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1 INLEDNING 

Risk- och skyddsfaktorer är något pedagoger ofta möter i vardagen och behöver kunna vara 

medveten om och hantera. Utifrån vår profession som verksamma specialpedagoger, har vi 

valt att undersöka vilka olika risk- och skyddsfaktorer som kan lyftas fram i den pedagogiska 

verksamheten i gymnasiet för elevers välbefinnande. Avsikten med arbetet har därför varit att 

speciellt framhäva faktorer som kan utgöra möjliga risker i mötet mellan elev och skolmiljö, 

exempelvis omgivningens bemötande av en elev i svårigheter och vilka faktorer som kan 

verka skyddande och därmed ha en positiv, stödjande effekt för individens situation och 

utvecklingspotential. Fokus är satt utifrån våra respektive intresseområden: 

beteendesvårigheter (Marie) och hörselnedsättning (Lena). Marie har valt området 

beteendesvårigheter då hon upplever att pedagoger i skolan har svårt att möta elever med 

utmanande beteende Med ett fokus på vilka risker och vilka skyddande faktorer som finns 

kan det leda till en bättre förståelse och hjälpa pedagoger och elever att mötas i detta samspel. 

Lena har valt sitt område på grund av egen erfarenhet av hörselnedsättning samt att hon har 

uppmärksammat att det finns ett stort behov av mer forskning och kunskap inom området. 

Eftersom det är en självklarhet att som specialpedagog fokusera på att lyckas har vi valt att 

utgå från det salutogena, hälsoinriktade perspektivet i detta arbete. Det salutogena 

perspektivet kan stödja skolpersonal att tänka mer ur ett hälsoperspektiv än det mer 

traditionella patogena synsättet (Säljö & Hjörne, 2013).    

Diskrimineringslagen skärptes 1 januari 2015 (SFS 2008:567, 1 kap. 4§) och förtydligar att 

bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Skollagens kap 1 och kap 6 (SFS 

2012:800) liksom Skolverkets allmänna råd, ”Arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling” (Skolverket, 2014a) betonar en jämställd utbildning där hänsyn ska tas till 

enskilda elevers behov och deras möjlighet till utveckling efter bästa möjliga förmåga. 

Särskild hänsyn skall tas till barnets bästa och skolan ska motverka diskriminering på grund 

av exempelvis funktionsnedsättningar. Barnkonventionens artikel 2, 3, 6 och 12 lyfter 

huvudprinciperna vad gäller barns bästa (Barnombudsmannen, 2015). Om skolan ska ha 

möjlighet att följa lagar, regler och deklarationer krävs professionell samverkan och tillgång 

till adekvat kompetens kring hur optimala anpassningar kan genomföras så att alla barn ska 

kunna nå sin fulla potential och må bra.  

Vi utgick inledningsvis från det övergripande begreppet: ”barn i behov av särskilt stöd”. Av 

Skollagens 1 kap. 4§ framgår att:  
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I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

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

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 

2010:800) 

Salamancadeklarationen (Unesco, 2012) förtydligar ytterligare ansvaret skolan har när det 

gäller synsätt, bemötande och anpassningar: 

Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens 

välbeprövade principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att alla skillnader 

människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets 

behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om 

inlärningsprocessens takt och natur. En pedagogik som sätter barnet i centrum är till nytta för 

samtliga elever och, följaktligen, för hela samhället. (Unesco, 2012:4, s. 17) 

Därefter, utifrån våra två till synes skilda intresseområden (Beteendeproblematik och 

hörselnedsättning), fann vi att risk- och skyddsfaktorer i skolmiljön kunde vara en lämplig 

gemensam ingång till vår studie. Att uppmärksamma risk- och skyddsfaktorer som bas för det 

förebyggande kvalitets- och utvecklingsarbetet, tillhör därtill specialpedagogens uppdrag. 

Därför var valet av undersökningsområdet yrkesrelevant. Vi ställde oss frågan: ”Vad det är 

som gör att vissa barn med beteendesvårigheter eller hörselnedsättning, trots förekomst av 

riskfaktorer, kan klara sig väl och vara vid god hälsa?” Frågeställningen låg till grund för 

denna uppsats arbete. 

Nedan reds hälsobegreppets innebörd ut och hur skolan kan kopplas till detta. Därefter ges 

bakgrund och teoretisk referensram till risk- och skyddsfaktorer vad gäller 

beteendesvårigheter och hörselnedsättning.  

2 BAKGRUND 

2.1 Hälsoarbetet i skolan 

Vad innefattar begreppet “hälsa”? WHO definierar: “Health is a state of complete physical, 

mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 

1948). Tre aspekter av hälsa kan urskiljas: biomedicinskt, som funktionsförmåga och som 

välbefinnande (Winroth & Rydqvist, 2008). Eriksson (1989) illustrerar uppfattningen om 

hälsobegreppets två dimensioner (kroppslig respektive upplevd hälsa) genom ”hälsokorset”.  
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                                                                 Känsla av välbefinnande 

                                                             

  

 

                                                                Känsla av illabefinnande                                

                                                          

       Figur 1. Hälsokorset (Eriksson, 1989, s. 46). 

Hälsa kan ses som en balans mellan en individs handlingsförmåga och mål och drivs av 

känslan av meningsfullhet: en balans mellan att må bra samt ha tillräckligt med resurser för 

att klara vardagens krav och kunna förverkliga sina personliga mål (Nordenfelt, 2004). 

Termen ”hälsofrämjande skolutveckling” betecknar hälsoarbetet i skolan. Det finns viss 

vetenskaplig koppling till relationen mellan elevers hälsa, skolmiljö och skolframgång 

(Warne, 2013; SOU 2010:79). Att lyckas i skolan är en av flera faktorer för hälsa 

(Socialstyrelsen, 2012). Kamratrelationer, relationer med lärare, bekräftelse och 

självförtroende är andra exempel. Betydelsen av goda relationer har visat sig ha god inverkan 

på skolnärvaron (Guvå, u.å.). Ett viktigt begrepp i sammanhanget är ”empowerment, ”eller 

”bemyndigande”.  Empowerment handlar om i vilken grad en individ kan förstå vardagens 

sammanhang och meningsfullhet emotionellt (upplevelser) och intellektuellt (förståelse). 

Behovet och möjligheterna att själv kunna påverka och ha kontroll över sitt liv betonas och 

bygger på ömsesidighet mellan samhället och individen (SOU 2000:19, s. 42). 

Skollagen (SFS 2010:800, 2 kap. 25-28§) betonar att elevhälsan ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande samt stödja elevers utveckling mot utbildningens mål. Där förtydligas att 

elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser. Det viktigaste arbetet i en skolverksamhet och i elevhälsoteamet är fokus på det 

proaktiva hälsofrämjande arbetet (Nilsson, u.å). Elevens svårigheter bör analyseras och 

åtgärdas utifrån en ekologisk och holistisk syn där elevens problematik ses i sitt 

sammanhang: utifrån skolans arbetsmiljö, relationer till lärare, lärarens kompetens etcetera 

(ibid.). Specialpedagogen har uppdraget att arbeta för ett relationellt perspektiv, det vill säga 

Är sjuk. 
Mår bra. 

Är frisk. 
Mår bra. 

Är sjuk. 
Mår 

dåligt. 

Är frisk. 
Mår 

dåligt. 

Sjuk Frisk 
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att arbeta för den omgivande miljöns stöttande arbete, lärares anpassningar och inkludering 

av elever i behov (Guvå, u.å.).  

2.2 Beteendesvårigheter i pedagogisk miljö 

Ogden (1991) beskriver hur skolan som institution ibland lägger grunden till att ett avvikande 

beteende uppstår eller kvarstår. Han definierar beteendesvårigheter som: ”utåtagerande 

beteende som gör att elever kommer i konflikt med samhället” (ibid., s. 26). Samuelsson 

(2008), såväl som Skolverkets rapport (2014b), fokuserar på åtgärder som används i skolan 

för elever vilka anses störande. Samuelsson, som i sin rapport följt 74 elever och 40 lärare, 

omnämner kvarsittning eller strategiska placeringar av elevens bänk i klassrummet som 

åtgärd. Samuelsson nämner tillsägelser, aktivitetsbegränsningar och ”exkludering” som 

metod för att få eleverna att göra som pedagogen vill (ibid.). Studien från Skolverket visar 

hur avskilda grupper är en vanlig åtgärd i skolan och att elever ibland även kan få byta skola. 

Under en intervju berättas att elever med beteendeproblem hamnar i grupper där eleverna är 

”psykiskt sköra”, vilket inte uppskattas av ledningen då gruppen ska tillhandahålla en lugn 

studiemiljö (ibid., s. 50). Även Ogden (1991) är inne på detta spår och nämner hur det i 

dagens skola förekommer att elever blir exkluderade ur klassen, att eleverna blir placerade i 

mindre grupper för att skydda de övriga eleverna. Detta kan leda till att elever med 

beteendeproblem hamnar ”i negativa och självförstärkande utvecklingscirklar, där den 

negativa identiteten förstärks” (ibid., s. 11). Hellblom-Thibblins avhandling (2004), Ogdens 

(1991) och Mowats studie (2015) fokuserar på de kategoriseringar som förekommer för de 

barn som anses ha ett problem. Hellblom-Thibblin beskriver hur barn som haft svårt att klara 

skolmiljön kan benämnas som problembarn, eller ha anpassningssvårigheter. Denna 

stämpling, menar Ogden, skapar hos elev och lärare en självuppfyllande profetia, en bild för 

eleven att leva upp till. Även Mowats kvantitativa studie, som genomförts på sex olika skolor 

i Skottland, visar att barn ofta lever upp till den roll och etikett de fått på sig.  De kommer 

fram till att skolan måste ta hand om alla elever och att etiketter påverkar elevernas syn på sig 

själva. Identifikationen hos dessa barn kan bli både positiv och negativ och kan leda till att de 

antingen känner sig inkluderade eller exkluderade beroende på hur skolan agerar (ibid).  

Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) fortsätter i detta och nämner hur vi lever efter olika 

inramningar och ”sociala system” (s. 8). Dessa system hjälper oss att veta vad som är ett 

accepterat beteende och hur vi ska agera i möten med andra. Problemet börjar uppstå, menar 

de, när en individ går utanför dessa ramar och inte följer de ”sociala system” som förväntas 
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(ibid., s. 9). Författarna hänvisar till Heider (1958; i Nordahl et al., 2007. s. 10) och 

”attributionsteorin”, som anser att vi i möten med andra bara ser till personens beteende och 

glömmer bort miljön runt omkring. Med andra ord, personen blir ensam ansvarig för sitt 

beteende. De påpekar att det blir en omöjlighet för individen att förändras om synen på 

problemet bara ligger hos individen själv.  

Henricsson (2006), som studerat elever med beteendeproblematik och deras interaktion med 

lärare i skolan, menar att ett aggressivt beteende kan leda till ett misslyckande i skolan, eller 

att eleven blir arbetslös, hamnar i missbruk och utvecklar ett ”antisocialt beteende”. Det är 

något som därtill verkar vanligare hos pojkar (ibid., s.18f). Haug (2014) sammanfattar olika 

studier och ser att en till tre procent av eleverna i skolan har beteenden som skolpersonal inte 

klarar av. I Norge, bedömer han, har dessa elever ökat då kraven på att lyckas i skolan blivit 

högre och lärare saknar förmågan att anpassa sin undervisning på ett bra sätt (ibid., s. 302). 

Swick (1991) menar att barns beteende ofta beror på negativa influenser från omgivningen 

och att disciplin kan vara ett sätt att lära sig kontrollera sitt beteende. Han har identifierat en 

del tidiga varningstecken som kan leda till beteendeproblem och aggression hos unga, några 

av dessa tecken kan vara fattigdom, att inte ha haft några vuxna förebilder eller tvingats bli 

vuxen för tidigt. Forskningen har visat, menar författaren, att barn som fått en stor 

kunskapsarena visar färre beteendeproblematiska sidor. Med hjälp av mjukare disciplinära 

åtgärder och en tydlig schematisk struktur kan, menar Swick, beteendeproblem hos elever 

minska (ibid., s. 24).  

