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Sammanfattning	  

Syftet med denna studie var att ta reda på hur pedagoger i förskola och grundskolans tidigare 

år upplever bemötande av barn och elever med beteendeproblematik. Studien omfattar 22 

pedagoger i de aktuella verksamheterna. Den teoretiska referensramen för studien har ett 

sociokulturellt/ relationellt perspektiv och det är en kvalitativ studie där datainsamlingen 

genomfördes genom fokusgruppssamtal. Resultatet visade att pedagoger beskrev miljön som 

en viktig faktor när det gäller att bemöta barn på ett optimalt sätt. Även kommunikation i 

arbetslag och med vårdnadshavare nämndes som avgörande delar för att få till ett bra 

bemötande. Att ha en förståelse för att alla barn är olika, samt har olika behov och därmed 

behöver bemötas på olika sätt, var viktigt enligt pedagogerna. Med ett sociokulturellt och 

relationellt perspektiv som utgångspunkt, menade pedagogerna i studien att alla barn är olika 

och oavsett diagnos eller inte är det pedagogernas uppgift att bemöta och anpassa 

omgivningen för att alla barn ska känna delaktighet och sammanhang i det sociala samspelet.  

	  
	  
	  
Nyckelord:	  ADHD,	  autismspektrumtillstånd,	  bemötande,	  beteendeproblematik,	  
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1.	  INLEDNING	  
Vår erfarenhet säger att efterfrågan på specialpedagogiskt stöd är stor hos verksamma lärare 

och att de många gånger upplever att de inte har tillräckligt med verktyg för att nå alla 

barn/elever i förskola och skola. Ofta handlar det om barn med beteendeproblematik och 

sociala svårigheter. Skolan och förskolan har i uppdrag att uppmärksamma och stötta elever i 

behov av särskilt stöd, samt ta hänsyn till varje enskild individs behov (Skolverket 2016; 

Skolverket 2011).  

Uppfattningen, utifrån vår yrkesroll som verksamma förskollärare och lärare, är att det bland 

lärare finns en osäkerhet när det gäller bemötandet av barn med beteendeproblematik. Likaså 

har vi erfarit att studenter på lärarprogrammet och nyutexaminerade lärare uttrycker en 

ovisshet i hur de ska bemöta dessa barn/elever, då dagens lärarutbildning enbart innehåller 

några enstaka poäng i specialpedagogik. Undersökningar visar också att verksamma 

pedagoger på förskolor och skolor känner sig otrygga i hur de ska gå tillväga och efterfrågar 

mer kunskap om ämnet (SVT Nyheter, 29 september 2016). Även Berggren (2015) skriver att 

låg kompetens hos lärare gällande elever med ADHD och AST i kombination med ett stort 

antal elever med denna problematik är oroväckande. Det är inte bara lärare som uttrycker att 

de saknar kompetensen utan även en majoritet av speciallärare och specialpedagoger menar 

att de inte känner sig tillräckligt utrustade för att bemöta barn med ADHD och AST. Det är av 

stor vikt att lärarutbildningen utvecklas på detta område och även att huvudmän och 

skolledning arbetar aktivt för personalens fortbildning inom områden som ADHD och 

autismspektrumtillståndet (a.a.).	  

Då det inte är vanligt förekommande att barn i förskoleåldern får diagnoser använder vi, i 

denna studie, begreppet beteendeproblematik relaterat till AST och ADHD. Dessa diagnoser 

upplever vi är två av de funktionsnedsättningar där beteendeproblematiken är tydligt 

framträdande. Ämnesvalet bygger således på lärares, i allmänhet, stora efterfrågan, samt vår 

egen erfarenhet och skolans/förskolans uppdrag utifrån styrdokumenten. Därmed har vi valt 

att fördjupa oss inom just bemötandet	  gällande barn med beteendeproblematik. Fokus för 
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studien ligger på förskolan och grundskolans tidigare år och vi har undersökt hur pedagoger 

beskriver sitt bemötandet av barn med ovan nämnd problematik. I studien undersöks även 

vilken form av specialpedagogiskt stöd som önskas från pedagogerna. 	  

1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet är att undersöka och analysera hur pedagoger i förskola och skolans tidigare år 

beskriver sitt bemötande av barn/elever med beteendeproblematik som förknippas med AST 

och ADHD. Därutöver undersöks deras uppfattning om specialpedagogiskt stöd i arbetet med 

detta. De frågeställningar som studien belyser är: 	  

●   Hur beskriver pedagogerna sitt bemötande av barn med beteendeproblematik, ADHD 
och AST.	  

●   Vilka strategier upplever de som framgångsrika i bemötandet av barnen på förskolorna 

och grundskolans tidigare år?	  

●   Vad uttrycker de för önskemål gällande specialpedagogiskt stöd?	  

1.1.1	  Disposition	  

Nedan följer de olika delarna i studien. Till en början presenteras en bakgrund med definition 

av begrepp, litteratur, tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter, som i detta arbete är 

det sociokulturella perspektivet. Ur ett specialpedagogiskt synsätt är det även det relationella 

perspektivet som är en av utgångspunkterna, och kommer delvis att jämföras med det 

kategoriska perspektivet.  Därefter följer metoddelen där det presenteras hur vi har gått 

tillväga för att genomföra denna studie. Här förklaras vilka datainsamlingsmetoder som 

använts och varför just dessa valts. Därefter redovisas resultatet, där det som framkom ur 

fokusgruppssamtalen sammanfattas. Även tillvägagångssättet för att analysera datan framgår 

här. Därpå följer en diskussion av metodval och resultat, där slutsatser utifrån resultatet och 

tidigare forskning redovisas. Avslutningsvis diskuteras huruvida det finns behov av vidare 

forskning inom ämnet och vilken relevans resultatet av denna studie har för våra kommande 

yrkesroller som specialpedagoger.       	  
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1.2	  Definitioner	  av	  begrepp	  	  
Studien berör vissa återkommande begrepp som förtydligas i nedanstående stycke. 	  

1.2.1	  Beteendeproblematik	  

Begreppet beteendeproblematik används i denna studie för att beskriva barn/elever som 

pedagoger upplever kan vara svåra att bemöta. Det kan vara av känd anledning såsom en 

diagnos, men också okänd anledning där barn har allmänt svårt för att utvecklas inom de 

vanliga sociala normerna. Denna problematik upplevs vara vanlig i dagens förskola och skola 

och något som många pedagoger har stött på. Enligt Socialstyrelsen (2002) har 

beteendeproblematik hos barn beskrivits i den vetenskapliga litteraturen sedan mycket länge. 

För många barn kan denna problematik ge allvarliga svårigheter i hem, skola och på fritiden. 

Det leder ofta till att de själva, föräldrar, pedagoger eller andra i omgivningen söker hjälp 

(a.a.).	  Enligt Garner, Kauffman och Elliot (2013) är det en svårighet i sig att det inte finns 

några tydliga definitioner av beteendeproblematik. Olika synsätt gällande detta begrepp leder 

till svårigheter. Ofta ses begreppet ur en medicinsk synvinkel utan att väga in olika 

professioner och sätt att se på problemet. Elever med beteendeproblem kan tillhöra de som är 

i behov av särskilt stöd på förskola och skola. Det är dock inte givet att ett barn med 

beteendeproblem är i behov av särskilt stöd. 	  

1.2.2	  ADHD	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som består av de olika delarna 

beteendeproblematik, överaktivitet och impulsivitet. De tre problemområdena ska vara 

betydligt framträdande innan sjuårsåldern och påverka vardagen för barnet och framstå i 

många situationer (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007). Barn med ADHD har stora 

svårigheter att kontrollera och reglera sin uppmärksamhet, upprätthålla koncentration på 

uppgifter, anpassa sin aktivitetsnivå till den situation de befinner sig i och bromsa sin 

benägenhet att direkt reagera på de impulser de får (Socialstyrelsen, 2002). 
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1.2.3	  Autismspektrumtillstånd	  

Autismspektrumtillståndet, som i studien betecknas AST, är en samlad benämning av ett 

tillstånd som leder till viss begränsning gällande socialt samspel och ömsesidig 

kommunikation. Det förekommer även ofta avvikelser gällande sinnesintryck och upplevelse 

av dessa. Olika benämningar av autismspektrumtillstånd används i olika sammanhang. Dessa 

benämningar kan vara autistiskt syndrom, autism, aspergers syndrom eller autism i 

barndomen (SBU, 2013).            	  

1.2.4	  Specialpedagogik	  

Skolverket (2014a) tar upp specialpedagogik och dess innebörd gällande förebyggande och 

åtgärdande arbete för elever i behov av särskilt stöd. En specialpedagog i förskola och skola 

har som uppdrag att förebygga och åtgärda. Det förebyggande arbetet innefattar arbete som 

görs för att förutse och undvika att elever blir i behov av särskilt stöd. Det förebyggande 

specialpedagogiska arbetet skiljer sig därmed inte så mycket mot det ordinarie pedagogiska 

arbetet som görs dagligen utan de går hand i hand med varandra. Åtgärdande 

specialpedagogiskt arbete innebär att sätta in olika former av åtgärder när den ordinarie 

undervisningen och de extra anpassningarna inte är tillräckliga, för att elever ska utvecklas i 

riktning mot målen eller för att barnet anses vara i behov av särskilt stöd i förskolan för att 

göra framsteg i sin utveckling (a.a.). 

1.2.5	  Pedagog,	  barn	  och	  elever	  

Begreppet pedagog kan definieras på olika sätt och även tilldelas värderingar, huruvida 

personal är utbildad eller ej. Därför vill vi förtydliga begreppet i denna studie. Pedagog 

används som ett samlingsbegrepp för de vuxna som arbetar i barngrupp på förskola eller i 

klassrum. Det vill säga de som är utbildade lärare, förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger 

eller har annan pedagogisk utbildning.  

Då begreppet barn används i förskolan och elev i skolan, kommer båda dessa begrepp att 

användas i studien. 
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2	  BAKGRUND	  
I nedanstående kapitel redogörs aktuella delar ur styrdokument för förskola och grundskola. 

Därefter följer ett avsnitt med litteratur och tidigare forskning inom området. 

2.1	  Lagar	  och	  styrdokument	  	  

Samtlig personal inom skola och förskola har skollag och läroplaner att förhålla sig till i sitt 

arbete. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen i förskolan och grundskolan ge 

barn och elever lust till ett livslångt lärande. Förskolan och skolan ska främja alla barns och 

elevers utveckling. 

Enligt Skolverket (2011) är skolans uppdrag att främja elevernas lärande och lust att inhämta 

kunskaper. Undervisningen ska anpassas efter varje enskild elevs behov och förutsättningar. 

Skolan har som uppdrag att varje elev ska utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i 

andra människors liv. Ingen elev ska i skolan uppleva utanförskap eller diskriminering på 

grund av till exempel funktionsnedsättningar. 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på.	  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.	  

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. 	  

(Skollagen, kap 1, 4 §.)	  
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Barn i förskolan ska möta vuxna som ser allas möjligheter och som engagerar sig i samspelet 

med både det enskilda barnet och barngruppen (Skolverket, 2016). Utbildningen ska vara 

likvärdig varhelst den anordnas i Sverige. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, 

trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan och hänsyn ska tas till barnens 

olika förutsättningar och behov. Det innebär att verksamheten inte kan utformas på samma 

sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till 

egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. Förskolan ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande hos alla barn. Det är viktigt att utgå från en helhetssyn på 

barnet och barnets behov, och utforma verksamheten efter denna. Detta ska ske i samarbete 

med hemmen (a.a.).	  

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.	  

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för 

fortsatt utbildning. 	  

(Skollagen, Kap 8, 2 §). 

2.2	  Bakgrundslitteratur	  

Nedan presenteras ett begränsat urval ur den flora av litteratur som finns om det aktuella 

ämnet för studien.  

Enligt Socialstyrelsen (2002) är barn med beteendeproblematik p.g.a. av ADHD eller andra 

svårigheter oftast mer känsliga för oro och konfliktfyllda relationer än övriga barn i den 

barngrupp de vistas i. Den vuxnes bemötande i dessa situationer blir därför mycket viktigt för 

de här barnen. Det är vanligt att vuxna utgår från att barn har en förståelse för vad som 

förväntas av dem, men oftast är det otydligt för ett barn vad de vuxna förväntar sig av barnet. 
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Detta är särskilt vanligt om man inte i förväg har kommunicerat med barnet om vilka 

förväntningar som finns. Det uppstår då en otydlighet och osäkerhet hos barnen (a.a.).   

