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Syftet med denna studie var att ta reda på vilken hjälp en lärare kan ge en elev som har 
beteendeproblem och uppträder på ett sådant sätt att denna stör undervisningen för sig själv 
och/eller andra, samt vilka metoder som finns för att hjälpa den samme och vad en lärare kan 
göra när problemen blir för svåra. I undersökningen deltog tre lärare, en specialpedagog och en 
socionom. Metoden för undersökningen var semistrukturerade intervjuer. Undersökningen 
visade att i klassrummet spelar bemötande och positiv förstärkning en viktig roll för att eleven 
ska bli sedd och därigenom uppträda på ett bättre sätt. Regler och ramar och ett strukturerat 
förhållningssätt är medel som ger elever med beteendeproblem bättre förutsättningar. Vidare är 
en god föräldrarelation ett starkt hjälpmedel för att hjälpa dessa elever. Metoder som ART och 
COPE tränar elever i självkontroll och bättre uppförande och kan ses som en del av 
förmedlingspedagogiken. Inkludering av elever med svåra beteendeproblem är en svår fråga 
och behöver vägas mot frågan om hur de övriga eleverna i denna situation mår. Det är viktigt 
att läraren söker hjälp när beteendeproblemen blir för svåra, och specialpedagogen är den 
närmaste instansen som bör kontaktas. 
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Förord 
Först av allt vill jag tacka alla respondenter som har delat med sig av sin dyrbara tid för att 
svara på mina frågor. Era svar har varit tänkvärda och intressanta.  Tusen tack, utan er hade jag 
inte haft material att arbeta med och det hade inte blivit något examensarbete.  
  
Under denna sista termin på lärarutbildningen har jag haft fokus på att göra det som krävs för 
att bli färdig och det har inneburit att jag ibland har lagt andra förpliktelser åt sidan. Det har 
speciellt min familj fått känna av och därför vill jag tacka dem för att de har haft tålamod och 
låtit mig arbeta istället för att ge dem den uppmärksamheten. Tack också för att ni har funnits 
där när jag har haft ”datastrul” och gett goda råd och tips för ett bättre arbete. Er hjälp har varit 
ovärderlig!  
 
Jag vill också tacka Anette Sandberg som har handlett mitt arbete. Utan ditt körschema och din 
beslutsamhet hade jag haft svårt att få arbetet klart i tid. Tack också till handledningsgruppen 
för att jag har fått bolla mina tankar mot er och min basgrupp för allt ”peptalk” i bilen. 
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 Att möta olika beteenden i klassrummet 

1 Inledning 
När jag har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning på min partnerskola så har jag ofta 
kommit i kontakt med elever som har beteendeproblem. Det är svårt som lärare att hantera en 
elev som stör undervisningen eller ställer till bråk med sina kamrater, och det krävs mycket 
engagemang och tålamod för att reda ut konflikter. Olika beteendeproblem kräver olika 
behandling eller metod och det är lärarens ansvar att se till att eleven får den rätta hjälpen. Det 
finns också elever i behov av särskilt stöd och de behöver extra resurser från speciallärare och 
ibland behövs hjälp ifrån BUP (barn och ungdomspsykiatriska kliniken). Min avsikt i denna 
studie är inte att gå på djupet i olika beteenden som blir diagnostiserade som ADHD, Aspergers 
syndrom eller Tourettes syndrom utan fokusera på vad lärare kan göra för att få elever att 
fungera i klassrummet. Det är dock viktigt att känna till lite om dessa diagnoser för att bättre 
kunna möta alla barn. 
 
I läroplanen Lpo94 (Utbildningsdepartementet 2006) står det om skolans värdegrund som skall 
förmedlas till eleverna. ”Individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande” ska vila på ”den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 
humanism” (sid.3). Det är också viktigt enligt läroplanen att ha ”omsorg om den enskildes 
välbefinnande och utveckling” (sid. 3). 
 
Det är en stor uppgift att fostra barn och framförallt är det föräldrarnas uppgift att göra det, men 
en lärare har också en stor möjlighet att påverka en elev i positiv riktning och bistå föräldrarna i 
fostransprocessen. Skolan har individer att ta hänsyn till, men samtidigt måste gruppen som 
helhet fokuseras och allt detta ska fungera i den större enheten som är hela skolan. Det finns 
styrdokument att följa både från skola och kommun och över allt detta står läroplaner och 
skollagar. Idag finns det också en debatt i massmedia om hur det ska kunna skapas arbetsro i 
klassrummen. Regeringen, med vår nya utbildningsminister i spetsen, diskuterar olika metoder 
för att komma till rätta med beteendeproblem med fokusering på omdöme i ordning och 
uppförande. Lärarens befogenheter diskuteras och politiker tycker till i dessa frågor. 
 
För att undersöka vilken hjälp elever med beteendeproblem kan få, har jag tagit del av litteratur 
i ämnet och även studerat några olika metoder som finns att tillgå. Jag har också gjort några 
intervjuer för att förankra min studie i praktiken. Dessutom har jag gått en Cope föräldrakurs, 
som anordnas av familjecentrum, för att få insikt i vad som kan erbjudas till föräldrar som 
behöver hjälp i sin fostransroll. På Internet har flera intressanta artiklar lästs som gett anledning 
till att forska vidare inom detta ämne vid ett annat tillfälle. Ämnet kan göras så mycket större 
och eftersom vi nu talar om en skola för alla och inkludering är ett stort samtalsämne, kan 
studien fortsättas med denna infallsvinkel.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på hur lärare kan arbeta med elever som har beteendeproblem. 
Dessutom är syftet att undersöka några metoder som kan användas som redskap för att hjälpa 
dessa elever. Det är också viktigt att veta vilken hjälp en lärare kan få när beteendeproblemen 
blir för svåra. 
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1.2 Forskningsfrågor 
• Hur kan lärare hjälpa elever med beteendeproblem? 
 
• Vilka metoder finns att tillgå för att avhjälpa beteendeproblem och därmed få en bra 

lärandemiljö i klassrummet? 
 

• Vilken hjälp finns när beteendeproblemen blir för svåra? 
 

1.3  Begreppsdefinitioner 
För att kunna ta reda på vad ett olämpligt beteende är behövs ett klargörande av vad ett 
beteende är för något. Wadström (1995) förklarar beteende med ”händelser och processer som 
har sitt ursprung hos eller i organismen”. Det räcker inte att säga handlingar som är viljestyrda, 
utan det finns beteenden som man inte kan styra med sin vilja och andra beteenden som har 
med våra känslor att göra. Enligt Nordstedts svenska ordbok (2003) är beteende ett ”iakttagbart 
sätt att uppföra sig”. 
 
Ordet problem är ett värdeladdat ord och kan tyckas ha negativ klang, men det går heller inte 
att blunda för att det finns problem i skolan och i detta arbete har fokusering gjorts på just 
problem i klassrumsmiljön. Problem är till för att lösas och därför finns begreppet med 
eftersom studien är tänkt att vara lösningsorienterad. Ordet problem kan också ersättas med 
svårigheter. 
 
Ogden (2003) menar att olika sociala och kulturella normer som ändras över tid och rum gör 
det svårt att ha exakt förklara vad begreppet beteendeproblem är. Själv beskriver han 
beteendeproblem i skolan som ett ”beteende som bryter mot skolans regler, normer och 
förväntningar. Beteendet hindrar undervisnings- och lärandeaktiviteter och därmed också 
elevernas lärande och utveckling. Det försvårar också positiv interaktion med andra.” (sid.14) 
Ogdens definition passar bra in på syftet i detta arbete. 
 
För enkelhets skull har ibland ordet hon använts för att beskriva läraren, detta utesluter 
naturligtvis inte att läraren kan vara av manligt kön. 

2  Teoretisk referensram 
Litteratursökning har gjorts på stadsbibliotekets och högskolebibliotekets sökmotorer. Sökord 
har varit beteende, beteendeproblem, klassrum, aggressioner, ilskekontroll, ART och 
involveringspedagogik. Det har inte varit lätt att hitta litteratur på det sättet, därför har litteratur 
sökts mer på muntlig basis. Tips från lärare på högskolan, studenter, lärare i grundskolan och 
andra examensarbetens referenslistor har gett mycket bra information om litteratur som passar i 
ämnet. Dessutom har aktuell debatt följts i Lärarnas tidning, Skolvärlden och Pedagogiska 
Magasinet som gett flera infallsvinklar till studien.  
 

2.1 Beteenden och bemötanden i klassrumsmiljön 

2.1.1 Beteendeproblem och åtgärder mot dessa 

Stensmo (1997) nämner olika beteenden som kan bli ett problem för läraren i dennes 
undervisningssituation. Den vanligaste störningen är störande prat och buller, gyckel och 
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oförskämdhet, men det kan också vara dagdrömmeri, skolk och vägran att delta i skoluppgifter.  
 
Stensmo ger också förslag på åtgärder som är användbara vid dessa beteenden. Först av allt 
måste läraren kommunicera med eleven, att ignorera är ingen lösning anser han. Läraren bör 
uppmana eleven att sluta med det avvikande beteendet, och även följa upp så att eleven gör 
som den blir tillsagd. När eleven har följt korrigeringen är det viktigt med återkoppling. 
Kroppsspråk och ögonkontakt är viktiga delar av en korrigeringsprocess. För att inte eleverna 
ska bli uttröttade är ändrade arbetssätt och variation en bra metod. Vid allvarligare förseelser 
kontaktas föräldrar eller rektor. Stensmo (1997) poängterar att straff ska användas sparsamt och 
först sedan alla andra metoder har misslyckats. Stensmo (1997) menar vidare att straffet ska 
vara rimligt, nära i tid, kännbart och anknyta till skolans policy. Elever som har ett passivt 
beteende är svårare att upptäcka och behöver få hjälp med motivationen och i allvarligare fall 
kan kontakt tas med skolans elevvårdspersonal för att upprätta ett individuellt åtgärdsprogram. 
 
Wadström (1995) anser att människan har en förmåga att anpassa sig till olika situationer som 
ingen annan varelse har. Hennes inlärningsförmåga gör att hon kan anpassa sig till främmande 
förhållanden och miljöer, men ibland är det något som går snett och individens 
handlingsmönster blir fel och en beteendestörning uppstår. Genom att analysera vad som startar 
ett visst beteende kan de bakomliggande orsakerna komma fram och det går att göra upp en 
behandlingsplan för eleven. Några behandlingsåtgärder som Wadström (1995) anser 
användbara är, att förändra miljön omkring eleven, ändra sitt bemötande och sin attityd till 
eleven och ibland att ändra på sin undervisning. Enligt Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 
2006, sid.12), ska en lärare genomföra sin undervisning så att den är anpassad till varje 
”enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”. Enligt Goldstein, Glick och 
Gibbs (2004) så finns det inga enkla lösningar på komplexa problem och därför kan det vara 
bra att känna till och använda sig av olika metoder för olika individer när det gäller att hjälpa 
elever med beteendeproblem. 
 
En längtan efter att bli sedd och hörd kan ta sig underliga uttryck. Wadström (1995) ger 
exempel på en elev som har ett aggressivt beteende mot lärare när han är i en grupp av elever, 
men är vänlig och ödmjuk när han möter lärare på tu man hand. Eleven har ett behov av att få 
bli sedd av sina kamrater och kan inte lösa det på något annat sätt. Genom att provocera lärare 
tror han att han blir accepterad i ”gänget”. Metoden att ändra på elevens beteende är enligt 
Wadström (1995) ingen lätt sak men genom samtal och genom att låta eleven konfrontera sin 
fruktan kan det ske en förändring. 
 
Ett annat beteende som är störande i klassen är när en elev inte kan sitta still utan springer runt 
i klassrummet. Wadström (1995) menar att den eleven eventuellt mår dåligt av att sitta stilla 
och har ett stort rörelsebehov. Genom att låta en sådan elev springa en runda på skolgården 
under lektionen hjälps eleven att få utlopp för sina känslor och möjlighet att slappna av.  
 