2.3 Hörselnedsättning i pedagogisk miljö 

Hörseln är ett av de väsentliga sinnena människan utrustats med och används vid 

kommunikation, rekreation och är ett viktigt säkerhetshjälpmedel. I en rapport från 

Hörselskadades riksförbund (HRF) beräknar WHO att nära hälften av alla i ålderskategorin 

12-35 år ligger i farozonen att drabbas av hörselskador på grund av för höga ljudnivåer från 

evenemang som konserter och idrottsarenor. Över en miljard människor i världen riskerar 

därmed att utveckla någon form av hörselnedsättning (www.hrf.se).  

Det finns forskningsbaserade indicier som pekar på att barn är mer känsliga för ljudpåverkan 

än vuxna (Holgers, 2014). Selander, Albin, Rosenhall, Rylander, Lewné och Gustavsson 

(2015) visar i sin studie att gravida kvinnor som utsätts för potentiellt hörselskadliga 

arbetsrelaterade ljudnivåer (75-85 dBA) under graviditeten riskerar att få barn med en 

medfödd hörselskada. Mätningar gjorda på inomhusmiljön i förskoleverksamhet i Sverige 

http://www.hrf.se/
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visar genomsnittliga ljudnivåer på 71dBA (Sjödin, 2012) och i amerikansk skolmiljö 

uppmättes 90 dBA i vissa lokaler (Pakulski & Kaderavek, 2002).  

De amerikanska forskarna Oshima, Suchert, Blevins och Heller (2010)  konstaterar att en 

hörselnedsättnings kognitiva-, kommunikativa- och socialiseringssituation inverkar på 1) 

familjerelationer 2) social interaktion och integrering 3) relationen till samhället som helhet, 

samt 4) personlig och samhällelig ekonomi när en individs utbildningsnivå inte kommer till 

sin rätt. Forskningen är inte enig vad gäller risk- och skyddsfaktorer vid hörselnedsättning. 

Men det är tämligen väl forskningsmässigt dokumenterat, att barn med hörselnedsättning 

ligger i riskzonen för utvecklandet av sociala och emotionella svårigheter (McKay, 2006; 

Sandgren, 2013; Pakulski & Kaderavek, 2002).   

Roos och Fischbein (2006) uppskattar att cirka 80 % av alla elever med någon slags 

hörselnedsättning går i ordinarie skolverksamhet i Sverige. Övriga återfinns i olika former av 

specialklasser eller hörselklasser. Enligt Skolverkets hemsida (2016) finns det specialskolor i 

sex kommuner, varav fem är statliga regionala specialskolor och fyra riksskolor.  De 

regionala specialskolorna vänder sig till döva och hörselnedsatta, medan riksskolorna tar 

emot elever med hörselnedsättning/dövhet i kombination med andra funktionsnedsättningar 

(Skolverket, 2016). Enligt två amerikanska studier verkar elever med hörselnedsättning 

prestera bättre i ordinarie skolor än i specialskolor (Marschark, Shaver, Nagle & Newman, 

2015; Eriks-Brophy, Durieux- Smith, Olds, Fitzpatrick, Duquette, Whittingham, 2012). Hur 

undervisningen organiserades samt högre förväntningar från lärarna i ordinarie 

skolverksamhet ansågs vara bidragande orsaker (Marschark et al., 2015). Att vara delaktig i 

ordinarie skolverksamhet, med kompisar man kan umgås med på fritiden, kan inverka 

positivt på de sociala samspelsprocesserna (Antia, Jones, Luckner & Reed, 2011). Dock finns 

indikationer på motsatt effekt (Eriks- Brophy et al. 2012). Hörselnedsatta förväntas 

exempelvis klara av klassrumssituationerna på samma sätt som hörande, något som kan 

inverka negativt på skolresultaten i längden (Marschark et al., 2015; Coniavitis Gellerstedt & 

Bjarnasson, 2015; Holmström, 2013).  

I en svensk undersökning framkom att det var vanligt att klassrummens hörteknik inte 

fungerade, akustiken var otillfredsställande i fyra av fem klassrum och av 85 undersökta 

elever hade endast en femtedel kontakt med hörselpedagog (Coniavitis Gellerstedt & 

Bjarnasson, 2015).  I en annan undersökning framkom en övertro på tekniken för 

hörselnedsatta elevers möjligheter till deltagande i sociala samspelssituationer, liksom att 
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läraren hade makten att besluta om hur befintlig teknologi skulle användas i 

klassrumssituationen.  (Holmström, 2013). Lärares preferens för talad, och inte visuell, 

kommunikation i klassrumssituationen lyfte fram risken för ett perifert interaktionsdeltagande 

vad gäller elever med hörhjälpmedel (ibid.).  

Cirka 10 % av de hörselnedsatta söker eftergymnasial utbildning vilket kan jämföras med 

normalhörande där runt 50 % söker högre utbildning (Sandgren, 2013; Marschark et al., 

2015).  Det och mycket annat indikerar ett stort behov av mer forskning om hörselnedsättning 

i skolan (Coniavitis Gellerstedt & Bjarnasson, 2015; Marschark et al, 2015; Linikko, 2006; 

McKay, 2006; Eriks- Brophy et al., 2012). I detta arbete används termen hörselnedsättning 

om dem med någon form av hörselpåverkan. 

2.4  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera risk- och skyddsfaktorer som elever 

med beteendeproblematik eller hörselnedsättning kan möta i gymnasieskolan, utifrån ett 

lärarperspektiv.  

2.4.1 Frågeställningar 

* Hur yttrar sig risk- och skyddsfaktorer vad gäller beteendeproblematik i den ordinarie 

gymnasieskolan sett från ett lärarperspektiv?  

* Hur yttrar sig risk- och skyddsfaktorer vad gäller hörselnedsättning i den ordinarie 

gymnasieskolan sett från ett lärarperspektiv? 

* Vilka likheter och skillnader kan vi lyfta fram från våra respektive områden gällande risk- 

och skyddsfaktorer från ett lärarperspektiv? 

Valet av syfte och frågeställningar motiveras med behovet av mer forskning i skolan när det 

gäller både beteendeproblematik och hörselnedsättning. För specialpedagogisk personal är 

det av vikt att ha god kunskap och insikt i förebyggande arbete och en medvetenhet kring 

vilka risk- och skyddsfaktorer som kan finnas för eleverna, så att exempelvis handledning 

med lärare blir effektfull.  

2.5 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram valde vi Antonovskys hälsoinriktade salutogena perspektiv och det 

utvecklingsekologiska perspektivet genom Bronfenbrenners nivåmodell eftersom dessa två 
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teorier kompletterar varandra då de opererar på helhetsnivå och visar på effekter av 

samverkan mellan olika funktioner i omgivande miljö. Båda teoriernas holistiska och 

hälsofrämjande synsätt stämmer väl överens med specialpedagogens uppdrag, enligt 

examensförordningen (SFS 2007:638). 

2.5.1 Salutogent perspektiv 

Begreppet salutogenes kommer från latinets ”salus” (hälsa) och grekiskans ”genesis” 

(ursprung eller uppkomst) och översätts till: ”hälsans ursprung”. Det salutogena begreppet 

myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi. Salutogenes är ett synsätt 

som fokuserar på hur hälsa uppstår, genom betoning av skyddsfaktorer (en hög känsla av 

sammanhang) i kombination med individens förmåga att bemästra svårigheter och 

utmaningar, ”copingmekanismer.” Antonovskys forskning kring salutogenes utgick ifrån ett 

antal undersökningar av israeliska kvinnor vilka fick besvara ett självskattningsformulär där 

individen skattar tillvaron med hjälp av 29 frågor utifrån deras känsla av sammanhang. En 

grupp kvinnor tillhörde de som överlevt koncentrationslägrens fasor och en annan var 

kontrollgrupp. Det Antonovsky studerade främst var vilka mekanismer som gjorde att mer än 

en fjärdedel av kvinnorna som överlevt koncentrationslägren ansåg sig vara vid god fysisk 

och psykisk hälsa. Ett salutogent perspektiv fokuserar holistiskt kring vad som gör att en 

människa hamnar vid den positiva polen hälsa i stället för ohälsa (Antonovsky, 1979). 

Antonovsky studerade sättet att hantera stressorer och spänning i tillvaron och tillgången till 

vad han kallade för generella motståndsresurser (GMR) som kraft för att bemästra svårigheter 

(Antonovsky, 2005, s. 16). Tillgång till generella motståndsresurser möjliggör god 

anpassningsförmåga och förutsättningar för att skapa positiva sociala nätverk vilket leder till 

ett väl fungerande samspel mellan individen och omgivningen (Antonovsky, 1979).  

Generella motståndsresurser bidrar till att göra stressorer begripliga och hanterbara, en god 

problemlösningsförmåga (coping) och främjar en total känsla av sammanhang, förkortat: 

KASAM (Antonovsky, 1979).  

De tre huvudkomponenterna i KASAM är: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I 

en självskattningssituation innebär således ett högt KASAM-värde att man har goda 

förutsättningar för ”coping”. I figur 2 nedan illustreras faktorerna i ett balanssystem.  
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Figur 2. Komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i KASAM (Winroth & Rydqvist, 2008, 

s. 11).  

Antonovsky sammanfattade innebörden sålunda: 

Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 

från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 

(2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.    

(Antonovsky, 2005, s. 46) 

Vi har valt att utgå från ett lärarperspektiv i denna studie, genom att undersöka möjligheterna 

för hur lärare kan skapa förutsättningar för KASAM i verksamheten för elever med 

beteendeproblematik eller hörselnedsättning. 

2.5.2 Det utvecklingsekologiska perspektivet 

Milerad och Lindgren (2014) lyfter att man kan genomföra åtgärder för att främja barns hälsa 

i minst tre olika typer av miljöer: i familj och närmiljö, i skola och med kamratrelationer samt 

den mer övergripande samhällsmiljön med sociala- och fördelningspolitiska verksamheter (s. 

41). Dessa miljöer kan ses som nivåer i ett system i tillvaron, vilket präglar det 

utvecklingsekologiska synsättet. Utvecklingsekologin är en lära om det ömsesidiga samspel 

som sker mellan en individ, dess utveckling (biologin) och miljöer i vilka man lever i 

(Lagerberg & Sundelin, 2000). Urie Bronfenbrenner konstruerade en modell över sin teori 

kring det ekologiska systemet och indelade det i olika nivåer: mikro, - meso, - exo, - makro- 
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och kronosnivå (Bronfenbrenner, 1979). Mikrosystemet är den närmaste omgivningen: 

familjen, dagis, skola, kamrater. Mesosystemet betecknar samspelet och relationerna mellan 

dem som tillhör mikrosystemet. Exosystemet är en nivå en individ inte har direkt kontakt 

med men som likväl inverkar på personens utveckling och tillvaro, exempelvis föräldrarnas 

arbetsplats eller socialtjänsten. Makrosystemet utgörs av institutioner och ideologier som 

genomsyrar hela samhället. Det kan bestå av exempelvis kulturella, ekonomiska, sociala, 

utbildningsmässiga eller legala system som utgör ett tankemönster som skapar en mening och 

ett innehåll åt människors roller, samvaro, verksamheter och handlingar (Bronfenbrenner, 

1979; Lagerberg & Sundelin, 2000). Kronos handlar om tiden och har stor betydelse eftersom 

en tidig och tillräckligt lång insats kan vara av avgörande betydelse för effekten (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). I figur 3 nedan illustreras Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. 

 

Figur 3. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell illustrerar hur barnets utveckling kan påverkas av olika 

miljöer runt omkring individen. (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 30). 