Det bemötande som pedagoger ger barn med olika typer av beteendeproblematik kan leda till 

exkludering. Genom att bestraffa, skälla på och tilltala en elev i negativa sammanhang skapar 

pedagoger omedvetet en uppfattning hos andra elever att denna elev är besvärlig och i värsta 

fall inte värd att tycka om. Med detta i medvetandet innebär det att pedagogers ansvar är att 

bemöta elever med beteendeproblematik på ett positivt och uppmuntrande sätt. Små 

framgångar är viktiga att lyfta även om det är en elev som ofta stör eller misslyckas i olika 

sammanhang. Vidare behöver således den pedagogiska miljön och verksamheten utformas så 

att samtliga elever gör framsteg i vardagen. Det är viktigt att fokusera på att bemöta barn 

utifrån deras egna förutsättningar och att personer som ägnar tid tillsammans med barnen lär 

sig att förstå hur de fungerar och behöver bemötas för att få en bra utveckling. Detta är extra 

viktigt när det gäller barn i förskoleåldern och tidiga skolåren. Det är genom de vuxna som 

barnet lär sig att förstå omvärlden och det är bemötande som de vuxna ger barnet som har stor 

inverkan på hur barnet själv kommer agera i olika situationer. Vuxnas bemötande speglar sig i 

barnens sociala samspel (Socialstyrelsen, 2002).  

Greene och Ablon (2012) tar upp vissa av de färdigheter som det lilla barnet utvecklar. Detta 

är färdigheter som ska hjälpa barnet att hantera olika situationer när olustkänslor uppstår. 

Dessa färdigheter utvecklas allt mer i samband med att barnets språkliga förmågor utvecklas. 

Brister i dessa färdigheter leder i sin tur till svårigheter till att anpassa sig till omgivningen. 

Det är i dessa stunder som aggression och frustration uppstår och det i sin tur leder till att ett 

barn uppfattas som explosivt. Det är här det är viktigt med kunskaper om bemötande hos 

vuxna. Pedagoger och andra personer som omges av barn behöver öka sin förståelse för dessa 

exekutiva funktioner och vad det är som kan få vissa barn att agera explosivt eller oväntat i 

förhållande till vad de vuxna kräver eller förväntar sig. Enligt Nordahl et.al (2007) är hetsigt 

temperament och bristande social kompetens två av de riskfaktorer som utmärker barn med 

beteendeproblem eller någon form av uppmärksamhetsstörning. Genom att arbeta med att 
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stärka barns interaktionsförmåga och deras förmåga att lösa konflikter, stöttar man barnet till 

att lyckas oftare och det leder i sin tur till flera uteblivna problemsituationer. Genom att dessa 

barn får uppleva känslan av att lyckas ofta och med direkt feedback, minskar det i de flesta 

fall aggressivitet och ett avvikande socialt beteende (a.a.).  

I Juul och Jensen (2002) betonas vikten av en god relation och ett bra samspel mellan barn 

och vuxen och hur det skiljer sig från samspel mellan två vuxna individer. I det sistnämnda är 

det båda personernas ansvar att det skapas en process med god kvalitet. När det kommer till 

samspel och relationer mellan barn och vuxna är det rakt av den vuxna som har ansvar för 

kvalitet och utgång av samtalet. Ett barn ska aldrig åläggas ett sådant ansvar i relation till en 

vuxen. Däremot bör barnen ges utrymme att komma med förslag och önskemål om hur 

relationen bör vara (a.a.).  

Hejlskov & Wiman (2015) anser att barn som har beteendeproblematik bör ha den mest 

utbildade personalen som stöd på skolan och därmed är utbildningar i lågaffektivt 

bemötanden högaktuellt. Lågaffektivt bemötande innebär främst att ha ett lugnande 

kroppsspråk, ta fysiskt avstånd när kaos uppstår och även att handla avledande. Den 

problematik som främst uppstår vid diskussioner om lågaffektivt bemötande är det faktum att 

den anses utmana den traditionella strukturen gällande makt i dagens skola. Som pedagog bör 

man bemöta en elev på så sätt att den kan behålla sin självkontroll och tillåtas vara arg och 

upprörd utan att skada sig själv eller någon annan. För att kunna arbeta med lågaffektivt 

bemötande är det som tidigare nämnts viktigt att utbildas i hur man som pedagog ska gå 

tillväga. Som pedagog är möjligheterna goda att uppnå ett bra samarbete med barnen om man 

har bra verktyg (a.a.).	  Lågaffektivt bemötande och lågaffektiv pedagogik innebär att ha lugna 

och positiva förväntningar på en person med beteendeproblematik (Chipumpu Havelius, 

2016). Detta förhållningssätt ska avspeglas i såväl kroppsspråk, hantering av konflikter och 

språkligt bemötande. Det är de vuxnas ansvar att se till att barnet säger ja, frivilligt (Hejlskov-

Elvén, Veje & Beier 2012). Det innebär att om barnet säger nej ska de vuxna inte bli 

irriterade, utan ta ett steg tillbaka och acceptera barns rätt att säga nej för att få ett frivilligt ja. 
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De vuxna får helt enkelt hitta en ny metod för att få sitt ja. En metod kan vara att se över 

strukturen. Blir det ett nej är det inte barnet det är fel på utan strukturen. Vi-metoden handlar 

om att uttrycka sig som ett team, “kom så går vi...” istället för att säga “Nu går du...”. 

Förberedelser är en annan effektiv metod, likaså att ge olika val eftersom det är lättare att säga 

ja till något om man också får säga nej till något annat.	  Avledning är ett annat sätt att ta ansvar 

för beteendet. Genom att få barnet att tänka på annat utan att förringa barnets känslor och 

upplevelser får man barnets affektiva känsla att gå ner (a.a.). 

Pedagoger som arbetar med ett barn under en tid lär sig metoder och strategier som är lämplig 

för just den individen. Det är inte ovanligt att barn med ADHD och AST är känsliga för 

förändringar och förnyelser. Detta är viktigt att ha med sig i arbetet vid byte av personal och 

övergångar mellan olika verksamheter och stadier. En god samverkan mellan förskola, skola 

och vårdnadshavare är av stor vikt då elever oftast har sex övergångar under sin tid från 

förskola till gymnasium (Skolverket, 2014b). För att arbetet ska gå rätt till och viktig 

information överlämnas på ett korrekt sätt måste pedagoger ta hänsyn till Offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400) Där framgår tydligt att vårdnadshavares medgivande är 

nödvändigt för att få lämna över information mellan olika verksamheter. Undantagsfall finns 

dock där behovet av informationsöverlämnande är nödvändigt för elevens välbefinnande och 

utveckling och viss information får överlämnas utan vårdnadshavares medgivande.   

 

2.3	  Tidigare	  forskning	  

Nedan presenteras tidigare forskning inom det aktuella området och forskningen delas in i 

underrubriker med utgångspunkt i studiens frågeställningar. 

2.3.1	  Bemötande	  av	  barn	  med	  beteendeproblematik/ADHD/AST	  

Det är sällan en enskild bidragande orsak till att beteendeproblem uppstår. Oftast är det flera 

faktorer som påverkar och det är ett komplext arbete att förstå vad orsakerna till beteendet är 
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och vilka verktyg som är bäst lämpade för att förebygga och motverka detta beteende. En 

vanlig uppfattning är att beteendeproblem har ökat i samhället men att det inte finns några 

riktiga belägg för detta. Ingen säker statistisk undersökning som kan fastställa detta antagande 

har ännu gjorts (Garner et al., 2013). 

Pedagoger har mycket att lära av barn och allt för ofta underskattar pedagoger den kunskap 

och information som ges direkt från barnen (Helmen Borge, 1994). Genom att samtala med 

barnen, redan när de är mycket små, kan pedagoger och barn tillsammans komma fram till 

lösningar och metoder som motverkar beteendeproblem. Redan vid två års ålder börjar 

problematiken framstå och därmed är tidigt arbete nödvändigt, vilket betyder att det är 

alldeles för sent att börja jobba med dessa situationer i skolan. Även Haglund, Dahlgren, 

Källén, Gustafsson och Råstam (2015) framhäver vikten av tidig upptäckt hos barn med bl.a. 

AST. Autistiska drag kan upptäckas redan vid tre års ålder menar de, och tack vare tidig 

upptäckt kan de också tidigt få den hjälp som är nödvändig.	  Gemensamt för olika former av 

ADHD och AST är att diagnosen kan se olika ut under livsloppet, vilket gör att den kan 

upptäckas tidigt hos en del, och hos andra i ett senare skede. Antalet barn som får diagnosen 

har ökat under senare år, och det kan bero på att skolan och sjukvården numera är bättre på att 

upptäcka dessa barn och på att ställa en diagnos. Det kan även bero på vår miljö, eller på att 

vårt sätt att leva driver fram detta (a.a.).	  

Barn med autismspektrumstörning eller ADHD behöver ofta hjälp med att komma igång med 

en arbetsuppgift. Det är även viktigt med struktur för båda grupperna. Därför föredrar många 

barn med problematiken att jobba enskilt med läraren, och därför behövs också en bra 

anpassning av skolan. Skolan skulle behöva vara mer individuellt anpassad efter elevernas 

behov, än vad den är idag. Bättre samarbete mellan skolhälsovården, primärvården och skolan 

är att föredra (Haglund, et al., 2015).	  

Isaksson (2014) konstaterar att barn och ungdomar som har diagnostiserats med ADHD, har 

lägre kortisolnivåer än andra i samma ålder. Kortisol är kroppens hormon för att klara och 

hantera stress, och studien visar att barn med ADHD har upplevt fler negativa livshändelser. 
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Därmed ger resultatet av studien viktiga ledtrådar om hur ADHD och dess symptom kan 

utvecklas. Detta kan också tyda på att ADHD går i arv, men också att stressade närmiljöer har 

bidragit. Humphrey (2008) menar att en av de utmaningar som pedagoger kan möta när det 

gäller arbetet med barn med AST handlar om barnens svårigheter att förstå de regler som är 

oskrivna t.e.x i kommunikation, samspel och lekar. Att förstå kroppsspråk eller att man bör 

hålla visst avstånd till den person man kommunicerar med är inte självklart för barn med AST 

precis som regler i rollekar. Hos barn med AST är det heller inte ovanligt med en försenad 

talutveckling och vid avsaknad av alternativa kommunikationsformer uppstår ofta 

problemsituationer i det vardagliga samspelet.     	  

 

Warreyn, Van der Paelt och Roeyers (2014) pekar på det faktum att barn med AST behöver 

stöd för att utveckla sin förmåga att socialt kommunicera, då det inte är något de har med sig 

naturligt som andra barn till viss del har. Tidiga insatser i förskola och skola bör fokusera på 

att utveckla dessa kommunikativa förmågor genom tal och alternativa sätt att kommunicera. 

Dessa förmågor är inte något som man sitter och tränar frånskilt från vardagliga aktiviteter 

utan det är i leken som de kommunikativa förmågorna kan tränas på ett relativt naturligt sätt. 

Det är i lek som barn spenderar mycket tid och här är de kreativa och i behov av en 

fungerande kommunikativ förmåga (a.a.). En studie gjord av Hwang och Hughes (2000) hade 

som syfte att ta reda på om olika metoder i social träning ökade förmågan hos barn med AST 

att kommunicera och även deras förmåga till socialt samspel. Lärare som deltog i denna 

studie agerade vägledare och imiterade barnens lekar och aktiviteter för att bekräfta deras 

beteende. I studien framkom att de olika metoderna och programmen med direkt syfte att 

utveckla barnens sociala samspel ökade deras förmågor till att imitera och ta efter andra barns 

lekar och aktiviteter och på så sätt blev barnen med AST en naturlig del i verksamheten och 

sammanhanget.  

Yang och Rusli (2012) betonar också vikten av att barn med AST utvecklar sina sociala 

förmågor med hjälp av andra jämnåriga barn. Det är inte enbart pedagoger och andra vuxna 
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som utgör den viktigaste rollen för att inkludera dessa barn. Det är även de jämnåriga 

kamraterna som är viktiga. För att nå framgång gällande inkludering och samspel i sociala 

relationer är det just relationer med jämnåriga som poängteras var mest betydelsefullt. Yang 

och Rusli (2012) använder begreppet kamratförmedlande strategier och menar att dessa 

strategier gynnar alla elever. Precis som barn med AST utvecklar sina sociala förmågor tränar 

alla barn sina förmågor i att kommunicera på alternativa sätt t.ex. med tecken och att ta ansvar 

för att kamrater ska känna delaktighet och inkludering. Även om pedagoger i de allra flesta 

fall har goda intentioner när de stöttar barn i lek kan det snarare störa lekprocessen när de 

blandar sig i och försöker förmedla delaktighet (a.a.). Även Trembath, Balandin, Togher och 

Stancliffe (2009) lyfter fram vikten av inkludering av barn med AST i barngrupperna på 

förskolan. Genom att använda sig av alternativ kommunikation underlättar man i många fall 

för att barn med AST ska uppleva en känsla av inkludering i sociala sammanhang. Genom att 

hitta alternativa sätt att kommunicera kan barnen göra sig förstådda i lekar och samtal med 

sina kamrater. Detta är dock något som kräver tydlig struktur och mycket stöttning från 

pedagoger. Vidare menar Helmen Borge (1994) att det inte alltid bara har positiva effekter vid 

jämnårigas gemensamma träning på socialt samspel. Det är inte ovanligt att flera barn med 

liknande problematik dras till varandra och det i sin tur kan leda till att de förstärker varandras 

icke önskvärda beteende. Återigen nämns vikten av pedagogers närvaro och samverkan i det 

sociala samspelet för att det ska gynna barnen med beteendeproblematik (a.a.). Utan 

vuxenstöd i leken kan dock problematiska situationer uppstå för barn med AST och 

pedagogers utgångspunkt bör vara delaktighet med rätt verktyg för att alla barn ska känna 

inkludering och sammanhang (Warreyn et al. 2014). 

