specialpedagogerna. Det som framförs kan delvis direkt kopplas till åtgärder inom 

klassrummets ramar. Jag tycker mig dock kunna se en svårighet i min avgränsning avseende 

det som i min frågeställning lyder ”inom klassrummets ramar”. Många åtgärder går hand i 

hand och är beroende av varandra för att fungera. Samtal kan leda till konkreta åtgärder. 

Frågan ”Är stödundervisning i angränsande rum intill klassrummet”  ”inom klassrummets 

ramar” uppkommer? Detsamma gäller då de olika former av enskilda samtal som framförs 

som möjliga åtgärder då det gäller att stödja elever i ett problemskapande beteende. Den 

avgränsning jag har haft för avsikt att göra blir en definitionsfråga och det handlar sannolikt 

mer om det man kan göra med utgångspunkt från den klassrumstillhörighet eleven har och 

med fokus på att förbättra elevens situation i klassrummet.  

 

Jag återgår nu till den ursprungliga frågeställningen ”möjliga åtgärder, inom klassrummets 

ramar” med avsikt att försöka strukturera de intervjuades svar. Jag väljer här att göra detta 

utifrån begreppen organisations-, grupp- och individnivå, vilka en del av specialpedagogerna 

själva använde.  Dock är det viktigt att betona att gränsen dem emellan är något flytande. 

Åtgärder som riktas till hela gruppen kan också ha individfokus och de kan vara beroende av 

organisatoriska förändringar.  För att göra detta översiktligt har jag placerat en del åtgärder på 

flera ställen.  
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De åtgärder som det framförallt trycks på är de som handlar om att på olika sätt skapa 

struktur, rutiner  och tydlighet.  

 

Organisation: 

- Rent schematekniska bitar som berör lokalförflyttningar. 

- Strukturerade raster.  

- Läxhjälp. 

- Handledning.  

- Kompetenshöjande insatser.  

- Tillsättande av resurs. Dubbel bemanning i klassrummet.  

 

Grupp:  

- Det handlar om placering i klassrummet/i kapprummet. 

- Eftertanke vid gruppindelningar.  

- På lektionstid betonas tydliggörande av lektionens början och slut. 

- Studieteknik. 

- Allmänt stöd inne i klassen (två pedagoger) 

- Initierande av att eleverna kan stötta varandra.   

 

Individ: 

- Enskilt schema i bild eller ord.  

- Timglas kan tydliggöra kortare arbetspass. 

- Hörlurar kan användas för att avskärma. 

- Möjlighet till att få gå till ett angränsande rum nämns. 

- Individuella genomgångar.    

- Ritprat, seriesamtal, sociala berättelser, samtal med kurator/specialpedagog och 

dagliga samtal med föräldrarna. 

- Stödundervisning och läxhjälp. 

- Kompensatoriska hjälpmedel (diktafon, inlästa läromedel) 

- Utredningar/kartläggningar/observationer.   

 

Vikten av föräldrars delaktighet och betonandet av värdet av den goda kontakten med dem 

återkommer hos de flesta av specialpedagogerna. Samtal som på olika sätt möjliggör att 

komma åt det problemskapande beteendet lyfts fram både generellt och enligt ovan 

presenterade definitioner. Detta sammantaget stärker möjligheten att knyta samman skola, 

hem och fritid och som en av specialpedagogerna menar; skapa liknande stukturer i hemmet 

som i skolan.  

 

En av specialpedagogerna nämner också, som möjlig åtgärd, skapandet av kontakt med någon 

idrottsförening. Detta var enda tillfället som aktör utanför skolan nämns som åtgärd. Inga 

andra aktörer, utöver kurator/socialpedagog/skolsköterska, tas upp som möjlig åtgärd och vid 

de tillfällen dessa nämns är de en del av skolorganisationen. Sannolikt hänger detta samman 
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med frågeställningarnas utformning då dessa kretsade kring det som är möjligt att utföra inom 

klassrummets ramar. Det kan också innebära att samarbetet med andra aktörer så som 

föreningar, socialtjänst, BUP och omsorg sker i begränsad omfattning.  

 

De specialpedagoger som för ett mer allmänt resonemang kring åtgärder och därmed släpper 

fokus på enbart klassrumssituationen berör följande: Vikten av att läraren försöker förstå 

eleven och utveckla en relation till denne/denna för att tillsammans komma fram till rätt 

åtgärder. Det framgår också att olika former av samtal med lärarna och handledning är 

framkomliga vägar att gå för att förbättra en elevers situation i klassrummet. Även samtalet, 

som åtgärd, avseende att komma åt elevens egna tankar framträder. Flera av 

specialpedagogerna är inne på detta då de betonar vikten av en relation till eleven och att ha 

barnet med i processen att hitta en lösning på det problemskapande beteendet. Här framträder 

Greenes (2008) samarbetsbaserade samtalsmodell hos flera av de intervjuade, vilket synliggör 

den influens hans litteratur haft på flertalet av de intervjuade.  

 

Slutsatsen som kan dras av ovanstående är att det finns ett antal mer eller mindre kända 

åtgärder som kan fungera direkt i eller indirekt på själva klassrumssituationen. Dessa går i de 

flesta fall att dokumentera i åtgärdsprogrammet. Specialpedagogerna tycks i hög grad vara 

medvetna om att rent organisatoriska åtgärder kan spela stor roll för hur framträdande ett 

problemskapande beteende blir. Det tycks också finnas en medvetenhet kring relationens 

betydelse både till eleven och till elevens föräldrar. Dock påpekas det att det här handlar om 

olika pedagogers förmåga att skapa goda relationer, men också att handledning och utbildning 

är faktorer som kan skapa den förståelse som krävs för elever i ett problemskapande beteende. 

Sammantaget handlar det kort och gott om att på olika sätt skapa rätt förutsättningar för 

eleverna.   

6.3 Vilka förebyggande åtgärder har specialpedagoger 

möjlighet att arbeta med för att undvika att ett 

problemskapande beteende uppstår?  

Här framträder lite olika fokus men också en genomgående samsyn avseende viljan att sätta 

barnets behov i centrum. Ord som kunskap, engagemang, bemötande och struktur återkommer 

olika uttryckt hos samtliga. De intervjuade lyfter fram samtalet som ett verktyg i form av 

relationsskapande med eleven, samtal kring förhållningssätt/bemötande personalen emellan 

och diskussionsgrupper i samband med utbildning. ”Reflektion är skolutveckling” säger 

någon, vilket rimmar med det som andra säger avseende betoningen på det förhållningssätt 

som råder på skolan och därmed det bemötande eleven får. Skolledningens betydelse lyfts 

också fram, dock inte då det gäller det rent organisatoriska, utan mer deras syn på hur man 

kan arbeta lösningsfokuserat kring elever i ett problemskapande beteende. 

 

Vikten av tydliga övergångar mellan olika verksamheter (olika stadier, förskola/skola, 

skola/fritids) lyfts fram av ett par av specialpedagogerna, vilket kan kopplas till vikten att 

”ligga steget” före som nämnts tidigare.  
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Det man kan utläsa från samtliga svar är behovet av tid för möten med elever, föräldrar och 

personal emellan. Det känns som om det finns en stark tro på att mycket förebyggande arbete 

kan ske just i den kommunikation som kan ske då tid för möten finns.  

 

Då specialpedagogerna tillfrågas mer visionärt kring åtgärder kring elever i ett 

problemskapande beteende återkommer de till två ord; kunskap och tid, som även 

framkommer då de beskriver förebyggande arbete. Det är intressant att dessa ord ideligen 

återkommer och givetvis förundras jag över att de ligger på det mer visionära planet då de kan 

uppfattas som förhållandevis enkla åtgärder. I tidsbegreppet handlar det inte enbart om tid för 

pedagoger att förkovra sig och samtala med varandra utan också om utökandet av elevens 

möjlighet till vuxenkontakt i form av två närvarande pedagoger i klassrummet.   
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7 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

 

7.1 Sammanfattning 

Studiens syfte var att kartlägga och granska möjliga konkreta åtgärder i klassrumssituationen 

kring elever i ett problemskapande beteende. Ambitionen var att lyfta fram specialpedagogens 

syn på problemskapande beteende, förebyggande insatser och de åtgärder som kan nämnas i 

ett åtgärdsprogram gällande en elev i ett problemskapande beteende ska lyftas fram.  Följande 

problemformuleringar avsågs besvaras: 

 

- Hur definierar specialpedagoger problemskapande beteende inom klassrummets 

ramar? 

 

- Vilka möjliga åtgärder, inom klassrummets ramar, lyfter specialpedagoger fram då det 

gäller elever som är i ett problemskapande beteende? 

 

- Vilka förebyggande åtgärder har specialpedagoger möjlighet att arbeta med för att 

undvika att ett problemskapande beteende uppstår?  