För att hjälpa elevernas socialisation inför en läsårsstart bör tid ägnas åt att förklara vad det 
innebär att gå i skolan. Genom att arbeta med regler och procedurer blir det lättare för eleverna 
och det går att undvika onödiga konflikter (Stensmo, 1997).  

2.1.2 Bemötande av avvikande beteende 

Wadström (1995) anser att om läraren kan ignorera dåligt beteende och berömma bra beteende 
vänds en trend och det blir en stigande spiral istället för en nedåtgående. Genom att inte 
uppmärksamma det dåliga beteendet utan istället vara fokuserad på det eleven gör bra, kan en 
elev känna att han lyckas och stärka sin självkänsla. För att ytterligare uppmuntra gott 
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uppförande går det att använda sig av någon sorts teckenekonomi. Det innebär att elever 
uppmuntras att samla poäng för gott uppförande och ger dem en sorts tecken som belöning. Det 
kan vara till exempel en sorts polletter som de kan byta mot valbart ämne i skolan, extra tid för 
rast eller någon annan belöning. Wadström (1995) ser många positiva effekter av denna sorts 
teckenekonomi men det finns också nackdelar. Det gäller att ha bra ordning för annars kan det 
spåra ut och sluta i hot från läraren och förkastas av eleverna. Utvisning från klassrummet är en 
metod som används i sista hand och då mest av omtanke för de övriga eleverna. 
 
Forster och Tegenmark har i sin FoU Rapport (1998) undersökt hur lärare kan hjälpa bråkiga 
och utstötta barn. De har i sin studie använt sig av metoder som koncentrationsträning och 
kompisträning i vilka de gett uppmuntran för bra arbete och beteende med ett poängsystem. 
Poängen kan sedan bytas mot en rolig aktivitet från en lista som eleven har utarbetat 
tillsammans med sin lärare. Vid negativt beteende höjs ett varnande finger av läraren och 
fortsätter det olämpliga beteendet så får eleven avdrag från sina poäng. Deras undersökning 
visade att deras metod hade gott resultat på aggressiva  och  rejekterade barn i svensk 
klassrumsmiljö. 
 
Danielsson och Liljeroth (2005) menar att beröm och uppmuntran är viktiga för att stärka 
elevers självkänsla, men att ge beröm för självklara saker är onödigt, det visar endast att det 
finns för låga förväntningar på den eleven. Författarna är också helt emot bestraffningar som de 
anser är destruktiva, däremot bör elever få ta konsekvenser för sitt handlande, till exempel om 
de kastat ner mat på golvet ska de torka upp efter sig. 
 
Neander och Skott (2006) skriver en artikel om hur barn med svårigheter beteendemässigt och 
deras familjer får hjälp av ”key figures”. I artikeln berättas om olika familjers möte med en 
speciell person, som kan vara lärare, socialarbetare, sjuksköterska eller ledare som förändrade 
deras framtid. Den personen som här kallas nyckelfigur, hade ett större intresse i barnens liv 
och ett engagemang utöver det vanliga, som också involverade hela familjen. Föräldrarna 
kände de goda intentionerna hos nyckelfiguren och den positiva framtoningen som de hade till 
barnet. En pappa förklarade vad han kände så här: ”Every child needs a guardian” (sid. 305). 
Genom att nyckelfigurerna förstod att föräldrarna hade massor av tankar angående sitt barn tog 
de fasta på deras tankar i sitt arbete. Även Danielsson och Liljeroth (2005) anser att föräldrar 
måste bli betraktade som samarbetspartners till de yrkesverksamma. De har stor insikt i sina 
barn och har ett långtidsperspektiv som de yrkesverksamma saknar.   
 
Nyckelfigurerna som Neander och Skott (2006) berättade om, verkade alltid ha barnets bästa 
för ögonen och tog parti för barnet, om det fanns möjlighet att välja. De var också bra på att 
hitta saker som dessa barn var duktiga på och förstärka det istället för att fokusera på det som 
var negativt. En av de viktigaste faktorerna inom barnets utveckling är deras självkänsla och 
den utvecklas bäst genom nära relationer och genom att ha lyckats på något område.  Meningen 
i en relation blir uppenbarad för oss genom kommunikation i ord, handlingar och andra uttryck 
som kroppsspråk och blickar, och det var det som gjorde relationen mellan dessa personer så 
speciell. 
  

2.1.3 Fostran  

Stensmo (1997) förklarar begreppet fostran genom att säga att det är en medveten påverkan 
mellan två generationer oftast föräldrar till barn eller lärare till barn. Vidare menar Stensmo att 
skolans fostran ska komplettera föräldrarnas, alltså i samarbete med hemmen, vilket också 
läroplanen Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) säger. 
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Lillemyr (2002) anser att fostran är det centrala begreppet i pedagogiken, vidare att det går att 
skilja olika pedagogiska inriktningar från varandra genom att se på deras syn på fostran. 
Mognadspedagogiken har en syn på barnen att de måste nå en viss mognad för att kunna ta till 
sig viss information och pedagogen är till viss mån passiv och låter barnet utvecklas. 
Förmedlingspedagogiken har en stark tro på att barnet kan formas efter omgivningens påverkan 
och läraren är aktiv i att förändra barnet. I dialogpedagogiken är samtalet viktigt och det sker en 
förmedling av budskap mellan två parter på en jämlik nivå.  
 
Fjellström (2006) menar att i allt lärande i skolan ingår ett element av omsorg och fostran.  
Den socialiserande fostran som Fjellström (2006) talar om handlar om att kunna samarbeta i en 
grupp i organiserad form, under en arbetsledare, och ha ett lugnt och ordnat uppförande. Vidare 
anser Fjellström att fostran ska frambringa önskvärda karaktärsdrag hos sina objekt. Han delar 
in fostransmålen i tre grupper: Individualisering, socialisering och idealbildning. 
Individualisering handlar om att eleverna ska finna sin egen särart. Socialisering handlar om att 
eleverna ska formas så att de passar in i samhället och idealbildning som är en sorts 
karaktärsdaning. 

2.1.4 Integrering / Inkludering 

Salamancadeklarationen (Unesco) framtagen i FN:s regi, som Sverige skrev på 1994,  menar att 
alla barn  ska undervisas tillsammans i klassrumsmiljön och att de integrerade skolorna ska 
tillgodose olika elevers behov och ha utrymme för elevers olikheter. Integrerad skolgång är det 
bästa alternativet om solidaritet mellan människor ska läras ut i skolan, och specialklasser och 
specialskolor bör endast finnas i undantagsfall, säger deklarationen vidare. Storfors (Muntlig 
kommunikation, 2007-04-05) visar på skillnaden mellan integrering och inkludering. Integrering 
sätter en eller två elever med problem i klassrummet med en resursperson. Inkludering handlar 
om att göra alla elever delaktiga i lärprocessen.  

2.2 Lagens syn på disciplinering  
Lagen är väldigt klar över att avstängning från skolan inte är möjligt eftersom eleven har 
skolplikt. Dessutom är hot om kollektiva bestraffningar ett absolut otillåtet påtryckningsmedel. 
I europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna finns en paragraf som kan användas mot kollektiv bestraffning (SFS 
Lag 1994:1219). 
 
En lärare kan få visa ut en elev från klassrummet, men inte lämna den utan tillsyn. I 
grundskolan är det starkaste påtryckningsmedlet att ta kontakt med föräldrarna eller att besluta 
om kvarsittning, max en timme efter dagens slut. Om en elev upprepande har misskött sig är 
det ett fall för elevvårdskonferensen under rektorns ledning och man gör ett individuellt 
åtgärdsprogram för den eleven. (Utbildningsdepartementet, Grundskoleförordn. 1994:1194) 
 
För att skydda barn mot orättvisor och felaktig behandling har det inrättats en ny lag som 
kräver likabehandling och riktar sig mot kränkande behandling. En särskild Barn och elev 
ombudsman har inrättats för att kunna följa upp lagen och som tar elevers parti i en tvist. Lagen 
trädde i kraft 2006-04-01. (Utbildnings och kulturdepartementet , Lag 2006:67 §13) 
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2.3  Några metoder 

2.3.1 ART (Aggression replacement training) 

Den här metoden tar upp problemet med aggressiva ungdomar. Barn lär sig att vara aggressiva 
främst i hemmet men även i skolan och genom massmedia. Aggressiva människor reagerar 
främst självcentrerat och genom att bagatellisera sitt eget beteende och samtidigt ha ett 
motstånd till att förändra sitt tänkande, vilket innebär en kognitiv låsning. Aggressivt beteende 
är inlärt, med en tankegång att ”den starke har rätt”, och den aggressive blir som beroende av 
sitt beteende. Tyvärr är det så att det aggressiva beteendet ofta lönar sig. Det visar sig genom 
att den aggressive får den uppmärksamhet som han önskar och dessutom sin vilja igenom. 
Aggressioner i samhället ökar stadigt och gör att våld och vandalism blir mer och mer vanligt 
(Goldstein, Glick & Gibbs, 2004). 
 
Ofta misslyckas behandlingen av dessa elever eftersom problemen löses genom straff 
(tillrättavisning eller avstängning), katarsis (att släppa ut och rensas från sina känslor), eller helt 
enkelt resignation (vi får acceptera och leva med aggressivitet för det är en del av den 
mänskliga naturen). Goldstein, Glick och Gibbs (2004) anser inte att det finns enkla lösningar 
på komplexa problem och har i ART sammanställt tre olika komponenter för att kunna möta 
olika behov hos olika individer. De tre komponenterna är interpersonell färdighetsträning (vad 
man ska göra), ilskekontrollträning (vad man inte ska göra) och träning i moraliskt 
resonerande. Förutom att ART är en multimodal metod så kan den placeras inom kognitiv 
beteendeterapi. 
 
ARTs metod går ut på att låta elever som har beteendeproblem mötas i grupper om 6-8 elever 
som träffas en gång i veckan under tio veckor. Till sin hjälp har de en tränare som leder 
övningarna och en hjälptränare som bistår tränaren. Det är en fördel om gruppen är så homogen 
som möjligt. 
 
Vid interpersonell färdighetsträning så tränar eleverna sina sociala färdigheter. Det börjar med 
vad som kallas en modellering, då tränaren ger en modell av hur det går till för att visa en viss 
färdighet t.ex. förmågan att ge en komplimang eller förmågan att säga tack. Därefter får 
eleverna träna den här färdigheten genom rollspel. Framförandet diskuteras och eleverna får 
hemläxa där de ska öva sig på den här färdigheten. Goldstein, Glick och Gibbs (2004) har gett 
en lista med femtio olika färdigheter som är användbara och eleverna får träna på de färdigheter 
som de har bäst behov av.  
 
Ilskekontrollträning börjar med att tränaren förklarar en konfliktsituations tre steg: S-situation, 
vad utlöste situationen? B-beteende, vad gjorde du?  K-konsekvens, vad blev konsekvenserna? 
Genom att fylla i en ”struljournal” under veckorna så får eleverna se vad som gör dem 
aggressiva och identifiera igångsättare. De får diskutera signaler som visar att de är arga och 
därefter tänka till hur de ska kunna dämpa sin ilska. Författarna ger exempel på ilskedämpare 
som djupandning, baklängesräkning eller att tänka behagliga tankar. Detta repeteras och 
diskuteras och tränas sedan genom att spela rollspel. Dessutom visas goda föredömen på 
självkontroll som t.ex. idrottare (Goldstein, Glick & Gibbs, 2004).  
 