Enligt Linton (2015) har personal på skolor en viss motvilja att inkludera elever med AST i 

den ordinarie klassen. Det är främst elevvårdspersonal och rektorer som uttrycker detta i 

större utsträckning än vad lärare gör. Det krävs mer utbildning bland personal om hur man på 

bästa sätta arbetar för inkludering och på så vis skapar större möjligheter att leva upp till 

styrdokumenten där det framgår att alla elever ska vara en del av en helhet. Det visar sig att 
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lärare med nyare lärarutbildning har mer fokus på att anpassa undervisningen och miljön 

medan lärare med äldre utbildning har större fokus på elevens själva funktionsnedsättning 

(a.a.). 	  

2.3.2	  Miljöns	  betydelse	  

Graham (2008) konstaterar att strukturen för elever med ADHD fungerar för alla elever i 

klassrummet, då alla är hjälpta av det strukturerade. Hon har granskat metoder som är 

framgångsrika för att stötta elever med ADHD. Som en faktor är miljön i klassrummet något 

som alla gynnas av och det är inte självklart att man behöver plockas ut ur klassrummet för att 

få sina behov bemötta på optimalt sätt. Nivån på undervisningen ska inte sänkas, utan miljön 

kan behöva att ändras för att barnen ska känna sig delaktiga. En lärares uppgift är att hjälpa 

eleverna att tro på sig själva (a.a.). 	  

Det kan vara ansvarsbefriande för lärare och föräldrar när en diagnos sätts på en elev 

(Graham, 2008). Även om en diagnos sätts finns det dock inte ett färdigt sätt att bemöta 

eleverna på, utan det finns flera. Däremot kan det finnas generella sätt som kan fungera för 

alla. Lärare vill många gånger ha utredning för elever som visar symptom, men om barnen 

ställs inför en utredning med frågeställningen ADHD kan vara beroende av vilken lärare de 

har och dennes förmåga att relatera symptom till orsak. Läraren utgör således en viktig del när 

det gäller arbetet att hitta rätt strategier och verktyg. Beroende på uppfattningar gällande vems 

ansvaret är kan en lärare se det som ansvarsbefriande att lämna över ansvaret till annan 

expertis. Det i sin tur kan leda till att lärare blir av uppfattningen att det inte är 

undervisningsmetoderna som behöver förändras utan snarare att barnet är bärare av problemet 

och är därmed den som ska förändras eller anpassa sig (a.a.).  

Thuvesson (2007) vill belysa hur skolmiljön bör utformas för att inkludera alla med nedsatt 

orienteringsförmåga, alltså de elever som har koncentrationssvårigheter. Hans fokus ligger på 

elever med bland annat ADHD och AST. Faktorer som bör ses över när man arbetar med 

skolmiljön och klassrumsmiljön är ljudnivån, för mycket eller avsaknad av dagsljus, 
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klasstorleken, antal pedagoger, lärmetoder, en till en-undervisning, möjlighet till rörelse och  

vilken placering man har. När eleverna får arbeta oberoende av andra har det visat sig ha 

positiv inverkan framför allt för elever med AST. Det finns dock fortfarande brister i 

kunskaper gällande hur miljöfaktorer påverkar elever i klassrummet. När det gäller byggnader 

finns riktlinjer för rörelsehindrade och även de med nedsatt syn/hörsel. När det handlar om 

nedsatt orienteringsförmåga finns däremot inga riktlinjer för hur miljön ska utformas. Dock 

går det att förbättra koncentrationsförmågan om miljön utformas på ett sätt som tar hänsyn till 

elevernas behov och förutsättningar (a.a.). Enligt Kos, Richdale & Hay (2006) är klassrummet 

en av de mest utmanande miljöerna att vistas i för barn med ADHD. Denna miljö är i många 

fall utformad på ett sådant sätt att alla eleverna måste bete sig och anpassa sig på samma sätt 

vilket är en stor svårighet dels för barn med ADHD och även AST. Kos et al.(2006) menar att 

det är en ålderdomlig och omodern miljö som inte följt med i utvecklingen med individer med 

många olika behov och förutsättningar. Det är därför av stor vikt att mycket fokus läggs på att 

anpassa klassrumsmiljön utifrån de individer som ska vistas hela dagar i detta rum. 

Anpassningarna kan vara enskild plats, extra ljuddämpad arbetsplats, plats med extra 

belysning, rymligare platser med färre störande saker runt omkring och mer avskalade ytor. 

Om dessa anpassningar av miljön görs kommer troligen flera elevers svårigheter relaterade till 

ADHD och AST, till viss del minska i omfattning (a.a.).  	  

Vakil, Welton, O ́Connor och Kline (2008) tar upp förekomsten av att barn med AST i relativt 

stor utsträckning går i vanliga skolor tillsammans med andra kamrater och vilka krav det 

ställer på de undervisande lärare. Vikten av ett bra team som arbetar i och med gruppen, är 

stor och för att nå ett lyckat resultat behöver dessa lärare arbeta utifrån beprövad forskning 

med att ge tydliga instruktioner för att eleverna ska ges möjligheter att utveckla sina sociala 

färdigheter. Metoder för att öva detta kan dels vara sociala berättelser och ritprat där man 

samtalar om hur man konkret kan och bör agera i olika sociala relationer. Som pedagog är det 

viktigt att vara närvarande och vägledande i rollekar för att ge förutsättningar för barn med 

AST att kunna vara delaktiga i dessa lekar. Wong och Kasari (2012) lyfter de brister som 
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finns när det gäller förskolepedagogers bemötande av barn med autism. Det behov av träning 

i lek och att dela sin uppmärksamhet i socialt samspel tillgodoses inte som det bör och 

behovet av att utbilda förskolepersonal i detta är stort. Även miljön lyfts fram som mycket 

viktig och genom ett gott samarbete mellan pedagoger och föräldrar kan en god miljö 

utformas för att vara lämplig för barn med AST. Det kan t.ex. handla om en lugn och avskalad 

miljö som är förutsägbar och tydlig. För en lyckad inkludering kan vikten av en anpassad 

fysisk miljö inte påtalas för mycket. Yttre stimuli som oväntade ljud och störande ljus bör 

begränsas och delaktigheten hos dessa barn ökar med hjälp av bilder och scheman över 

rutiner, dagliga aktiviteter och kommande händelser. Visuellt stöd är något som tilltalar 

många barn, både med och utan AST, och det öppnar upp för möjligheter att vara en del av ett 

sammanhang (a.a.).    

Enligt Garner et al. (2013) är en svårighet gällande beteendeproblematik det faktum att det 

yttrar sig olika hos olika barn och samtidigt uppfattas beteende väldigt olika hos olika 

mottagare. Det beteende hos en elev som på en skola upplevs som mycket problematiskt kan 

hos en annan skola upplevas som ett barn som testar systemet eller är i behov av tydligare 

gränser. Detta kan i sin tur till stor del bero på att pedagoger som ska vara professionella inte 

har kontroll över systemet och organisationen. Rutiner och riktlinjer kan också vara en 

bakomliggande orsak till varför beteende upplevs olika av olika personer (a.a.). 	  

Viktiga frågor som pedagoger bör ta ställning till handlar om dagens skola verkligen är 

utformade med lärmiljöer som möter alla barn och deras behov och förutsättningar (Garner et 

al., 2013). Det är vanligt att pedagoger och personal i skola antar att det är så utan att 

verkligen reflektera över det. Skolan i dag måste ta hänsyn till den tekniska utvecklingen i 

samhället och vara medvetna om att dagens skolelever blir påverkade av all media och det i 

sin tur kräver ett visst bemötande från pedagoger (a.a.). Det är viktigt att de pedagoger som 

arbetar med barn med AST och liknande beteendeproblematik lägger stort fokus för att skapa 

ett tillåtande och glatt förhållningssätt vid samspel med barnen och när pedagoger är delaktiga 

i barns lekar. Detta har visat sig ha stor inverkan på hur barnen sedan agerar när de interagerar 
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med varandra. Att pedagogers sätt att vara, speglar barns beteende och stöttar dem i det 

sociala samspelet med jämnåriga är en framgångsfaktor som kan upplevas självklar, samtidigt 

som dess effekter lätt förringas och att pedagoger till viss del inte inser hur stor inverkan deras 

egna förhållningssätt har på barnet i det sociala samspelet (Corsaro, 1997). 

2.3.3	  Specialpedagogens	  roll	  

Enligt Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) är begreppet barn i 

behov av särskilt stöd delvis socialt konstruerat och delvis baserat på barns egenskaper. De 

uppfattningar personal har om vad som anses vara ett barn i behov av särskilt stöd kan 

påverka de metoder och verktyg som erbjuds till dessa barn. Även om begreppet har använts 

länge, saknas kunskap om hur stödet ges till barnen. Miljön kan ha stor betydelse för hur 

personal definierar barn som har ett särskilt behov.	  Om personalen är försedda med bra stöd 

kan de fokusera mer på hur man kan involvera barn i ordinarie verksamhet än på att hitta sätt 

att avsätta tid för individuella aktiviteter som kan utesluta barnet. Detta gör också att 

kvaliteten i förskolemiljön kan upprätthållas (a.a.).  

Lindqvist (2013) presenterar en studie som genomfördes med syftet att ta reda på vilken roll 

specialpedagogen har i förskola och skola, enligt de olika yrkesgrupper som är verksamma 

där. Resultatet visar att övervägande del av den personal som arbetar i förskola och skola 

anser att specialpedagogen ska arbeta med specialundervisning med individuell inriktning mot 

de som är i behov av det. De specialpedagoger som deltog i studien menar dock motsatsen, att 

de ska arbeta med skolutveckling. Utifrån det faktum att uppfattningarna var så olika drogs 

slutsatsen att det handlar om att specialpedagogens roll i skolan är relativt ny och 

specialpedagogutbildningen bygger på att förbättra för de elever som är i behov av särskilt 

stöd. Därmed har specialpedagogerna ett relationellt perspektiv och de ser elevernas 

svårigheter i relation till utformning av undervisning och miljö. I och med detta läggs även 

ansvaret över på lärarna som då ska ha en större del i arbetet med särskilt stöd till elever i 

behov. I studien medverkade även skolledare och här fanns en skillnad mellan ledare på 
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förskola och i grundskolan. Skolledare på förskolor menade i större utsträckning att 

specialpedagogen ska arbeta med organisationsutveckling, medan ledare på grundskolor 

främst menade att specialpedagogen ska arbeta med individuell specialundervisning. Dessa 

olika uppfattningar skapar viss oenighet i förskolan och skolans värld och det är en komplex 

fråga om vem som ger och ska ge vilket stöd till vem (a.a.).	  

3	  TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  
Det finns olika sätt att se på lärande beroende på vilket teoretiskt perspektiv man utgår ifrån.  

I denna studie valdes det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt. Enligt Säljö (2014) 

skapade Lev Vygotskij på tidigt 1900-tal teorier om lärande och samspel. Den sociokulturella 

teorin har som utgångspunkt att allt lärande är en del av ett större sammanhang. Känslor och 

beteende kan alltid förklaras utifrån den sociala påverkan som en individ utsätts för. Bråten 

(1998) menar att barn utvecklas genom samspel och stöd i dialogen. Undervisning och stöd 

från pedagoger är av stor vikt för att barnet ska utvecklas mentalt. 	  

De sociala verktyg som ett barn tar till sig får barnet främst genom social interaktion i 

hemmet (Säljö, 2014). Därefter är förskola och skola den viktigaste parten och benämns 

därmed som den sekundära socialisationen. Vidare skiljer Vygotskij på vad ett barn kan själv 

och vad det kan i samverkan med vuxna eller med andra barn.	  När människor kommer i 

kontakt med varandra utbyter de erfarenheter och upplevelser med varandra och på så sätt 

uppstår nya kunskaper. Barn blir delaktiga i varandras och vuxnas erfarenheter genom att 

kommunicera och samspela. Genom det som ett barn upplever och iakttar i sin omgivning 

skapar det sig en uppfattning om hur det bör och ska agera (a.a.).  	  

Ytterligare perspektiv som är utgångspunkt i denna studie är ett av de framskridande 

perspektiven inom specialpedagogisk forskning, nämligen det relationella perspektivet. Enligt 

Persson (2008) ses specialpedagogiska insatser ur detta perspektiv som en sammanvävd del 

av alla de pedagogiska insatser som görs i vardagen. Fokus ligger på relationer och 

kommunikationer. Det är det som händer i mötet mellan personer som är avgörande och det är 
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när olika fenomen möts i en undervisningsmiljö som skolsvårigheter kan uppstå (a.a.). De 

förutsättningar som skapas för elever kan påverkas av den miljön de befinner sig i. Samtliga 

pedagoger som arbetar med en elev har ett specialpedagogiskt ansvar och att arbeta med 

långsiktiga lösningar. Specialpedagoger ska ge det nödvändiga stödet till övriga pedagoger 

som i sin tur ansvarar för att alla barns behov tillgodoses (Aspelin 2013).	  	  