Den ekologiska systemmodellen kan genom sitt holistiska perspektiv lyfta hur de olika 

nivåerna samspelar och bidrar till risk- eller skyddsfaktorer i en persons tillvaro. Enligt denna 

modell går det inte fullt ut att säga att en speciell påverkan leder till en viss utveckling åt ett 

särskilt håll, utan kan variera beroende på olika faktorer i olika systemnivåer. Därmed lyfts 

den omgivande miljöns inverkan fram så att synen på individen som bärare av problematik 

och den som ska förändras för att passa in i ett system kan förändras (Brodin & Lindstrand, 

2010). Garbarino (1982, 1985) har analyserat risk- och utvecklingsmöjligheter i det 
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utvecklingsekologiska mikrosystemet och menar att det är av vikt att det finns en god balans 

för att främja utveckling.  

2.6 Tidigare forskning 

Avsnittet nedan behandlar risk- och skyddsfaktorer generellt. Det fortsätter med tidigare 

forskning kring risk- och skyddsfaktorer med inriktning beteendeproblematik och därefter 

hörselnedsättning. Riskfaktorerna möjliggör jämförelser för att kunna beskriva och lyfta fram 

skyddsfaktorer ur ett salutogent och utvecklingsekologiskt perspektiv. 

2.6.1 Risk- och Skyddsfaktorer 

En riskfaktor kan beskrivas som ”negativa händelser som bidar till att förstärka avvikelsen” 

(Klefbeck & Ogden, 2009, s. 27). Nordahl et al (2007, s. 79) definierar begreppet som: 

”vilken faktor som helst hos individen eller i hans uppväxtmiljö som kan kopplas samman 

med ökad sannolikhet för negativ psykosocial utveckling i framtiden, exempelvis 

beteendeproblem” och kan ”sägas vara en varningssignal eller tecken på kommande 

beteendeproblem.” Barn som utsätts för många riskfaktorer från tidig ålder och under längre 

tid löper betydande risk för riskbeteenden längre fram i åldrarna (Klefbeck & Ogden, 2009; 

Nordahl et al., 2007). Klefbeck och Ogden (2009) menar att fokus på risker har två sidor: det 

positiva är att det är framtidsinriktat och framhäver vikten av utveckling och förebyggande 

åtgärder, det vill säga att man råkar illa ut endast när man inte kan bemästra sin situation. Det 

negativa är att det ensidigt framhäver barns brister och problem. Risken finns att man då 

undervärderar resurser och möjlighet till förändring eftersom barn är under utveckling och 

därmed också har förändringspotential av sin status. 

Riskutsatta barn exponeras för riskfaktorer som kan inverka på utveckling och val i livet. 

Exempel på detta är miljömässiga orsaker på grund av föräldrarnas svårigheter, långvarig 

arbetslöshet hos föräldrar eller att barnet lever i konfliktfyllda familjesituationer. Negativa 

effekter av att utsättas för olika risker kan vara: bristfällig utbildning, nedsatt hälsa som kan 

orsaka exempelvis beteendestörningar (Klefbeck & Ogden, 2009).  En mängd sociala 

kedjereaktioner kan starta en negativ trend. Riskutsatta barn kan få svårt att finna sig i de 

sociala förväntningarna, dess koder och system (ibid.).  

Det finns tre perspektiv som har betydelse för om det utvecklas svårigheter eller inte hos ett 

barn: 1) Individperspektivet handlar om barnets inneboende egenskaper, som exempelvis 

temperament 2) Relations- eller familjeperspektivet, handlar om en trygg anknytning till 
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vuxna och 3) Nätverksperspektivet, som innefattar socialt stöd i ex skola och närmiljö 

(Klefbeck & Ogden, 2009). Brister i skolmiljön kan vara riskfaktorer där strukturella, 

organisatoriska och pedagogiska strukturer kan inverka (Nordahl et al., 2007). Höga 

ljudnivåer och bristande akustik kan exempelvis bidra till ohälsa hos alla men kan därtill 

inverka negativt på de sociala samspelsprocesserna för hörselskadade (Sjödin, 2012).  

Skyddsfaktorer är sådana som kan antas vara förebyggande vad gäller eventuell uppkomst av 

problematik. Risk- och skyddsfaktorer behöver inte nödvändigtvis stå i motsatsförhållande 

till varandra utan samspelar och kan därmed även motverka negativa följder (Klefbeck & 

Ogden, 2009, s. 80).  

Det går aldrig att förutsäga på vilket sätt en riskfaktor kommer påverka ett beteende då det 

varierar med kapaciteten att hantera riskfaktorer och förmågan till resiliens vid exponering. 

Resiliens konnoterar till ord som exempelvis: flexibilitet, tänjbarhet, elasticitet och 

uthållighet (Sommer, 2005). Resiliensbegreppets semantik kan illustreras genom en metafor 

där den förväntade normalutvecklingen hos ett barn kan liknas vid ett slags plastiskt 

membran som ska visa en människas relativa spänstighet, utvecklingsmässiga elasticitet och 

regenerativa potentialer (Sommer, 2005, s. 38).  

Skyddsfaktorer påverkar individens copingmekanismer, möjligheten att bemästra potentiellt 

riskfyllda svårigheter och situationer. Individens copingmekanismer och kompetens kan 

balansera, kompensera eller reducera riskpåverkan (Nordahl et al., 2007). Barnets kön har 

betydelse i sammanhanget då flickor visat sig ha bättre utvecklade copingmekanismer än 

pojkar (Nordahl et al., 2007).   

Hellblom-Thibblin (2000) sammanfattar olika författares benämningar av skyddsfaktorer och 

beskriver hur dessa kan vara en hjälp för elever att klara besvärliga situationer. Hon nämner 

Werner och Smiths (1992) gruppering där dessa faktorer delas in i ”social kompetens . . . 

goda relationer . . . externa stödsystem” (ibid., s. 2). Detta innebär att elever med en besvärlig 

bakgrund fortfarande kan ha ett skydd som hjälper dem att klara av motgångar i livet. En 

viktig sådan faktor är elevens syn på sig själv, sitt värde och sin duglighet. Hon nämner även 

”maskrosbarn” som ett exempel på barn som klarat av att utveckla sina färdigheter, trots sin 

uppväxt, och menar att dessa barn oftast haft någon annan vuxen som bekräftat dem som 

människa. De olika skyddsfaktorerna delas in i ”individuella faktorer, familjefaktorer och 

omgivningsfaktorer” (ibid., s. 3).  
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En individuell faktor kan innebära hur eleven ser på sig själv eller dennes känslomässiga 

förståelse av sig själv och andra. En omgivningsfaktor har att göra med elevens möten med 

andra i sin vardag och hur dessa möten bidrar till en känsla av samhörighet och förståelse. En 

annan viktig skyddsfaktor är känslan av att ha kontroll över sin situation och sitt liv, 

interpersonellt samt i mötet med andra.   

Avslutningsvis menar Hellblom- Thibblin, att om en elev i riskzonen ska utveckla en trygghet 

i sig själv, behöver denne ha en bra relation med lärare och andra elever i skolan och en 

känsla av att vardagen är hanterbar. Det handlar, med andra ord, om ”ett samspel mellan 

individen och miljön” (ibid., s. 4). Skyddsfaktorer kan därför sammanföras med Antonovskys 

känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005) och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

helhetstänkande (Bronfenbrenner, 1979).   

2.6.2 Riskfaktorer i beteendeproblematik 

I en studie av Calvete, Orue, Gamez-Guadix och Bushman (2015) undersöktes våld i familjen 

kopplat till aggression bland 1000 ungdomar från Spanien. Resultatet visade att flickor är mer 

psykiskt aggressiva, medan pojkar är mer fysiskt aggressiva. De fann även en stark koppling 

mellan utsatthet som barn och uppvisandet av ett aggressivt beteende (ibid.). Enligt Juul och 

Jensen (2009), Henricsson (2006) och Nordahl et al. (2007) kan hemförhållanden, 

alkoholmissbruk i hemmet, inkonsekvent uppfostran, lågt IQ, besvärligt temperament och 

vänskapsband med likasinnade vara tecken på riskfaktorer för barn och ungdomar. Beaman, 

Wheldall och Kemp (2007) undersökte nio Australiensiska studier som fokuserar på 

beteendeproblem i klassrum. Studien visade att lärare reagerar mest när problemenen stör 

undervisningen, men även att lärare oftast uppfattar pojkar som mer störande än flickor och 

att beteendeproblem verkar öka ju äldre barnen blir (ibid.).  Vidare menar de att en 

exkludering av dessa elever utgör en fara för både samhälle och eleverna själva. Eleverna 

missar chansen att hitta goda förebilder och får istället umgås med andra med samma 

beteende, där beteendeproblematik kan bli en norm att efterfölja (ibid.). Henricsson (2006) 

samt Milerad och Lindgren (2014) lyfter relationen mellan elev och lärare i 

klassrumssituationer. Henricssons studie visar att miljön, elevens självbild och ensamhet kan 

bidra till en negativ relation mellan lärare och elev, eftersom lärare oftare visade sig hamna i 

konflikt med elever de anser är störande eller har ett avvikande beteende. Samuelson (2008) 

fokuserade på de korrigeringar lärare använder i sitt möte med dessa elever och han såg tre 

”felhandlingar” som lärare oftast reagerade på. Det var tillfällen när eleverna visade: ”(a) 
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bristande kognitiva förmågor, (b) felaktiga beteenden och (c) felaktiga värderingar” (ibid., s. 

21).  Men han såg att dessa korrigeringar ibland inte åtföljdes vilket kunde skapa en 

tävlingssituation mellan lärare och elev.  

Runions (2014) som undersökt hur beteendeproblem kan bidra till att elever får en offerroll i 

skolan och Suldo, Gelley, Roth och Bateman (2015) som uppmärksammat utanförskap som 

en riskfaktor, beskriver hur relationen mellan lärare och elev antingen bidrar eller hindrar att 

detta sker. Runions (2014) skildrar hur elever som hamnar i konflikt med lärare ofta får 

skulden, vilket gör eleven till ett offer och hamnar utanför gemenskapen. Forskning visar, 

menar författaren, att denna konflikt är en stor riskfaktor i barnets sociala utveckling och kan 

bidra till ett än mer aggressivt beteende (ibid.). Suldo et al. (2015) har också uppmärksammat 

utanförskap som en riskfaktor och menar att elever med aggressioner eller andra 

beteendeproblem kan hamna i en ond cirkel där utanförskapet växer, vilket kan sluta med att 

de blir utsatta för mobbning. Runions (2014) testade kopplingen mellan aggression och 

hyperaktivitet och relationen eleven har med sin lärare. Detta för att se om relationen 

påverkar elevers aggression eller utsatthet. Hans undersökning innefattade 1114 elever från 

Australien, som han följde från förskoleklass upp till årskurs ett. I undersökningen, menade 

han, att forskning visade att elever som ligger i riskzonen för att bli utsatta ofta har en 

aggressiv sida som retar klasskamrater. Resultaten visade att hyperaktivitet och impulsivitet 

hos barnen var ett riskområde, men mest i förskolan. Däremot fanns tydliga indikationer på 

att relationen med läraren påverkades av barnens hyperaktivitet och aggressiva beteende, 

något som senare kunde bidra till att eleven blev utsatt av andra och bidrog till aggressivitet 

hos eleven (ibid.). 

Suldo et al. (2015) undersökte 500 ungdomar i Amerika och sambandet mellan 

kompisrelationer och ungdomars hälsa. Studien visade att barn som blir utsatta och får en 

offerroll påverkades mer av yttre händelser än av sina vänner, och att detta ibland kunde bero 

på deras brist av ilskekontroll redan i tidig ålder. Deras studie hittade inga samband mellan 

elevernas beteendeproblem och deras roll som offer, vilket de menar beror på lärare i skolan 

och hur de ser på elevers aggressioner. En negativ relation mellan pedagog och elev kan, 

menar Henricsson och Rydell (2006); Nordahl et al. (2007) samt Thornberg (2013), ses som 

en riskfaktor där elever får svårt med det sociala spelet. En positiv relation blir en skyddande 

faktor och kan bidra till att eleven lyckas i skolan. Greene, Richard, Kmetz och Kmetz (1997) 

utförde en enkätundersökning med 516 specialpedagoger och speciallärare från tre olika 

delstater i USA, för att undersöka stressen hos lärare i möten med elever med 
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beteendeproblem. Lärare, menar de, har svårare att hantera elever med beteendeproblem än 

akademiska svårigheter, vilket gör lärare stressade och påverkar lärarens relation med eleven. 