Moralträning är den tredje komponenten i ART. Aggressiva elever visar prov på ytlighet vad 
det gäller den sociomoraliska utvecklingen till exempel att reagera själviskt och hämndlystet 
istället för med ömsesidig omsorg och med respekt för rättigheter och skyldigheter. För att 
träna upp moralen används olika dilemma-situationer och det ges bra exempel på hur de ska 
lösas. 
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För att hålla eleverna motiverade bör det användas positiva förstärkare som beröm och 
särskilda privilegier. Genom att berömma elever som gör rätt från början skapas preventivt  en 
bättre klassrumsmiljö. Genom utsläckning, som är att dra tillbaka positiv förstärkning, kan ett 
oönskat beteende förändras. Det dåliga beteendet ignoreras och eleven får inte den 
uppmärksamhet som den önskar. Time-out är ett sätt att hindra positiv förstärkning och det 
används om eleven uppträtt aggressivt och olämpligt (Goldstein, Glick & Gibbs, 2004). 
 

2.3.2 Involveringspedagogik 

Olle Åhs har i sin bok Bortom bråk och hårt klimat (2003) beskrivit sin syn på hur det går till 
att hjälpa barn och ungdomar som har beteendeproblem. Åhs pekar på människans behov av att 
se sammanhang och refererar till Antonovsky och hans begrepp KASAM som innehåller 
komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att vi ska må bra psykiskt 
behöver vi veta vad som är rätt eller fel. Vi behöver regler och rutiner och en förtröstan eller tro 
på något. Barn som inte fått sina grundläggande psykiska behov tillfredsställda reagerar på 
olika sätt, somliga blir deprimerade andra blir aggressiva och några får problem att koncentrera 
sig.  
 
Involveringspedagogiken har fått sitt namn av Poul Nissen och innebär att läraren arbetar med 
barn i grupp och försöker skapa en varm och positiv atmosfär i gruppen samtidigt som den 
enskilde individen stärks. En positiv förväntan och atmosfär gör att det är lättare att ändra sitt 
felaktiga beteende. Det poängteras att alla har ett ansvar inför gruppen och att var och ens 
handlingar påverkar alla. I gruppen finns möjlighet att uttrycka sina tankar utan att bli bedömd 
och reflektionens värde betonas. Involveringspedagogikens mål är att skapa ett klimat med 
samhörighet och där tankar och åsikter kan utbytas (Åhs, 2003). 
 
Åhs (2003) beskriver hur det inom involveringspedagogiken finns olika sorters samtalsgrupper 
som kan variera i antal från ett par stycken deltagare till en hel klass. Det finns öppna samtal, 
där det skapas samhörighet och ett bra klimat i gruppen, utvärderingssamtal som är 
reflekterande samtal i samband med studierna, problem och konflikthanteringssamtal där 
aktuella sociala problem finns på agendan, normer och dygdsamtal för att bestämma 
gemensamma normer och regler. Vad det gäller norm och dygdsamtal så fungerar det så att 
eleverna kan få diskutera olika dygder som till exempel omtanke, vänlighet, pålitlighet eller 
tålamod, genom att fråga sig, Vad är?... Varför behöver vi?... Hur övar vi?... De får sedan en 
planering för hur de ska träna dessa dygder och detta följs upp flera gånger i veckan av läraren. 
När involveringspedagogiken används vid konfliktsamtal är det viktigt att inte utreda 
skuldfrågor utan vara inriktad mot framtiden, vilket beteende som kommer att förändra den 
situation som eleven har hamnat i. Frågan varför bör undvikas och istället används 
processfrågor t.ex. vad, var, när, hur länge, vid samtalen. Processer tar tid och det är viktigt att 
tänka på att beteendeförändringar inte sker över en natt. För att arbeta förebyggande och skapa 
en atmosfär av lugn och ro i klassrummet, är det bra att låta eleverna lyssna till klassisk musik, 
använda sig av massage eller avslappning.  
 
Det har visat sig att det fungerar bra med involveringspedagogik ända ner i förskolan, anser 
Åhs (2003).  Det gäller då att ha kortare pass för samtal och lägga samtalets nivå så att små 
barn förstår och vill lyssna. I grundskolan finns också positiva erfarenheter. En lärare som Åhs 
refererar till, anser att involveringspedagogiken är ett sätt att lösa upp aggressioner och 
konflikter i klassrummet, samtidigt som det tränar deltagarna att lättare uttrycka känslor och 
lyssna till andra elever. 
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2.2.3  Kritik mot metoder 

Skolläkare Lars Gustafsson är kritisk till ART, COPE och PMT (parent, mangement training) 
och kallar dessa metoder för ”neuropsykiatrisk diagnostik”, ”manipulativa tekniker importerade 
direkt från USA” (Svenska SkolläkarFöreningen). Han tycker att dessa metoder lär vuxna att 
utöva makt med list. Gustafsson menar vidare att barnets naturliga sätt att vara omdefinieras 
och problemförklaras och så har vi hamnat i ett diagnossamhälle. Det är viktigt att bejaka 
mångfalden och se olikheter som en tillgång istället för en för ett problem, tro barnen om gott, 
säger Gustafsson. Vuxna bör ta ansvar för sina liv och inte projicera sina problem på barnen. 
”Barn behöver inte tämjas, kontrolleras än mindre bekämpas”, anser Gustafsson.   

2.4 Beteendeproblem med diagnos 
Ibland finns det elever med beteenden som vi inte förmår att hjälpa hur mycket vi än försöker 
och då behövs det specialistkunskap. För att få del av resurser som specialpedagoger, 
behandling eller någon sorts avlastning behövs diagnoser från barn och ungdomspsykiatriska 
kliniker, BUP. Det är dock alltid svårt att få rätt sorts hjälp då alla fall är olika och unika 
(Ogden, 2003).  

2.4.1 Exempel på diagnoser 

ADHD och DAMP är diagnoser som hyperaktiva barn kan få. Dessa barn har ofta fått höra att 
de är klumpiga och jobbiga. ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder och 
DAMP betyder Deficits in Attention, Motor control and Perception. Det är tre till fyra gånger 
vanligare att de som diagnostiseras är pojkar. Kännetecken på dessa problem är brist på 
uppmärksamhet, ingen uthållighet, bristande social känslighet och ofta svårigheter med tal och 
skrivutvecklingen (Muntlig kommunikation, Pålshammar, Maj 2001). 
 
Aspergers syndrom är en beteendestörning som främst visar sig som ett socialt handikapp. Det 
innebär bland annat att barnen har svårigheter med relationer och ett ointresse för andra barn. 
Barn med Aspergers syndrom får ofta någon sorts fix idé och fastnar i ett speciellt intresse, 
vilket också kan leda till att de är ovanligt framgångsrika inom detta område. Ofta har dessa 
barn också motoriska stereotypier och fastnar i ett rörelsemönster som kan irritera omgivningen 
(Muntlig kommunikation, Pålshammar,  Maj 2001). 
 
Tourettes syndrom visar sig genom att personen får snabba, upprepade och stereotypa 
muskelrörelser eller vokala yttringar, så kallade tics. Ticsen kan förekomma varje dag och 
förorsakar ett stort lidande och nedsatt social förmåga. Omgivningen blir störd av ticsen som 
kan yttra sig som ramsor av fula ord och ibland som blinkningar eller andra muskelryckningar 
(Muntlig kommunikation, Pålshammar, Maj 2001). 

2.5 Litteratursammanfattning 
Stensmo (1997) nämner olika beteenden som kan vara störande eller problem i klassrummet. 
Det kan vara prat och buller, oförskämdheter, skolk och arbetsvägran men också dagdrömmeri 
och tankeflykt. Han anser att den viktigaste åtgärden för att hjälpa dessa elever är att 
kommunicera och göra återkopplingar till eleven. Han anser vidare att blickar och kroppsspråk 
är viktiga i korrigeringsprocessen. Wadström (1995) anser att det går att förändra miljön, ändra 
på sitt eget beteende och även ibland ändra på sin undervisning för att hjälpa elever med 
beteendeproblem. Genom att analysera elevens beteende kan en handlingsplan göras upp. 
Uppmuntra bra beteende, ignorera visst olämpligt beteende och att införa en slags 
teckenekonomi som belöningssystem, är saker som Wadström (1995) förespråkar. Fostran är 
en viktig del av lärarens uppgifter, anser Fjellström och han talar om fostran inom tre områden: 
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individualisering, socialisering och idealbildning. Den starkaste metoden för disciplinering i 
skolan är kontakt med föräldrarna. Det är också den metod som lagen förespråkar. En 
elevvårdskonferens kan hjälpa till att hitta nya lösningar och ett åtgärdsprogram kan upprättas 
(Utbildningsdepartementet, Grundskoleförordningen). ART är en multimodal metod som kan 
placeras inom kognitiv beteendeterapi, där tre komponenter sammanställts för att möta elever 
med beteendeproblem. ART vill ge eleverna redskap för att kontrollera sina aggressioner, träna 
på färdigheter och även ge dem moralisk träning (Goldstein, Glick & Gibbs, 2004). 
Involveringspedagogik innebär att läraren arbetar i grupp med eleverna samtidigt som den 
enskilde eleven stärks. Involveringspedagogikens mål är att skapa ett bra klassrumsklimat 
(Åhs, 2003). Gustafsson (Svenska Skoläkarföreningen) är negativ till metoder som ART och 
liknande, och anser att de lär vuxna att utöva makt med list. Ogden (2003) talar om olika 
instanser som en lärare kan söka hjälp hos när problem blir för svåra att hantera i klassrummet. 
Pålshammar (2001) ger några fakta om vad som kännetecknar ADHD, DAMP, Aspergers 
syndrom och Tourettes syndrom som är några diagnoser på svåra beteendeproblem som en 
lärare kan möta i klassrummet. Salamancadeklarationen (UNESCO) förespråkar att elever i 
behov av särskilt stöd ska inkluderas i klassrummet och inte distanseras från de andra eleverna. 

3  Metod 

3.1 Forskningsstrategi 
I detta arbete har kvalitativa forskningsmetoder använts, då det har varit av vikt att få mer 
djupgående svar på de frågor som står som grund i detta arbete. Intresset för ämnet har varit 
anledningen till studien och även för att söka svar i komplicerade frågor som gäller hur lärare 
bäst kan hjälpa elever med beteendeproblem. Material till studien har samlats genom intervjuer 
med tre lärare, en specialpedagog och en socionom. För att vara väl förberedd inför 
intervjuerna och för att söka metoder och erfarenheter i teorin, har studien börjats med en 
litteraturgenomgång.  
 
För att kunna beskriva och tolka ett fenomen eller en företeelse fungerar det bäst med 
kvalitativa metoder då dessa inriktar sig på ”ett intresse för betydelser och de sätt som 
människor förstår saker på” samt ” ett intresse i beteendemönster” (Denscombe, 2000, s.243). 
Inom kvalitativ forskning spelar förförståelse en stor roll. Intresse, värderingar och övertygelser 
präglar arbetet och är en del av tolkningen av resultatet, trots det är det viktigt att anstränga sig 
för att vara objektiv och opartisk i sina analyser. För att kunna analysera  materialet krävs det 
noggrannhet, organisering och strukturering (Denscombe, 2000). 

3.2 Data insamlingsmetod 
I studien användes semistrukturerade intervjuer då dessa ger ett större djup. Målet med 
intervjuerna var att få mer ingående svar och olika förslag på metoder som läraren kan använda 
för att hjälpa elever med beteendeproblem. Dessutom kan frågornas ordning kastas om så att de 
passar in i konversationen med respondenten (Denscombe, 2000). En intervjuguide har funnits 
som en bas med frågor, då det måste finnas en likhet mellan frågorna till respektive respondent 
inför analyserna, men det har även funnits plats för följdfrågor och möjlighet för respondenten 
att göra en utläggning i ämnet. Anledningen till att inte ostrukturerade intervjuer användes var 
att dessa har en tendens att spreta åt olika håll och då kan den röda tråden förloras i studien. 
Intervjuerna var fem till antalet och varade cirka 30-45 minuter var. Forskningen ägde rum 
under vårterminen 2007 i en medelstor mellansvensk stad. 
 