Specialpedagogikens relationella perspektiv har vuxit fram allt mer de senaste 15 åren där 

man intresserar sig för vad som sker människor emellan vid olika former av möten (Persson, 

1998). Utifrån ett relationellt perspektiv ses bland annat specialpedagogiska aktiviteter som en 

sammanflätad del av aktiviteter som utförs inom den allmänna pedagogiken. Fokus ligger på 

relationer, kommunikation och interaktion. Vad som händer i mötet mellan människor blir 

avgörande (a.a.). Således uppstår skolsvårigheter när olika fenomen möts i 

undervisningsmiljön (Persson, 1998; Persson, 2008). Utifrån ett relationellt perspektiv blir 

lärarens undervisning och förhållningssätt såväl som lärandemiljön viktig då skolsvårigheter 

förklaras. Barnets förutsättningar ses i relation till miljön och miljön kan påverka dennes 

förutsättningar. Ansvaret för specialpedagogiska aktiviteter delas av samtlig pedagogisk 

personal i förskola/skola och långsiktiga lösningar är att föredra. Specialpedagogisk 

kompetens ses som kvalificerad hjälp som erbjuds lärarna. De ska sedan ha möjlighet att 

planera undervisningen så att alla barns behov kan tillgodoses (Persson, 1998).  

Motsatsen till det relationella perspektivet anses vara det kategoriska perspektivet som 

härstammar från medicinen och innebär att man utgår från att svårigheterna finns hos 

individen och kan då åtgärdas genom att man kompenserar för svårigheterna (Persson, 1998).  

4	  METOD	  
Denna studie genomfördes med en kvalitativ forskningsansats då forskningsfrågorna främst 

besvarades med frågor om hur pedagoger tänker beskriver sitt bemötande av barn med 

beteendeproblemtik. 	  
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4.1	  Forskningsansats	  
Syftet med studien var att undersöka och analysera hur pedagoger i förskola och skolans 

tidigare år beskriver sitt bemötande av barn/elever med beteendeproblematik som förknippas 

med AST och ADHD. Studien bedrevs med en kvalitativ forskningsansats, då kvalitativ 

forskning kan ge övertygande beskrivningar och kvalitativa intervjuer kan förse oss med djup 

kunskap om vår samtalsverklighet (Kvale & Brinkmann, 2014). Det kvalitativa synsättet 

riktar sig mot individen jämfört med en kvantitativ studie som har som syfte att få fram en 

objektiv verklighet (Backman, 2016). Frågor som ställs riktar sig till hur individen tolkar och 

formar sin verklighet. I den kvalitativa forskningsansatsen ligger fokus på förlopp och 

processer snarare än produkt och resultat. Enligt Denscombe (2009) påverkar forskarens 

förförståelse de perspektiv som tas och tolkningar som görs, och därmed influeras resultatet 

av de personer som genomför studien. För att kunna tolka fenomen och företeelser på ett så 

omfattande sätt som möjligt intar forskaren olika perspektiv och jämför olika delar i studien. 

Det kan ses som en tillgång för resultatet. Stukat (2011) menar dock att det även har fått kritik 

då kvalitativa studier ibland betraktas som alltför subjektiva.	  

4.2	  Metodansats	  
I studien fördes en hermeneutisk tolkning, som innebär att fokus ligger på att tolka och förstå 

olika fenomen (Fejes & Thornberg, 2014). Datainsamlingsmetoden, som var 

fokusgruppsamtal (för djupare beskrivning av fokusgruppsamtal se punkt 4.4.), var lämplig då 

det gav ett stort talutrymme åt deltagarna utan att moderatorn styrde samtalet åt ett särskilt 

håll. Eftersom forskningsfrågornas syfte var att lyfta fram pedagogers beskrivningar, 

önskemål och erfarenheter, ansåg vi att fokusgruppssamtal var en lämplig metod för att kunna 

förstå och tolka fenomenet bemötande av elever med beteendeproblematik. 	  

4.3	  Urval	  	  
Vi genomförde fyra fokusgruppssamtal med totalt 22 pedagoger för att samla in ett tillräckligt 

underlag för analys. Datainsamlingen genomfördes på fyra olika förskolor och skolor i tre 
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olika kommuner. En förskola och en skola i samma medelstora kommun, en förskola i en 

mindre kommun och en skola i en annan mellanstor kommun. Urvalet gjordes för att få större 

spridning i resultatet och för att inte riskera att de olika förskolornas och skolornas profilering 

och arbetssätt påverkades av varandra. Ett medvetet val var även att låta en förskola och en 

skola vara fristående, medan de andra två var kommunala, då de olika förutsättningarna för 

specialpedagogiska insatser kan variera beroende på detta, enligt vår uppfattning.	  

Lärarna som valdes ut har varit verksamma i förskolan eller skolans tidigare år i varierande 

omfattning. Då det inte fanns tillräckligt med legitimerade lärare på förskolorna deltog även 

barnskötare eller personal med annan pedagogisk utbildning. Därmed blir samlingsbegreppet 

för deltagarna pedagog.	  

4.4	  Datainsamlingsmetod	  
Vid genomförandet av denna studie användes fokusgruppssamtal som datainsamlingsmetod. 

Enligt Wibeck (2010) beskrivs definitionen av fokusgrupper som en forskningsteknik för att 

samla in data genom gruppinteraktioner. Utgångspunkten för urval till fokusgrupper är att alla 

deltagarna är intresserade av ämnet samt att de har någon gemensam karakteristika, t.ex. kön, 

ålder eller utbildning (a.a.). I fallet för denna studie var den gemensamma nämnaren att 

deltagarna var pedagoger och arbetade inom förskola, alternativt skolans tidigare år. 

Fokusgrupper är en form av gruppintervju men därmed inte sagt att alla gruppintervjuer är 

fokusgrupper (Kvale & Brinkman, 2014). Det som utmärker en fokusgrupp är just att det som 

diskuteras i gruppen är ett ämne som är förutbestämt av forskaren. Denna form av 

gruppintervjuer genomförs oftast med 6-10 personer per grupp och en moderator som leder 

intervjun. Moderatorn har till uppgift att skapa en stämning och atmosfär som gör att 

gruppmedlemmarna känner sig trygga i att ge personliga åsikter i ämnet. Målet med en 

fokusgrupp blir därmed inte att uppnå någon form av konsensus utan att få fram olika 

uppfattningar i den aktuella frågan. I fall då känsliga ämnen berörs kan det bli lättare att få 

fram personers åsikter och uppfattningar när man genomför samtalet i grupp då många kan ha 
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lättare att uttrycka sig när flera personer uttalar sig om samma saker (a.a.). 	  

Enligt Wibeck (2010) finns många fördelar med fokusgrupper. Deltagarnas eventuella sociala 

hämningar kan lättas upp vid samtal i en grupp med ett tryggt klimat. Deltagarna kan stötta 

varandra och det kan leda till att alla blir delaktiga i samtalet. Vidare kan deltagarna ställa 

frågor till varandra under samtalet och därmed utvecklas deras tankar i ämnet. Fokusgrupper 

ses därmed ha betydelse för deltagarna i gruppen då de får göra sin röst hörd och reflektera 

över sina tankar inom det aktuella ämnet. Ytterligare en fördel är att forskaren kan studera hur 

deltagarna förstår och förhåller sig till ett ämne och även se hur de skapar mening till det 

ämnet som diskuteras. En nackdel med fokusgrupper kan vara att en eller flera deltagare kan 

sväva bort från ämnet och drar då med sig flera. Deltagarna kan även komma att avbryta 

varandra vilket kan hämma vissa att få uttrycka sina tankar. En annan nackdel är att 

moderatorns roll kan ta överhand istället för att samtalet och diskussionerna styrs av 

deltagarnas frågor och samtal. Detta kan dock undvikas genom att man genomför 

ostrukturerade fokusgrupper där deltagarna i största möjliga utsträckning får samtala med 

varandra istället för med moderatorn (a.a.). En av anledningar till att fokusgrupper valdes till 

denna studie, var för att vi ansåg att respondenterna kunde uttala sig i större utsträckning när 

de fick föra en dialog med andra pedagoger, jämfört med vad som kunde förväntas göra vid 

enskilda intervjuer. De fokusgruppssamtal som genomfördes var ostrukturerade, vilket gjorde 

att vi i största möjliga utsträckning kunde få respondenternas uppfattningar och tankar om 

ämnet som de samtalade om, utan att vi som samtalsledare styrde samtalet. Självfallet fanns 

nackdelar, precis som ovan beskrivet. Dock ansåg vi att denna metod var den som gav så 

fyllig information som möjligt för att uppnå syftet. 

Vid genomförandet av fokusgrupperna användes ljudupptagning istället för att skriva ner vad 

som sas. Detta för att man lätt går miste om viktig information om inte ljudupptagning görs 

(Denscombe, 2009). Tack vare ljudupptagningen kunde vi sedan transkribera ordagrant vad 

som sades och istället för att koncentrera oss på att anteckna kunde vi aktivt lyssna när 

pedagogerna diskuterade. Vid sidan av ljudupptagningen hade vi även utrustning för att kunna 
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göra vissa stödanteckningar, för att lättare kunna veta vem det var som sa vad när vi sedan 

lyssnade och transkriberade. Vid användandet av ljudupptagning är det av stor vikt att få till 

en naturlig stämning så att inte deltagarna påverkas eller till och med hämmas av 

ljudupptagningen (a.a.).  

4.5	  Validitet	  och	  reliabilitet	  	  

Validiteten undersöker studiens relevans och huruvida den uppfyllts i genomförandet. 

Reliabilitet behandlar istället mätinstrumentets duglighet (Stukát, 2011). Wibeck (2010) tar 

upp faran att någon eller några deltagare i en fokusgrupp inte talar sanning utan istället 

påverkas av övriga deltagare. Vi var medvetna om denna problematik och hade den i 

beaktande när datan analyserades och bearbetades. Vi försökte även undvika denna 

problematik genom den blankett (bilaga 2) som deltagarna fick fylla i enskilt efter genomfört 

fokussamtal. I formuläret fick de framföra sina åsikter och göra sin röst. 	  

En studie anses ha hög reliabilitet om det finns tillräckligt och tydligt presenterat hur studien 

har genomförts så att en annan forskare kan genomföra studien och få fram likvärdigt resultat 

(Wibeck, 2010). Man kan försäkra sig om att materialet kan analyseras och bearbetas av 

någon annan genom att använda ett kodsystem som flera kan använda sig av. För ökad 

reliabilitet bör flera forskare, oberoende av varandra, koda materialet och därefter analysera 

det för att se om de har analyserat likvärdigt (a.a.). Tack vare att vi är två författare fanns 

möjligheten att göra ett kodsystem som vi båda kontrollerade och tolkade, både var och en för 

sig och därefter tillsammans. På så vis ökar reliabiliteten för studien och materialet blir 

tydligare att förstå och analysera för ytterligare forskare som vill genomföra studien på nytt. 	  

När deltagarna får ta del av transkriptionen, i efterhand, ökar chansen att informationen som 

samlats in uppfattats på rätt sätt (Denscombe, 2009). Därför fick respondenterna möjlighet att 

läsa och godkänna transkriptionerna. Därutöver erbjöds de att förtydliga eller förändra sina 

påståenden om de ansåg att risk för feltolkningar förelåg. 	  
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Wibeck (2010) menar att resultaten från fokusgrupper inte kan användas för att göra 

statistiska generaliseringar, vilket heller inte var syftet med denna studie. För att kunna dra 

generella slutsatser är det nödvändigt att genomföra denna studie i betydligt större omfattning. 	  

4.6	  Forskningsetiska	  principer	  
En viktig aspekt av en vetenskaplig studie är huruvida den uppvisar god etik (Larsson, 2005). 

Förutom att uppnå god kvalitet med studien, är också vikten av god forskningssed värd att 

nämnas. Individskyddskravet, som innebär att individer inte får kränkas eller förödmjukas, 

måste vid all forskning vägas emot samhällets krav på forskning (Vetenskapsrådet, 2011, 

2002). Eftersom alla medverkande personer tillfrågades, via missivbrev (bilaga 1), och 

informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt, samt att de när som helst hade rätt att 

avbryta sin medverkan, uppfylls informationskravet som är en av de fyra forskningsetiska 

principerna man måste ta hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna ska även ge sitt 

samtycke till att delta, vilket de fick chans att göra genom det samtal vi gjorde med 

rektor/förskolechef inför intervjuerna, före datainsamlingens början. Då bestämdes även tid 

och plats så deltagarna fick möjlighet att själva förfoga över sin medverkan. På så vis uppfylls 

även samtyckeskravet (a.a.). Konfidentialitetskravet som garanterar deltagarnas anonymitet 

och säkerhet (a.a.) uppfylls genom att identifieringen av deltagarna är omöjlig, då både 

personer och förskolor fingerades i alla dokument. Dokumenten är inlåsta där obehöriga ej har 

tillträde. Naturligtvis har materialet enbart nyttjats till det som deltagarna givit sitt samtycke 

till, och därmed uppfylls också nyttjandekravet (a.a.). De samlade etiska kraven på hur god 

forskning bör bedrivas kan sägas uttrycka vad god forskningssed är (Vetenskapsrådet, 2011). 