Undersökningens syfte var att testa metoden ITS (Index of Teaching Stress) för att mäta 

lärares stress och frustration. Metoden skulle sedan användas för att se hur relationen mellan 

lärare och elev ser ut, men även hur dessa två parter passar ihop.  De kommer fram till att 

denna metod behöver utvecklas, men att informationen de hittat kan visa vilka lärare som 

riskerar att bli frustrerade och stressade av att arbeta med elever som har någon form av 

beteendeproblem.  

2.6.3 Skyddsfaktorer i beteendeproblematik 

Skyddsfaktorer handlar om positiva relationer, att eleven har bra självkänsla, ett lugnt 

temperament, positiv och optimistisk livssyn, god social kompetens och om att få bekräftelse. 

Oftast är det en kombination av många olika faktorer som gör att eleven klarar av sin 

situation. Känslan av att ha kontroll över sin situation och en motivation att anpassa sig till 

olika miljöer kan vara ett bra skydd (Henricsson, 2006; Juul & Jensen, 2012). Luckner och 

Pianta (2011) påpekar hur viktigt det är med relationen mellan lärare och elev i klassrummet, 

helst för pojkar, aggressiva elever eller elever från socialt utsatta familjer. Relationen kan 

agera som en skyddsfaktor och bidra till att de lär sig de sociala koderna. De nämner tre olika 

omständigheter som påverkar elevers agerande i skolan. Först den känslomässiga relation 

läraren skapar med eleven, alltså hur läraren lyckas eller inte lyckas skapa en positiv atmosfär 

i klassrummet och i elevens möte med lärande. Sedan hur läraren strukturerar upp sin lektion, 

både vad det gäller hålla tider, hålla kvar elevfokus och anpassa till elevens behov. Den sista 

faktorn handlar om hur tydlig läraren är med sina instruktioner till eleverna och hur det 

påverkar elevers beteende i sociala sammanhang. Under lektioner där pedagoger haft 

strukturerad lektionsplanering, skapat en relation till var och en av sina elever, och sett till att 

eleverna interagerade på ett bra sätt, märktes ett minskat aggressivt beteende hos barnen 

(ibid.).  

Suldo et al. (2015) menar att elevens erfarenhet i umgänget med sina vänner kan vara en 

avgörande skyddsfaktor och bidra till ett positivt beteende. En god vänskap med sina 

klasskamrater ökar elevens självkänsla och ger en närhetskänsla som påverkar hens beteende, 

vilket även bidrar till ett skydd mot utanförskap. Lagerberg och Sundelin (2000) är inne på ett 

liknande spår och menar att: känna sig omtyckt och ”ha förmåga att förstå och komma 

överens med andra, problemlösningsförmåga och humor” (ibid., s. 216), är tecken på 
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skyddsfaktorer hos barn och unga. Författarna hänvisar till Luthar (1991; i Lagerberg & 

Sundelin, 2000, s. 217) som diskuterar ”kontrollplacering”, vilket innebär placering av 

bestämmande. Om ett barn har en känsla av att själv vara ansvarig över det som sker och 

känner att den kan kontrollera vad som händer i sitt liv, så kallad ”inre (intern) 

kontrollplacering”, bidrar det till en starkare mental styrka. Däremot, om ett barn känner att 

kontrollen ligger utanför hens påverkan, så kallad ”yttre (extern) kontrollplacering”, kan det 

påverka barnets hälsa på ett negativt sätt (ibid., s. 217).  Klefbeck och Ogdens studie (2003) 

hävdar att den ”perceptuella och språkliga erfarenheten är viktigare än relationer för att 

stimulera den kognitiva utvecklingen, medan hemmiljöns egenskaper först och främst är 

viktiga för barns sociala och emotionella utveckling” (ibid., s. 26). De har hittat viktiga 

faktorer som utgår ifrån ett individperspektiv, relation eller föräldraperspektiv samt ett 

nätverksperspektiv. Dessa faktorer fokuserar på vilket karaktärsdrag barnet har, temperament, 

kön, familjen, vilken relation barnet har till vuxna och det stöd barnet får av andra, så som 

lärare eller ”positiva förebilder” (ibid., s. 45).  

Ogden (1991) och McKewit, Dempsey, Ternus och Shriver (2012) markerar 

förstärkningsfaktorn. Ogden (1991) skildrar vad han kallar för ”Beteendepedagogik”, och 

beskriver den som ”ett metodiskt och målinriktat arbetssätt att förebygga och lösa skolans 

problem” (s. 9). Författaren talar också om ”förstärkningsförutsättningar” och menar att det 

finns positiva och negativa förstärkningar. ”En positiv förstärkare är en konsekvens som ökar 

sannolikheten för att en respons (beteende) kommer att upprepas. En negativ förstärkare är 

en konsekvens som, när den avlägsnas, ökar sannolikheten för att en respons kommer att 

upprepas” (ibid., s.164). Han påpekar hur ”yttre förstärkning”, så som gåvor eller måltider, 

eller i skolans värld, ”beröm och uppmärksamhet” påverkar elevens beteende. Vidare menar 

han, att det i skolans värld oftast är de yttre förstärkningarna som håller kvar elevens 

beteendeproblem, då dessa elever vid väldigt få tillfällen får positiva utlåtanden från lärare. 

Eleven kan även hålla kvar vissa ”inre förstärkningar”, vilket visar sig i hur eleven talar om 

sig själv. Det är den inre rösten, där eleven på ett positiv eller negativt sätt värderar sitt 

agerande (ibid., s. 165). McKevitt et al. (2012) skriver om PBS-strategier (Positive Behavior 

Support) som gett bra utfall hos elever med beteendeproblem. Enligt denna metod är positiva 

förstärkningar viktiga när de sker vid rätt tillfälle, så att beteendekorrigeringen sker i rätt 

miljö och kan praktiseras direkt.  

Bradshaw, Waasdorp och Leafs (2015) studie undersöker effekten av SWPBIS (School-Wide 

Positive Behavioral Interventions and Support) metoden. De har samlat in data från 12344 
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grundskoleungdomar i USA.  De ville undersöka om ungdomar som låg i riskzonen för 

beteendeproblematik skulle gynnas av denna metod och kunna identifiera grundläggande 

mönster hos dessa elever. De kom fram till att barn och ungdomar med beteendeproblematik 

gynnas av att arbeta med ett positivt och stödjande arbetssätt, då detta minskar elevers 

beteendeproblematik. Lagerberg och Sundelin (2000) liksom Klefbeck och Ogden (2003) 

menar att antalet skyddsfaktorer är avgörande för om ett barn utvecklar ett beteendeproblem 

eller inte: ju fler risker desto mer byggs beteendeproblematik upp. Därför är det viktigt att 

tänka på att bygga upp fler skyddande faktorer. I Lagerberg och Sundelins (2000) studie, där 

1850 tioåringar ingått och som haft sitt fokus i de nordiska länderna (Oppvekstnettverk), 

hittades en gemensam punkt för både riskfaktorer och skyddsfaktorer: nämligen ”social 

kompetens”.  De tolkar social kompetens som "färdigheter, kunskaper och förhållningssätt 

som möjliggör etablering och vidmakthållande av sociala relationer" (ibid., s. 212f.).  

2.6.4 Riskfaktorer vad gäller hörselnedsättning 

Att inte (kunna) upptäcka eller uppmärksamma en hörselnedsättning kan vara en riskfaktor, 

liksom tekniken som kompensatoriskt hjälpmedel. En amerikansk undersökning visar att 

elever med lättare hörselnedsättning inte uppmärksammas på samma sätt som barn med 

grövre hörselnedsättning eller dövhet. Det är därtill vanligt att försöka dölja sina svårigheter 

(Pakulski & Kaderavek, 2002). (Enligt hörselboken innebär lättare hörselnedsättning att 

kunna höra talspråk i en bullerfri miljö från cirka två till åtta meters avstånd 

www.horselboken.se). Skolornas hörseltestredskap är inte fullt tillräckliga för att upptäcka 

lättare hörselnedsättningar (Pakulski & Kaderavek, 2002). Faktorer som kan antyda 

hörselnedsättning kan exempelvis vara: svårigheter att följa med i snabba ordväxlingar, blir 

fort trött (särskilt vid aktivititer som kräver lyssnande), dagdrömmande, 

uppförandeproblematik, ouppmärksamhet vid muntliga genomgångar eller hörövningar samt 

en ojämn skolprestation (Pakulski & Kaderavek, 2002). Det förekommer en ökad frekvens av 

blickanvändning hos elever med hörselnedsättning som socialiseringskompensation (Sjödin, 

2012). Mindre lyckosamma elevstrategier och beteenden i syfte att dölja sin 

hörselnedsättning (vilket innebär att man inte alltid ser till sitt eget bästa) kan exempelvis 

vara: att låtsas förstå, vara socialt undandragande, dominera konversationer i ämnen som är 

väl kända av den hörselnedsatte, visa aggressivitetsyttringar, fientlighet, stress, självömkan 

och/eller spända och ångestladdade känsloyttringar vid konversationer. Det är inte ovanligt 

att elever låtsas förstå genom att le och nicka för att ge sken av att man förstått budskapet 

(Pakulski & Kaderavek, 2002). Det finns även forskning som pekar mot att framförallt äldre 

http://www.horselboken.se/
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elever kan uppleva hörtekniken som stigmatiserande, samt att hörteknikens icke-

diskriminerande ljudförmedling (hörapparaten fångar upp samtliga ljud) kan upplevas så 

besvärande att dess funktion att förstärka talet inte fungerar (Conviatitis Gellerstedt & 

Bjarnasson, 2015). 

Hörselnedsättning kan vara en riskfaktor vid sociala samspelsprocesser. Det finns en 

överförings- och interaktionsproblematik vid bruket av teckenspråkstolk (Long, Vignare, 

Rappold & Mallory, 2007). Hörselnedsatta elever kan uppleva sig osynkroniserade i 

klassrumskommunikationen och kan därför ha svårigheter att hinna med i snabba flöden. 

Eleverna kan inte delta i klassrumsinteraktionerna fullt ut och fördelarna med grupparbeten 

kommer inte eleverna tillgodo (Long et al., 2007; Coniavitis Gellerstedt & Bjarnasson, 2015). 

Hörselnedsatta barn artikulerar sämre än andra på grund av sina svårigheter att uppfatta 

ljudbilder korrekt, vilket kan inverka på interaktionen (Pakulski & Kaderavek, 2002). 

Hörselnedsatta har även visat sig ha färre kamratrelationer (ibid.). En hög andel 

hörselskadade uppger sig någon gång varit utsatt för mobbning (Brunnberg, Lindén-Boström 

& Berglund, 2007). 