 Vid intervjuerna har en bandspelare använts för att det ska finnas ett flyt i intervjun, samt för 
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att ingen viktig information ska gå förlorad. Varje respondent blev informerad om 
bandspelaren i förväg och hade inget emot att bli inspelade på band. Denscombe, (2000) anser 
att forskarens förmåga att ställa frågor och att föra en konversation är avgörande för hur 
resultatet ska utformas. Han anser vidare att forskaren bör förhålla sig neutral till det som 
respondenten uttalar sig om och varken uppträda provocerande eller överdrivet positivt. 
Denscombe (2000) talar om intervjueffekten och hur personligheten, ålder, kön och etniskt 
ursprung kan påverka intervjun. I detta fall är det troligen ganska positivt att ha en roll som 
lärarstudent vid denna sorts intervjuer, då respondenten gärna bidrar till en sådan studie som de 
själv ser vikten av och det inte föreligger någon risk att den kommer att användas i fel syfte. 
   

3.3  Urval 
I denna studie har fem olika intervjuer genomförts. Intervjuerna ägde rum på respondenternas 
respektive skolor och gjordes i avskilda rum för att inte störande moment skulle inträffa. Den 
ena skolan är en F-6 skola med cirka 300 elever och den andra skolan är en F-9 skola med cirka 
550 elever. Respondenterna har kontaktats via e-mail och genom muntliga kontakter. Deras 
medverkan är frivillig. Presentation har skett via ett missivbrev som delats ut före intervjuerna 
där det också funnits en försäkran om att informationen kommer att behandlas konfidentiellt 
(se bilaga 1).   
  
Urvalet har skett delvis subjektivt, då de personer som intervjuats har varit tidigare kända av 
författaren, men intervjun med specialläraren kom till genom snöbollseffekten, det vill säga att 
en respondent hänvisar till en annan (Muntlig kommunikation, M.T. Tryggvasson, 2007-01-
24). Specialläraren valdes för att hon arbetar med ART, en metod för att hjälpa elever med 
beteendeproblem och för att hon hade stora kunskaper om elever med sådana problem.  
Intervjun med socionomen valdes på grund av hennes engagemang i en föräldrakurs som gav 
information och kunskap i och om strategier för att ta hand om beteendeproblem. Hon anlitades 
också av skolor för att bistå lärare på föräldramöten eller om läraren hade andra behov av hjälp. 
Lärarna som intervjuades kommer från två olika skolor av olika social viktning i samma stad. 
En av lärarna har lång erfarenhet och har arbetat både som fritidspedagog och lärare i över 
femton år. De andra två lärarna hade sex respektive åtta års erfarenhet. Lärarna är inriktade på 
de lägre åren i grundskolan. Alla respondenterna är kvinnor. Denscombe, (2000) anser att för 
att producera resultat till en studie, som är kvalitativ och går på djupet, bör nyckelfigurer i 
ämnet användas. Han anser vidare att den information som fås av nyckelfigurer kan kallas 
priviligierad information. Detta har varit målet med utväljandet av dessa respondenter.              
(Intervjufrågorna finns som bilaga 2 och bilaga 3)  

3.4 Databearbetning och analysmetod 
För att kunna analysera materialet från intervjuerna transkiberades de näst intill ordagrant. På 
ett annat dokument fanns forskningsfrågorna tillsammans med intervjufrågorna nerskrivna och 
varje intervjufråga var knuten till en forskningsfråga. Genom att läsa intervjuerna flera gånger 
och markera med en färgpenna det som hörde till de första frågorna, föddes den första 
kategorin fram. Vidare användes andra färger till de andra frågorna och de frågor som gled in i 
varandra fick samma färg. Den första kategorin benämndes Klassrumsproblematik och 
lösningar. Den kategorin delades senare upp i tre underkategorier som fick namnen: Ett 
samhällsproblem, Utmaningar i klassrummet och Förhållningssätt. Den andra kategorin fick 
namnet Åtgärder och delades upp i Utvisning och Föräldrakontakt. Kategori nummer tre 
kallades Metoder och de specificerades som ART och Steg för steg med mera. Den fjärde och 
sista kategorin döptes till När extra hjälp behövs, och den hade flera olika underkategorier: 
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Extra resurser, Lilla gruppen, Inkludering, Tester, och Andra skolformer. Texten i resultatet 
kom till genom att sammanfatta vad de olika respondenterna sade och använda citat som 
passade till innehållet. All text som kategoriserades sammanfattar sammanhang. Stensmo 
(2002) talar om kodning när han förklarar analys av resultatet. 

 
De öppet kodade företeelserna relateras till varandra för att bilda  
sammanhang och händelsekedjor”. ”Analysen innebär i att man  
undersöker hur de kodade enheterna förhåller sig till en samman- 
hängande helhet; man försöker förstå enskilda utsagor i ett 
sammanhang som har en begriplig innebörd (Stensmo, 2002,sid. 37). 

3.5   Validitet och Reliabilitet  
I denna undersökning har tyngden lagts på kvalitativa intervjuer och litteraturgenomgång. 
Enligt Denscombe (2000) har den kvalitativa intervjun hög validitet då utföraren av intervjun 
hela tiden har närkontakt med respondenten. Utföraren har då möjlighet att anteckna hur 
respondenten uppträder och om intervjun verkar trovärdig eller ej. Validitetsfrågan handlar om 
resultatet är trovärdigt, anser Denscombe (2000). Eftersom materialet har spelats in på band, så 
finns det dokumenterat och lagrat om det skulle behövas en ytterligare kontroll av vad som 
sades. De transkriberade intervjuerna finns också tillgängliga att läsa. Trovärdigheten, alltså 
validiteten är hög, eftersom det som resultatet visar är det som respondenterna sade. 
 
Reliabiliteten handlar om studiens tillförlitlighet och om studien skulle kunna upprepas med 
samma resultat. Stensmo (2002) säger att reliabilitet betyder noggrannhet och pålitlighet. 
Eftersom respondenterna hade olika bakgrund och gav olika infallsvinklar på problematiken, 
har en bred bild skapats av hur elever med beteendeproblem kan få hjälp. Det är möjligt att det 
finns många fler metoder att arbeta efter, men det är inte syftet med undersökningen att rada 
upp metoder utan syftet handlar om hur en lärare kan arbeta och söka hjälp om det behövs. 
Reliabiliteten kan därför sägas vara rätt god. 

3.6   Etiska ställningstaganden 
Undersökningen har tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 
har sammanställt och innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet 
Alla respondenter har informerats om undersökningens syfte och själv tagit ställning till om de 
vill delta eller ej. Missivbrev har delats ut och personlig kontakt har tagits med alla 
respondenter. Respondenterna har själv bestämt tid och plats för intervjuerna. 
 
Samtyckeskravet 
Respondenterna har personligen givit sitt samtycke till deltagandet i denna undersökning. De 
har informerats om att de kan avbryta sitt deltagande när de vill. Hänsyn har också tagits till 
deras samtycke till att bli inspelade på bandspelare.  
 
Konfidentialitetskravet 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär detta krav att respondenten ska skyddas från 
möjligheten att bli igenkänd. I denna undersökning har avsikten varit att behålla 
respondenterna anonyma och ansträngningar har gjorts för att varken skolor eller personer ska 
kunna identifieras. Materialet från ljudupptagningarna är förvarat på en säker plats. 
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Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet inte används till något annat syfte än det 
som var överenskommet med respondenterna. Detta material som samlats in till denna studie är 
inte avsett att användas i något annat syfte än detta examensarbete. Om det skulle finnas någon 
som vill ta del av intervjuerna eller få kontakt med någon av respondenterna, kommer kontakt 
att tas med respondenterna om deras samtycke innan något sådant sker. 

4  Resultat 
I det här resultatet har fem olika respondenter beaktats. De finns i tre olika yrkeskategorier som 
alla har delaktighet i att hjälpa elever med beteendeproblem. Tre är grundskolelärare för elever 
i de lägre åren. En är speciallärare som arbetar med elever i de lägre åren och en är socionom 
och arbetar bland annat med att bistå lärare i deras arbete med beteendesvårigheter i 
klassrummet. Detta är en sammanfattning av de intervjuer som gjordes med dessa respondenter 
och som grund för intervjuerna finns denna studies syfte och forskningsfrågor. 

4.1 Klassrumsproblematik och lösningar 
För att få svar på frågorna hur lärare kan hjälpa elever med beteendeproblem och vilka metoder 
som finns att tillgå för att avhjälpa beteendeproblem och därmed få en bra lärandemiljö i 
klassrummet, har respondenterna delat med sig av sina tankar och gett dessa svar. 

4.1.1 Ett samhällsproblem 

Flera av respondenterna ansåg att det finns fler barn som har beteendeproblem idag och att det 
egentligen rör sig om ett samhällsproblem. Socionomen anser att ”bokstavsbarnen” är barn av 
vår tid och att ett oroligt liv provocerar fram oroligt beteende. Läraren i år ett tyckte, att barn är 
mycket mer oroliga nu än de var när hon började arbeta som lärare för cirka femton år sedan. 
Hon tror att mycket har att göra med familjebilden och att barn har för lite tid hemma. 
 
 Barn behöver lugn och ro. Det har blivit lite sport att man inte ska förändra 

sin livsstil för att man har fått barn, utan man ska göra precis allt som man  
gjorde innan man fick barn. Många barn är stressade, högt uppe i varv och  
har svårt att ta det lugnt. Vi har ett barn i klassen som någon beskrev så bra, 
att han är alltid på väg. Det går knappt att få honom att möta min blick. 
Alltid på väg till nästa och nästa… 

4.1.2 Utmaningar i klassrummet 

Det som lärarna anser vara problematiskt i klassrummet handlar mest om det som stör 
ordningen i klassrummet eller om beteenden går ut över andra elever. Elever kan ha olika ljud 
för sig, leka med leksaker och pennor, krypa under borden, kanske slå eller retas med kamrater. 
Det handlar mest om element som stör eller gör arbetet i klassrummet svårare på en vardaglig 
nivå. En lärare uttryckte att eleverna inte hade lärt sig rätt beteende än, eftersom de inte fått 
tillräcklig träning, en annan gav förklaring att dessa elever som stör inte mår så bra och den 
tredje ansåg att det är viktigt att försöka att sätta sig in i elevens situation. 

 
Vad är ett problem egentligen? Handlar det om att man inte har lärt sig bara,  

 kanske man behöver träna sig bara. 
 
 Det är en sak om en elev förstör för sig själv, men när det går ut över hela 

klassen är det jobbigt. 
 
Specialpedagogen var mer fokuserad på svårare problem och angav utåtagerande barn med 
koncentrationssvårigheter, eller det lilla tysta barnet som heller inte kan koncentrera sig och 
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som inte syns utan försvinner i klassen.  
 
 Man talar om hyperaktiva barn, men det finns också hypoaktiva barn, barn som 

stör sig själv med alla sina tankar och alla sina intryck som inte syns utanpå. 
 
För att tillrättalägga i klassrummet så att elever med beteendeproblem ska få så mycket hjälp 
som möjligt är det bra att tänka på var eleven sitter. Blir eleven störd av andra eller behöver 
eleven en större yta för sig själv? Det kan vara så att eleven behöver kåpor för att slippa 
onödigt ljud eller kanske lite lugn musik i öronen, för att själv bli lugn och kunna koncentrera 
sig, anser specialpedagogen. Läraren i år ett ansåg att det är viktigt att variera sitt arbetssätt, 
speciellt när det gäller de yngre barnen. Genom att varva undervisningen med rörelse, spel och 
lek får eleverna också utlopp för sitt rörelsebehov och sin egen lärstil.  
 

Oftast när det gäller de yngre barnen så tycker jag att de beteendeproblem som vi 
har, mest handlar om orken. Man kanske inte orkar och man kanske inte kan sitta 
still, det passar inte att sitta och skriva utan det behövs något motoriskt. 