	  

4.7	  Dataanalys	  	  
Utifrån det som framkom vid samtalen var det gruppens tankar och åsikter som lyftes fram. 

Det var inte den enskilda individers tankar som var i fokus, utan arbetslagets beskrivningar 
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om bemötande, varför också fokusgruppssamtal valdes som metod och inte intervjuer. Det 

som analyserades var pedagogernas ambitioner snarare än deras sanningar. Genom att 

kategorisera och tolka kunde vi göra en sammanställning av analysen (Fejes & Thornberg, 

2014). Den röda tråden i fokusgruppssamtalen var studiens frågeställningar och utifrån 

forskningsfrågorna lyftes gruppens tankar om det aktuella ämnet fram.  

Efter att fokusgruppsamtalen genomfördes var första steget att transkribera samtalen och i 

samband med det gjordes även en sammanfattning av varje samtal. Transkriberingarna och 

sammanfattningarna lästes igenom upprepade gånger och med hjälp av markeringspennor 

markerades intressanta kommentarer och uttalanden. Dessa användes sedan som nyckelord i 

det fortsatta arbetet med att hitta gemensamma uppfattningar hos pedagogerna. Även citat 

markerades för att kunna titta på om liknande citat förekom flera gånger. Nyckelorden 

kopplades samman med studiens frågeställningar och underrubriker för det fortsatta 

analysarbetet blev därför bemötande av barn med beteendeproblematik/ ADHD/ AST, där vi 

sorterade in pedagogernas allmänna uppfattningar om ämnet. Rubrikerna framgångsrika 

strategier och önskemål om specialpedagogisk stöd användes sedan för att sortera in 

övergripande tankar om dessa två områden. Dessa rubriker användes sedan vid presentationen 

av resultatet. Intressanta olikheter observerades också i materialet trots att det främst var 

gemensamma uppfattningar som var i fokus vid analysen.  

Vid presentationen av resultatet valde vi att inte använda oss av citat från enskilda pedagoger. 

Anledningen till detta var att vi ville presentera pedagogernas gemensamma tankar och 

genom citat från enskilda pedagoger ansåg vi att vi istället fokuserade enbart på en persons 

åsikter.  

4.8	  Utprövning	  av	  metod	  
Med anledning av att fokusgrupper användes i studien, testades denna metod tidigare för att 

kunna utvärdera och eventuellt förändra vårt upplägg inför de då kommande 

fokusgruppssamtalen. Vid genomförandet var fem personer närvarande. Frågorna som 
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ställdes handlade om hur elevhälsan arbetar med elever som visar på svårigheter inom 

spektrumet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det som fungerade bra var att 

deltagarna var väl bekanta med varandra och upplevdes öppna och trygga med varandra. 

Många tankar framfördes och det blev många diskussioner. Det som upplevdes som en 

svårighet, med tanke på att denna grupp var väl bekanta med varandra, var att de hade lätt för 

att sväva bort från ämnet och börja prata om många andra ämnen som var aktuella på 

arbetsplatsen. Här insåg vi att vår uppgift som samtalsledare blev att styra tillbaka deltagarna 

till vårt valda ämne. 	  

Samtycke diskuterades inför genomförandet av fokusgruppssamtalet, samt syftet med 

övningen. 	  

4.9	  Fördelning	  av	  arbetet	  
Inför fokussamtalen delades arbetet upp genom att söka och få tag på möjliga skolor och 

förskolor där samtalen kunde genomföras. Frida kontaktade förskolor och Anna-Karin 

kontaktade skolor. Två av de fyra samtalen genomförde båda tillsammans och sedan gjordes 

varsitt samtal på egen hand.	  

Vi transkriberade två samtal var och skrev en sammanfattning av respektive samtal. Därefter 

läste vi igenom varandras transkriberingar och sammanfattningar och gjorde en gemensam 

analys av det insamlade materialet, som också beskrivs i dataanalysen.	  

Under arbetets gång samarbetade vi med samtliga delar i studien och båda två var lika 

delaktiga i de olika momenten.  

5	  RESULTAT	  
Nedan följer en presentation av studiens resultat utifrån genomförda fokusgruppsamtal, med 

syfte att presentera pedagogernas beskrivningar av deras bemötande av barn/elever med 

beteendeproblematik. Vi har valt att lägga fram resultatet som gemensamma uppfattningar 
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och uttalande hos pedagogerna, utan att presentera enskilda pedagogers beskrivningar genom 

citat. Vidare presenteras pedagogernas uppfattningar om specialpedagogiskt stöd i arbetet 

med detta. Resultatet redovisas utifrån de frågeställningar studien har. För att ge en bild av 

hur de olika grupperna såg ut vid samtalen, inleds avsnittet med en kort	  presentation av 

pedagogerna, förskolorna och skolorna. 

5.1	  Presentation	  av	  deltagare	  	  

Den privata förskolans fokusgrupp bestod av tre förskollärare varav en är förskolechef på 

halvtid. Fler kunde inte medverka då tiden för samtalet var under dagtid när personal 

behövdes i barngruppen. Förskolan är ett föräldrakooperativ och hade vid samtalstillfället 37 

barn fördelat på två avdelningar. Förskolechefen och den ena förskolläraren har varit 

utbildade sedan 1985, då de också startade förskolan. Den tredje förskolläraren har en 

bakgrund som sjuksköterska men bytte bana och är nu utbildad förskollärare sedan sju år. 

Den kommunala förskolans fokusgrupp bestod av en personalgrupp på sju st, varav en 

förskolechef som inte arbetar i barngruppen samt två utbildade förskollärare. Den ena sedan 

1984, och den andra sedan tre år tillbaka. Tre stycken är utbildade barnskötare, också med 

olika lång erfarenhet inom yrket. En sedan 1980, en sedan 1984 och den tredje är tämligen ny 

inom förskolan. Den sista kandidaten var vid samtalstillfället vikarie på förskolan. Förskolan 

har två avdelningar, en för småbarn och en för tre-fem år. 

Den fristående grundskolan har ca 800 elever från förskoleklass till åk 9. Arbetslaget som 

deltog i fokusgruppssamtalet arbetar i åk 1 och 2. I samtalet deltog 3 lärare från åk 1, 2 lärare 

från åk 2 samt 2 fritidspedagoger som arbetar i de båda årskurserna under skoldagen och på 

eftermiddagarna. Tre av lärarna har arbetat som lärare i 5-8 år medan de andra två har arbetat 

10-15 år. Fritidspedagogerna är båda två nya i yrket med 3 år på arbetsplatsen, som också är 

deras första arbetsplatser som pedagoger.  

Den kommunala grundskolan har ca 450 elever. 5 pedagoger deltog i fokusgruppsamtalet 
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varav en lärare, två förskollärare och två fritidspedagoger. Både läraren och de två 

förskollärarna har mellan 20-25 års erfarenhet i yrket och de två fritidspedagogerna har 

arbetat 10 respektive 1 år. Alla arbetar i förskoleklass och åk 1.  

5.2	  Bemötande	  av	  barn	  med	  beteendeproblematik/	  ADHD/	  AST	  

I alla fokussamtal lyfte pedagogerna fram att de har haft flera barn med beteendeproblematik 

och utåtagerande problematik, och samtliga arbetslag menade att de har viss eller stor 

erfarenhet av att arbeta med dessa barn. Gemensamt var också att de uppfattade att dessa barn 

har ökat i antal under åren, samt att orsakerna kan vara många. Flera arbetslag tog upp det 

stressade samhället, hårt arbetande föräldrar, större barn- och elevgrupper och full fart hela 

dagar som rimliga orsaker till varför problem med uppmärksamhet och utåtagerande hos barn 

har ökat.	  

Personaltäthet och god kommunikation var två faktorer som lyftes fram flera gånger i alla fyra 

samtal, i synnerhet personaltätheten. Genom att det finns flera pedagoger i närheten 

underlättar det när strategier ska hittas för att kunna bemöta barn som utmanar. På den 

kommunala förskolan har halva arbetslaget mer än 30 års erfarenhet inom förskolan och de 

menade att de ser en stor skillnad nu jämfört med då, när det gäller bemötandet. Förut skulle 

alla barn passa in i samma mall och man tystade ner och försökte forma om dem. Idag har de 

mer kunskap och vet att alla barn är olika och har olika behov, och istället strävar de efter att 

möta barnen där de befinner sig. På den fristående förskolan var de måna om små barngrupper 

och även där kunde de jämföra nu och då. När de förut hade 10 barn på tre personal, menade 

de att det säger sig självt att barn med beteendeproblematik inte fanns i lika stor utsträckning, 

och bemötandet gentemot dessa barn var inte lika krävande som det kan vara idag. I de 

mindre barngrupperna kunde mer tid läggas på bemötandet av alla barn och därmed 

förebyggdes många situationer som kan uppstå i en större barngrupp likt dagens, där de 

upplevde att de inte hinner med att bemöta och fånga upp på samma sätt.  
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Samverkan vid övergångar från förskola till skolans värld poängterades på den privata 

förskolan och på de båda skolorna. Detta för att underlätta, spara tid och ge förutsättningar att 

bemöta barnen på optimalt sätt. Samverkan mellan avdelningar på förskolan och 

verksamheter inom skolan nämndes också, och hur viktigt det är att all personal som arbetar 

med barnen vet om deras styrkor och svagheter för att kunna bemöta de på ett sätt som 

fungerar för att förebygga problemsituationer. På friskolan tog de upp samverkan mellan 

skola och fritids. Barnen spenderar ofta tid i båda verksamheterna och vikten av samarbete 

blir då mycket viktigt. 	  

	  

	  

Arbetslagen i grundskolan uttryckte en enighet om att vissa elever som utmanar behöver 

bemötas på ett lugnt sätt för att problemsituationer ska kunna förebyggas. De såg det inte bara 

som ett tufft jobb utan lyfte även fram det utmanande och intressanta arbetet med dessa 

elever, och hur spännande det är att följa deras utveckling och resa.	  En oro uttrycktes dock för 

hur det ska gå för de nuvarande elever i förskoleklass och årskurs 1 som har goda resurser i 

form av många pedagoger runt sig, när de väl kommer högre upp i årskurserna och 

personaltätheten minskar ytterligare. 	  

	  

Att bemöta varje barn utifrån den person de är, att visa respekt och förståelse, var något som 

arbetslagen såg som en självklarhet. I grunden handlar bemötande för pedagogerna om att ta 

emot och att vara mot dessa barn, som mot vilket annat barn som helst. Samtidigt som alla 

elever har olika behov, har alla behov av att bli sedda och accepterade för sin personlighet.  

 

5.3	  Framgångsrika	  strategier	  

Strategier som lyftes fram som lyckade för att bemöta barnen var bland annat att ha en god 

dialog med elev och vårdnadshavare med jämna mellanrum. Genom kontinuerliga 

avstämningar med varandra kan alla som arbetar med eleven hitta rätt strategier för att barnen 
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och eleverna ska lyckas och må bra i förskolan och skolan. Pedagogerna i samtliga grupper 

belyste vikten av att ha en god kommunikation med barnens föräldrar och skolornas 

pedagoger tog upp att man exempelvis lättare kan arbeta med belöningssystem som motiverar 

eleverna om de vet att belöningar kan ges både i skolan och i hemmen. Vissa barn behöver 

direkt belöning medan andra kan ges belöning på helgen efter en lyckad vecka i skolan. En 

dialog med eleven på en nivå anpassad efter dess ålder och förutsättningar lyfte ett av 

arbetslagen i skolan fram som A och O för att komma framåt i arbetet. Elevernas tankar och 

åsikter glöms ofta bort i sammanhanget och risken blir då stor att man pratar över huvudet på 

dem. Genom att ha med eleverna i arbetet öppnas nya möjligheter och de känner sig delaktiga 

och lyssnade på. Att använda sig av korta pauser för att förebygga att eleverna blir trötta eller 

tappar motivationen och därmed får aggressionsutbrott, lyftes fram som effektivt för en bra 

undervisningssituation, av arbetslagen på skolorna. Pedagogerna på friskolan talade även om 

seriesamtal och sociala berättelser som en metod att bemöta elever som ofta agerar impulsivt 

eller socialt oacceptabelt i relationer med jämnåriga. Även ritprat och känslobilder använder 

sig vissa pedagoger av för att utveckla elevernas förmågor gällande det sociala samspelet.   

 

På en av skolorna tog pedagogerna upp att bra strategier även kan handla om tekniska 

hjälpmedel, eller att det kan vara en bro för att kunna möta elevens behov. De nämnde som 

exempel att elever kan behöva ta pauser under en lektion och då kan lärplattor och 

pedagogiska appar vara ett sätt att pausa, men samtidigt arbeta med olika förmågor och utan 

att lektionen slösas bort. Även den kommunala förskolan nämnde lärplattor som en hjälp för 

att barnen ska få en lugn stund, som i sin tur även lugnar ner resten av barngruppen och 

underlättar för personalen att hinna med fler barn. Många tysta barn kommer i skymundan 

och det är viktigt att de inte glöms bort.  