Den fysiska miljön och de akustiska förutsättningarna kan vara riskfaktorer. Akustik- och 

allmän ljudmiljö i skolor har visat sig ha stora brister (Coniavitis Gellerstedt & Bjarnasson, 

2015; Sjödin, 2012).  I en svensk undersökning framkommer att det nästan aldrig 

förekommer en god ljudmiljö i skolorna och att i stort sett fyra av fem klassrum har direkt 

dålig ljudmiljö (Coniavitis Gellerstedt & Bjarnasson, 2015). Att inte kunna uppfatta den 

sociala interaktionen i ett klassrum inverkar på känslan av sammanhang. Instruktioner måste 

kunna tas emot i en bullerfri och ostörd miljö. Störande ljudnivåer kan inverka menligt på 

minneskapacitet och kognitiv förmåga (Ljung, 2010; Tufvesson, 2007). Yngre barn behöver 

höra talad information tydligare än vuxna, varför störande bakgrundsljud drabbar dem 

hårdare (Pakulski & Kaderavek, 2002). Avståndet mellan talare och lyssnare inverkar hur 

budskapet når fram akustiskt. Om en lärare höjer rösten i en stökig miljö förstärks 

vokalljuden medan konsontantljuden försvagas i samma grad. Effekten av det blir att när en 

lärare använder ett starkt röstläge eller skriker så uppfattas det högre tonläget men 

förutsättningar att uppfatta budskapet blir sämre. Att ständigt behöva överrösta höga ljud 

inverkar också negativt rent fysiskt på stämbanden (Sjödin, 2012). Att utsättas för höga 

ljudnivåer kan leda till ljudtrötthet samt olika typer av negativa stressreaktioner som 

exempelvis ett ökat kortisolpåslag i kroppen (Sjödin 2012).  
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Hyperacusis och tinnitus är två riskfaktorer som dels kan skapa problematik dels vara 

varningssignaler för ohälsa. Hyperacusis är ett relativt vanligt tilläggssymptom vid 

hörselnedsättning och innebär ljudöverkänslighet. Drabbade av hyperacusis undviker gärna 

bullriga miljöer vilket kan utgöra risk för ökad sjukskrivning och frånvaro.  Hyperacusis och 

tinnitus följs ofta åt hos hörselnedsatta (Jüris, 2013). Tinnitus är en form av tonljud som 

uppkommer utan yttre påverkan. Hos hörselnedsatta verkar tinnitus uppfattas mer och kan 

vara mycket besvärande. Ungdomar med hörselnedsättning och tinnitus rapporterade att de 

oftare besvärades av olika former av fysiska och psykiska problem: exempelvis använde mer 

lugnande medel och upplevde mer skolproblem (Brunnberg, Lindén-Boström & Berglund, 

2008).  

Multipla funktionsnedsättningar kan utgöra en riskfaktor. Ungdomar med grav 

hörselnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar hamnar oftare i 

beroendeproblematik med exempelvis lugnande medel än dem med enbart 

hörselnedsättning(Brunnberg, Lindén-Boström & Berglund, 2007). Ungdomar med multipla 

funktionsnedsättningar i kombination med hörselnedsättning upplevde även mer tinnitus 

(Brunnberg, Lindén-Boström & Berglund, 2008). Barn med hörselnedsättning i kombination 

med vissa andra funktionshinder (exempelvis dyslexi) har i forskningssammanhang generellt 

visat sig uppnå sämre skolresultat än genomsnittet (Marschark et al., 2015; Pakulski & 

Kaderavek, 2002; Brunnberg, Lindén- Boström & Berglund, 2007). Barn med 

inlärningssvårigheter har även visat sig kunna ha lättare hörselnedsättning (Pakulski & 

Kaderavek, 2002). Beteendestörningar i kombination med skolsvårigheter leder dock sällan 

till undersökning av hörförmågan (ibid.). 

Pojkar förefaller ha en högre tendens att utsätta sig själv för höga ljudnivåer, vilket gör att 

eventuella könsliga skillnader kan utgöra risk. (Brunnberg, Lindén-Boström & Berglund, 

2008).  

Hörseln är också i sig en riskfaktor vad gäller språk- och talutveckling. En hörselnedsatt har 

inte full tillgång till språket och den hörande miljöns stimulans. Ett språk- och 

läskunskapshinder kan inverka negativt på språkutvecklingen samt förståelsemässigt, 

kunskapsmässigt och socialt (Marschark et al., 2015). Läs- och skrivkunskaper utgår 

dessutom oftast från det talade språkets kompetens (Gathoo & Kulkarni, 2013). Det finns 

korrelation mellan hörselnedsättning och låga poäng på läsförståelsetest (Jakobsson & 

Nilsson, 2011; Pakulski & Kaderavek, 2002; Gathoo & Kulkarni, 2013). Sandgren (2013) 
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lyfter att det främst är de fonologiska färdigheterna (förmågan att hantera språkets 

ljudsystem) som påverkas mest hos hörselnedsatta, vilket inverkar på ordförrådsutvecklingen 

samt läs- och skrivfärdigheterna. Hälften av barnen med hörselnedsättning bedöms ha 

språksvårigheter som kliniskt klassas som språkstörning (Sandgren, 2013, s. 7). Gathoo och 

Kulkarni (2013) belyser den mer komplicerade läsinlärningsmetoden en hörselnedsatt individ 

måste tillägna sig genom att skifta uppmärksamhet mellan bokstäver/text och den person som 

lär ut. Detta är betydligt mer komplicerat och tidsödande. Gathoo och Kulkarni (2013) kunde 

dessutom bekräfta forskningsresultat som visade hörselnedsatta barns svårigheter att 

klassificera, gruppera och organisera (exempelvis bilder), det vill säga moment som ofta 

traditionellt ingår i lästräning.  

Organisation, anpassning samt bristande stöd och kunskap kan vara riskfaktorer. Det finns 

exempelvis risk att undervisningsansvaret flyttas över från klasslärare till elevassistent, 

specialpedagog eller annan stödperson och leder till exkludering i klassrummet (Linikko, 

2006).  

2.6.5 Skyddsfaktorer vad gäller hörselnedsättning 

I en amerikansk undersökning framkommer att små barn som fått hörhjälpmedel lättare 

accepterar att bära dem. Effekten av tidig insats har visat sig ge en positiv psykosocial effekt 

(McKay, 2006), positiv inverkan på utvecklingsmöjligheter och självkänsla samt är 

kostnadsbesparande i ett samhällsperspektiv (Sandgren, 2013; Marschark et al., 2015; Eriks-

Brophy et al., 2012; Gathoo & Kulkarni, 2013). Inverkansfaktorer för gynnsam 

språkutveckling är en känsla av trygghet, avvägda utmaningar som barnet klarar av samt att 

vuxna visar barnet tilltro till dess förmåga (Cramér-Wolrath, 2006).  Att använda tecken som 

stöd för kommunikation (TAKK- Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation) kan underlätta för möjligheten att vissa barn får alternativa möjligheter att 

kommunicera och därmed utvecklas språkmässigt, kunskapsmässigt och socialt (Anderson, 

2006). Elever med hörselnedsättning som genomgått hörsel- och språkträningsprogram i 

barndomen med fortsatt särskilt stöd har i en amerikansk undersökning visat sig fungera utan 

problem i ordinär klassrumsmiljö (Eriks-Brophy et al., 2012). Skolans hälsokontroller är 

därför oerhört väsentliga för att kunna upptäcka eventuell hörselnedsättning tidigt (Holgers, 

2014).  

Att få känna att man kan lyckas i skolan är en skyddsfaktor (Linikko, 2009). En stark känsla 

av sammanhang har visat sig ge bättre självförtroende, bättre hälsa och livskvalitet samt ett 
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ökat bruk av olika typer av strategier som involverade andra (Rehnman, 2006). Att ha hög 

kontroll, ha möjlighet att använda sin förmåga samt tillgång till effektivt socialt stöd är 

”lärande kombination” och kan ses som betydelsefull copingmekanism (Rehnman, 2006, s. 

216). Det är viktigt att utgå från individens styrkor och kompetenser. Tidiga interventioner på 

språkutvecklingsområdet bör fokusera på områdena: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, 

alfabetisk kunskap, teckenspråksträning samt kognitiv träning av typen bildtolkning och 

lässtrategier (Gathoo & Kulkarni, 2013). Andra viktiga element är möjligheten för elever att 

kommunicera sina behov, möjligheter till goda kommunikationsmöjligheter i den omgivande 

miljön genom att exempelvis klassrumsmiljön är lugn och behaglig för bästa hörbarhet samt 

att det finns tillgång till visuellt stöd (Wennergren, 2007). Pedagogen måste fokusera på vad 

det innebär att vara en visuell person och hur det är att se text istället för att höra den (Roos, 

2006). En viktig stödfunktion för lärare som ska jobba med anpassningar är tillgång till 

stöd/handledning (Wennergren, 2007).  

Digitala distanskommunikationshjälpmedel (chat, mail och diskussionsplattformar online) 

underlättar vardagskommunikationen för många hörselnedsatta (Long et al., 2007). Digitala 

undervisningsmetoder och verktyg möjliggör för fler hörselnedsatta att kunna läsa vidare på 

gymnasium och högskola. Databaserade, barnvänliga lästräningsprogram för hemmabruk har 

även visat sig vara bra hjälpmedel för hörselnedsatta barn med grava läs- och skrivsvårigheter 

(Nakeva von Mentzer, 2014).  

Det finns olika typer tekniska lösningar. De som är gravt hörselnedsatta eller döva kan rustas 

med Cochleaimplantat (CI) eller hörapparat.  Klassrummen kan utrustas med trådlösa 

mikrofoner (Jakobsson & Nilsson, 2011). I en amerikansk studie av Shaver, Newman, 

Huang, Yu och Knokey (2011) framkom att 93 % av eleverna med hörselnedsättning hade 

någon form av hjälpmedel eller stöd från skolan: 70 % hade hörhjälpmedel, 59 % språkligt 

stöd och 59 % någon form av kommunikationshjälpmedel (exempelvis teckenspråkstolk). 

Individuella hörhjälpmedel kan även fungera som avskärmande och därmed 

uppmärksamhetsförstärkande (Pakulski & Kaderavek, 2002).  

Vad gäller anpassningar i miljön så är det viktigast att minska bakgrundsljud och 

efterklangstid. Exempelvis kan textilier, gummitassar och ljudabsorbenter dämpa ljud och 

efterklang (Pakulski & Kaderavek, 2002). Det är viktigt att uppmärksamma ljudliga maskiner 

samt fönster och dörrar (ibid.).  Ljusförhållandena (från lampor och fönster) måste vara goda 
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för att kunna se miner, läsa på läppar och tolka skriven text/bildstöd. (Pakulski & Kaderavek, 

2002). 

Läraren har stort ansvar vad gäller anpassningar. Coniavitis Gellerstedt & Bjarnasson (2015) 

konstaterar att: ”Kända rutiner och handlingsmönster ser vi som potentiella tillgångar för de 

som deltar i klassens interaktion. De skapar förutsägbar struktur för hur arbetet bedrivs och 

innebär en hushållning med kraft” (s. 23). Tillgång till skriftligt och bildligt stöd i förväg kan 

vara bra metod. Man kan även i förväg informera om diskussionsinnehåll/ämnen eller viktiga 

ords betydelser vid olika typer av interaktionsuppgifter. Läraren kan omformulera 

informationen som levereras istället för att upprepa exakt samma saker, använda korta 

meningar, återkoppla dessa till huvudbudskapet samt betona nyckelfakta. Det är väsentligt att 

belysa det relevanta. Läraren ska inte tala högre än normalt men däremot tydligt och i en 

något långsammare takt och alltid vara vänd mot eleverna. Att använda kroppsspråket 

förstärker budskapet. Det är också viktigt att se till att skapa ett positivt och tillåtande klimat i 

klassrummet (Pakulski & Kaderavek, 2002). McKay (2006) ger rådet att lära eleverna god 

”lyssningsetikett”. Det är bra att peka på den som ska tala så att den hörselnedsatte vet vem 

denne ska titta på. Att använda en uppmärksamhetsmarkör av typen ”klapp på axeln för att 

därefter skapa ögonkontakt” kan exempelvis vara funktionellt (ibid., s. 313). Variation av 

lektionsinnehållet samt att ge omedelbar positiv feedback kan vara bra metod för att hålla 

koncentrationen uppe (Zentall, 2005). En generell tydlighet vad gäller ansvarsfördelning och 

rutiner i skolverksamheten lyfts som skyddande faktorer av Coniavitis Gellerstedt och 

Bjarnasson (2015).  

Lite äldre elever kan tränas till större självständighet (Pakulski & Kaderavek, 2002). Äldre 

elever bör även behärska hörtekniken. Att vara förtrogen med lyckosamma strategier för att 

hänga med i kommunikationen är väsentligt. En logoped kan vara behjälplig med att 

vidareutveckla den språkliga och talmässiga kompetensen (ibid.). Textläsning verkar utveckla 

språket lika mycket som det talade (och tecknade) språket för lite äldre barn, så en god 

läsförmåga är därför väsentlig och skyddande (Marschark et al., 2015). 