  

4.1.3 Förhållningssätt 

Sedan handlar det om förhållningssätt, anser socionomen. Hon tror att en ostrukturerad lärare 
får mer problem än en strukturerad och att ju yngre eleverna är, desto mer ramar och strukturer 
behöver de. Hon tycker vidare, att vi ibland har för stora krav på barnen och att barnen har 
behov av mer vuxenstöd. 
 
 De där skolorna med väldigt lös struktur och väldigt mycket eget ansvar och så,  

de ställer för höga krav på barnen och bäddar för problem. Barn som inte håller 
ihop får ett sämre beteende då. Vissa barn behöver ha den där stenhårda strukturen. 

 
En lärare i år tre tycker det är viktigt att uppmuntra positivt beteende och ge eleven morötter att 
se fram emot. Det kan också vara att negligera ett dåligt beteende så länge inte det beteendet 
går ut över någon annan. Socionomen arbetar med COPE kurser och anser att de principer som 
finns i dem också fungerar i klassrummet. Det handlar mycket om förstärkning av gott 
beteende, negligering av visst dåligt beteende, belöningssystem och konsekvenser av visst 
dåligt beteende. Hon tror inte på straff som konsekvens utan att be om ursäkt kan vara en 
konsekvens eller ”time out”. 
 
 Time out i positiv bemärkelse, hämtat från idrottsvärlden. Nu får du sätta dig här 

och lugna ner dig! Inte i någon annan bemärkelse, det tror jag inte på. 
 
Alla lärarna tyckte att det är viktigt att hela tiden prata och förklara för eleverna vad som gäller 
i klassrummet. Vara tydlig i vad som förväntas av eleven och göra överenskommelser. Om 
något allvarligare inträffar bör det tas separat med det barnet och inte i gruppen så att barnet 
pekas ut. Däremot om något har hänt på rasten som gäller flera barn i klassen är det bra att 
prata igenom det i klassrummet. 
 
 Ofta är det ju många som blir inblandade. Då kan man ju få med sig de andra 

eleverna som har bra förslag, att man skulle ha tänkt eller gjort så här… 
Man försöker få den personen att sätta sig in i de andras situation. Så man får 
den här empatin, hur det känns för någon annan. 

 
På båda skolorna arbetas det förebyggande med socialiseringsträning. Någon arbetar med ett 
material som heter Livsviktigt och några arbetar med ”Charlie”. Båda dessa metoder handlar om 
att eleverna får samtala i grupp om frågor av moralisk och etisk karaktär. 
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4.2   Åtgärder  
I detta stycke har respondenterna gett sin syn på hur lärare kan hjälpa elever med svåra 
beteendeproblem. Ibland finns det situationer som inte går att lösa i klassrummet, utan läraren 
behöver söka hjälp utifrån. Det kan vara föräldrar eller annan skolpersonal som bistår läraren. 

4.2.1 Utvisning  

Respondenterna tillfrågades om det fanns disciplinära åtgärder i skolan och de var lite osäkra i 
sina svar. Skicka ut eleven från klassrummet var en sak som de kunde tänka sig att göra, men 
det var inte heller en så bra metod då eleven fortfarande var deras ansvar och de inte hade 
någon bra överblick av eleven. Det kunde fungera om det fanns andra personer i arbetslaget 
som kunde ta ansvaret för eleven en stund.  Annars var det mest på det verbala planet som 
elever blev tillrättavisade. 
 
 Det här har vi diskuterat lite grann, vad man får göra och inte får göra.  

Det är alltid svårt det här, och det finns ju barn som är väldigt medvetna  
om vad man får göra och inte får göra... 
Sedan måste man ju alltid kunna ta tag i barn och ta bort barn som skadar 
sig själv eller andra.  

4.2.2 Föräldrakontakt  

Den disciplinära åtgärd som alla var överens om var att tala med föräldrarna. Alla lärarna säger 
att när de har talat allvar med eleven och det inte hjälper, då är det dags att ta kontakt med 
föräldrarna. Först tar klassläraren kontakt med föräldrarna, hjälper inte det, kallas det till olika 
möten med olika personer med specialkunskaper på skolan och till sist kallas det till en 
elevvårdskonferens där rektor, skolsköterska, specialpedagog och klasslärare medverkar. 
Därefter kan skolan erbjuda psykologhjälp eller kuratorshjälp till familjen. COPE eller någon 
annan metod som hjälp till föräldrarna finns också att erbjuda inom kommunen. 
 
Socionomen som själv leder COPE kurser är övertygad om att föräldrakontakten är den 
viktigaste åtgärden och hon tror att många lärare inte är tillräckligt tydliga i sin kommunikation 
med föräldrar, utan är lite rädda och lindar in sitt budskap så att föräldrarna inte förstår allvaret 
i situationen. 
 
 Jag tror att det mesta finns att hämta i hur man samarbetar med föräldrarna. 

Man måste sy ihop det och arbeta för att få den här sociala kontrollen att 
vi vuxna samarbetar. Ha liknande regler och så. 

 
Läraren i år ett berättade att hon var noga med att tala på ett ödmjukt sätt när hon talade med 
föräldrarna. Hon menar att det är otroligt viktigt att föräldrarna känner att det är för barnets 
bästa som man reagerar och inte för att läraren har det jobbigt. Ofta är ju föräldrarna väl 
medvetna om problemet och det kan ju ha varit samtal redan vid skolstarten om dessa problem. 
Är det en helt ny situation som uppkommer, där eleven uppträder helt olikt sig, bör man fråga 
föräldern om något speciellt har inträffat som gör barnet oroligt. 
 
 Det är viktigt att de får höra att allt vi gör är för att ditt barn ska få det så bra 

som möjligt. Vi måste göra något! Då känner i alla fall jag, hittills, att jag näst 
  intill alltid har föräldrarna med på min sida. Det gäller att vara trevlig själv 

för att få dem med sig. Tonfall, kroppsspråk, blickar och vilka ord man  
använder betyder mycket. 
 

En av lärarna i år tre hade sämre erfarenheter av att samarbeta med föräldrarna och få stöd ifrån 
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dem.  
Vissa föräldrar får man stöd ifrån, men min erfarenhet säger att ibland 
är det så att de föräldrar som man skulle behöva stöd ifrån inte ger det 
stödet. Ibland kanske det också är därför eleverna är som de är…  

4.3   Metoder 
På frågan vilka metoder som finns att tillgå för att hjälpa elever med beteendeproblem har 
respondenterna givit dessa förslag. 

4.3.1 ART 

En metod som användes på den ena skolan var ART (aggression replacement training). Alla 
respondenterna kände till ART som metod och några hade som mål att själv gå en utbildning 
för att bli ART instruktör. Socionomen ansåg att barn med beteendeproblem har svårt med 
grupper, men att ART fungerar eftersom det hjälper eleverna att ”få koll på sitt eget 
handlingsmönster”. Man lär sig att känna igen sina känslor och arbetar efter vissa strategier. 
Det gäller att sätta ord på situationer, anser socionomen. 
 
 Vad gjorde dig arg? Vad hände med dig då? Vad tänkte du? … 

Hade du kunnat göra på ett annat sätt? ... 
Vi hamnar lätt i fördömande eller moraliserande och varför?  
Varför är en fråga som vi ska ta bort. Att sätta ord på, spegla 
är sådana ord som vi använder. Jag märker att du blir arg i vissa  
situationer, man speglar dem utan att anklaga dem…  
Det är självkontroll det hela tiden handlar om. 
 

Specialläraren som intervjuades var aktiv med att genomföra ART metoden för elever med 
aggressionsproblem. Klasslärare berättar för henne när de har en elev som behöver träning och 
sedan väntar de tills det finns underlag för en grupp på fyra till sex personer. De är noga med 
att berätta att det är ett frivilligt, gratis erbjudande som eleven får och att det är en förmån som 
erbjuds. När de har fått underlag för en grupp, träffas de en gång i veckan i ett avskilt rum. 
ART instruktören har alltid med sig en hjälpledare som oftast känner eleverna. När de sätter 
igång byggs det upp en kedja där det lärs ut något nytt hela tiden och där redskap för 
ilskekontroll förmedlas. 
  
 Vitsen är att du har med dig, det som vi kallar struljournaler, som de själva 

har fyllt i efter en händelse. Eller så har deras lärare fyllt i den. Utifrån  
struljournalen så bygger vi sen upp ett rollspel och i det spelet så gör vi  
något positivt av det som hänt. Vi spelar inte upp misslyckanden som eleven 
gjort utan vi vänder på det och spelar upp det som han skulle ha gjort om han 
använde sitt ART tänk. 

 
Innan gruppen kommer igång med sina rollspel så sätter de tillsammans upp regler för hur allt 
ska gå till. Om eleverna gör sin uppgift rätt blir de belönade. De får små premier som sedan 
sparas och byts ut mot en biobiljett i slutet av kursen. Specialläraren var entusiastisk över den 
här metoden och tyckte att även elever med svåra beteendeproblem var ”härliga” att arbeta 
med. Eleverna får en chans att bli sedda eftersom de är i en liten grupp och dessutom får de så 
mycket positiv bekräftelse.  
 
 Just det här att man får samla till den här biljetten och verkligen jobba ihop 

 till den, det är magiskt alltså!... Vi vill ju se att du tänker ART, inte att du lyckas 
i alla situationer, utan se att du börjar tänka ART. Då är man värd sin premie. 

 
När sista gången kommer bjuds föräldrarna in att delta i en ART lektion och de får se precis 
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hur gruppen har jobbat och vad eleverna har lärt sig. Det finns även tid för frågor och så fikar 
gruppen tillsammans. Specialläraren har även kurser i social färdighetsträning som tränar 
elever i färdigheter som de saknar och det kan variera från elev till elev hur länge det pågår. 
Hon anser att det är möjligt att använda ART på barn ner till förskoleklass om den anpassas 
efter deras nivå.  

4.3.2 Steg för steg med mera 

Socionomen nämnde flera metoder förutom ART och COPE som arbetar med socialisering 
eller relationsbyggande: Steg för steg används som föräldraträning samtidigt som barnen har 
egna grupper där de tar upp samma ämne som föräldrarna har. De arbetar med teman och 
ibland får de skriva brev till varandra. Kursen bygger mycket på kommunikationsträning. En 
variant av Steg för steg heter Föräldrastegen och den riktar sig enbart till tonårsföräldrar. 
COPE finns för föräldrar till småbarn upp till tonåringar och ska även starta för arabisktalande 
familjer. 
 
En av lärarna nämnde att det finns något som heter kompissamtal och då sitter klassen i en ring 
och pratar om saker som har hänt i klassrummet eller på rasten utan att nämna namn. Den som 
varit otrevlig har då chansen att rätta till sitt misstag genom att be om ursäkt för det inträffade. 

4.4   När extra hjälp behövs 
När beteendeproblemen blir för svåra för läraren att själv klara av finns det hjälp att få, och 
respondenterna har berättat om några olika sätt som står till buds. Dessutom beskrivs hur skolor 
idag tar hand om elever som är i behov av extra stöd. 

4.4.1 Extra resurser 

Ibland finns det situationer och elever som en ensam lärare inte klarar av och då behövs det 
extra resurser. Specialläraren är en person som finns som bollplank för klassläraren och ibland 
får klassen en resursperson som finns när en elev eller klass behöver mer vuxentid. Den ena 
skolans lärare ansåg att det var relativt lätt att få hjälp och att det inte var så att eleven måste ha 
diagnos för att få hjälp till klassen. De andra lärarna som arbetade på den andra skolan hade en 
annan bild av läget. De ansåg att det var svårt att få hjälp och att det hade blivit sämre nu än det 
var för några år sedan. 

 
Man kan nog få hjälp utan diagnos, men det ska vara jätteproblem 

 Och sen måste du vara väldigt ihärdig själv… 
 Det känns lite tokigt att det är så att den som skriker högst får hjälp... 
 Alla tycker att det är för lite resurser och att det är för få vuxna. 