 

Samtliga fokusgrupper samtalade om miljön, och hur man organiserar den är viktigt bland 

annat för barn som har svårt för att hantera miljöer med många saker runt omkring sig. Om 

det finns många saker måste det finnas ett sätt som det är organiserat på, så att det inte blir 
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rörigt eller svårt att ta in. Den kommunala skolan använder leklådor och tydliga scheman som 

exempel på detta. Materialet finns då lättillgängligt samtidigt som miljön blir mer avskalad 

och lugnare. På den fristående förskolan tog de upp att miljön är oerhört viktig. Pedagogernas 

jobb är inte att hitta det onormala hos barnen utan att få alla barn att passa in i miljön. Något 

som kan vara unikt för dem är att de har två anställda med olika diagnoser, vilket de ser som 

en tillgång för både barn och personal. De hävdade att det är viktigt att leva som man lär och 

visa att både barn och vuxna är olika och duger som de är. På friskolan nämnde de också det 

avskalade och tydliga på skolan, och som exempel tog de upp att alla skyltar på skolan har 

samma utformning för att eleverna ska känna igen sig och det finns gemensamma riktlinjer 

för vad som får sättas upp på väggar och hur det ska se ut. På så sätt får alla elever i de olika 

klasserna lika miljöer. Pedagogerna poängterade dock att det självklart finns en personlig 

anpassning i varje klassrum trots de gemensamma riktlinjerna. 	  

 

När det gäller placering av elever, menade arbetslagen i skolan att de jobbar medvetet med 

detta. De ser att det är gynnsamt för många elever att till exempel sitta nära läraren eller att få 

sitta mer avskilt än vad övriga elever gör. Vissa barn kan istället behöva sitta längst bak i 

klassrummet för att de upplever det som obehagligt att ha någon bakom sig. På samma sätt 

jobbar pedagogerna i förskolorna medvetet med att försöka dela barnen för att inte ha för 

många på samma ställe, vilket förebygger beteendeproblematiken eller eventuella utbrott hos 

vissa barn. Det i sig ger en lugnare barngrupp. Pedagogerna på förskolorna tog också upp att 

de försöker tänka på hur de kan avlasta varandra genom att exempelvis låta barn få gå över till 

andra avdelningen eller hjälpa till att duka.	  

	  

Majoriteten av pedagogerna menade att förberedelse och information till barnen är av stor 

vikt. Genom att förbereda och förklara vad som kommer att ske undviks många situationer 

som skulle kunna bli problem. Detta lyfte främst pedagogerna i skolan fram som ett sätt att 

förebygga eventuell oro hos elever. Denna förberedelse kan ske i form av samtal, bilder och 

tydliga schema som eleven får med sig hem för att kunna prata om kommande aktiviteter 
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både hemma och i skolan.  

 

Lågaffektivt bemötande är något som de på friskolan arbetar medvetet med, medan 

arbetslaget på den fristående förskolan menade att de arbetar med detta utan att ha känt till 

själva begreppet. De tänker mycket på hur de själva agerar och hanterar sina egna känslor för 

att det inte ska påverka situationen. Istället för att påpeka det negativa försöker de ignorera i 

den mån det går och istället uppmärksamma det positiva. De två arbetslagen har märkt att det 

fungerat bra med många barn. På friskolan tillåts det att ta tid till att hitta olika arbetssätt, 

vilket gör att det blir lättare att bemöta eleverna på bästa sätt. Att behålla lugnet och skapa sig 

en medvetenhet om att känslor smittar leder till att pedagogerna i många fall backar och håller 

mer distans än tidigare. Majoriteten av pedagogerna i de olika fokusgrupperna samtalade om 

att de har erfarenhet av att det är lätt att brusa upp, bli irriterad eller arg men att det sällan är 

ett effektivt sätt att bemöta barnen på. Arbetslagen på den kommunala förskolan och skolan 

hade inte hört talas om begreppet lågaffektivt bemötande, men poängterade att det lät logiskt 

med hur känslostämningar smittar av sig. Den kommunala skolans arbetslag insåg under 

diskussionen att de arbetar på liknande sätt, att behålla lugnet och försöka att inte bli arg i 

onödan. Den kommunala förskolans pedagoger menade dock att det är viktigt att visa att man 

faktiskt kan bli arg, men också att det inte känns bra att behöva bli upprörd på ett barns 

negativa beteende. Det är svårt att behålla lugnet när både barn och pedagoger är trötta och 

flera flippar ur samtidigt. Det framkom i detta samtal att det handlar om att man i lågaffektivt 

bemötande ska sätta gränser men på ett annorlunda och lugnare vis.	  I samtliga arbetslag 

diskuterades även hur viktigt det är att hitta alla barns starka sidor då alla barn har positiva 

sidor. Genom att fokusera på dessa lyfter man alla barn och visar inför gruppen att ingen 

enbart är en bråkstake eller elak utan att alla har bra sidor.	  

5.4	  Önskemål	  gällande	  specialpedagogiskt	  stöd	  
Arbetslagen på skolorna har fått stöttning och handledning från specialpedagog på skolan och 

även från specialpedagoger från kommunens resursteam. De samtalade om att förståelse och 
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stöttning ges från ledningshåll när personalen uttrycker att de behöver stöd och hjälp med 

vissa situationer som uppstår i elevgrupperna. Även på förskolorna diskuterade pedagogerna 

att det stöd de får från externa specialpedagoger har varit positivt och lett till goda möjligheter 

att diskutera och komma fram till nya arbetsmetoder och tankesätt. Däremot talade 

pedagogerna på den kommunala förskolan om att de lättare får den hjälp de behöver när ett 

barn får en diagnos, vilket var beklagligt eftersom alla barn ska ha rätt att få det stöd de 

behöver oavsett om de har diagnos eller ej. En konsekvens av att inte få tillräckligt med stöd 

eller resurser är att resterande barn i gruppen drabbas och både barns och pedagogers ork 

tryter. 

Två av arbetslagen samtalade även om specialpedagogiska skolmyndigheten som de har varit 

i kontakt med tidigare och fått bra stöd från specialpedagog både kring specifik elev och 

elevgruppen. Pedagogerna menade att de i dessa fall har fått konkreta verktyg samtidigt som 

de fått bekräftat att de arbetar på ett bra sätt. De var överens om att specialpedagogens roll i 

första hand är att handleda och bolla med pedagogerna, och inte att observera barnen som de 

upplever har beteendeproblematik. Specialpedagogen ska inte ens behöva träffa barnen utan 

bara finnas som bollplank till pedagogerna, som vill kunna hantera situationerna med denne 

som stöd. De tog upp att handledning är något de ser som mycket värdefullt för att lyckas med 

ett bra bemötande. 

Att skapa forum för diskussion menade samtliga arbetslag är svårt men nödvändigt. När man 

får möjlighet att ingående diskutera ett barn eller en situation kan man tillsammans komma 

fram till lämpliga metoder och arbetssätt. Genom att utbyta tankar och erfarenheter inom 

arbetslag kompletterar pedagogerna varandra och hjälper på så sätt varandra i arbetet med 

barnen. Tidsbristen nämndes som en faktor till varför dessa diskussioner och samtal inte äger 

rum så ofta som önskvärt. Några pedagoger tog upp att det hålls så kallade fokussamtal där 

elevhälsa, berörda pedagoger och eventuell ytterligare kompetens samlas för att diskutera en 

specifik elev för att få så bra helhetsbild som möjligt. Detta borgar sedan för ett bättre 

bemötande i många situationer.  
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Sammanfattningsvis har pedagogerna på samtliga förskolor och skolor uppfattningen att 

bemötande av elever med beteendeproblematik är viktigt att tänka på, samtidigt som det är 

väldigt olika hur man arbetar med bemötande beroende på individen de arbetar med. Miljön 

lyftes fram som en viktigt aspekt i bemötandet. Genom att anpassa miljön utifrån barnens 

behov kan arbetet med bemötandet underlättas. En väl anpassad miljö tog de upp som ett 

förebyggande arbete som kan undanröja olika mer svårhanterbara situationer. Alla arbetslag 

gav uttryck för att de var tämligen nöjda med det specialpedagogiska stöd de får, men att de 

istället upplever att de är för få pedagoger för att räcka till alla barn. 

6	  DISKUSSION	  	  
Nedan följer en resultatdiskussion där vi ställer vårt resultat i denna studie i relation till 

tidigare forskning. Avsnittet inleds med en metoddiskussion, där vi diskuterar metoden som 

användes för genomförandet av denna studie. Slutligen diskuteras fortsatt forskning och 

yrkesrelevans.  

6.1	  Metoddiskussion	  
Studiens resultat baseras på fyra väl förberedda fokusgruppssamtal, med pedagoger i förskola 

och grundskolans tidigare år. Datainsamlingsmetoden som valdes för genomförandet var väl 

lämpad för att besvara studiens syfte och frågeställningar, då endast ämnet var bestämt av oss 

som moderatorer, och diskussionen var öppen för deltagarnas tankar och reflektioner. Enligt 

Wibeck (2010) kan deltagarna stötta varandra till att alla blir delaktiga i samtalet, samt ställa 

frågor till varandra och därmed utveckla tankarna i ämnet. Som tidigare nämnts kan en 

nackdel med fokussamtal, som är ganska fria, vara att deltagarna lätt svävar iväg från ämnet. 

För vår del inträffade detta inte i någon större utsträckning. Det skedde vid något enstaka 

tillfälle, men utan att påverka samtalet negativt.  

Ambitionen var att ge alla deltagarna en likartad grund att stå på innan intervjuerna, varför de 

också fick samma information före samtalen, det vill säga syfte och missivbrev. Därmed är 
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förutsättningarna detsamma för alla deltagare, vilket ses som en styrka i arbetet. Inledningsvis 

i alla samtal, fick pedagogerna veta att det inte finns något rätt och fel, och att det bara är 

deras personliga tankar vi önskar få fram i samtalet. Med de orden uppfylls vår uppgift som 

moderator, att deltagarna ska känna sig trygga i att ge personliga åsikter i ämnet (Kvale & 

Brinkman, 2014). Att genomföra ljudupptagning under samtliga fokusgruppssamtal var 

nödvändigt för att inte gå miste om viktig information (Denscombe, 2009) och för att öka 

tillförlitligheten i studien. En nackdel med ljudupptagning är dock att deltagarna kan känna 

sig störda, och på så vis att all information inte går fram. I detta arbete behöver detta inte ses 

som en svaghet då alla samtal flöt på utan problem, och deltagarna upplevdes mycket 

avslappnade. Efter genomförda samtal uttryckte flera pedagoger att de trodde det skulle 

kännas konstigt att bli inspelad men att det snabbt glömde bort detta och de kunde därmed 

samtala obehindrat. Dessutom ökar tillförlitligheten genom att deltagarna fick ta del av 

transkriptionerna och läsa igenom i efterhand (Denscombe, 2009). 

Vid ett av samtalen som genomfördes blev deltagarantalet lägre än planerat på grund av att 

samtalet genomfördes under dagtid när personalen behövdes i barngruppen. Detta var något 

som vi till en början anade skulle vara till studiens nackdel, med inte så många olika 

infallsvinklar. Under och efter samtalet var upplevelsen dock att deltagarna var trygga med 

varandra och samtliga var mycket delaktiga i diskussionerna, varför vi också kunde inta en 

lyssnande roll, precis som i övriga tre samtal. 

Materialet som samlades in transkriberades som ett första steg i bearbetning av data. Enskilda 

pedagogers uttalanden dokumenterades då och citat blev tydliga men vi valde att inte 

presentera dessa citat i resultatet utan istället sammanfattat vad som framkommit gemensamt 

vid samtalen. Citat skulle kunna ha använts för att förstärka vad som har uttryckt och för att 

öka trovärdigheten av resultatet.  

Som en bieffekt av de fokusgruppssamtal som genomfördes, menade samtliga arbetslag att 

det var väldigt bra att få tillfälle att diskutera de aktuella frågorna. De uttryckte att det är 

viktiga ämnen att diskutera men att det sällan blir tid till det i vardagen. Tack vare det 
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formulär (bilaga 2) deltagarna fick fylla i efter genomförda samtal, ser vi att samtliga upplever 

att de har fått lyfta fram sina tankar och åsikter, vilket gör att tolkningen om att de tankar som 

diskuterades under samtalen generellt är arbetslagens gemensamma åsikter. Som en naturlig 

svaghet i arbetet måste vi se till risken att alla eventuellt inte har svarat ärligt på formuläret. 

Dock föreligger den risken som liten då alla fick svara anonymt. 