3 METOD 

I metodavsnittet nedan redogörs för val av metod, intervju, ansvarsområden, deltagare och 

urval, genomförande, tillförlitlighet och giltighet, etiska överväganden och dataanalys.  

 



27 
 

3.1 Val av metod  

Vi valde att använda oss av kvalitativ forskningsansats med inspiration från fenomenologin. 

(Fejes & Thornberg, 2015). Kvale och Brinkman (2013) belyser att kvalitativ ansats innebär 

fokus på kulturella, vardagliga och situerade synvinklar på människors tänkande, lärande, 

vetande, handlande och sätt att uppfatta sig som personer (s. 28). Kvalitativa undersökningar 

handlar om verbala formuleringar, där ordets betydelse är centralt (Backman, 2008). 

Kvalitativ ansats passar särskilt vid undersökningar där man vill få fram komplexitet och 

djupare förståelse av en forskningsfråga genom att lyssna till personers erfarenheter 

(Creswell, 2013) och det var vad vi var intresserade av i detta arbete. Inom fenomenologin är 

verklighetensuppfattningen central och passar bra när man utgår från empiriskt material och 

avser besvara särskilda kunskapsintressen (Szklarski, 2015).  

3.1.1 Intervju 

Vi valde att använda intervju som metod, vilket motiverades av vårt mål att ta reda på vad 

deltagarna kände eller tänkte kring en speciell fråga eller situation. Det var nödvändigt för att 

kunna belysa ett ”inifrånperspektiv” (Kvale & Brinkman, 2013). Forskningsintervjun 

”byggde på vardagslivets samtal och var ett professionellt samtal; kunskap konstruerades i 

interaktion mellan intervjuaren och den intervjuade” (ibid., s. 18). Det viktigaste var att vara 

en god lyssnare snarare än frågeställare (Creswell, 2013). Intervjumetoden som användes var 

semistrukturerad, öppen intervju som spelades in på mobiltelefon för att därefter transkriberas 

för vidare analys. Vi förde även anteckningar ifall inspelningen skulle misslyckas (Creswell, 

2013). Intervjun utfördes med hjälp av intervjuguide (se bilaga 1) med fokus på särskilda 

teman, enligt inspiration från Kvale och Brinkman (2013) samt Fejes och Thornberg (2015). 

Vi började med en mer allmän frågeställning, för att sedan precisera och ringa in området 

med hjälp av lämpliga följdfrågor.  

3.1.2 Ansvarsområden 

Textbearbetning var genomgående ett gemensamt arbete. I avsnitten bakgrund och tidigare 

forskning fokuserade dock Marie på beteendeproblematik och Lena på hörselnedsättning. 

Intervjuerna fördelades jämnt sinsemellan och nyttjades gemensamt. I resultatdelen valde vi 

att först dela upp utifrån våra respektive intresseområden, för att därefter gemensamt 

analysera vilka risk-och skyddsfaktorer som framkommit. Under diskussionsdelen 
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analyserades först risk- och skyddsfaktorer vad gäller beteendeproblematik (Marie), därefter 

hörselnedsättning (Lena) och avslutades med gemensam diskussion.  

3.2 Deltagare och urval  

Vi gjorde ett strategiskt urval, det vill säga utgick från ett antal utvalda ordinarie 

gymnasieskolor i fyra kommuner i Mellansverige. Valet av ordinarie gymnasieskolor 

motiverades av att integrering av elever med särskilda behov är ett mål i en skola för alla och 

därmed borde det rimligtvis finnas ett antal elever med beteendeproblematik eller 

hörselnedsättning i ordinarie verksamheter. På gymnasiet finns elever som varit i skolmiljö 

under många år och bär med sig flera års erfarenheter, positiva som negativa.  

Personurvalet gick till så att vi i första hand tänkte oss skolpersonal inom variablerna: 

elevhälsoteamets personal på ordinarie gymnasieskolor, företrädesvis 

specialpedagoger/speciallärare som kommit i kontakt med elever med beteendesvårigheter 

och/eller hörselnedsättning. Två skolsköterskor och en kurator tackade tidigt ja till intervju, 

men valde senare att frånsäga sig sin medverkan. Vi kontaktade rektorer och elevhälsoteamets 

personal ett flertal gånger via mail, telefonkontakt och personligen för att få svar. Slutligen 

godkände sammanlagt tio specialpedagoger och två speciallärare sin medverkan i denna 

undersökning.  

3.3 Genomförande 

Först sammanställdes en intervjuguide för att få en helhetsbild kring intervjuområdet. Därefter 

kontaktades de utvalda skolornas rektor genom ett standardiserat mail med information om 

syftet av studien och förfrågan om tillstånd att kontakta skolans personal för intervju. Vi 

informerade vad intervjun skulle användas till och hur den skulle genomföras, processen, 

syfte och forskningsetik. Efter rektors godkännande mailades missivbrev ut till berörd 

personal (se bilaga 2). I missivbrevet beskrevs syfte, metod, forskningsetik samt möjligheten 

att när som helst dra sig ur och avslutningsvis våra och handledarens kontaktuppgifter. 

Dessutom gavs även möjlighet att i förväg erhålla frågeställningarna inför intervjun. När 

personalen ställt sig positiv till intervju bokades dag, tid och plats för intervju. Vid 

intervjuförfarandet upprepades syfte, metod samt de forskningsetiska ställningstaganden som 

även omnämnts i missivbrevet vad gäller möjlighet att när som helst dra sig ur intervjun, en 

garanti om anonymitet/avidentifiering samt möjligheten att läsa transkribering. Intervjuerna 

genomfördes enskilt. Att visa öppenhet för nya och oväntade fenomen under intervjun var en 
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viktig del liksom att försöka lyfta fram beskrivningar av personens livsvärld (Kvale & 

Brinkman, 2013). Vi tänkte också på att försöka göra intervjusituationen så bekväm som 

möjligt genom val av lokal, språkbruk samt hur frågorna var formulerade i intervjuguiden, 

med inte alltför mycket terminologi exempelvis, vilka alla är viktiga kännetecken för IPA- 

metoden (Back & Berterö, 2015). Intervjun spelades in och transkriberades därefter 

ordagrant, för att sedan bearbetas och tolkas. Detta förklaras vidare under rubriken 

dataanalys.  

3.4 Tillförlitlighet och giltighet 

För att testa kvaliteten i vår studie använde vi en checklista för ”kritiska frågor” om vårt 

arbete (Fejes & Thornberg, 2015, s. 257). Fejes och Thornberg (2015) menar att den som 

forskar hela tiden behöver ha ”ett reflexivt förhållningssätt, det vill säga reflektera över sina 

tillvägagångssätt och metodval, sina perspektiv och teoretiska utgångspunkter”, men även hur 

man påverkar situationen med sin egen förståelse och åsikter. Det visar hur viktigt det är att 

vara medveten om vilka fallgropar som kan finnas (s. 261). Vi tänkte även på att visa 

uppskattning för intervjusammanhangets olika delar, engagemang och noggrannhet vad gäller 

intervjuförfarande och kvalitet, att vara fullständigt öppna och transparenta med allt arbete 

samt göra en analys kring påverkan och betydelse: om vår studies bidrag är viktigt och 

användbart (Back & Berterö, 2015).  

3.5 Etiska överväganden 

För att kunna genomföra studien tittade vi först på de etiska överväganden som gäller vid 

forskning. Vetenskapsrådet rapportserie God Forskningsed (2011) lyfter Mertons engelska 

formulering, CUDOS. Där står C för: ”Communism”, alltså att forskningsresultaten skall 

delas med andra. U står för: ”universalism”, alltså att forskaren som person inte är viktig i 

vetenskapliga studier och därför inte ska blandas in i bedömningen av ”resultatets 

hållbarhet”.  D står för: ”Disinterestedness”, vilket innebär att forskningen ska fokusera på 

det som sägs från början och bidra till att ny kunskap tas fram. De sista bokstäverna: OS, 

”Organized Scepticism” handlar om hur kritisk och reflektiv forskaren är i sitt eget material. 

(Ibid. s.17). Dessa har vi följt i arbetet. Vi har även följt forskningskravet vilket innebär att se 

hur behoven av forskning ser ut i samhället för just det ämne vi valt och att följa de regler 

som Vetenskapsrådet (2011) beskrivit. Vi såg till att de personer som ingick i studien inte 

utsattes för kränkande behandling eller skada (individskyddskravet) och att det insamlade 

datamaterialet inte användes till annat. Individskyddskravet innebar också att deltagarna först 



30 
 

informerades om studien innan samtycke gavs, samt att de själva fick välja vilken 

information som skulle finnas med i studien och om de ville delta eller inte. De hade 

möjlighet att godkänna de olika steg som fanns i studien och hade rätt att ångra sitt 

deltagande eller välja bort delar de inte ville ha med (ibid., s. 44).  Vad gäller 

konfidentialitetskravet informerades informanterna om att själva studien var öppen, men att 

de som ingår kommer att vara fullständigt anonyma och alla uppgifter konfidentiella. Detta 

gällde allt i materialet som exempelvis skolornas namn, personer och platser (ibid., s. 69f.). 

Under sammanställningen använde vi oss av siffror för att på så sätt hålla deltagarnas och 

skolans identitet anonym. I de resultat som framgick under studien var vi ärliga och försökte 

inte vinkla materialet för egen eller andras vinning (Vetenskapsrådet, 2011, s. 12).  

Nyttjandekravet ses som den kunskap som forskats fram och sedan är med och påverkar 

samhället med nya insikter (ibid., s. 35). I vår studie innebar nyttjandekravet att vi lyfte fram 

vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i skolan för elever med beteendeproblem eller 

hörselnedsättning.  

3.6 Dataanalys 

Vi har i analysdelen inspirerats av interpretativ fenomonologisk analys (IPA). Back & Berterö 

(2015) förklarar att IPA-metodens analys betecknas som iterativ (består av upprepade 

moment) och induktiv (skapas nya teorier eftersom det inte är en färdig teori som här prövas). 

Man närmar sig transkriberingstexterna utifrån sina förutsättningar. Alla de teman som 

uppenbarar sig tolkas utifrån en ny förståelse, som kan skapa nya frågor, idéer och tankar 

vilka hänger med i den fortsatta läsningen som skapar ny tolkning (ibid.). Detta blir till en 

spiralliknande rörelse (Creswell, 2013).  

Vi utgick från de fyra analyssteg som Back och Berterö (2015, s. 153 ff.) rekommenderar för 

IPA-metoden. I steg ett började vi med att läsa igenom transkriberingarna flera gånger samt 

antecknade tankar, teman och idéer i vänstermarginalen. I högermarginalen noterades 

beskrivningar, språk och begrepp. I steg två delades transkriberingstexten in i teman som 

namngavs där vi försökte fånga det väsentliga. I steg tre listades teman och sorterades i 

kluster, det vill säga svar som identifierats och sorterats ihop i områden (ibid). Klustren 

överordnades därefter i övergripande teman. I steg fyra gjordes en sammanfattande tabell där 

våra övergripande teman infördes under kolumnerna risk- respektive skyddsfaktorer. 

Riskerna betecknades som det som kan bidra till en negativ konsekvens för eleverna, medan 

skyddsfaktorerna var de som kan föreställas vara förebyggande. Vi valde att, i analysen, 
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sammanfatta de olika kluster som använts för att på så vis tydliggöra hur våra olika teman 

framkommit. I steg fyra gjordes således ett urval av teman, utifrån syftet med uppsatsen. 

Viktigast av allt var att göra tolkningar av texten, inte beskrivningar. 