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem specialpedagoger i en och 

samma kommun i södra Sverige. Specialpedagogerna arbetade i något olika utsträckning och 

direkt eller indirekt med elever med elever i åk 1-6. Metodvalet grundades i ambitionen att 

komma åt specialpedagogernas tankar kring problemskapande beteende, möjliga åtgärder 

kring detta och det förebyggande arbete som de förordade.  

 

Intervjuernas resultat tyder på att specialpedagogerna är medvetna om att det är den enskilda 

lärarens upplevelse och tolkning av ett beteende som avgör om det uppfattas som ett 

problemskapande beteende eller ej.  Det betonas av flera av de intervjuade att pedagogens 

attityder, deras syn på eleverna och de perspektiv de intar i klassrummet är avgörande för 

huruvida ett beteende uppfattas som problemskapande eller ej. Detta innebär att ett beteende 

som av en pedagog uppfattas som eller upplevs som problemskapande inte görs det av en 

annan pedagog. Det kan också vara så att eleverna påvisar det problemskapande beteendet 

mer eller mindre – eller inte alls – beroende på vilken pedagog de möter. Det känns angeläget 

att lyfta fram att det framgår genomgående i intervjuerna att det är den omgivande miljön som 

skapar det beteende som uppfattas som problemskapande.  

 

Det finns en tydlig ambition hos alla de intervjuade att lyfta fram åtgärder som tar större 

anspråk i beaktande än enbart den individ som påvisar ett problemskapande beteende.  I 

intervjuerna framkommer också ett antal konkreta åtgärder som är möjliga att använda i 

klassrumssituationen och också att dokumentera i ett åtgärdsprogram. Flertalet av dem är 

nämnda i den inledande litteraturgenomgången och de handlar i hög utsträckning om att på 



74 

 

olika sätt skapa struktur och förutsägbarhet under skoldagen samt genom att skapa goda 

förutsättningar och möjligheter för ett lärande. Det kan handla om tillförsel av material, 

kompetens, resurser och allmänt förebyggande insatser. Specialpedagogens uppdrag 

synliggörs under intervjuerna och övergripande handlar det om att förmedla en kunskap kring 

hur elever i ett problemskapande beteende kan bemötas. Det framgår att de fem 

specialpedagogerna ser lite olika på sitt uppdrag avseende elever i ett problemskapande 

beteende och möjliga åtgärder inom klassrummets ramar. Denna formulering, avseende 

klassrumssituationen, leder till ett visst inledande fokus på möjliga åtgärder inom denna miljö. 

Det är dock intressant att upptäcka att flertalet av specialpedagogerna ganska omgående, trots 

min avgränsning, vidgar vyn till att se till helheten kring eleven – även utanför klassrummets 

ramar. Det framgår att det är mycket som påverkar de möjliga åtgärderna i klassrummet – 

skolans organisation, ledningens syn på handledning/reflektionstid/förhållningssätt, lärarens 

relationella förmåga och kompetens kring elever i ett problemskapande beteende. Detta 

sammantaget påverkar de möjliga, mer konkreta, åtgärderna i klassrummet.  

 

Flera av intervjuerna genomsyras av en influens av det tänk som Green (2003, 2008) 

presenterar. Utgångspunkten blir då en betoning av inlyssnande samtal med eleven, 

bemötande och det samarbetsbaserade finnandet av åtgärder. Sannolikt påverkar här den 

kompetensutveckling som specialpedagogerna tagit del av den senaste tiden.  De 

förebyggande åtgärderna för att undvika att ett problemskapande beteende uppstår speglar 

behovet av att i organisationen skapa tid för samtal. Samtal mellan olika verksamheter och 

arbetslag vid övergångar, samtal personal emellan på skolan och i arbetslaget och samtal med 

den enskilde eleven och hans/hennes föräldrar. Hand i hand med detta finns också ett uttalat 

kunskapsbehov.  

Studiens teoretiska utgångspunkter har varit Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

och Maslows behovshierarki. Den betoning av den fysiska och psykiska miljön som framgår 

under intervjuerna kan kopplas till Maslows behovshierarki där vikten av att de 

grundläggande fysiska behoven är tillfredställda lyfts fram. Maltén (2000) applicerar detta på 

lärarens ansvar i att skapa en fysisk trygghet i skolan i form av rutiner i klassrummet och på 

rasterna och den mer känslomässiga avseende gruppsammansättning och klassgemenskap 

(Maltén, 2000). Ord som återkommer genomgående under intervjuerna är just struktur, rutiner 

och tydlighet vilka då kan kopplas till de grundläggande nivåerna i Maslows behovshierarki. 

Relationen mellan elev och lärare synliggörs som viktigt då det gäller att finna lösningar kring 

det problemskapande beteendet.   Malténs (2000) tolkning av Maslow stämmer överens med 

detta såtillvida att han betonar lärarens  roll  som stödjande för elevens sociala och 

intellektuella behov och med det skapandet av en positiv självbild hos eleven. Då eleven får 

uppleva sig som mindre värd, att det är meningslöst, maktlöshet eller utanförskap utvecklas en 

negativ självbild (Maltén, 2000).  I intervjuerna menar flera av specialpedagogerna att 

handledning, utbildning och tid för reflektion kan utöka lärarnas förmåga att bemöta elever i 

ett problemskapande beteende. Dessa åtgärder skulle då bli möjliga vägar till att åstadkomma 

bättre förutsättningar för eleverna att nå de övre stegen på behovshierarkin – behov av aktning 

och självförverkligande (Maltén, 2000; Granér, 1991).  
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Bronfenbrenners utvecklingsekolgiska modell kan appliceras på denna intervjustudie kring 

problemskapande beteende utifrån värdet av att beakta helheten kring individen. De 

intervjuade berör detta på lite olika sätt, men samtliga är inne på den omgivande miljöns 

betydelse. Framförallt avseende mikronivån – skola, hem och fritid. Gunnarsson (1999) 

menar att en elevs skolmiljö består av flera olika mikrosystem – kamratgruppen, klassrummet, 

rasterna. På mesonivån handlar det om relationen mellan de olika mikrosystemen som 

individen (eleven) befinner sig i.  Samarbetet med elevens hem betonas i intervjuerna och 

också att det är av värde att det finns en likartad struktur i skolan och hemmet. Detta stämmer 

överens  med Gunnarssons (1999) tolkning av Bronfenbrenner, då han menar att en elevs 

utveckling påverkas av om hem och skola har en likartad syn på lärande  och att det finns en 

ömsesidig respekt dem emellan. Han menar också att elevens upplevelse av hur 

kamrater/lärare ser på dem och hur de upplever att de klarar sina uppgifter påverkar elevens 

utveckling (Gunnarsson, 1999). Det sistnämnda stärker specialpedagogernas betoning av 

skapandet av goda relationer till och förståelse för elever i ett problemskapande beteende.   

 

7.2 Diskussion 

I diskussionsdelen väljer jag tre övergripande rubriceringar och en underrubrik, som alla är 

kopplade till de inledande problemformuleringarna och den genomförda intervjustudien. 

Dessa är nu något vidare i sin formulering och de är framförallt till för att underlätta för 

läsaren. De möjliggör också att föra en öppen diskussion kring problemskapande beteende 

kopplad till litteraturgenomgången, den teoretiska ansatsen, resultatdelen och de tankar som 

studien väckt hos mig.  

7.2.1 Definitioner av problemskapande beteende 

Jag valde att använda begreppet ”i ett problemskapande beteende” för att betona att elevens 

problem hänger samman med de förhållanden som råder runt eleven och att de inte enbart kan 

förläggas till eleven som individ. Beteenden, som i klassrumssituationen, ställer till det för 

eleven och dess omgivning blir, enligt min definition, ett problemskapande beteende. 

Skollagen (2011) lyfter fram ”trygghet och studiero” och Lgr-11 tydliggör skolans uppdrag att 

vara en god miljö för utveckling och lärande, vilket gör det angeläget att finna förebyggande 

och möjliga åtgärder för elever i  ett problemskapande beteende.  Det blev under flera av 

intervjuerna tydligt att specialpedagogerna influerats av Greene (2003, 2008), som menar att 

barn som inte gör rätt saknar färdigheter, som kan tränas genom en samarbetsbaserad 

problemlösningsmodell (CPS - Collaborative Problem Solving). De intervjuade beskriver 

problemskapande beteende i klassrumssituationen såsom att ”kraven inte är i jämvikt med de 

förmågor man har”, ” när man ställs inför en situation där man inte vet hur man ska lösa 

situationen” och där ”ett beteende blir problem i den miljö du befinner dig i”. Detta kan 

kopplas till Hejlskov Elvén (2011) som menar att det är ett beteende som leder till 

omgivningens maktlöshet. ”Problemskapande beteende är beteende som skapar problem för 

personer i omgivningen. ” (Hejlskov Elvén, 2011, s. 12) Han tar dock sin utgångspunkt i 

diagnoser som bland annat ADHD, autismtillstånd och  Tourettes syndrom. Det bör påpekas 

att ingen av de intervjuade landade i att göra en direktkoppling mellan problemskapande 
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beteende och olika diagnoser. Detta tyder på att Skolverkets (2008a) betoning på att 

medicinsk diagnos inte har någon betydelse avseende stödbehov har fått genomslag.  