Sammansättningen av deltagare i en fokusgrupp har stor effekt på hur samtalet fortskrider och 

vad som framkommer. Om en grupp med personer som är okända för varandra diskuterar ett 

ämne blir utfallet ett helt annat än, som i fallet för denna studie, där arbetslag med pedagoger 

som känner varandra samtalar. Detta har vi förståelse för och anser det viktigt att poängtera då 

resultatet därmed blir annorlunda om fokusgrupper genomförs i andra konstellationer.  

6.2	  Resultatdiskussion	  
Syftet med studien var att undersöka och analysera hur pedagoger i förskola och skolans 

tidigare år beskriver sitt bemötande av barn/elever med beteendeproblematik som förknippas 

med AST och ADHD. Resultatet visar att det finns en medvetenhet hos pedagoger på 

förskolorna och skolorna om hur man arbetar med bemötande av dessa barn. Detta grundas i, 

dels att det i samtliga fokusgruppsamtal framkom flera olika metoder och arbetssätt som 

används vid bemötandet av barn med beteendeproblematik och dels att alla arbetslag tog upp 

att de har erfarenhet av arbetet med dessa barn. I samtalen lyfte de fram vikten av att alla barn 

är olika, har olika behov och alla barn har starka sidor som är viktiga att lyfta fram för att 

barnen inte ska få en stämpel. På så vis lever de upp till skollagen som säger att förskolan och 

skolan ska främja alla barns och elevers utveckling (SFS 2010:800), och att ingen elev ska 

uppleva utanförskap och diskriminering på grund av exempelvis funktionsnedsättningar 

(Skolverket, 2011). Barn ska få stöd utformat med hänsyn till sina behov och förutsättningar 

så att de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2016). Vidare diskuterade deltagande 

pedagoger att bemötande av barn med AST och ADHD inte är något konstigt eller 

annorlunda, utan att det handlar om att lära sig vad varje individ har för förutsättningar och 
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utgå ifrån dessa vid bemötandet. 

6.2.1	  Bemötande	  av	  barn	  med	  beteendeproblematik/	  ADHD/	  AST	  

Deltagarna framförde att barn med beteendeproblematik bör ses som vilket barn som helst 

och bemötas utifrån sina egna förutsättningar, vilket kan tolkas som att inkludering och 

delaktighet i barngruppen är naturligt. Enligt Trembaht et al. (2009) kan inkludering innebära 

olika arbetssätt och ett av dem kan vara att arbeta för att alla elever ska ges möjlighet att 

kommunicera i det sociala samspelet. Pedagogerna i denna studie tog upp ritprat och sociala 

berättelser som hjälp för att stötta vissa elever att utveckla sin sociala förmåga med jämnåriga. 

Enligt Yang och Rusli (2012) är det jämnåriga som på bästa sätt kan stötta elever med 

svårigheter att få en naturlig plats i det sociala samspelet. Greene och Ablon (2012) nämner 

barns förmåga att anpassa sig till omgivningen och att vara en del av ett sammanhang genom 

inkludering. Wong och Kasari (2012) menar att pedagoger brister i kunskaper att bemöta barn 

med AST på ett sätt som får barnen att utveckla förmågorna att vara aktiva i lekar och att dela 

sin uppmärksamhet på de olika saker som sker i leksammanhang.  

Helmen Borge (1994) påvisar att det inte enbart har positiva effekter när barn samspelar, med 

tanke på att barn med beteendeproblem ofta dras till varandra och de kan då få förstärkning av 

sitt eget beteende hos kamraterna. Därmed blir det viktigt att pedagoger är aktiva och 

uppmärksamma när barn interagerar med varandra så att det görs på ett sätt som gynnar 

barnen. Genom ritprat, som nämndes vid fokusgruppsamtalen blir pedagoger mer delaktiga 

och får information från barnen som de sedan kan hantera tillsammans, vilket även Vakil et 

al. (2008) tar upp som framgångsrika strategier. Likaså poängterar Warreyn et al. (2014) 

vikten av stöd i kommunikationen hos barn med AST, därför att utan vuxenstöd kan 

problemsituationer uppstå för barn med AST. Både Corsaro (1997) och Hwang och Hughes 

(2000) framhäver vikten av pedagogers delaktighet i barns sociala processer. Detta för att 

barn med beteendeproblematik ska få stöd i att utveckla förmågor till kommunikation och 

samspel. Humphrey (2008) lyfter fram de svårigheter som barn med AST kan uppvisa 
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gällande förståelse för lekregler och tolkning av kroppsspråk. Det i kombination med en 

eventuell försening av tal- och språkutveckling ställer stora krav på pedagogers arbete med 

inkludering och delaktighet. Linton (2015) visar att pedagoger har en viss motvilja och 

okunnighet till att inkludera barn med AST eller liknande problematik. Här kan de olika 

tankarna och arbetssätten hos pedagogerna kopplas till olika perspektiv. Det relationella där 

man arbetar för inkludering och med helheten kring barnen, och det kategoriska där man i 

första hand ser på individens svårigheter och arbetar med svårigheterna med individuella 

arbetsmetoder (Persson, 2008). Med tidigare forskning och deltagarnas uppfattningar, ser vi 

ett samband mellan bemötande, inkludering och kommunikation och att dessa begrepp sätts i 

relation till varandra. Pedagogerna upplevs ha en öppen inställning till inkludering och att de 

önskar att alla barn ska vara en del av sammanhanget, samt att det inte är individen som ska 

anpassas eller förändras för att passa in utan istället miljön. Vad som framkom av resultatet är 

att pedagogerna i mycket stor utsträckning arbetar med utgångspunkt i det relationella 

perspektivet och deras utgångspunkt är också att alla barn ska vara en del av verksamheten.  

Många av pedagogerna framhävde vikten av att se barns positiva sidor och inte lägga fokus på 

de negativa. Detta stämmer med Corsaro (1997) som belyser vikten av att skapa ett positivt 

förhållningssätt och att ha ett öppet klimat när barn samspelar då detta avspeglar sig hos 

barnen. Några pedagoger menade att det är viktigt att behålla lugnet och skapa sig en 

medvetenhet om att känslor smittar. De flesta har erfarenhet av att det är lätt att brusa upp, bli 

irriterad eller arg men att det sällan är ett effektivt sätt att bemöta barnen på. Hetsigt 

temperament och bristande social kompetens är två av de riskfaktorer som utmärker barn med 

beteendeproblem (Nordahl et al. 2007), varför också vikten av lugnt bemötande från vuxna 

blir väsentligt att belysa. Lågaffektivt bemötande innebär främst att ha ett lugnande 

kroppsspråk (Heljskov & Wiman, 2015) och att ha positiva förväntningar av en person med 

beteendeproblematik (Chipumpu Havelius, 2016). Alla pedagoger hade inte hört talas om 

begreppet tidigare men samtliga var överens om att de strävade efter att arbeta, eller redan 

arbetade, på det viset. De flesta var medvetna om att det är bäst att behålla lugnet, även om 
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flera uttryckte att det kan vara svårt när både barn och pedagoger är trötta och flera barn 

flippar ur samtidigt. Uppfattningen är att samtliga pedagoger i vår studie vet hur de skulle 

vilja bemöta barn i alla lägen, men att orken ibland tryter för att kunna göra det i praktiken. 

Några av pedagogerna diskuterade att man måste få sätta gränser för barn, men genom det 

lågaffektiva bemötandet kan det gå till på ett annat sätt än att brusa upp eller bli arg. 

Det är av stor vikt att vuxna har kunskap om bemötande av barn med beteendeproblematik, 

speciellt i stunder när aggression eller frustration uppstår hos barnen (Greene & Ablon, 2012). 

För att kunna arbeta med lågaffektivt bemötande är det viktigt att utbildas i hur man som 

pedagog ska gå tillväga (Heljskov & Wiman, 2015), vilket också kan vara en av 

specialpedagogers uppgifter genom exempelvis handledning, och på ett pedagogiskt vis låta 

lärarna själva upptäcka vikten av det lågaffektiva bemötandet av barn med 

beteendeproblematik. Pedagogerna i studien nämner sitt arbeta med det lågaffektiva 

bemötandet som något de gör utan att tänka på benämningar av arbetsmetoden. Det kan 

likställas med att de själva insett vinningen av att arbeta med ett lågaffektivt bemötande.  Med 

rätt verktyg som pedagog är möjligheterna goda att uppnå ett bra samarbete med barnen, 

vilket också är syftet med lågaffektiv pedagogik (a.a.). Att förstå hur barnen ska bemötas är 

extra viktigt i förskoleåldern och skolans tidigare år, då de vuxnas bemötande speglar sig i 

barnens sociala samspel (Socialstyrelsen, 2010).  

6.2.2	  Framgångsrika	  strategier	  	  

Juul och Jensen (2002) skriver om vikten av relation mellan vuxen och barn och det lyfter 

även pedagogerna fram som en av framgångsfaktorerna för att kunna möta elever med 

beteendeproblematik eller andra särskilda behov av bemötande. Vid flertalet tillfällen i 

samtalen poängterades vikten av relation till barnen, och en god relation även i arbetslagen, 

för att kunna kommunicera med varandra om lämpliga arbetssätt som främjar ett bra 

bemötande. Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet, att barn lär sig genom 

samspel och att allt lärande är en del av ett större sammanhang (Säljö, 2014). Genom samspel 
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mellan barn och pedagog, och även pedagoger emellan, ökas möjligheterna att arbeta på ett 

sätt som är positivt för samtliga elever gällande bemötande. Genom att samarbeta och stödja 

varandra när tuffa situationer uppstår kan man hitta bra strategier för att eleverna ska bemötas 

utifrån sina behov. När människor kommer i kontakt med varandra utbyter de erfarenheter 

som i sin tur leder till ny kunskap (a.a.). 

Deltagarna i fokusgruppsamtalen framhöll uppfattningen av att beteendeproblematiken har 

ökat i samhället och vad detta antas bero på. Garner et al. (2013) menar att det i dagsläget inte 

finns någon säker statistik som bevisar detta och frågan är då vad deras uppfattning beror på 

när det inte finns grundläggande belägg för det. Kan det vara så att pedagoger är mer 

medvetna och pålästa om problematiken idag och därför ser den tydligare och tidigare i 

åldrarna? Att det kan vara så diskuterades i några av samtalen. Haglund et al. (2015) menar 

dock att diagnoser har ökat under senare år, och det kan bero på att skolan och sjukvården 

numera är bättre på att upptäcka dessa barn och ställa en diagnos. Det kan även bero på vår 

miljö, eller på att vårt sätt att leva driver fram detta (a.a.). Isaksson (2014) skriver om det 

faktum att stress påverkar barn med ADHD mer negativt än andra barn, rent kroppsligt då 

kortisolvärdena är lägre än normalt och det leder till att hanteringen av stress blir svårare. Det 

samhälle och den stress som både vuxna och barn utsätts för i dag kan således vara en tydligt 

bidragande orsak till upplevelsen av större andel barn med beteendeproblematik, vilket också 

lyftes i fokusgruppssamtalen. 

I resultatet framkom att tre av fyra arbetslag anser att det är viktigt med bra överlämningar 

från förskola till förskoleklass. De tog upp att en god överlämning är nödvändig för att kunna 

bemöta eleven på ett bra sätt redan vid starten i förskoleklass, istället för att låta tiden gå och 

att de nya pedagogerna själva ska lära sig hur de bör agera i olika situationer. Detta är en 

intressant fråga att lyfta, då det inte bara är mellan förskola och förskoleklass som denna 

överlämning är viktig utan under hela skolgången. En elev har oftast sex övergångar under sin 

tid från förskola till gymnasium och en stor framgångsfaktor är att ha en god samverkan 

mellan förskola, skola och vårdnadshavare (Skolverket 2014b). Vi vill även belysa vikten av 
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att vara medveten om vilka bestämmelser som gäller för att få lämna över från förskola till 

skola, då vårdnadshavarens samtycke är nödvändigt i många fall. I Offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400) framgår att information som berörs av sekretess ändå får 

förmedlas vidare till personal som är beroende av information om vårdnadshavare har lämnat 

samtycke till överlämning. Undantagsfall finns även där information får överlämnas trots 

sekretess och avsaknad av vårdnadshavares samtycke. Detta gäller dock extrema fall där 

informationen är avgörande för vidare arbete med barnet (a.a.).   

I likhet med Socialstyrelsen (2010) var pedagogerna betydande överens om att det är viktigt 

att uppmuntra det positiva beteendet och ignorera det sämre. Pedagogerna tog upp att det inte 

ska behövas en diagnos för att elever ska få det stöd de behöver. Således faller det sig 

naturligt att utgå från barnens behov och inte deras eventuella diagnos, och på så vis utgå från 

ett pedagogiskt perspektiv och inte ett medicinskt. Haglund et al. (2015) framhäver dock 

vikten av tidig upptäckt hos barn med bl.a. AST, då tidig upptäckt kan medföra att de får den 

hjälp som är nödvändig i god tid, t.ex. stöd i att utveckla kommunikativa förmågor (Warreyn 

et al. 2014). Därmed finns behov av att även belysa den positiva aspekten av att få en diagnos.  