4 RESULTAT 

Resultaten nedan är tolkningar och analysresultat av intervjuerna som genomförts. Syftet var 

att beskriva och analysera risk- och skyddsfaktorer som elever med beteendeproblematik eller 

hörselnedsättning kan möta i gymnasieskolan, utifrån ett lärarperspektiv. Dessutom 

undersöktes vilka likheter och skillnader vi kunde lyfta fram ur våra resultat sett ur ett 

lärarperspektiv. Vi har valt att först tolka resultaten vad gäller risk- och skyddsfaktorer utifrån 

respektive fokusområden. Varje avsnitt rubriceras av de övergripande teman som 

framkommit under tolkningsförfarandet och avslutas med redovisning av temaområde och 

kluster. Avslutningsvis görs en analyserande jämförelse. Vi har kodat informanterna, det vill 

säga specialpedagogerna och speciallärarna, med hjälp av siffror. Detta för att på så vis följa 

etiska rådet, men samtidigt tydliggöra att skilda informanter delgett oss informationen. För att 

avgöra om en faktor är riskfylld har vi utgått ifrån Klefbeck och Ogdens (2003) formulering 

att ”exponering för risker ökar sannolikheten att barn leds in på avvikande utvecklingsspår 

eller problemvägar med negativt utfall” (s. 27). En skyddande faktor agerar förebyggande, 

och bidrar till att bemästra svårigheter (ibid).  

4.1 Hur yttrar sig riskfaktorer vad gäller beteendeproblem? 

Tre övergripande teman har tagits fram när det gäller riskfaktorer för elever med 

beteendeproblematik i gymnasieskolan.  

4.1.1 Utåtagerandediagnosen ADHD 

Under intervjuerna framkommer att informanter nämner ADHD när de diskuterar elever som 

uppvisar ett problematiskt eller utåtagerande beteende. På frågan vilka tankar som kommer 

upp när de hör ordet beteendeproblematik nämns utåtagerande elever, ”eller elever med 

ADHD, som har svårt att sitta still och som ibland, eller väldigt ofta, stör klassrummet” 

(Informant 8). Informant 5 förklarar att de har mycket att arbeta med och kopplar detta till att 

de ” har många elever på skolan med diagnosen ADHD, men vi har också elever med 

asperger”. Vidare menar hen att elever som fått sin diagnos får extra hjälp av resursgruppen 

och även går i ART (Aggression Replacement Training). En informant undrar ” beror det på 

ADHD eller på att jag inte kan anpassa undervisningen efter eleven” (Informant 4). Även 
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Informant 9 nämner beteendesvårigheter och menar att ”man inte vet alltid vad det grundar 

sig i, många har fått en diagnos som ADHD, med ganska omfattande 

koncentrationssvårigheter”. Tema: Diagnos. Kluster: Elever med ADHD likställs med 

beteendeproblematik, Utåtagerande elever. Övergripande tema: Utåtagerande diagnosen 

ADHD.  

4.1.2 Bristande relationskompetens 

Informanterna skildrar vilket förhållningssätt lärare har för att möta dessa elever. En 

informant menar att lärares oförmåga att skapa en god relation med eleverna kan få 

konsekvenser och bidra till oordning i klassrummet. Hen nämner att det finns mycket skolan 

behöver förbättra när det gäller bemötande för ”Lärare verkar inte förstå att har du gjort bort 

dig, då tänker jag mest på elever med ADHD, så är det näst intill omöjligt att reparera den 

relationen” (Informant 8). Även Informant 7 ser bemötande som en risk, men kopplar det till 

att eleverna inte kan ” föra sig socialt, de har inte knäckt koden för det sociala samspelet helt 

enkelt”.  En anser att lärare kanske är den med beteendeproblem efter som de ”ser fel hos 

eleverna” (Informant 6). Informant 5 berättar hur de under klassrumsobservationerna inte 

bara tittar på eleverna utan även fokuserar på lärarens bemötande, något som även Informant 

10 uppmärksammar då hen menar att det behövs ”mycket stöd och hjälp för lärarna vet inte 

riktigt hur de ska bemöta dessa elever”. Under sista intervjun framkommer ”att det egentligen 

inte är eleven som har svårt utan det kan vara personalen som har svårt att hantera elevens 

beteende” (Informant 12). Tema: Relationer. Kluster: Elever inte knäckt den sociala koden, 

Lärarbemötandet brister, Relationsskapande behövs. Övergripande tema: Bristande 

relationskompetens.  

4.1.3 Resursbrist 

Informanterna berör bristande tillgång till resurser av olika slag. De nämner att: ”fysisk miljö 

inte är anpassad för skolans verksamhet” (Informant 1) och att användandet av datorer är 

”risker för okoncentration och störningsmoment” (Informant 3), men menar även att lärares 

oförmåga att bibehålla en lugn miljö bidrar till att elever inte tar in kunskap (ibid). Informant 

2 menar att det fattas kunskap om beteendeproblematik och att skolan därför behöver ta in 

experter. En annan nämner att det behövs mer stöd i skolan, men om läraren har ”kunskap om 

funktionsnedsättningen så kan [hen] anpassa” (Informant 4). Det framkommer även en 

häpnad över hur ”en ensam lärare i ett klassrum, ska hantera den hörselnedsättningen, 

ADHD:n, autismspektrat och verkligen fånga upp alla dom andra” (Informant 6). En går så 



33 
 

långt som att säga att: ”lärarna här skulle behöva massor av kompetensutveckling när det 

gäller dessa elever … alla skriker efter hjälp men jag har inget stöd att sätta in” (Informant 8). 

Resurser är något även Informant 7 nämner då hen säger ”de här personerna som har 

svårigheter, de behöver extra personer”. Tema: Resurser. Kluster: Kunskapsbrister i 

beteendeproblematik, Miljöanpassningar, Störningsmoment. Övergripande tema: Resursbrist 

4.2 Hur yttrar sig skyddsfaktorer vad gäller beteendeproblem? 

Två övergripande teman har framkommit när det gäller vilka skyddsfaktorer som finns för 

elever med beteendeproblematik i gymnasieskolan. 

4.2.1 Bemötandekompetens  

Informanterna nämner hur betydelsefullt det är att eleverna möts på ett bra sätt av 

skolpersonal, då: ”en bra relation är viktigast ur salutogent perspektiv” (Informant 2). En: 

”bra lärmiljö är det viktigaste uppdraget vi har”, menar Informant 3. Under en intervju nämns 

att de i skolan jobbar mycket med just bemötande då hen ” inte anser att det finns ”bråkiga” 

barn, utan det istället är vi som då har misslyckats med vårt bemötande av just den eleven” 

(Informant 8). På en skola framkommer att skolpersonalen är väldigt mjuk och aldrig skäller 

på dessa elever, och att de skiljer väldigt mycket mellan person och beteende. Vidare, menar 

informanten, tänker de positivt och fokuserar på hur de ska utvecklas framåt (Informant 5). 

En annan nämner stödåtgärder och hur betydelsefulla dessa är ” för att de ska känna sig 

motiverade att studera, känna att de duger, för deras självkänsla” (Informant 11). Det är även 

viktigt att ”respektera eleven och framförallt acceptera elevens alla sidor, man behöver inte 

gilla alla sidor men man kan fortfarande gilla eleven” (Informant 8). Tema: Bemötande 

Kluster: Respektera eleven, Skilja på person och beteende, Bemöta på ett mjukt sätt. 

Övergripande tema: Bemötandekompetens. 

4.2.2 Strukturplanering  

Informanterna talar om olika hjälpinsatser som ett sätt att hjälpa dessa elever i sin utbildning. 

Det är viktigt att ”inte se eleven som ägare av ett problem, utan titta på miljön och hur lärare 

anpassar” (Informant 1). Lärare och pedagoger ”måste se till att eleven vet vad som gäller i 

klassrummet, vilka uppgifter som ska göras och att det finns en tydlig struktur för 

uppgifterna” (Informant 8). Även Informant 4 beskriver hur viktigt det är med struktur och 

tydlighet och menar ” är man bara tydlig och strukturell och har ramar, det kommer man 

långt på. Jag mår bra och eleverna”. Mindre undervisningsgrupper, igångsättning och 
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anpassat studiematerial är något som återkommer hos både Informant 5 och Informant 11. 

Informant 5 beskriver hur eleverna på skolan startar och avslutar sin dag hos 

resurspedagogerna, för att på så vis sammanfatta vad som gått bra, eller mindre bra under 

dagen. Vidare börjar och avslutar lärarna ”lektionen på precis samma sätt”, och de använder 

sig av skolans dramapedagog som kontinuerligt arbetar ”med samarbetsövningar [och] 

värderingar och attityder” (Informant 5).  En deltagare beskriver hur en elev ”kan bli jättearg 

men [hen] har hittat strategier själv, [hen] andas och räknar o så” (Informant 9). En annan ser 

”placering i klassrummet, inläsningstjänst, tydliga genomgångar, individuella genomgångar” 

som framgångsfaktorer” (Informant 11). Tema: Hjälpinsatser Kluster: Igångsättande 

åtgärder, Anpassningar och struktur. Övergripande tema: Strukturplanering 

4.3 Hur yttrar sig riskfaktorer vad gäller hörselnedsättning? 

Under analysfasen har fyra övergripande teman utkristalliserats vad gäller hörselnedsättning: 

skolan som arena, skolmiljön, stöd och individen. Nedan redovisas först riskfaktorer och 

därefter skyddsfaktorer. 

4.3.1 Skolan som arena 

Informanterna lyfte ekonomin och de svårigheter man ställdes inför som skolpersonal när inte 

pengarna räcker till för det man önskar, som exempelvis hjälpmedel, utrustning av lokaler 

eller behov av extra personal. ”Att hålla budget är viktigare än att eleverna lyckas i skolan. I 

hela kommunen nu så höll man budgeten och då … då fick vi en tårta” (Informant 6). ” … 

skulle vilja ha anpassade klassrum för många elever, hörsel, ADHD och så vidare, men det är 

alltid en fråga om pengar. Eleverna har datorer men inget talprogram så den hjälpen finns 

inte” (Informant 8). Samtliga uttrycker att det finns bristande kunskap om hörselnedsättning 

hos skolpersonalen. Att man inte heller har så god koll på dessa elever framkommer hos sju 

informanter. Sex informanter uttrycker hur svårt det är att upptäcka hörselnedsättning och 

särskilt i en stor grupp. Att tidigt upptäcka behov och identifiera en hörselskadad är ett viktigt 

om än grannlaga jobb både för personal och den hörselnedsatte: ”Det är ett dolt handikapp för 

andra men även för egen del” (Informant 9). Tidsbrist, uppföljningar och bristande strukturer 

är andra problematiska arenor som lyfts som risker. Tema: skolövergripande. Kluster: 

Ekonomi, Kontroll, Upptäcka behov, Identifiera en hörselskadad. Övergripande tema: Skolan 

som arena. 
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4.3.2 Skolmiljön 

Samtliga intervjuade är samstämmiga om skolmiljön som riskfaktor. Dåliga 

klassrumsförhållanden med höga och störande oljud, fönster, dåliga ljus- och 

temperaturförhållanden, fläktar och möbler som bullrar, bristande lärmiljö, brist på grupprum 

samt dator- och mobilbruk var vanligt förekommande bristuppfattningar hos informanterna. 

Vissa ämnen lyftes dessutom som riskförhöjda, exempelvis: musik, slöjd, idrott och 

yrkesteknik. Även praktikplatser kan utgöra risk: ”APL är slarviga med säkerhet och 

skyddsåtgärder. Det finns arbetsledare på arbetsplatser som inte följer föreskrifterna” 

(Informant 9).  En belysande beskrivning av arbetsmiljön i skolan för dessa elever är: ”De här 

eleverna måste ha lugna och tysta miljöer omkring sig, annars orkar de inte på dagarna. För 

mycket stök och bök i skolan och det är alldeles för mycket konstiga saker som händer” 

(Informant 7). Tre informanter lyfter även lärarens arbetssituation som riskfyllt ur 

miljöhänseende. ”Lärare försöker göra sitt bästa utifrån omöjliga klassrumsförutsättningar 

idag” (Informant 3). Tema: arbetsmiljö. Kluster: Behov för hörselskadade, Lärarnas 

arbetsbörda, Ljudmattan kring ungdomar idag, Arbetsmiljön i skolan, Praktikplatser, 

Datorer och mobiler. Övergripande tema: Skolmiljön. 