Det är ett problem!  

4.4.2 Lilla gruppen 

På den sistnämnda skolan hade det tidigare funnits ”den lilla gruppen”, men den fanns inte 
längre kvar. Om det var av resursskäl eller av taktikskäl visste inte lärarna. I den lilla gruppen 
ändrades undervisningen för att passa eleverna bättre genom att dra ner på de teoretiska 
ämnena och arbeta mer med det sociala. En av lärarna tyckte att det var lättare för elever att få 
hjälp i en liten grupp. 
 
 När man har en liten grupp så har den läraren bättre koll och kan stoppa 

saker innan det gått för långt och eleverna har mer möjlighet att få hjälp. 
 
Specialpedagogen, som arbetade på den andra skolan, var inte en förespråkare för ”den lilla 
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gruppen”. Hon ansåg att det är fel att samla elever med samma sorts problem i en grupp, men 
hon tyckte dock att ibland mår vissa elever så dåligt att de inte klarar av att vara i en stor grupp. 
 

Då kan det ju vara en fördel med en liten grupp för där har du ju närheten 
till en vuxen på ett annat sätt. Då får man ju ta det här att man tappar de  
här goda förebilderna. Du får aldrig det optimala i en liten grupp. Det blir  
en utstötning som inte är bra. Men vad gör vi? 

4.4.3 Inkludering 

På frågan om inkludering är en bra metod så är respondenterna kluvna. Det är både bra och 
dåligt anser en lärare. Hon tror att vissa lärare bara vill bli av med problemet och inte tänka 
själv vad som kan göras i klassrummet för den utsatta eleven. En annan lärare anser att det går 
bra att inkludera elever med dessa problem, men tycker att det inte får gå ut över klassen i 
övrigt. Den tredje läraren är emot tanken på inkludering och tycker att det är fel både mot 
eleven med behov och klassen i övrigt. Hon tycker att det borde finnas en annan skolform som 
den eleven kunde vara i tills den har lärt sig att hantera sitt problem och då placeras i en vanlig 
klass. 

 
Det går åt väldigt mycket energi från en lärare till en enstaka elev. Det kan 
skapa väldigt mycket konflikter i gruppen och även i föräldragruppen… 
Det skulle undvikas om man hittade en vettigare skolform.  
 

Socionomen anser också att det är en stor påfrestning på både lärare och elever när elever med 
svåra beteendeproblem ska inkluderas i klassrummet. Om det finns flera elever med liknande 
problem blir situationen ohållbar och dessa problem är undervärderade idag anser hon. 
 
 Samtidigt bör man som skola utvärdera hur man jobbar, för det blir ju fler 

och fler barn som har beteendeproblem. Så kan man ju inte heller ha det,  
att man tar bort alla barn som inte klarar av det i skolan. Det är viktigt att 
sätta in insatserna tidigt. Det är viktigt att lärarna ber om hjälp tidigt.  

4.4.4 Tester 

Specialläraren har på sitt bord att göra tester på elever som är i behov av extra stöd. Det finns 
ett test som heter ITPA test som ger indikationer på hur en elev ligger till språkligt, 
kunskapsmässigt och även personlighetsmässigt. Det finns också Visktestet som 
skolpsykologen utför och som visar om en elev är särskolemässig eller ej.  
 
Socionomen tipsar om, att det finns ett nyinrättat specialpedagoginstitut där lärare kan få hjälp i 
dessa frågor, och de tillhandahåller även material som kan behövas (www.sit.se). Det finns 
också BUP (barn och ungdomspsyiatriska kliniken), familjecenter (i kommunens regi) och 
andra professionella på skolan, som kan vara stöd till en lärare som behöver få hjälp i sitt arbete 
med sina elever.  

4.4.5 Andra skolformer 

Om en elev har blivit testad och det inte fungerar att ha kvar eleven i klassrummet samt det inte 
finns någon ”liten grupp” på skolan, så finns det andra skolor inom kommunen som kan hjälpa 
dessa elever. Eleven behöver ha en diagnos för att få gå där och i den skolformen finns det en 
mycket högre lärartäthet och fler instrument för att hjälpa dessa elever. Alla lärarna hade 
kännedom om dessa skolor och nämnde flera olika på de olika områdena i stan. Oftast så 
placeras inte elever med beteendeproblem i särskola, men om andra kognitiva funktioner är 
nedsatta då kan det bli aktuellt med särskola.  
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4.5   Sammanfattning av resultat 
Flera respondenter i denna studie ansåg att många beteendeproblem idag har sina rötter i vårt 
samhälles utveckling och att oroliga liv ger oroliga barn. Lärarnas problem handlade oftast om 
element som stör ordningen på en vardaglig nivå, däremot socionomen och specialpedagogen 
tog upp svårare beteenden som koncentrationssvårigheter och ”bokstavsbarn” (barn som är i 
behov av diagnos för sitt beteende). Olika sätt att hjälpa elever med beteendeproblem är att 
tänka på var eleven sitter, sänka ljudnivån, varvat undervisningssätt, utlopp för rörelse och 
lärande efter egen lärstil. Alla respondenterna ansåg att det är viktigt att prata med eleverna och 
ge klara direktiv men även att uppmuntra bra beteende och ge eleverna morötter. Socionomen 
trodde att en ostrukturerad lärare får mer problem i klassen än en ostrukturerad. Som 
disciplinära åtgärder nämns kontakt med föräldrar som en bra metod. Time out och utvisning 
från klassrummet är andra exempel på åtgärder. Vid svårare beteendeproblem finns metoder 
som ART på den ena skolan och specialpedagogen var mycket nöjd med den metoden. Andra 
hjälpfunktioner är specialpedagog, elevvårdskonferens, BUP, familjecenter, 
specialpedagoginstitutet och på vissa skolor ”den lilla gruppen”. Angående inkludering av 
elever med svåra beteendeproblem är respondenterna kluvna. Tanken är god men 
genomförandet är svårt. 

5  Analys 
Flera respondenter i den här studien ansåg att beteendeproblemen blivit värre på senare tid och 
att oroliga omständigheter ger oroliga barn. Det är också den bild som massmedia ger och 
många artiklar i lärartidningar tar upp problematiken. Utmaningarna för lärarna som ska ta 
hand om elever med fler och fler beteendeproblem blir då större och större. Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) poängterar att undervisningen ska vara anpassad till varje 
enskild elevs behov och förutsättningar och därför är det lärarens ansvar att alla elever får den 
hjälp som de behöver. 
 
Vissa problem har alltid funnits som att små barn har svårt att sitta still och behöver röra på sig 
mer än vad skolarbetet tillåter. Wadström (1995) ger som förslag att en sådan elev ska få ta en 
runda på skolgården för att sen kunna sitta avslappnat. Läraren i år ett var av samma åsikt och 
hade stor förståelse för att yngre elever inte har så stor ork utan behöver ett varierat arbetssätt 
där den motoriska biten också får stimulans. 
 
Koncentrationssvårigheter är ett annat problem som många elever har. Specialpedagogen 
förklarade skillnaden mellan hyperaktiva barn och hypoaktiva barn och belyste också 
problematiken som sällan tas upp, den med de tysta och osynliga barnen som inte kan 
koncentrera sig på grund av sina störande tankar. Stensmo (1997) tar upp om sådana problem 
och tar upp dem som dagdrömmeri eller vägran att delta i skoluppgifter. För att hjälpa elever 
med koncentrationssvårigheter finns det möjlighet att försöka finna en lugn och ostörd plats till 
eleven, ge eleven kåpor för öronen som skydd för störande ljud eller använda sig av lugn musik 
i klassrummet, ansåg specialpedagogen. Wadström (1995) har liknande tankar då hon ger 
förslag på åtgärder som läraren kan använda sig av i klassrummet.  En annan aspekt som 
Wadström (1995) tar upp är vilket bemötande som läraren ger till eleven. Vikten av bemötande 
tog alla respondenterna upp i intervjuerna, och speciellt uppmuntran och positiv förstärkning 
var saker som lärarna nämnde. Negligering av visst dåligt beteende var en metod som en lärare 
kunde tänkas använda om det inte var ett problem som störde flera i klassen. 
 
Socionomen tyckte att COPE strategierna kunde användas i klassrummet och de handlade 
mycket om uppmuntran, förstärkning av bra beteende och negligering av visst dåligt beteende. 
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Andra delar av COPE, som belöningssystem och konsekvenser för handlande, är saker som 
Wadström (1995), Stensmo (1997) och även Forster och Tegenmark (1998) tar upp. Wadström 
berättar om en sorts teckenekonomi där elever samlar poäng för gott beteende och får belöning 
på ett sätt som läraren och eleven kommit överens om. Forster och Tegenmark gör en 
undersökning med ett liknande poängsystem där de tränar elever i koncentration och 
kompisrelationer. Negativt beteende ger då avdrag av poäng och fungerar då som konsekvens 
av handling. Denna sorts fostran till bättre beteende påminner om det som Lillemyr (2002) 
benämner förmedlingspedagogiken, där pedagogen själv påverkar barnet så att det ska 
förändras. Fjellström (2006) anser att det hela tiden pågår en fostran i skolan och att 
karaktärsdaning är en viktig del av det.  
 
Stensmo (1997) har åsikten att straff kan användas om än sparsamt när alla andra konsekvenser 
misslyckats. Danielsson och Liljeroth (2005) är helt emot bestraffning och tycker att det endast 
är en destruktiv åtgärd och de förespråkar istället att eleverna får ta konsekvenser av sitt 
handlande. Socionomen var också mycket noga med att bestraffning inte var en metod som 
skulle användas, utan konsekvenser skulle vara konstruktiva som till exempel ”time out” i 
sportslig bemärkelse eller att be om ursäkt för ett olämpligt beteende. En av lärarna använde sig 
av så kallade morötter för att motivera eleverna till ett gott beteende, och specialpedagogen 
använde sig av ett belöningssystem när hon utövade ART undervisning med elever med 
beteendeproblem.  
 
Goldstein, Glick och Gibbs (2004) som skriver i sin bok om ART som metod, anser inte heller 
att straff är någon lösning, liksom de inte heller förordar katarsis eller resignation inför ett 
mänskligt problem. Eleverna ska istället lära sig att tänka annorlunda, se sig själv i ett annat 
ljus och genom rollspel av aktuella händelser eller dilemma situationer, få kunskap om hur de 
kan möta sina aggressioner och motgångar på ett bättre sätt. Alla respondenterna hade god 
erfarenhet av ART som metod och specialläraren som arbetade aktivt med metoden ansåg att 
hon kunde nå eleverna och ge dem nya redskap att kontrollera sin ilska genom ART.  
 
En annan del av ART är moralträning och det är även en aktiv komponent i 
involveringspedagogiken som Åhs (2003) skriver om. Åhs (2003) poängterar att när 
involveringspedagogiken tar upp konflikthantering är det viktigt att tänka framåt och inte 
fundera på vems skulden är. Frågan varför bör undvikas istället kan frågor som vad, var, när 
och hur länge användas. Socionomen talade om samma sak och benämnde sitt sätt att möta 
eleven som spegling. Det gäller att kunna spegla, sätta ord på situationer och inte anklaga en 
person, säger hon. Det finns fler metoder för socialisering och träning av etik och moral och 
lärarna i undersökningen använde sig av Livsviktigt eller Charlie som material när de tränade 
elever moraliskt och utövade socialiserande fostran. Gustafsson (Svenska skolläkarföreningen) 
är kritisk till metoder som ART och COPE och tycker att de är ”manipulativa tekniker” för att 
tämja barn.   
 