 

Flera av de intervjuade använder begreppet ”utåtagerande” beteende och den konkreta 

beskrivning de ombeds göra handlar framförallt om beteenden som stör; elever som ger ljud 

ifrån sig, inte väntar på sin tur, stör andra, avbryter, protesterar, blir aggressiva, slår och 

skriker. Det lyfts fram tänkvärda funderingar kring dessa elever. En av specialpedagogerna 

beskriver dem som starka då de inte bara inrättar sig i systemet och en annan av de 

intervjuade menar att det finns barn i skolan som inte förstår  vad som förväntas av dem. Då 

skapar de sina egna ramar. Detta stämmer överens med Kadesjö (2007), som menar att om det 

skapas en yttre struktur  så kan denna internaliseras och göra att den ostrukturerade omvärlden 

kan hanteras.  

Sammantaget tyder specialpedagogernas beskrivningar på att de definierar problemskapande 

beteende utifrån ett beteende som faller utanför de gängse ramar som finns i klassrummet. 

Beteendet är beroende av klassrumsmiljön och därmed pedagogen, vilket på olika sätt 

synliggörs av de intervjuade, som samtliga kommer in på att beteendet är beroende av den 

omgivande miljöns förmåga och kunskap att bemöta detta. Heljskov Elvén (2011) 

sammanfattar ett antal krav och belastningsfaktorer som orsak till att ett problemskapande 

beteende uppstår. Detta innebär återigen en betoning av att det inte är elevens problem, utan 

att dessa uppstår till följd av den situation eleven befinner sig i och de förutsättningar som 

eleven har i just den situationen.  

Det så kallade problemskapande beteendet kan därmed skifta utifrån det klassrum eleven 

befinner sig i. Relationen till pedagogen, pedagogens förmåga att bemöta och strukturen i 

arbetsmiljön anses vara faktorer som påverkar huruvida och i vilken omfattning ett 

problemskapande beteende uppstår eller ej. Greenes (2003, 2008) samarbetsbaserade 

problemlösningsmodell bygger på att vuxna i elevens  omgivning ringar in elevens olösta 

problem och därmed outvecklade färdigheter och sedan påbörjar ett arbete där eleven står i 

fokus. Under samtal med eleven får den vuxne förståelsen ur barnets perspektiv och eleven 

bjuds in till att finna en realistisk och ömsesidig lösning. Under några av intervjuerna 

framkommer detta som förslag på möjlig åtgärd. Det framkommer också att det kan vara svårt 

att genomföra detta i den vardagliga skolsituationen. Modellen kräver både tid och kunskap 

och är därmed inte helt lätt att applicera i klassrumssituationen, även om Greene (2003, 2008) 

lyfter fram hur man kan arbete med modellen i en klass. Det är värt att beakta att Greene 

(2003, 2008) är psykolog och att det han framför i sina böcker görs utifrån hans profession 

eller under närvaro av honom i form av handledande expert. Sannolikt är det så att man bör se 

på den samarbetsbaserade problemlösningsmetoden (CPS) som ett förhållningssätt att 

anamma. Det är också detta som genomsyrar intervjuerna i relativt stor utsträckning. Då blir 

bibehållandet av ett positivt samspel till, och goda relationer med, eleven centralt. Även 

Holmqvist (2004) menar att genom att förebygga och kompromissa kan man komma långt 

med ett oflexibelt beteende.  
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7.2.1.1 Problemskapande beteende kopplat till styrdokumentens krav 

”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero. (Skollagen, 5 kap, 3§, 2011, s. 51)  

 

”...Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.”  

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011,s. 14) 

 

”...Särskilt stöd ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör…om det finns särskilda skäl…  

får beslut innebära att stödet ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild 

undervisningsgrupp) än den eleven normalt hör till.” (Skollagen, 2011, s. 38-41) 

 

Ovanstående citat från Skollagen och Läroplanen (2011) lästes upp intervjuerna eller, om man 

så vill, ställdes mot varandra. Anledningen till att jag valde ut just dem var att de ringar in det 

uppdrag vi har i skolan – att skapa trygghet och studiero och en god miljö för utveckling och 

lärande. Det har givetvis alla elever rätt till. Samtidigt finns det elever som av olika 

anledningar är i behov av stöd och att de enligt Skollagen (2011) i första hand ska få det 

stödet inom den grupp de tillhör. Detta kan tyckas självklart. Om vi då kopplar detta till en 

elev i ett problemskapande beteende - kan vi då tillgodose samtliga ovanstående citat utifrån 

varje elevs perspektiv, med eller utan ett problemskapande beteende? Det fanns bland de 

intervjuade farhågor att Skollagens (2011) nytillkomna kapitel (kap.5) avseende ”Trygghet 

och studiero” skulle drabba elever i ett problemskapande beteende.  Någon av de intervjuade 

är inne på denna risk då den menar att det kan innebära att den som orsakar problemen lyfts 

bort. Därmed skulle detta kunna innebära att kapitlet ”trygghet och studiero” i Skollagen intar 

ett kategoriskt perspektiv där man kortsiktigt förlägger problemet hos en individ.  

 

Några reflekterar kring den svårighet som det innebär att tillgodose allas rätt till trygghet och 

studiero och samtidigt ge stöd inom den elevgrupp eleven tillhör. Kopplingar görs också till 

inkluderingsbegreppet. ”Inkludering kan också vara en form av exkludering”, säger en av 

specialpedagogerna. Jag får vid ett par av intervjuerna känslan av att området som avser 

särskiljande av elev till annan undervisningsgrupp/form är lite ”tabu”, men att det också är en 

definitionsfråga. Det framkommer inte under någon av intervjuerna att ett särskiljande är en 

förordad lösning. Någon lyfter fram att byte av skolmiljö kan vara en åtgärd då ingen annan 

åtgärd fungerat. Det går att finna forskning som både lyfter fram negativa och positiva 

aspekter av ett särskiljande. Skolverket (2008a), Grooth (2007) och Hjörne (2004) menar att 

undervisning i särskild undervisningsgrupp leder till/kan leda till stigmatisering, sämre 

utbildningsnivå och negativ självbild. Gunnarsson (1999) och Sandén (2000) påvisar dock en 

annan bild i sina avhandlingar, som utgår från skoldaghem, där eleverna vänder en negativ 

utveckling till att utveckla en känsla av kompetens – att duga. Framgångsfaktorer för det 

sistnämnda var resurstäthet och med det tid, trivsel och goda relationer.  

 

Sandén (2000) menar att den vanliga grundskolan inte är kapabel att ta hand om alla elever. 

Detta är värt att fundera över. Har egentligen pedagogerna ett möjligt uppdrag utifrån de 

förutsättningar som finns i dagens kommunala skola och utifrån de nationella och kommunala 

riktlinjer som ska följas? En av specialpedagogerna uttrycker att hon ser pedagoger som håller 
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på att bågna under sitt uppdrag. Utifrån litteraturgenomgången synliggörs ett antal möjliga 

åtgärder att använda sig av avseende problemskapande beteende. Flera av dem är enkla och 

konkreta, men de tar alla tid i anspråk. Om inte tiden finns att ta fram material, skapa goda 

relationer, utöka kompetensen, reflektera tillsammans för att skapa samsyn, mötas i olika 

konstellationer och så vidare,   då minskar möjligheterna att komma till rätta med ett 

problemskapande beteende avsevärt. En pedagog som inte själv mår bra får till exempel svårt 

att inta ett låg-affektivt bemötande, som Hejlskov Elvén(2011) förordar. Det innebär i korthet 

att hålla låg intensitet i de känslor som uppstår då en elev visar ett problemskapande beteende 

(Hejlskov Elvén, 2011). Detta är sannolikt svårt om stressnivån är hög utifrån lärarens 

arbetssituation.   

7.2.2 Möjliga åtgärder 

Ord som genomgående återkommer i intervjuerna är ”tydlighet” och att ”ligga steget före”. 

Det handlar i mångt och mycket om en pedagog som har kontroll över klassrumssituationen 

och som är en tydlig ledare. Struktur i undervisningen och en ordnad klassrumsmiljö är 

återkommande beskrivningar i litteraturgenomgången av vad som anses vara av vikt för att ge 

elever i ett problemskapande beteende goda förutsättningar (Nordahl m.fl., 2007; Ogden, 

2001; Kadesjö, 2007). De åtgärder som framförallt de intervjuade trycker på är genomgående 

de som handlar om att på olika sätt skapa struktur, rutiner och tydlighet. Detta får väl inte 

anses som förvånande, samtidigt som det inte är självklarheter ute i klassrummen. 