6.2.3	  Miljöns	  betydelse	  

Miljön kan ha stor betydelse för hur personal definierar barn som har ett särskilt behov 

(Sandberg et al. 2010), varför också miljön bör vara bland det första man tittar för att utforma 

förebyggande åtgärder vid beteendeproblem. Som Thuvesson (2007) påvisar, kan 

koncentrationsförmågan förbättras om miljön utformas efter barnens behov och 

förutsättningar. Även Vakil et al. (2008) betonar vikten av en god utformning av miljön, 

speciellt i samarbete med hemmen, och för en lyckad inkludering kan en fysisk anpassad 

miljö inte påtalas för mycket (a.a.). Detta är något som också märktes under samtalens gång 

då miljön ofta kom på tal. Samtliga fokusgrupper tog upp miljön som mycket viktig, och hur 

den organiseras för barn som har svårt för att hantera miljöer med många saker runt omkring 

sig. Miljön ska vara inbjudande och uppmuntra till lek, och den måste organiseras så att det 
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inte blir rörigt eller försvårar för barnen i deras utveckling och lärande. Pedagogernas jobb är 

att få alla barn att känna att de passar in i miljön istället för att hitta det avvikande hos barnen. 

Persson (2008) menar att detta blir de specialpedagogiska insatserna tillsammans, då de 

specialpedagogiska arbetet handlar om de vardagliga pedagogiska insatserna som görs, vilket 

också styrker att pedagogerna utgår ifrån det relationella perspektivet (a.a.). Det kan även 

ställas i relation till det som Kos et al. (2006) visar i sin forskning gällande den anpassade 

skolmiljön i relation till omfattningen av elevers svårigheter. Här är utgångspunkten i hög 

grad sociokulturell där det är omgivningen som påverkar och styr de svårigheterna som yttrar 

sig hos en elev. I likhet med denna forskning samtalade pedagogerna i vår studie om att det 

inte är hos individen svårigheterna finns, utan de uppstår i olika miljöer och situationer som 

inte är anpassade på lämpligt sätt.  

Likt Vakil et al. (2008), diskuterade flertalet av pedagogerna om förberedelser och 

bildscheman som ett bra sätt att organisera den ibland röriga miljön. Även Hejlskov-Elvén 

(2014) belyser förberedelser som viktigt, liksom Haglund et al. (2014) som tar upp att barn 

med ADHD och AST behöver struktur, och individuella anpassningar av skolan. Garner et al. 

(2013) menar att pedagoger behöver reflektera över om dagens skola verkligen är utformad 

med lärmiljöer som möter deras behov och förutsättningar, vilket pedagogerna uttryckte att de 

fick möjlighet att göra bland annat genom de samtal de medverkade i. För att detta ska ske på 

optimalt sätt menade pedagogerna att specialpedagogen har en viktig roll men även att det är 

viktigt att det finns tid till att diskutera och reflektera tillsammans som arbetslag. Det är 

genom diskussion och reflektion som nya arbetsmetoder skapas.  

6.2.4	  Önskemål	  gällande	  specialpedagogiskt	  stöd	  

Pedagogerna i fokusgruppsamtalen uttryckte att de får mestadels tillräckligt 

specialpedagogiskt stöd och att de är tämligen nöjda på den punkten. Däremot framkom 

tydliga brister i personaltätheten och önskemålet låg snarare i att barngrupperna behöver bli 

mindre eller personalgruppen större. I ett samtal togs det upp att hjälp utifrån lättare ges till 
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förskolepersonalen om barn får en diagnos, vilket de samtidigt beklagade. På så vis kan en 

slutsats vara att det kategoriska perspektivet (Persson, 2008) ibland behöver träda in för att 

lättare få den hjälp som behövs. Enligt Graham (2008) kan det vara ansvarsbefriande för 

lärare och föräldrar när barn får en diagnos, då lärare anser att de inte behöver ändra sitt 

undervisningssätt om en expertis kommer in och tar över. Detta var dock inget som 

uppfattades hos deltagarna i samtalen, utan snarare att de ibland kan känna sig handfallna utan 

professionell hjälp men att de är villiga att ändra i verksamheten för att alla barn ska känna att 

de passar in. Därmed synliggörs ytterligare en faktor som styrker att pedagogerna har det 

relationella perspektivet, då de förutsättningar som skapas för elever påverkas av den miljön 

de befinner sig i (Aspelin, 2013; Persson, 1998). Några deltagare tog även upp att andra barn 

som inte är i behov av särskilt stöd kan drabbas och glömmas bort, som en konsekvens av att 

stöd och resurser inte sätts in till de som behöver det. Sandberg et al. (2010) menar att om 

personal är försedda med bra stöd, kan de fokusera mer på hur de kan involvera barnen i den 

ordinarie verksamheten. Ett bra stöd är således en förutsättning för att inga barn ska glömmas 

bort eller exkluderas för att de stör för mycket, och därmed även för att lättare kunna behålla 

det relationella perspektivet i arbetet med barnen.  

Enligt Sandberg et al. (2010) är begreppet barn i behov av särskilt stöd delvis socialt 

konstruerat och delvis baserat på barns egenskaper. Pedagogers uppfattningar om vad som 

anses vara ett barn i behov av särskilt stöd påverkar de metoder och verktyg som erbjuds till 

dessa barn (a.a.). Detta kan undvikas genom att, som pedagogerna i denna studie lyfte fram, ta 

in specialpedagogiskt stöd utifrån. Då finns möjlighet till stöd från en som inte har några 

förutfattade meningar om barnet, som arbetslaget eventuellt kan ha. Genom att 

specialpedagogen handleder pedagogerna i första hand istället för att träffa barnet blir 

insatserna objektiva, vilket också blir rättvist mot barnet som är i fokus. I enlighet med 

Lindqvist (2013), menade pedagogerna i förskolan att en specialpedagogs roll i första hand är 

att handleda personalen och inte att observera barnet i fråga. De värdesätter handledningen 

mer än att specialpedagogen skulle gå in och observera barn som de upplever har 
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beteendeproblem. Enligt Lindqvist (2013) anser dock lärare i grundskolan att 

specialpedagogens roll är att stötta elever med en specialanpassad undervisning. Detta skiljer 

sig från skolans pedagoger i fokussamtalen, som inte någon gång lyfte att de vill få hjälp med 

specialanpassad undervisning, då de snarare önskar samtal och diskussion tillsammans i 

arbetslagen i första hand. Gärna med expertis utifrån vid behov, för att på så sätt borga för ett 

bra bemötande i många situationer. Precis som Lindqvist (2013) tar upp, är frågan om vem 

som ger vilket stöd till vem mycket komplex.  

Inledningsvis i denna studie nämns det som har framkommit i tidigare undersökningar, att 

verksamma lärare på förskolor och skolor uttrycker en osäkerhet i hur de ska gå tillväga för 

att bemöta barn med särskilda behov (SVT Nyheter, 20 september 2016). Dessa tidigare 

undersökningar talar till viss del emot resultatet i vår studie där pedagogerna uttryckte en 

självklarhet när det gäller att bemöta barn med särskilda behov utifrån deras förutsättningar, 

precis som med vilket annat barn som helst. Frågan är dock om det är lika enkelt att bemöta 

alla barn på detta vis i praktiken med tanke på de stora barn- och elevgrupper som är vanligt 

förekommande idag? 

6.3	  Fortsatt	  forskning	  
Enligt Isaksson (2014) behöver kopplingen mellan forskning och behandling stärkas. Detta 

för att få ökad förståelse och på så vis även förbättra möjligheten att hjälpa barn att möta och 

hantera utmaningar, vilket kan intygas speciellt efter att vi har gjort vår studie. Med tanke på 

att fokusgruppsamtal genomfördes med pedagogerna, kan ett förslag till vidare forskning vara 

att även ta in observationer av pedagoger och deras bemötande gällande barn med 

beteendeproblematik. Genom att vidga forskningen med observationer kan det 

förhoppningsvis bli bekräftat att pedagogerna arbetar för ett bemötande som styrs av 

individens behov och förutsättningar, och att de arbetar med bemötande på samma sätt som de 

uttryckte i fokusgruppssamtalen att de gör. Här kan dock etiska dilemman uppstå, då 

vårdnadshavares medgivande kan behövas för att kunna observera pedagogers bemötande i 
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relationer med barn med den aktuella problematiken. En fråga man också kan behöva ställa 

sig som observatör är om det är etiskt riktigt att observera om pedagogerna verkligen gör det 

de säger att de gör? I avsnittet tidigare forskning presenteras studien av Linton (2015) som 

visar vissa skillnader på bemötande av främst elever med AST hos lärare med äldre och nyare 

utbildning. Det vore därför intressant att undersöka vidare om bemötande överlag påverkas av 

när och var man har studerat för att utbilda sig till lärare. Berggren (2015) menar att lärare 

som har låg kompetens angående barn med ADHD och AST, i kombination med dagens stora 

barn- och elevgrupper är oroväckande och att lärarutbildningar behöver utvecklas på området. 

Med tanke på ovanstående samt att både pedagogerna och delar av litteraturen i denna studie 

tar upp ökningen av diagnoser, ser vi ett behov av att forskning kring bemötandet av dessa 

barn görs i större omfattning än vad den hittills gjort. Vi hoppas att vår studie, även om det är 

ett småskaligt forskningsprojekt, kan få vara bidragande till att så sker. 

6.4	  Yrkesrelevans	  

Sett ur specialpedagogers yrkesroll innebär resultatet av denna studie att vi som blivande 

specialpedagoger får en förståelse för vad pedagoger tänker när vi pratar om bemötande. För 

att bemöta elever med beteendeproblematik krävs inga extraordinära insatser som bara en 

specialpedagog kan ge utan det handlar främst om ett gott samarbete mellan samtliga 

pedagoger som arbetar med eleven. Specialpedagogens roll i detta sammanhang, anser vi 

främst innebär att stötta med olika verktyg som ett komplement till det dagliga arbetet.  Med 

anledning av att flera av de pedagoger som deltagit i denna studie nämnde hur värdefullt det 

var att få genomföra fokusgruppsamtalen, och att de genom samtalen fick möjlighet att 

diskutera det aktuella ämnet, blir en viktig roll för oss som specialpedagoger att skapa dessa 

forum för pedagogerna. Samtliga pedagoger menar att det behöver skapas fler tillfällen just 

till diskussion för att i sin tur kunna utveckla det pedagogiska arbetet, vilket i sig kan ses som 

en förebyggande åtgärd. 

Det faktum att tidigare forskning och litteratur inom ämnet specialpedagogik lyfter 
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specialpedagogens roll på olika sätt är mycket intressant för vår kommande yrkesroll. Enligt 

Aspelin (2013) är å ena sidan specialpedagogens roll främst att ge stöd och handledning till 

övriga pedagoger, å andra sidan framkommer det i Lindqvist (2013) att flera yrkesroller i 

skolan anser att specialpedagogens främsta uppgift är att arbeta individinriktat mot elever i 

behov av stöd. Det är med andra ord inte en tydlig enighet om hur specialpedagogen främst 

ska arbeta. Viktigt blir därför att vi själva som utbildade specialpedagoger vet vad som är vår 

uppgift i varje situation, något som kräver kunskap och säkerhet i sin roll, men också 

flexibilitet. 
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Bilagor	  	  
Bilaga	  1	  
Hej	  

Vi studerar till specialpedagoger på Mälardalens högskola i Västerås och läser nu sista läsåret 

och gör därmed vår slutuppsats. Vi planerar att genomföra en studie som har som syfte att 

undersöka hur pedagoger i förskola och skolans tidigare år beskriver bemötandet av elever 

med beteendeproblematik samt AST (Autismspektrumtillståndet). Utöver det undersöker vi 

även vad pedagogerna önskar för specialpedagogiskt stöd i sin verksamhet.	  

	  

Vi önskar att få komma till er personalgrupp och genomföra ett fokussamtal med er där ni får 

möjlighet att diskutera dessa frågor och lyfta fram vad ni anser är viktigt i ämnet.	  

	  

Allt material som vi samlar in behandlas konfidentiellt och alla uppgifter om personer och 

förskolor/ förskolor kommer avidentifieras. 	  

Om du har frågor kring studien går det bra att kontakta oss på	  

abarrogard@britishjunior.se	  

frida.j.thulin@edu.varnamo.se	  

	  

Handledare:	  

Margareta Sandström	  

Mälardalens högskola, Västerås	  

margareta.sandstrom@mdh.se	  

	  

Med vänliga hälsningarFrida Thulin och Anna-Karin Barrögård
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Utvärdering	  av	  fokusgruppssamtal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   datum:	  
 	  

1.     Jag har fört fram mina synpunkter	  

a.     Nej, inte alls	  

b.     Nej, bara delvis	  

c.     Ja, i viss mån	  

d.     Ja, absolut 	  

2.     Anledningen till att jag inte har fört fram mina synpunkter helt och hållet:	  

a.     En känsla av grupptryck	  

b.     Rädsla att såra/genera någon	  

c.     Mina synpunkter kom fram ändå	  

d.     Annan orsak	  

Kommentarer: 

…………………………………………………………………………………………………	  

…………………………………………………………………………………………………	  

…………………………………………………………………………………………………	  
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