Förhållningssättet var en sak som socionomen tog upp och att speciellt elever med 
beteendeproblem behöver fasta ramar för att bli trygga. Lärarna ansåg att kommunikation var 
viktig och att ha tydliga och klara regler som eleverna kunde förstå. Stensmo (1979) anser att 
varje termin bör börjas med att göra regler och ordningar klara för eleverna så att de senare inte 
behöver ha en diskussion om vad som gäller i klassrummet. Åhs (2003) menar att alla elever 
behöver se sammanhang och veta vad som gäller för att bli trygga som individer. Vidare säger 
han att vi behöver regler och rutiner och en tro på något för att våra grundläggande psykiska 
behov ska bli mötta. Barn som inte får dessa behov tillfredsställda löper stor risk att bli 
deprimerade eller aggressiva och de kan också få koncentrationssvårigheter. 
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Den disciplinering som lagen tillåter är kvarsittning, max en timme, utvisning från klassrummet 
om eleven kan hållas under uppsikt, men det främsta och starkaste påtryckningsmedlet är 
kontakt med föräldrarna (Utbildningsdepartementet, Grundskoleförordningen 1994:1194). 
Lärarna var väl medvetna om vad som gäller enligt lag och berättade att det har hänt någon 
gång att de har behövt utvisa en elev, och att de då har tagit hjälp av fritidspedagog eller annan 
personal i arbetslaget, för att inte lämna den eleven ensam. De tyckte att det var en svår 
situation och visste inte vad de skulle ha gjort om de varit helt ensamma. Alla lärarna 
förklarade att föräldrakontakten var av väldigt stor betydelse, men alla hade inte lika goda 
erfarenheter av resultaten. En av lärarna berättade hur noga hon var med sin attityd när hon 
talade med föräldrarna och hur hon alltid försökte ha en bra kommunikation med dem. Läraren 
menade om föräldrarna förstod att läraren alltid tänkte på barnets bästa så var det lätt att få dem 
med sig. Socionomen tyckte att lärarna ofta var för otydliga i sin kontakt med föräldrarna och 
att de lindade in informationen för mycket. Hon poängterade hur viktigt det är att de vuxna har 
liknande regler och kan samarbeta. 
 
Neander och Skott (2006) har i sin artikel tagit upp vikten av en bra kommunikation med 
föräldrarna och då genom att speciella nyckelpersoner har skapat en personlig kontakt med 
familjen för att bäst kunna hjälpa barn som har svåra beteendeproblem. Det är av största vikt att 
lyssna på föräldrarna och ta råd av dem då de har den bästa inblicken i sitt barns liv. Barnets 
bästa poängterades här och nyckelfiguren kunde genom sitt engagemang göra enorma framsteg 
hos dessa barn. 
 
Speciellt elever med svåra beteendeproblem är i behov av väldigt mycket hjälp och ibland blir 
det för svårt för en lärare att själv klara av den situationen. Ogden (2003) tar upp svårigheter 
som lärare kan möta och berättar om vikten av att ett barn får en diagnos för att få rätt hjälp. 
Pålshammar (2001) ger några exempel på diagnoser som elever kan ha som ger svåra 
beteendeproblem. 
 
När en lärare har en elev med stora beteendeproblem bör hon söka hjälp hos specialpedagog 
eller rektor som då ordnar en elevvårdskonferens där det kan upprättas ett åtgärdsprogram 
(Utbildningsdepartementet, Grundskoleförordningen 1994:1194). Specialpedagogen berättade 
om gången som finns på skolan vid dessa situationer och när det är dags att söka hjälp på 
institutioner som BUP, familjecenter eller hos någon annan professionell instans. Det finns 
också speciella tester som specialläraren kan göra med elever som har beteendeproblem för att 
se vilken sorts hjälp som eleven behöver. En av lärarna hade erfarenhet av att alltid få hjälp när 
det behövdes och att det inte behövde dröja tills eleven hade fått diagnos. En annan lärare från 
den andra skolan hade haft svårt att få hjälp och ansåg att det ibland var så att den som skrek 
högst fick hjälp, och att det alltid saknades resurser.   
 
Den lilla gruppen är ett sätt att hjälpa elever med beteendeproblem, men den finns inte kvar på 
så många ställen, berättar en lärare. Om det beror på brist på resurser eller om det beror på en 
ny taktik för att ta hand om dessa elever, visste inte läraren. Någon lärare tyckte att det var bra 
att elever med beteendeproblem fick gå i en liten grupp eftersom då fick de mer hjälp och mer 
närhet till en vuxen. Specialläraren däremot tyckte att det var en dålig idé att samla elever med 
liknande problem i en liten grupp för då gick de eleverna miste om bra föredömen.  
 
Alternativet till den lilla gruppen är att eleven stannar kvar i klassrummet eventuellt med stöd 
av en resursperson. Salamanca deklarationen (Unesco) vill att alla elever ska få vara i 
klassrummet och där ska de få den hjälp som de behöver. Storfors (Muntlig kommunikation, 
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2007-04-05) menar att det är skillnad på om en elev blir integrerad eller inkluderad i 
klassrummet. Genom inkludering ska eleven inte enbart finnas i klassrummet utan känna sig 
som en del av detsamma. Lärarna var kluvna till inkludering och ansåg att det var viktigt att 
tänka på resten av klassen också. Även socionomen ansåg att det var svårt med inkludering och 
att både lärare och elever utsattes för väldigt stor press om elever med svåra beteendeproblem 
skulle inkluderas i en klass. Finns det flera barn som har liknande problem blir situationen 
ohållbar, ansåg hon. En lärare tyckte dock att det var viktigt att försöka och göra det bästa av 
situationen och inte göra allt för att bli av med elever som har problem. 

6 Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 
I denna studie har semistrukturerade intervjuer används och respondenterna har varit 
intresserade och engagerade av frågeställningarna. Alla respondenterna tyckte att det var ett 
viktigt ämne och var villiga berätta om sina erfarenheter av elever med beteendeproblem. Det 
var också positivt att få olika professioners bild av problematiken, då de hade olika 
infallsvinklar till den samma. Socionomen kunde från sin infallsvinkel vara ganska kritisk till 
hur många lärare arbetar och specialpedagogen visade stor förståelse för eleverna som behövde 
hjälp. Lärarna kunde ge en bild av hur det var att se på situationen från klassrummet.  Att 
hjälpa elever med beteendeproblem är en komplex frågeställning och det är inte alltid lätt att 
veta vad som är den bästa lösningen på dessa problem.  
 
 Trots sin villighet att svara på frågorna finns det också en möjlighet att respondenterna var 
försiktiga i sina svar då det kan vara känsligt att ha en avvikande åsikt än den gängse i detta 
ämne. Materialet kunde ha påverkats positivt om intervjufrågorna hade delats ut i förväg och 
gett respondenterna mer tid att tänka igenom sina svar. Genom att intervjuerna spelades in gick 
ingen tid till spillo av anteckningar och intervjuerna kunde hållas inom den tidsmarginal som 
var bestämd från början.  
 

6.2 Resultatdiskussion  
Den bild som några respondenter ger av skolan av idag är att det har blivit fler och fler elever 
som har beteendeproblem och att det egentligen är samhällets problem som speglas i skolan. Det 
är också något som lärarnas egna tidningar tar upp och det finns även som debatt i massmedia. 
Det är med den anledningen som jag har gjort den här studien. När jag har varit ute på praktik i 
skolan har jag fått möta många elever som har stora problem och ofta har läraren fått kämpa 
ensam och ibland inte vetat vilken slags hjälp hon skulle ge sin elev. Genom att ta hjälp av 
specialpedagog, socionom, tre olika lärare, lagtexter och litteratur i ämnet har jag undersökt hur 
en lärare bäst kan hjälpa elever som har beteendeproblem.  
 
I klassrummet kan en lärare möta olika beteenden som är svåra att arbeta med och utmanar 
lärarens kompetens, och olika lärare har också olika inställning till vad som är ett 
beteendeproblem. Stensmo (1997) nämner störande prat, gyckel och oförskämdheter som 
exempel på saker som stör undervisningen. Dagdrömmeri och vägran att delta i undervisningen 
är också beteendeproblem, fast då stör eleven egentligen bara sig själv. I min undersökning hade 
lärarna stor förståelse för elevers olika beteenden och ansåg att ibland kanske en elev inte var 
mogen för att sitta still i en skolbänk hela dagen, utan behövde mer av lek och rörelse för att bli 
tillfredsställd.  Specialpedagogen hade ett stort hjärta för elever med beteendeproblem och tog 
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också upp ett annat problem, nämligen de tysta osynliga barnen som också kallas hypoaktiva. 
Ingen av de andra respondenterna nämnde om dessa problem vilket också är tankeväckande, för 
dessa elever, som då är osynliga för läraren, behöver ju lika mycket hjälp som de hyperaktiva 
barnen.  I min studie har jag inte tagit så stor notis om dessa barn jag heller, men jag förstår att 
för att kunna möta alla elever på deras nivå och anpassa undervisningen till varje elev ( Lpo 94 
Utbildningsdepartementet, 2006) så måste dessa elever också uppmärksammas och ges hjälp.  
 
Lärarna ansåg att bemötandet av elever med beteendeproblem var väldigt viktigt och att 
uppmuntran och positiv förstärkning är metoder för att få en bra atmosfär i klassrummet som 
främjar lärande. Wadström (1995) är av samma åsikt. Neander och Skott (2006) visar ännu 
klarare hur viktigt bemötande är, när de talar om hur en nyckelfigur kan förändra en individ som 
är i behov av extra stöd. Egentligen är bemötandet av elever som har beteendeproblem inte 
annorlunda än att möta andra elever. Alla elever behöver mötas med respekt och förståelse för 
allas olikheter och alla människor behöver uppmuntran och en positiv atmosfär för att blomma 
ut, men elever som har beteendeproblem är kanske i ännu större behov av att bli sedda och få 
positiv förstärkning. Wadström (1995) nämner om en pojke som är otrevlig mot lärare inför sina 
kompisar men inte när han är på tu man hand med läraren, och allt beror på att han vill bli sedd 
och erkänd för någonting.  
 
Åhs (2003) säger att om vi människor ska må bra så behöver vi regler och rutiner och en tro på 
något. Han talar även om vikten av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i det vi gör. 
Stensmo (1997) betonar vikten av att ge eleverna en tid inför varje termin då de går igenom 
regler och rutiner. Socionomen i studien, var övertygad om att lärare behöver ha struktur i sitt 
arbete för att det ska fungera i klassrummet och att ostrukturerade lärare får mer 
beteendeproblem i klassen än de lärare som har en bra struktur på sitt arbete. Resultaten pekar på 
att elever som har beteendeproblem behöver få ännu klarare regler än andra och att de behöver 
veta dagens schema, alla rutiner i förväg, för att kunna känna trygghet.  
 
Om en lärare får sina elever motiverade och självgående har hon vunnit mycket och det behövs 
också för att eleverna ska känna meningsfullhet i vad de gör. Trots alla ambitioner om hur det 
går till att motivera och inspirera, så är det inte så lätt att lyckas med det. Inte alla elever har en 
inre drivkraft att lära, utan behöver något annat som driver dem. En lärare berättar om att hon 
ger eleverna morötter att kämpa för, specialpedagogen har ett poängsystem när hon har ART 
klasser, Wadström (1995) och Forster och Tegenmark (1998) talar om en teckenekonomi som 
också är ett sorts belöningssystem. I Cope finns även tanken på belöning för att motivera till gott 
beteende. Det är som sagt inte alla elever som har en inre motor som driver dem att göra det som 
förväntas av dem i klassrummet, och belöningssystem kan då vara en bra metod att ta till för att 
väcka upp motivationen. Det är många elever som svarar bra på det tävlingsmoment som det 
innebär att kunna vinna något genom att kämpa.  
 