Specialpedagogerna lyfter fram dessa ord, som sedan kopplas till mer konkreta åtgärder, för 

att betona vilken betydelse de har i praktiken för alla elever, men framförallt för de elever som 

är i ett problemskapande beteende. Det är tydligt att flera av specialpedagogerna arbetar för 

att sprida både konkreta åtgärder som innebär struktur, rutiner och tydlighet och ett 

förhållningssätt som är relationsinriktat och med det samarbetsbaserat.  Restori m.fl. (2007) 

lyfter fram en antecedentstrategi där man i samarbete med eleven i klassrumsmiljön skapar 

förutsättningar för självkontroll genom bland annat uppgiftsmodifikation. Just anpassade 

arbetsuppgifter nämns dock inte av någon av specialpedagogerna som möjliga åtgärder, vilket 

kan tolkas som om det är så självklart för dem att det av den anledningen inte nämns. Det kan 

också vara så att de lägger in detta i någon av de andra nämnda åtgärderna.  

 

Jag inser att en viss otydlighet inrymdes i min frågeställning då det gällde formuleringen 

”inom klassrummets ramar”. Många åtgärder går hand i hand och är beroende av varandra för 

att fungera, därför blev det svårt för de intervjuade att enbart hålla sig inom klassrummets 

ramar. Samtal kan till exempel leda till konkreta åtgärder i klassrummet, men även 

initierandet av samtalet måste anses vara en åtgärd! Frågan ”Är stödundervisning i 

angränsande rum intill klassrummet inom klassrummets ramar ?” uppkom, vilket tyder på att 

även uttryck som ”...inom den elevgrupp eleven tillhör...” (Skollagen, 2011, s. 38) kan 

innebära att skolor/pedagoger gör olika tolkningar.  Undervisning i ett intilliggande klassrum 

kan fortfarande innebära att undervisningen bedrivs inom den elevgrupp eleven tillhör, 

eller...!? Jag tänker att det kan vara så om det finns en flexibilitet kring den/de elev/elever som 

får ta del av denna undervisning på detta sätt. 
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De åtgärder som lyfts fram skulle kunna hänga samman med vilket teoretiskt synsätt som 

specialpedagogen har på beteendeproblem. Förlägger hon det hos individen eller hos 

omgivningen? Nordahl m.fl.(2007) menar att flera olika teorier måste vägas in för att förstå en 

elevs beteendeproblem. Det handlar då om en samlad förståelse utifrån individperspektiv 

(biologiska och genetiska dispositioner), aktörsperspektiv (individens val av handling för att 

uppnå ett mål), bemästrandeperspektiv (att det ställs rimliga krav och ges positiv 

återkoppling) och socialkonstruktionistiskt perspektiv (individen är en produkt av sina 

erfarenheter och sin omgivning) (Nordahl m.fl.,2007). Jag tycker mig skönja samtliga 

perspektiv i de genomförda intervjuerna. Det som framgår är att ett perspektiv som betonar 

den omgivande miljön och ställandet av rimliga krav grundat i kompetens överväger. Den 

Skinnerinfluerade synen, som skulle kunna få benämningen konsekvensmetod synliggörs inte 

alls (Wadström, 2004) och inte heller Kometmodellen, som Karlberg (2011) presenterar 

avseende olika förstärkningssystem. Dock lyfter Karlberg (2011) fram förändringar i 

klassrummet då det gäller bemötande som ett sätt att minska uppförandeproblem. Just 

bemötandet betonas av de intervjuade.  

 

Det är något anmärkningsvärt att Karlbergs (2011) studie kring parallella insatser i hemmet 

med Föräldra-komet inte påvisade förändringar i klassrummet. Detta kan möjligen kopplas till 

att elever i ett problemskapande beteende har svårt att överföra förståelse från ett 

sammanhang till ett annat (Hejlskov Elvén, 2011). Samtidigt vill jag inte dra slutsatsen att det 

då inte är av värde att hem och skola strävar efter en samsyn. Det framgår av flera forskare 

(Axberg m.fl., 2006; Cholewa, 2010; Nordahl m.fl., 2007) att det krävs ett gott samarbete 

kring barnet/eleven för att nå framgång kring beteendeproblematik.  

 

En betoning på vikten av en god relation mellan lärare och elev återkommer både i 

litteraturgenomgången och i intervjustudien. Läraren bör besitta en emotionell och relationell 

förmåga (Ogden, 2001; Normell, 2008). Detta hänger sannolikt samman med personlighet och 

skiftar också i mötet mellan olika individer. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv innebär 

det att som specialpedagog beakta att en elevs svårigheter kan bero på den undervisning (och 

med det förhållningssätt) som han eller hon utsätts för (Persson, 2007b). 

 

De specialpedagoger som för ett mer allmänt resonemang kring åtgärder och därmed släpper 

fokus på enbart klassrumssituationen berör följande: Vikten av att läraren försöker förstå 

eleven och utveckla en relation till denne/denna för att tillsammans komma fram till rätt 

åtgärder. Det framgår också att olika former av samtal med lärarna och handledning är 

framkomliga vägar att gå för att förbättra en elevers situation i klassrummet. Även samtalet, 

som åtgärd, avseende att komma åt elevens egna tankar framträder. Flera av 

specialpedagogerna är inne på detta då de betonar vikten av en relation till eleven och att ha 

barnet med i processen att hitta en lösning på det problemskapande beteendet. Här framträder 

Greenes (2008) samarbetsbaserade samtalsmodell hos flera av de intervjuade, vilket synliggör 

den influens hans litteratur haft på flertalet av de intervjuade.  
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Olika former av samtal framförs upprepande som möjliga åtgärder då det gäller att stödja 

elever i ett problemskapande beteende. Inte heller detta sker övervägande inom klassrummets 

ramar, men samtidigt genomförs de med fokus på att förbättra elevens situation i 

klassrummet. Samtalet får en framträdande roll. Dess möjlighet avseende att komma åt 

elevens egna tankar, och få denne/denna att vara med i processen då det gäller att hitta en 

lösning på det problemskapande beteendet, är oersättlig.  Lundqvist (2007) lyfter fram olika 

samtalstyper med fokus på att förtydliga det sociala samspelet för eleven. Dessa nämns också 

i resultatdelen och under nedanstående rubrik. Andra aspekter av samtal som framkommer är 

samtal med vårdnadshavare där delaktighet och betonandet av värdet av den goda kontakten 

med dem återkommer hos de flesta av specialpedagogerna. Samtal som på olika sätt 

möjliggör att komma åt det problemskapande beteendet lyfts alltså fram både generellt och 

enligt ovan presenterade definitioner. Sammantaget är det en möjlighet att knyta samman 

skola, hem och fritid och som en av specialpedagogerna menar; skapa liknande stukturer i 

hemmet som i skolan.  

 

I litteraturgenomgången framförs ett antal psykosociala och pedagogiska insatser kring elever 

i ett problemskapande beteende. Dessa insatser berör bland annat kravanpassning, 

avgränsningar avseende tid och uppgifter, förstärkning av det positiva, ignorering av mindre 

förseelser, strukturerade raster, positivt bemötande och placering i klassrummet (Hellström, 

2008; Hejlskov Elvén, 2011; Nilholm & Alm, 2010). Delar av dessa återkommer under 

intervjuerna, framförallt ser jag en betoning på tidsavgränsningar, strukturerade raster och 

placering i klassrummet. Sannolikt för att detta är konkreta åtgärder som kan ske inom 

klassrummets ramar. Då det gäller bemötande, ignorering och förstärkning lyfts dessa bitar 

fram i mindre utsträckning. Jag antar att det har att göra med min frågeställnings formulering 

(konkreta åtgärder inom klassrummets ramar), och att det handlar om ett förhållningssätt, 

vilket de intervjuade återkommer till under intervjuerna. Min tanke blir här att ett önskvärt 

förhållningssätt bland annat ligger inom åtgärden samtal och tid för reflektion.  

 

De åtgärder som specialpedagogerna lyfter fram är också de som i stor utsträckning använder 

sig av i skrivandet av åtgärdsprogram. Det innebär att de beaktar både organisations-, grupp 

och individnivå. Det kan kännas som om nivåerna delvis faller in i varandra och är beroende 

av varandra. Det relationella perspektivet, som fokuseras på samspelet mellan individen och 

dess omgivning, är synligt i samtliga intervjuades resonemang (Emanuelsson m.fl., 2001). 

Detta ger vid hand att de beaktar långsiktighet, delaktighet och helhetseende, vid 

åtgärdsprogramskrivande (Persson, 2007b).  Den farhåga som Asp-Onsjö (2008) lyfter fram 

avseende att problem individualiseras i åtgärdsprogram och att specialpedagogiken, enligt 

Persson (2007b), intar ett kategoriskt perspektiv syns inte i den genomförda intervjustudien. 

 

Slutsatsen som kan dras av ovanstående är att det finns ett antal mer eller mindre kända 

åtgärder som kan fungera direkt eller indirekt i själva klassrumssituationen. Dessa går i de 

flesta fall att dokumentera i åtgärdsprogrammet. Specialpedagogerna tycks i hög grad vara 

medvetna om att rent organisatoriska åtgärder kan spela stor roll för hur framträdande ett 
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problemskapande beteende blir. Det tycks också finnas en medvetenhet kring relationens 

betydelse både till eleven och till elevens föräldrar. Dock påpekas det att det här handlar om 

olika pedagogers förmåga att skapa goda relationer, men också att handledning och utbildning 

är faktorer som kan skapa den förståelse som krävs för elever i ett problemskapande beteende. 

Sammantaget handlar det kort och gott om att på olika sätt skapa rätt förutsättningar för 

eleverna.   

7.2.2.1 Möjliga åtgärder kopplade till den teoretiska ansatsen 

Avseende möjliga åtgärder i klassrummet vill jag försöka mig på att skapa en struktur som 

bygger på den teoretiska ansats som studien utgår från. Jag valde att i resultatdelen presentera 

åtgärderna utifrån ett organisations-, grupp- och individperspektiv, vilket även en del av  

specialpedagogerna gjorde mer eller mindre medvetet under intervjuerna. Det framgår av 

resultatet att gränsen dem emellan är något flytande. Åtgärder som riktas till hela gruppen kan 

också ha ett individfokus, samtidigt som de kan vara beroende av organisatoriska 

förändringar.  I anslutning till nedanstående kursiveringar försöker jag skapa en koppling 

mellan specialpedagogernas föreslagna åtgärder avseende elever i ett problemskapande 

beteende och  Bronfenbrenners utvecklingsekologisk modell och Malsovs motivationsteori.  

 

De olika mikrosystemen – klassrum, kamrater, lärare, raster, olika lektioner (Gunnarsson, 

2009) . Åtgärder, som handlar om att på olika sätt skapa struktur, rutiner  och tydlighet, 

nämns i intervjuerna. Det handlar om placering i klassrummet/i kapprummet och eftertanke 

vid gruppindelningar. Rent schematekniska bitar som berör lokalförflyttningar och 

strukturerade raster lyfts fram som åtgärder som kan underlätta för eleven. På lektionstid 

betonas tydliggörande av lektionens början och slut, eleven kan få ett enskilt schema i bild 

eller ord och ett timglas kan tydliggöra kortare arbetspass. Hörlurar kan användas för att 

avskärma,  men även möjlighet för eleven att få gå till ett angränsande rum nämns. 

Individuella genomgångar framkommer också som en möjlighet under intervjuerna. 

Skolmiljön är enligt Gunnarsson (2009) en sammansättning av flera olika mikrosystem, 

arenor, som eleverna rör sig i. Detta förutsätter en kommunikation dem emellan och är av 

intervjuerna att döma av största vikt för att underlätta för en elev i ett problemskapande 

beteende. Bronfenbrenner betonar samspelet i närmiljön som avgörande för en individs 

utveckling (Bronfenbrenner, 1979; Andersson, 1986). Det blir därmed ett viktigt uppdrag för 

skolledning, specialpedagog och övrig personal på skolan att skapa en god kommunikation, 

som leder till ett likartat bemötande oavsett var eleverna befinner sig eller vem de möter. 

Specialpedagogen måste här anses kunna vara en brobyggare mellan ett kategoriskt perspektiv 

där individuella och ämnesmässiga insatser (delvis beskrivna ovan av specialpedagogerna) 

står i fokus och mellan ett relationellt perspektivet, som står för helhetseende och 

långsiktighet. Min tolkning blir att Persson (2007b) menar att dialoger kring detta skulle 

kunna leda till en högre kvalitet på all undervisning.  

 

Mesosystemet - relationen mellan skola, hem och fritid (Gunnarsson, 2009). 

Vikten av föräldrars delaktighet och betonandet av värdet av den goda kontakten med dem 

återkommer hos de flesta av de intervjuade specialpedagogerna. Samtal som på olika sätt 
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möjliggör att komma åt det problemskapande beteendet lyfts fram. Här nämns ritprat, 

seriesamtal, sociala berättelser, samtal med kurator/specialpedagog och dagliga samtal med 

föräldrarna. En av specialpedagogerna nämner också, som möjlig åtgärd, skapandet av 

kontakt med någon idrottsförening. Detta sammantaget stärker möjligheten att knyta samman 

skola, hem och fritid och som en av specialpedagogerna menar; skapa liknande stukturer i 

hemmet som i skolan. Då jag valde Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell tänkte jag 

i första hand på vikten av ett samarbete mellan olika aktörer, där skolan var en av dem. Under 

studiens gång har värdet av att börja i det lilla framkommit. Att inom skolan, givetvis med 

föräldrarna involverade, påbörja det samspel som är en förutsättning för att skapa en skolmiljö 

som gynnar eleven. Ogden (2001) beskriver Bronfenbrenners teori som socialekologisk och 

menar då att man för att förstå ett problemskapande beteende måste rikta uppmärksamheten 

både mot eleven själv och mot det system som han/hon befinner sig i.  Olika former av samtal 

blir då den enda vägen att gå för att skapa den helhetssyn kring eleven som är en förutsättning 

för en gynnsam utveckling.  

 

Andra aktörer än personal kopplade till skolan nämndes i begränsad utsträckning under 

intervjuerna. Jag tänker då bland annat på socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. Det 

hade funnits möjligheter för de intervjuade att komma in på den typen av insatser i samband 

med intervjufrågorna som berörde förebyggande insatser och slutfrågan där de ombads tänka 

mer fritt kring önskvärda åtgärder. Det blir tydligt att det på de olika skolorna, som de 

intervjuade verkar på, finns olika förutsättningar för samarbete. Skolverket (2009) ger goda 

exempel på tvärprofessionella resursteam som kan ge handledning till skola och familj 

samtidigt. Axberg (2007) lyfter fram exempel på samordnade insatser kring elever, där 

samsyn skapas. Även en studie genomförd i USA (Cholewa m.fl., 2010) och Kadesjö (2007) 

betonar samarbete och samordning som nyckelord för att leda fram till ett gemensamt synsätt 

kring eleven. Detta kan som jag var inne på tidigare ske både i det lilla och i det stora, 

beroende på vilka aktörer som är, eller bör bli, involverade kring eleven. Min uppfattning 

utifrån intervjuerna blir dock att specialpedagogerna i första hand fokuserar på det lilla 

nätverket kring eleven, vilket måste anses helt naturligt. Samarbetet med 

föräldrar/vårdnadshavare lyfts fram och detta betonas stärks också utifrån Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell och Skolverket (2008b), som menar att vårdnadshavares 

delaktighet har ”stor betydelse för utfallet av åtgärderna” (s. 16). En av specialpedagogerna 

nämner också, som möjlig åtgärd, skapandet av kontakt med någon idrottsförening. Detta var 

enda tillfället som aktör utanför skolan nämns som åtgärd. Inga andra aktörer, utöver 

kurator/socialpedagog/skolsköterska, tas upp som möjlig åtgärd och vid de tillfällen dessa 

nämns är de en del av skolorganisationen. Sannolikt hänger detta samman med 

frågeställningarnas utformning då dessa kretsade kring det som är möjligt att utföra inom 

klassrummets ramar. Det kan också innebära att samarbetet med andra aktörer så som 

föreningar, socialtjänst, BUP och omsorg sker i begränsad omfattning.  

 

Behovstillfredsställelsen utifrån Malsows motivationsteori.  

Betydelsen av att skapa förutsättningar för att eleven ska lyckas rent kunskapsmässigt 

framförs på olika sätt i intervjuerna. Stödundervisning, läxhjälp, utvecklandet av god 
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studieteknik och mer allmänt  stöd inne i klassen nämns. Även initierande av att eleverna 

stöttar varandra nämns av några av specialpedagogerna. Kompensatoriska hjälpmedel, som 

kan underlätta för eleven, framhålls också. Detta skulle kunna kopplas till Maslows 

behovshierarki utifrån att det kan vara möjliga vägar till att känna sig tillfreds och uppskattad 

utifrån att förutsättningarna för att lyckas med skolprestationen ökar. Detta leder till ökad 

självtillit (Maltén, 2000). Hellström (2008) liksom Ahlberg (2001) nämner vikten av tydliga 

realistiska mål och behovet av en balans mellan skolans krav och elevens förmåga. Hejlskov 

Elvén (2011) och Kadesjö (2007) är också inne på att beskriva vägar som underlättar för 

eleven i den kravsituation som kan uppstå i klassrummet. De menar att struktur, rytm och 

tydlighet blir viktiga hörnstolpar för att undvika att ett problemskapande beteende uppstår.  

 

Det som nämnts ovan kopplat till både teori, litteraturgenomgång och resultatdel hänger 

samman i en strävan efter att finna möjligheter kring elever i ett problemskapande beteende. 