Det som alla respondenterna var ense om var att det inte är bra att använda straff, utan 
konsekvens av handlande är det som de vill kalla det istället. Även Goldstein, Glick och Gibbs 
(2004) anser att straff är förkastligt när de berättar hur elever med aggressivt beteende ska 
mötas. I ART tränas eleverna istället att hantera sitt beteende och lära sig självkontroll genom 
rollspel och samtalsträning. Specialpedagogen, som arbetade aktivt med ART hade goda 
erfarenheter av dessa övningar och menade att dessa elever hade en chans att bli sedda utan att 
göra något dumt och att de då fick den bekräftelse som de behövde. Det som elever med 
beteendeproblem verkar må bra av är att bli bekräftade och sedda, men det är det som är så svårt 
idag när klasserna är stora och barn har liten vuxenkontakt, åtminstone med vuxna som har 
fokus på dem som enskild person. Många elever ”strular” för annars är det ingen som visar att 
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de bryr sig om dem. Lärare har en stor uppgift när det gäller att finnas till för alla elever och se 
deras olika behov och även att hitta det som varje elev är bra på för att hjälpa dem att bygga upp 
sitt självförtroende. I Neander och Skotts (2006) text finns bra exempel på hur det kan gå till att 
vara en sådan nyckelperson i en elevs liv och hitta just den elevens speciella styrkor. 
 
Av de sorters disciplineringar som lagen tillåter, är föräldrakontakt den metod som de flesta 
lärarna förespråkade (Utbildningsdepartementet, Grundskoleförordningen 1994:1194). 
Socionomen förespråkade också föräldrasamverkan och hon ansåg vidare att lärare och 
föräldrar behöver samarbeta och ha liknande regler för att eleverna ska kunna veta vad som 
gäller. Socionomen tyckte också att det vid föräldrakontakt är viktigt att tala om klart och 
tydligt vad problemen är, och inte linda in problemet så att föräldern inte förstår allvaret. Det är 
också, som en av lärarna påpekade, viktigt vilken attityd läraren har när hon samtalar med 
föräldern. Om läraren har en ödmjuk framtoning är risken mindre att föräldern blockeras och 
stänger för samarbete. I Neander och Skotts (2006) studie påpekas det positiva i att 
nyckelfigurerna bygger upp bra relationer med föräldrarna, och tar vara på föräldrarnas expertis 
angående sina barn. Föräldrar vill oftast veta hur det går för deras barn och om det är problem 
är det ännu viktigare att läraren tar kontakt och söker ett samarbete angående barnet. Det är ju 
föräldrarna som är proffs på sina barn och det är de som kan ha viktiga och bra idéer som 
läraren inte alls har tänkt på. 
  
Frågan om en elev med stora beteendeproblem kan inkluderas i klassrummet, är svår att få ett 
klart svar på. Lärarna diskuterade lite fram och tillbaka och socionomens tankegångar var att 
det kunde bli en ohållbar situation om det finns fler elever som har beteendeproblem i samma 
klass. Idag verkar det som den metod som gäller elever med svåra beteendeproblem, är 
inkludering.  Den ”lilla gruppen” fanns inte kvar på de skolor som var med i undersökningen 
och enligt Salamancadeklarationen (UNESCO) bör alla elever få vara med i klassrummet och 
inte exkluderas från den övriga gruppen. Mot detta står omtanken om de andra eleverna i 
klassen, som var något som också kom fram i resultaten, och dessa två motstridiga behov måste 
vägas mot varandra och tas hänsyn till. Det är ju viktigt att alla elever får en bra miljö att arbeta 
i. Fjellström (2006) nämner om olika sorters fostran och tar upp bland annat socialisering och 
individualisering. Socialisering vill få elever att kunna passa in i samhället och anpassa sig men 
individualisering handlar om att eleven ska finna sin särart. Dessa olika mål kan tyckas gå i 
motsatt riktning, och liknas vid dilemmat som framkom vid inkluderingstanken. Det är en svår 
balansakt som läraren har att ta hänsyn till när dessa olika mål ska beaktas och det samma 
gäller inkludering. Vems behov är egentligen viktigast? 
 
Vid detta läge är det viktigt att inte skolan ser sitt tillfälle att spara pengar utan ser till att 
läraren får fler vuxna att samarbeta med. Vidare bör läraren inte vänta för länge med att söka 
hjälp när behoven är stora, och specialpedagogen är en person som har lösningar och kontakter 
för att hjälpa elever med beteendeproblem. Dessutom kan specialpedagogen vara som ett 
bollplank för läraren när hon behöver diskutera metoder. Om en elev har fått en diagnos för 
sina beteendeproblem och behöver mycket vuxenstöd är det bästa att söka sig till en skola som 
är anpassad speciellt för dessa elever och där eleven kan få den extra hjälp som krävs.  
 
Denna studie har sökt svar på hur en lärare kan hjälpa elever som har beteendeproblem och 
vilka metoder som kan användas och i studien finns det många bra svar och lösningar, men det 
finns fortfarande frågetecken som behöver rätas ut, och vissa frågor har inga bra svar, utan 
behöver nya kreativa lösningar. Mitt resultat anser jag visa på, att vad en lärare behöver är 
empati och människokännedom, samt ett stort mått av tålamod för att bäst kunna hjälpa alla 
elever med olika slags beteenden i klassrummet.  
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6.3 Praktisk yrkesrelevans 
På varje skola och nästan i varje klass finns elever som har beteendeproblem och jag anser att 
det är angeläget att som nyexaminerad lärare ta reda på vad en lärare kan göra för att hjälpa 
elever som har beteendeproblem. Det är också nödvändigt att veta var hjälpen kan sökas och 
hur gången på skolan är, det vill säga vilken ordning som olika personer kopplas in som kan 
bistå läraren, när elever behöver extra stöd för detta beteende. Ett sätt att få extra stöd är att 
skapa en bra relation med föräldrarna och tänka på att eleven mår bra av att alla vuxna har 
samma regler. En lärare bör ha insikt i vad lagen säger om disciplinering och veta lite om olika 
diagnoser som kan tänkas bli aktuella i klassrumssituationen. Jag anser vidare att det är viktigt 
för alla lärare att ha ett positivt sätt att se på alla barn och försöka att uppmuntra och förstärka 
det positiva hos alla elever, men extra viktigt är det hos elever med beteendeproblem.  
 

6.4 Slutsatser 
Det har varit intressant att arbeta med detta ämne och studien har gett bra förslag på hur en 
lärare kan arbeta i klassrummet med elever som har beteendeproblem, men har också visat på 
dilemmasituationer som kan finnas när olika behov vägs mot varandra. Läraren behöver vara 
positiv i sin inställning och vara generös med att ge bekräftelse till elever med 
beteendeproblem. Det är bättre med morötter eller poängsystem för gott beteende, än utvisning 
och straff. Föräldrarna spelar en viktig roll och det är viktigt för läraren att skapa en bra relation 
till dem och ta vara på deras erfarenheter angående eleven. När läraren möter elever med svåra 
beteendeproblem är det viktigt att söka hjälp och specialpedagogen är en person som kan bistå 
läraren. Inkludering är en svår fråga, men det är viktigt att verkligen försöka finna lösningar 
och göra det bästa möjliga för alla elever. När lösningar inte står att finna så erbjuds eleven 
möjlighet att söka sig till en annan skolform med högre lärartäthet, men då behövs en diagnos 
som har fastställts av BUP eller liknande verksamhet. 

6.4  Nya forskningsfrågor     
För att gå vidare i detta ämne kan olika vägar väljas. Det går att studera mer om läraretik och 
dilemmasituationer i klassrummet, eventuellt kan fler beteendeproblem studeras och hur olika 
lärstilar hjälper elever som har dessa problem. Det finns många fler metoder att beskriva och 
det går att jämföra hur olika pedagogiker ser på detta problem. Ämnet är stort och tacksamt 
som forskningsobjekt.  
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 
 

Hej! 
Jag heter Ingrid Nilsson-Ström och läser min sista termin på lärarprogrammet på Mälardalens 
Högskola. Jag har inriktning Språk och språkutveckling och specialisering på Lek, lärande och 
utveckling.  
 
Under min utbildning har jag kommit i kontakt med olika problemområden som en lärare har 
att möta i sin dagliga gärning. Ett område som jag tycker är väldigt viktigt är konflikthantering 
och hur man som lärare kan hjälpa barn som har beteendeproblem. För att få mer kunskap om 
det området har jag valt att göra mitt examensarbete med den inriktningen.  
 
Det som jag vill studera är hur man bäst hjälper dessa elever och vilka metoder som finns att 
använda. Finns det resurser att tillgå och var är gränsen nådd för vad en lärare själv kan klara 
av?  
 
I dessa studier behöver jag få förankra mina teoristudier i praktiken och därför behöver jag göra 
några intervjuer med lärare, skolpersonal och eventuellt någon från familjecentrum. 
 
Just nu håller jag på att läsa in mig på ämnet och försöker att få svar på mina frågor i 
litteraturen. Därefter är jag tacksam om jag kan få hjälp av Dig med en intervju i dessa frågor. 
För att få ut så mycket som möjligt av intervjun vill jag använda mig av en bandspelare. 
 
 Jag kommer att behandla dina svar konfidentiellt och undvika att peka ut skolor och personer. 
Det är helt frivilligt att ställa upp på dessa intervjuer och det går att avsluta din medverkan när 
som helst. Om det går bra för dig att utföra intervjun så återkommer jag senare för att 
bestämma tid och plats.  
 
Var vänlig att kontakta mig på e-mail inn04001@student.mdh.se , telefon 021/4711758 eller 
mobil 0739803834. 
 
 Min handledare i den här undersökningen är Anette Sandberg som är  
filosofie doktor i pedagogik och hennes e-mail är anette.sandberg@mdh.se. 
 
Med vänlig hälsning 
Ingrid Nilsson-Ström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                Bilaga 2 

 
Intervjufrågor till examensarbete 

 
Mina forskningsfrågor är: 
 

A. Hur kan läraren hjälpa elever med beteendeproblem? 
B. Vilka metoder finns att tillgå för att avhjälpa beteendeproblem och därmed få en bra 

lärandemiljö i klassrummet? 
C. Vilken hjälp finns när beteendeproblemen blir för svåra? 

 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Berätta vad du anser vara olämpliga beteenden i klassrummet?   (fråga A) 
 

2. Berätta vad du som lärare kan göra för att hjälpa elever med beteendeproblem?    
             (fråga A) 
 

3. Hur kan man förebygga olämpligt beteende i klassrummet?  (fråga A) 
 

4. Vilka disciplinära åtgärder kan en lärare använda när eleven har gått över gränsen för 
vad man kan tolerera i ett klassrum?(fråga A) 

 
5. När tillkallar man föräldrarna?  (fråga A) 

 
6. Berätta vilka metoder för att hjälpa elever med beteendeproblem du känner till?           

(fråga B) 
 

7. Har du använt dig av någon av dem?   (fråga B) 
 

8. Hur gick det?   (fråga B) 
 

9. Var söker du hjälp när beteendeproblemen blir för svåra?   (fråga C) 
 

10. Vad anser du om att inkludera elever med svåra beteendeproblem i klassrumsmiljön?                                        
             (fråga C) 
 

11. Vad är alternativet?   (fråga C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                                  Bilaga 3 
 
 

Frågor till familjecentrum 
 

1. Berätta om er verksamhet? 
 

2. Hur ofta har ni Cope kurser?  
 

3. Vad anser du vara olämpligt beteende?  ( fråga A) 
 

4. Hur skall man hjälpa barn med beteendeproblem?   ( fråga A) 
 

5. Hur kan man förebygga olämpligt beteende?   ( fråga A) 
 

6. Vilka disciplinära åtgärder kan man använda?   ( fråga A) 
 

7. Hur kan ni bistå föräldrarna?   ( fråga A) 
 

8. Vilka metoder för att hjälpa barn med beteendeproblem känner du till?   ( fråga B) 
 

9. Var söker man hjälp när beteendeproblemen blir för svåra?   (fråga C) 
 

10. Vad anser du om att inkludera elever med svåra beteendeproblem i klassrumsmiljön? 
(fråga C) 

 
11. Vad är alternativet?   ( fråga C) 

 
 
 
 
 
  