Ett ord som ringar in allt är ansvar. Vi vuxna har ett oerhört ansvar då det gäller att presentera 

de rätta vägarna och vägleda eleverna in på dessa. Det finns flera olika möjligheter - inte 

enbart en väg är den rätta. I litteraturgenomgången presenteras ett antal konkreta åtgärder, 

som måste anses kunna vara både förebyggande och användbara då en situation uppstår. Det 

som är intressant är att de alla förutsätter en kompetent vuxen, som kan plocka fram dessa ur 

sin bakficka, vilket kräver både tid och förutsättningar att kunna göra det. Det förutsätter 

också att den vuxne besitter det som Normell (2008) beskriver som en relationell och 

emotionell förmåga – en förmåga att hantera eleverna i ett problemskapande beteende utan att 

kränka eller separera dem. Hejlskov Elvén menar i en intervju genomförd av Drewsen (2011) 

att makt är inget styrmedel som fungerar då det gäller barn i behov av stöd. Han fortsätter 

med att det handlar om att förändra en situation, då pedagogen höjer rösten har han/hon 

förlorat (Drewsen, 2011). Nilholm och Alm (2010) lyfter, i sina presenterade lärarstrategier 

för att skapa ett inkluderande klassrum, fram just goda relationer, respekt för varandra, 

positivt bemötande och undvikande av konfronterande relationer som framgångsrika 

strategier. Det bör dock tilläggas att det var två pedagoger i gruppen där studien genomfördes. 

I intervjuerna jag genomfört lyfts just tankar kring två pedagoger fram på olika sätt. Två av de 

intervjuade är tydliga med att detta skulle ge mer tid till varje enskild individ och att den 

åtgärden därmed skulle vara av värde.   

7.2.3. Förebyggande åtgärder 

Genomgående presenteras i intervjuerna en samsyn avseende viljan att sätta barnets behov i 

centrum. Ord som kunskap, engagemang, bemötande och struktur återkommer, som ni sett 

ovan, på olika sätt hos samtliga. De intervjuade lyfter fram samtalet som ett verktyg i form av 

relationsskapande med eleven, samtal kring förhållningssätt/bemötande personalen emellan, 

diskussionsgrupper i samband med utbildning. I detta blir det tydligt vilken viktig roll 

skolledningen har att skapa en skolkultur där ett positivt förhållningssätt råder på skolan, både 

personal emellan, elever emellan och personal-elever emellan. Rent organisatoriskt handlar 

det om att skapa förutsättningar för kontinuerliga samtal mellan pedagogerna och 

kompetensutveckling. Tid blir en viktig faktor och framförallt utnyttjandet av tiden på rätt 

sätt. Då specialpedagogerna tillfrågas mer visionärt kring åtgärder kring elever i ett 
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problemskapande beteende återkommer de just till  kunskap och tid. Handledning förutsätter 

tid och leder till utvecklandet av kunskap och lyfts av de intervjuade fram både som en 

förebyggande åtgärd och en åtgärd som kan stödja pedagogen eller lärarlaget att finna 

lösningar kring till exempel elever i ett problemskapande beteende. Ahlberg (2007c) menar att 

man genom att skapa arenor för lärares reflektion kan åstadkomma verktyg, som hjälper till 

att förstå och hantera situationer som uppkommer.  

Vikten av tydliga övergångar mellan olika verksamheter (olika stadier, förskola/skola, 

skola/fritids) lyfts fram av ett par av specialpedagogerna, vilket kan kopplas till vikten att 

”ligga steget” före som nämnts tidigare. Sannolikt ser specialpedagogerna brister här. Det 

känns inte helt ovanligt att överlämningen mellan verksamheter innebär att eleven börjar om 

på nytt och att tidigare erfarenhet inte tas till vara. Här kommer återigen begrepp som struktur, 

samsyn och tillvaratagandet av nätverket kring eleven in som viktiga faktorer. Här handlar det 

också om hur vi på skolan kan skapa tydlighet kring skola och fritids. För barn i ett 

problemskapande beteende är det sannolikt inte tydligt att det är två olika verksamheter under 

samma tak där det faktiskt råder olika förutsättningar – det ena är skola och det andra är fritid. 

En av de intervjuade funderar med all rätta kring detta och menar att gränsdragningen mellan 

dessa verksamheter var tydligare förr.  

7.2.4 Sammanfattning av diskussion 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att både Maslow och Bronfenbrenner betonar en 

helhetssyn på individen. Detta genomsyrar också de genomförda intervjuerna. Maslow lyfter 

fram grundläggande trygghet och sedan behovet av att känna uppskattning och erkännande 

som förutsättningar för att skapa den självtillit, som varje elev i skolan borde få möjlighet att 

utveckla (Maltén, 2000). Bronfenbrenner lyfter fram vikten av fungerande relationer och 

samspel inom elevens närmiljö (Nordahl m.fl., 2007). Detta sammantaget påverkar elevens 

utveckling. Intervjustudien signalerar tydligt den omgivande miljöns betydelse – både utom 

och inom klassrummets ramar. Den påvisar också den goda relationens värde mellan elever, 

lärare och föräldrar. En strukturerad, förutsägbar miljö med kunniga och förstående vuxna, 

som bemöter på ett likartat sätt borde då innebära goda förutsättningar för elever i ett 

problemskapande beteende. Det torde också hos eleven skapa förutsättningar för att 

möjliggöra den fortsatta motivation, som leder till skapandet av en egen identitet och 

självutveckling (Maltén, 2000).    

Genom de kvalitativa forskningsintervjuerna synliggjordes specialpedagogernas tankar kring 

elever i ett problemskapande beteende. De lyfte fram att antal mer eller mindre konkreta 

åtgärder att idka i klassrumssituationen och att dokumentera i åtgärdsprogrammet. Det som 

inte framkom i intervjuerna var specialpedagogernas skiftande arbetssituationer, med olika 

tyngdpunkt på olika arbetsuppgifter. Även om samtliga specialpedagoger hade 

specialpedagogexamen så hade de olika yrkesbakgrund och yrkeserfarenhet. De hade också 

under sin tid som specialpedagoger valt något skiftande fokus – läs- och skrivinlärning, elever 

i ett problemskapande beteende, dokumentation, handledning och undervisning. Det som var 

gemensamt för samtliga var att de var verksamma på eller hade handledningsuppdrag på 

grundskolor och därmed löd under Lgr-11 och Skollagen. De möter också alla i sitt uppdrag 
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elever i ett problemskapande beteende och förväntas, utifrån sin profession, kunna vara ett 

stöd direkt eller indirekt till dessa elever. Jag anser det vara relevant att enbart ha låtit 

yrkestiteln, specialpedagog, styra valet av intervjupersoner för att komma åt den bredd av 

uppfattningar som finns kring problemskapande beteende. Jag tycker mig också se en samsyn 

i flera av svaren, och vågar därmed påstå, att denna grundar sig i en medvetenhet kring 

omgivningens betydelse för huruvida, och i vilken omfattning, ett problemskapande beteende 

utvecklas. Jag är benägen att tro att de svar som framkommit också hade gjort det om jag gjort 

ett mer likartat urval (begränsat mig till specialpedagoger med lärarbakgrund, 

specialpedagoger med fokus enbart på år 1-3 eller specialpedagoger med problemskapande 

beteende som huvudfokus o.s.v.). Sannolikt hade ett likartat urval eller en mer omfattande 

informantgrupp vidgat vyn något och fler konkreta åtgärder hade framträtt, men jag vill tro att 

kontentan varit densamma. Det handlar om ett antal ord att beakta då det gäller att skapa rätt 

förutsättningar för elever i ett problemskapande beteende – tid, samtal, struktur, tydlighet, 

förutsägbarhet, relation, kompetens och ett positivt och genomtänkt förhållningssätt.  

Vad betyder då dessa resultat för mig och för lärarkåren? Det betyder framförallt att det måste 

skapas tid ute på skolorna för reflektion, samtal och kompetensutveckling. Skolledningar 

måste hjälpa till att göra rätt val för de anställda – vad ska de lägga tid på? Vad kan minska 

den anställdes arbetsbörda för att möjliggöra utveckling av undervisningen istället? Det bör 

också satsas på en bred kompetensutveckling som berör bemötande, förhållningssätt och hur 

det kan skapas en struktur i klassrummen som alla är betjänta av. Det gäller att personer på 

förvaltningsnivå och skolledningsnivå, som har förmånen att initiera kompetensutveckling ute 

på skolorna, har en förankring i skolvardagen. Vad är rimligt att kräva av en lärare som 

dagligen ska bemöta 25 elevers olikheter och lotsa dessa elever på vägen mot 

kunskapskraven? Det som framgått som möjliga åtgärder i min studie förutsätter både tid och 

kompetens och detta är även kopplat till ekonomi. Det likartade bemötande och de likartade 

förutsättningar som vi avses ge eleverna i skolan i Sverige får inte bli beroende av kommun, 

skolområde, rektorsområde eller till och med skola. Alla elever, med eller utan ett 

problemskapande beteende, måste ges förutsättningar  att utvecklas, men har pedagogerna  

förutsättningar för att klara detta uppdrag?  

De teoretiska ingångar som jag valde för studien känns relevanta. Mina inledande tankar kring 

motivationens betydelse, vikten av samsyn och goda relationer i omgivningen bekräftas både 

av de intervjuade, i litteraturgenomgången och i den teoretiska fördjupningen.   

7.3 Metoddiskussion 

Syftet med en studie är att komma fram till något nytt, inte bara bekräfta sådant som redan är 

sagt. Jag genomförde studien med ambitionen att komma åt konkreta åtgärder kring elever i 

ett problemskapande beteende. Vad görs/kan göras i praktiken i skolan idag kring dessa 

elever? För att komma åt detta valde jag medvetet en vid definition i form av begreppet 

problemskapande beteende och ville därmed inte i intervjustudien rikta fokus mot ett specifikt 

definierat problemskapande beteende. Detta innebär att litteraturgenomgången är bred och 

bitvis väldigt övergipande i sitt omfång.  Kanske kan den uppfattas som flyktig i sitt 
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angreppssätt, men samtidigt nödvändig för att ge en bild av det som skulle kunna ligga inom 

begreppet problemskapande beteende. Valet av metod i form av kvalitativa intervjuer kändes 

givet då jag ville komma åt specialpedagogens tankar kring åtgärder avseende elever i ett 

problemskapande beteende. Det kvalitativa metodvalet grundade sig alltså i en ambition att 

åstadkomma en beskrivning kring möjliga åtgärder kring och med det också 

specialpedagogens syn på hantering av elever i ett problemskapande beteende. Detta hade inte 

framkommit om metoden varit av kvantitativt slag. Det valda kvalitativa perspektivet skulle 

dock kunnat utformats något annorlunda; observationer och/eller frågeformulär skulle kunnat 

vara en möjlighet. Då det gäller observationer ser jag, utifrån denna studie, tiden och 

omfånget som en begränsning. Det hade givetvis varit intressant att kompletterat intervjuerna 

med observationer avseende elever i ett problemskapande beteende kopplade till de 

intervjuade specialpedagogerna. Det kunde varit klassrumsobservationer, men även 

observationer i handledningssituationer och/eller i specialpedagogens direkta arbete med 

elever. Frågeformulär hade varit en annan väg att gå. Ett sådant skulle också kunnat utöka 

omfånget av antalet informanter, dock hade de sannolikt inte givit den detaljerade information 

jag nu kom åt och möjligheten till förtydligande kompletteringsfrågor hade uteslutits. En 

kvalitativ intervjustudie genomfördes för att komma åt det jag avsågs undersöka. Den 

möjliggjorde en fördjupning av svaren och den medförde en aktiv reflektion för den 

intervjuade. Jag blev en aktiv deltagare i detta och ett synliggörande, av det som eventuellt 

hade kunnat missats i en enkätundersökning eller i ett frågeformulär, möjliggjordes. 

Uppsatsens omfång innebär en begränsning av antalet intervjuade och upptagningsområdet 

som intervjuerna skedde i. Möjligen hade jag fått ett något annorlunda resultat om 

intervjuerna genomförts i ett annat upptagningsområde där man kanske valt ett annat 

angreppssätt kring kompetensutveckling avseende problemskapande beteende. Detta är 

troligen det dilemma som kan speglas i den svenska skolan idag – trots de nationella 

styrdokumenten kan den kommunala tolkningen av dem styra den inriktning som genomsyrar 

den enskilda kommunen. Fler intervjuade hade givetvis breddat studien och ökat dess 

tillförlitlighet. Samtidigt tror jag att resultatet inte hade skiftat avsevärt då 

specialpedagogyrket, trots skiftande förutsättningar utifrån olika arbetsplatser, innebär ett 

medvetet val av utbildning och yrke, där en av arbetsuppgifterna handlar om att stödja barn i 

behov av stöd. Denna studies vetenskapliga fenomenologiska ansats innebär också en strävan 

att komma åt den enskildas upplevelse och uppfattning, vilket i sin tur innebär att den 

slutgiltiga sanningen inte med säkerhet framträder. Det är den kvalitativa studiens tjusning.  

Jag är medveten om att jag sannolikt fått tydligare och mer snarlika svar, på de i bilaga IV 

redovisade frågeställningarna, om jag inledningsvis gett den intervjuade en tydligare 

definition av problemskapande beteende. Med detta begrepp ger jag den intervjuade möjlighet 

att själv formulera sina tankar kring begreppet och i intervjusituationen öppna upp sin 

reflektion kring detta utan att fixera sig vid en specifik diagnos eller ett specifikt beteende. 

Detta anser jag ge intervjun ett intressant ingångsläge där sedan specialpedagogens synsätt 

kan få komma att genomsyra det fortsatta resonemanget kring åtgärder avseende ett 

problemskapande beteende.  
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Problemställningen känns angelägen, då jag som kommande specialpedagog, förutsätts ha en 

kunskap kring vilka konkreta möjliga åtgärder som pedagogen i klassrummet kan ta till/få 

stöd med att agera utifrån,  i samband med arbetet kring elever i ett problemskapande 

beteende. Styrdokumenten ställer höga krav avseende bemötande av elever i behov av särskilt 

stöd och dokumentationen i samband med dessa. Därför är det av vikt och värde att kunna 

presentera åtgärder på både organisations-, grupp- och individnivå som kan förebygga och 

gagna elever som är i ett, eller riskerar att hamna i ett, problemskapande beteende.  

7.4 Tillämpning 

Studiens tillämpningsmöjligheter berör både pedagoger, specialpedagoger och skolledare. Det 

känns även angeläget att personer på förvaltningsnivå i kommuner tar del av studiens resultat. 

Formuleringar i Skollagen (2011) ger skolan ett stort ansvar i att kunna bemöta elevers 

olikheter. Detta förutsätter både kompetenser och resurser i form av tid och personer ute på 

skolorna. Tid för pedagoger att mötas och tid att initiera möten mellan olika aktörer runt 

eleven. Det förutsätter också tid att möta varje enskild elev. De olika samtalsformer som lyfts 

fram som möjliga åtgärder innebär att en pedagog ska ha möjlighet att genomföra dessa med 

kontinuitet och mental närvaro.  

De konkreta möjliga åtgärder som lyfts fram att använda sig av i klassrumssituationen och vid 

skrivande av åtgärdsprogram ser jag som konkreta samlade verktyg att ta del av och använda 

för att underlätta för elever i ett problemskapande beteende.  

7.5 Fortsatt forskning 

Det finns givetvis alltid luckor att fylla då det gäller kunskap. I detta fall handlar det om 

elever i ett problemskapande beteende. Skollagen (2011) och det inkluderande synsätt som 

avses prägla skolan idag innebär en strävan ute på skolorna att finna former för att bemöta alla 

elevers olikheter. I Skolverkets (2008a) sammanställning kring särskilt stöd i grundskolan 

framgår det att det är vanligt att särskilt stöd samlas i särskilda undervisningsgrupper. Är det 

fortfarande så ute på skolorna, eller har man inkluderande lösningar inom den elevgrupp 

eleven tillhör? Jag antar att man skapar olika definitioner av vad som anses inkluderande; är 

skolledningens definition och elevens upplevelse av inkludering samstämmigt? En av 

specialpedagogerna i intervjuerna framför att inkludering kan vara exkluderande; är det så och 

vilka är det då som ”drabbas”? Hur hanteras nedläggning av 

skoldaghem/resursskolor/särskilda undervisningsgrupper  där elever flyttas från det lilla 

sammanhanget till det stora sammanhanget?  Kanske finns det erfarenheter att fånga upp i 

samband med detta som kan gagna elever i ett problemskapande beteende. Vad händer då den 

vanliga skolan inte mäktar med att bemöta en elevs behov? Det skulle vara intressant att följa 

ett antal elever med ett problemskapande beteende och se vilka framgångsfaktorer det finns i 

de åtgärder som tas till. I detta sammanhang skulle pedagogers och elevers erfarenheter och 

upplevelser kunna synliggöras för att konkret kunna tydliggöra möjligheter. Det känns som 

om longitudinella studier av ett antal barn som påvisar ett problemskapande beteende redan på 

förskolan skulle vara av intresse för att även här kunna synliggöra de insatser som kan vara av 
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vikt för att eliminera det som uppfattas problemskapande. Sandén (2000) och Gunnarsson 

(1999) genomförde studier på skoldaghem för ett antal år sedan. Det borde vara av värde att 

åter studera för- och nackdelar med placering i grupper där det samlas elever som av en eller 

annan anledning inte fungerat i den ordinarie skolverksamheten. Vad ligger till grund för 

sådana placeringar? Hur upplever vårdnadshavare och elev detta? En annan aspekt av detta är; 

hur går det sedan för eleven? De flexibla lösningar som Asp-Onsjö lyfter fram i en intervju 

med Johansson (2011) och som Groth (2007) lyfter fram i sin avhandling; hur kan de se ut i 

praktiken? Det borde vara angeläget att lyfta fram de goda exemplen och därmed möjliggöra 

för kommunerna att skapa förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan, med eller utan ett 

problemskapande beteende. Det läggs i skolan mycket tid på att återuppfinna ett hjul, som 

sannolikt redan uppfunnits någon annanstans. I skolan ska tiden fokuseras på eleven och på att 

ge läraren möjligheter att bedriva den undervisning han/hon är ålagd att göra med 

utgångspunkten att skapa ett lärande för varje enskild individ.     
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8 SAMMANFATTNING 

Ett antal möjliga konkreta åtgärder att använda i klassrumssituationen kring elever i ett 

problemskapande beteende har lyfts fram. Dessa är både av förebyggande karaktär och 

användbara vid skrivandet av ett åtgärdsprogram. De åtgärder som lyfts fram präglas av att de 

handlar om skapandet av struktur, rutiner  och tydlighet. Det kan på organisationsnivå handla 

om schematekniska bitar, strukturerade raster, handledning, resurser och kompetenshöjande 

insatser. På gruppnivå nämns placering i klassrummet, eftertanke vid gruppindelningar, 

tydliggörande av lektionens början och slut och studieteknik. Då det gäller individnivån 

framhålls bland annat tydliggjorda scheman, timglas, hörlurar, grupprum, olika former av 

samtal, kompensatoriska hjälpmedel och individuella genomgångar som möjliga åtgärder.   

 

Vikten av föräldrars delaktighet och betonandet av värdet av den goda kontakten med dem 

återkommer hos de flesta av specialpedagogerna. Det framgår också att olika former av 

samtal med lärarna och handledning är framkomliga vägar att gå för att förbättra en elevers 

situation i klassrummet. Flera av specialpedagogerna betonar vikten av en relation till eleven 

och att ha barnet med i processen för att hitta en lösning på det problemskapande beteendet.  

Specialpedagogens syn på problemskapande beteende präglas av miljöns betydelse. De 

definierar problemskapande beteende utifrån ett beteende som faller utanför de gängse ramar 

som finns i klassrummet. Beteendet är beroende av den omgivande miljöns förmåga och 

kunskap i bemötandet.  Det problemskapande beteendet kan därmed skifta utifrån det 

klassrum eleven befinner sig i  - relationen till pedagogen, pedagogens förmåga att bemöta 

och strukturen i arbetsmiljön anses vara faktorer som påverkar huruvida och i vilken 

omfattning ett problemskapande beteende uppstår eller ej.   

Kunskap och tid visar sig vara viktigt att beakta då det gäller elever i ett problemskapande 

beteende. I begreppet tid inryms både tid för pedagoger att förkovra sig och i samtal reflektera 

kring verksamheten, men också tid att ge eleven möjlighet till mer vuxenkontakt. 

klassrummet.   
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Bilaga II 

Hässleholm 120123 

Hej! 

Jag är specialpedagogstuderande vid Specialpedagogiska programmet på Högskolan i 

Kristianstad. Under denna, sjätte och sista, terminen genomför jag en studie som ska mynna ut 

i en uppsats att lägga fram under slutet av våren 2012. Studiens syfte är att kartlägga möjliga 

konkreta åtgärder i klassrumssituationen avseende elever i ett problemskapande beteende. 

Fokus riktas mot elever i årskurs 1-6. Jag vill lyfta fram specialpedagogens syn på 

problemskapande beteende, förebyggande insatser och de åtgärder som kan nämnas i ett 

åtgärdsprogram gällande en elev i ett problemskapande beteende.  

 

Med anledning av detta hoppas jag få möjlighet att komma i kontakt med den/de 

specialpedagog/er som du har anställd/a på ditt rektorsområde. Det är värdefullt för mig om 

du kan maila dennes mailadress så jag kan ta kontakt och närmare beskriva studien jag avser 

göra. Jag kommer att genomföra ett samtal/en intervju med specialpedagogen där innehållet 

kommer att kretsa kring elever i ett problemskapande beteende och möjliga åtgärder kring 

dessa. Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att den 

intervjuade själv bestämmer över sin medverkan, att uppgifter ges konfidentialitet och att 

personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem och att 

uppgifterna endast används för forskningsändamål.  

 

Då jag fått specialpedagogens mailadress kommer jag att sända ett brev med närmare 

information och sedan ta kontakt med honom/henne för bokning av tid och plats för 

genomförandet av intervjun/samtalet.  

 Har du frågor eller funderingar på detta får du gärna kontakta mig. 

 

Mvh Jenny Elmevik 

Tel: 070-6073807  
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Bilaga III 

Hässleholm 120125 

Hej! 

Jag är specialpedagogstuderande vid Specialpedagogiska programmet på Högskolan i 

Kristianstad. Under denna, sjätte och sista, terminen genomför jag en studie som ska mynna ut 

i en uppsats att lägga fram under slutet av våren 2012. Studiens syfte är att kartlägga möjliga 

konkreta åtgärder i klassrumssituationen avseende elever i ett problemskapande beteende. 

Fokus riktas mot elever i årskurs 1-6. Jag vill lyfta fram specialpedagogens syn på 

problemskapande beteende, förebyggande insatser och de åtgärder som kan nämnas i ett 

åtgärdsprogram gällande en elev i ett problemskapande beteende.  

 

Min studie består av en litteraturgenomgång och sedan intervjuer av specialpedagoger, som är 

anställda som sådana och som verkar i någon eller några av årskurserna ett till sex. 

Intervjuerna kommer att spelas in. Eventuellt förs också enkla noteringar under intervjun, men 

målet är att få till stånd ett samtal kring elever i ett problemskapande beteende och möjliga 

åtgärder kring dessa. Efter intervjun kommer de meningsbärande delarna av samtliga 

intervjuer att skrivas ner. Dessa kommer sedan i komprimerad form, utifrån studiens syfte, att 

återges i uppsatsen.  

Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att du, som intervjuad, 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan, att dina uppgifter ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem och att uppgifterna endast används för forskningsändamål. Jag vill också betona 

att du har rätt att när som helst dra dig ur intervjun och din medverkan i studien.  

Givetvis är ditt deltagande frivilligt, men min förhoppning är att du vill medverka. 

Intervjun/samtalet förväntas ta cirka 45-60 minuter. Av hänsyn till din tid skickar jag inte dig 

frågorna i förväg, utan eftersträvar spontana svar på ovanstående nämnda ämne. Då du tagit 

del av denna information har vi en mailkontakt och bokar lämplig tid och plats för 

intervjun/samtalet.  

 Har du frågor eller funderingar på detta får du gärna kontakta mig. 

 

Mvh Jenny Elmevik 

Tel: 070-6073807  
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Bilaga IV              

                         

Frågor i samband med intervju 

 Berätta kort om din erfarenhet som specialpedagog och hur dina arbetsuppgifter ser ut 

idag.  

Specialpedagogens syn på problemskapande beteende. 

 

 Hur skulle du vilja definiera problemskapande beteende?  

 Ge exempel på det som kan uppfattas som problemskapande beteende inom 

klassrummets ramar? 

 

Möjliga konkreta åtgärder i klassrumssituationen avseende elever i ett 

problemskapande beteende. 

 

 Vilka konkreta åtgärder, inom klassrummets ramar, vill du lyfta fram då det gäller 

elever som är i ett problemskapande beteende? 

 På vilket sätt kan du stötta pedagogen respektive eleven avseende detta? 

 Hur skulle du sammanfatta de åtgärder du/ni på skolan använder  då det gäller elever i 

ett problemskapande beteende? 

 

Åtgärder som kan nämnas i ett åtgärdsprogram gällande en elev i ett problemskapande 

beteende.  

 

 Vilka konkreta åtgärder, som berör en elev i ett problemskapande beteende,  kan 

skrivas in i ett åtgärdsprogram? 

 

Förebyggande insatser.  

 

 Vilka förebyggande insatser och åtgärder vill du lyfta fram för att undvika 

problemskapande beteende?  

 

Styrdokumentens krav.  

 

 Hur tänker du kring styrdokumentens krav på att... 



99 

 

 

”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 

skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. (Skollagen, 5 kap, 3§, 2011, s. 

51)  

 

”...Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av 

särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling 

och lärande.”  

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011,s. 14) 

 

”...Särskilt stöd ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör…om det finns 

särskilda skäl…  får beslut innebära att stödet ges enskilt eller i en annan 

undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den eleven normalt hör 

till.” (Skollagen, 2011, s. 38-41) 

 

 Om du fick fria händer; finns det andra åtgärder, än de du redan nämnt, du skulle vilja 

genomföra kring elever i ett problemskapande beteende?   

 

 