4.3.3 Stöd 

Olika stödfunktioner är inte bara en skyddsfaktor utan flertalet röster hörs i intervjuerna kring 

riskfyllda stödsituationer som kan uppstå. Exempelvis bekymrar man sig över personalen: 

”Lärare efterfrågar väldigt lite stöd ” och att: ”Bemötandet är individuellt och personbundet, 

man tänker inte alltid utifrån sin profession (Informant 2).” Eller ett annat exempel: ”Det tar 

ett tag innan lärare tar till sig av råden (Informant 4).” En informant oroar sig över att lärarna 

”överanpassar” i sina ämnen så att kunskapsinnehållet blir för tunt: ”Vi har elever som ligger 

på särskolegränsen och lärarna anpassar och anpassar så det blir till slut inget kvar (Informant 

7).” Det lyfts också fram problem kring den tekniska, elevstödjande hörselutrustningen: 

”Bökig utrustning att hantera för läraren (Informant 1).” Problem identifieras även på en mer 

kommunalt övergripande nivå: ”Ingen i kommunen har hand om hörselskadade barn när det 

inte finns någon speciell som tar hand om det (Informant 6).” Effekten av bristande stöd 

uppmärksammas: ”Får man inget stöd vågar de mindre, satsar inte i livet och kommer inte dit 

de vill (Informant 11).” Ett riskmoment på gymnasienivå lyfts fram då en informant 

konstaterar att: ”Det märks att eleven inte fått så mycket hjälp i grundskolan då [hen] ligger 
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ganska långt efter de andra kunskapsmässigt (Informant 8).” Tema: Stöd. Kluster: Lärares 

behov av handledning, Bemötande, Hjälpmedel, Risker. Övergripande tema: Stöd 

4.3.4 Individen 

Multiproblematik i kombination med hörselnedsättning lyfts av fem informanter. ”Märkts vid 

språkstörning och dyslexi (Informant 1).” Informanterna 6,7 och 11 menar att: ”Hörsel och 

beteendesvårigheter kan hänga ihop.” Att kunna upptäcka hörselnedsättning hos elever som 

har svenska som andraspråk lyfts som utmanande: ”Svårt att upptäcka elever med 

invandrarbakgrund” (Informant 11). 

Andra typer av riskfyllda situationer som har att göra med individen och som lyfts hos 

informanterna är: risk för mobbning, att dölja sina svårigheter, ökad frånvaro, utåtagerande 

och att skada andra elever, risk för överansträngning och missförstånd, oroligheter, att det 

börjar gå dåligt i skolan, koncentrationsproblematik, motivationsproblematik, sjunkande 

självkänsla, individ som bärare av problemet och att hamna utanför samhället. Eleverna kan 

bli tillbakadragna och riskerar att inte vara med i det sociala samspelet på samma sätt som 

hörande: ”Hörapparater kan inte förstärka allting. Ljud kan också försvinna och det gör då 

också att man tappar helheten för det sociala samspelet bland annat” (Informant 7). En annan 

allvarlig individrisk lyfts: ”Det finns också mycket skam i att ha en svårighet” (Informant 2). 

En informant (9) nämner tinnitus i samband med hörselnedsättning. Tema: Individuellt 

kopplad problematik. Kluster: Multiproblematik, Risker, Skam, Sociala sammanhang- 

utanförskap, Svårigheter i skolan-svårt att klara sig, Individ som bärare av problem. 

Övergripande tema: Individen. 

4.4 Hur yttrar sig skyddsfaktorer vad gäller hörselnedsättning? 

4.4.1 Skolan som arena  

Informanterna anser att lärarna gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har. 

Specialpedagogens uppdrag som observatör, kartläggare och utredare lyfts som ett 

viktigt skyddande och förebyggande arbete liksom hälsosamtalen hos skolsyster. 

Samstämmiga lärare menar två informanter är skyddande faktor. Tillgång till mer 

utbildad personal som speciallärare skulle vara mer skyddande anser fem informanter. 

”På en skola var det alltid två lärare per klass, men de hade fler lektioner. Det var bra 

och dynamiskt” (Informant 9). Mer forskning i skolan efterfrågas av tre informanter. 

Andra skyddsfunktioner som nämns är tydliga (organisatoriska) rutiner, god 
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ansvarsfördelning (Rektor huvudansvarig, specialpedagogen ansvarig för utredningar, 

mentorer ansvariga för sina elever, samt elevhälsoteamets övergripande ansvar för 

skolans hälsoarbete) och en bra överlämning mellan grundskola och gymnasium. Tema: 

Skolövergripande. Kluster: Skyddande faktorer, Kompetensutveckling, Lärare gör så 

gott de kan, Överlämning, Specialpedagogens uppdrag, Skolhälsovården, 

Kartläggningar, Upptäcka behov, Att identifiera en hörselskadad, Lärares 

samstämmighet, Extra personal, Forskning, Rutiner, Ansvar.  Övergripande tema: 

Skolan som arena 

4.4.2 Skolmiljön 

Exempel på anpassade klassrum som ges av informanterna är bland annat akustikplattor i 

taket och tassar på stolar. Att sätta guldkant på tillvaron för eleverna lyfts av en informant 

som miljöanpassning (Informant 2). Inkludering och placering i klassrummet, liksom tillgång 

till små grupprum är andra goda exempel. Att ha bra anpassade och lugna miljöer lyfts fram 

som viktig faktor. Ett utökat samarbete med socionomer och poliser efterfrågas av en 

informant (9) eftersom det skulle skapa förutsättningar för bättre samarbete och därmed ett 

ökat lugn i skolmiljön. En önskvärd och skyddande miljö beskrivs visionärt så här: ”Bra 

basmiljö för så många som möjligt, exempelvis ta bort mobiler, stänga av störande ljud, 

tassar på stolar och bord … minskar stress med mera” (Informant 1). Tema: Arbetsmiljö 

Kluster: Skyddande faktorer, Behov för hörselskadade, Tillgång till verktyg, Samarbete med 

socionomer, Samarbete med polis. Övergripande tema: Skolmiljön 

4.4.3 Stöd 

Informanterna lyfter elevhälsoteamets arbete som förebyggande och stödjande. Bra 

överlämningar lyfts av sju. Here4U, våldsprojekt, SPSM, tjej- och killgrupper eller andra 

externa kontakter/personal är exempel på stödfunktioner som nämnts. Tre informanter har 

tagit hjälp av SPSM. Åtta har haft kontakt med hörcentralen i någon form. En informant 

belyser den externa kompetensens stödjande funktion sålunda: ”Så fort landstinget tar över så 

händer det grejer” (Informant 6). Informanterna menar att fler lärare behöver handledning 

kring hörselnedsättning men också att lärarens bemötande av eleverna är avgörande: ”De 

flesta lärare försöker på alla sätt och vis bemöta eleverna med respekt.” (Informant 8) 

Att ha bra hjälpmedel samt tillgång till pengar för inköp av kompensatoriska verktyg 

uppfattas som skyddande. Att lära sig läsa på läpparna och tecken som stöd är specifika 

exempel som en informant uppgett (Informant 7). Anpassningar av typen placering, 
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kommunikationsstrategier (ex. ögonkontakt, inte vända sig mot tavlan och skriva och prata, 

vända sig till det friska örat), slingor, högtalare och mikrofon för läraren, anpassade klassrum 

med akustikplattor, tygtapet och tassar på stolarna, extra genomgångar, lektionsstruktur (gör 

alltid på samma sätt och tydliggör innehåll och mål), liten grupp, tillgång till grupprum, 

möjlighet att gå till annat rum för ljudvila och återhämtning, anpassat studiematerial, 

studiecentrum och assistent är exempel som räknats upp under intervjuerna vad gäller 

anpassningar i klassrumsmiljö. Utbildade stödpedagoger (speciallärare) anges som önskvärd 

och skyddande funktion av fem informanter. Tema: Stöd. Kluster: Extern kompetens och 

kontakt, Lärares behov av handledning, Bemötande, EHT, Skyddande faktorer, 

Överlämningar, Hjälpmedel, Tecken som stöd/läppläsning, Anpassningar, Tillgång till 

verktyg, Stödinsatser, Hörcentralen, SPSM. Övergripande tema: Stöd. 

4.4.4 Individen 

Vikten av att vända sig till eleverna och fråga om deras behov lyfts av några 

informanter. Ett perspektiv på frågan lyfts av en informant: ”Man får inte vara rädd att 

fråga eleven. Det är ju de som lär oss, som är våra kompetensutvecklare (Informant 8).”  

En annan viktig aspekt är elevens egen inneboende kraft, deras copingmekanismer: 

”[Hen] är själv väldigt social, [hen] är öppen med sina svårigheter. [Hen] har mycket 

kompisar och det är väldigt speciell klass. Alla är tillåtande liksom och tar hand om 

alla” (Informant 7). Samma informant menar också att: ” De elever som klarar sig, det 

är de intelligenta eleverna med hörselproblematik, tror jag. De utvecklas väldigt väl 

ändå, för de kan kompensera det här. De svaga eleverna gör nog inte det, de får 

problem, helt enkelt.” Ett annat resonemang är att: ”Många med lättare 

hörselnedsättning verkar kunna klara sig bra i skolan utan hjälp. De vet kanske vad de 

behöver (Informant 9).” Tema: Individuellt kopplade skyddsmekanismer Kluster: 

Skyddande faktorer, Fråga eleven om sina behov, Elevens inneboende 

kraft/copingmekanismer. Övergripande tema: Individen 

4.5 Vilka likheter och skillnader kan vi lyfta fram utifrån respektive 

områden?  

I tabellen nedan åskådliggörs alla de övergripande teman som framkommit vid 

tolkningsförfarandet, vad gäller risk- och skyddsfaktorer. Teman från beteendeproblematik 

har markerats i fet stil, omarkerad text omfattar teman relaterade till hörselnedsättning.  
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Tabell 1: Övergripande teman vad gäller risk och skyddsfaktorer som framkom vid dataanalys  

Riskfaktorer Skyddsfaktorer 

Bristande relationskompetens Bemötandekompetens 

Utåtagerandediagnosen ADHD  

Resursbrist Strukturplanering 

Skolan som arena Skolan som arena 

Skolmiljön Skolmiljön 

Stöd Stöd 

Individen Individen 

 

4.5.1 Analys av likheter och skillnader i resultat utifrån informanternas svar 

I resultatet överväger förekomsten av riskfaktorerna gentemot skyddsfaktorerna. Vissa 

områden återfinns under både risk- och skyddsfaktorer. Det finns faktorer kopplade till själva 

individen, så som diagnoser och ägare av problemet, men även kopplade till själva miljön 

runt eleven, som lärares bemötande, ekonomi, lokaler och resurser.  

Likheter när det gäller området riskfaktorer är resursbrist, stöd och fokus på 

individproblematik. Studerar vi teman och kluster visar det sig att både elever med 

hörselnedsättning och elever med olika form av beteendeproblematik kan vara i risk när det 

gäller bemötande, vilka stödåtgärder de får, vilken arbetsmiljö de vistas i och att de ses som 

bärare av ett problem. Skillnaderna handlar om detaljfrågor som exempelvis: fokus på 

diagnosen ADHD, bemötandekompetens bland personal som möter elever med 

beteendeproblematik. När det gäller hörselnedsättning hamnar hela skolmiljön mer i fokus 

och risker som är mer kopplade till hörtekniskt stöd. Skolpersonalen uppfattar sig ha mindre 

kompetens när det gäller hörselnedsättning än vad som är fallet med beteendeproblematik.  

Skyddsfaktorernas likheter kopplas till stödjande funktioner, så som miljön, stöd och 

bemötande. Skillnaden är även här på detaljnivå: beteendeproblematiken fokuserar på 

bemötande och strukturplanering och vid hörselnedsättning fokuseras på akustiska 

skolmiljöåtgärder, specifik kommunikation som stödjer den hörselnedsatte i klassrummet och 
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att faktiskt fråga eleven själv om dennes behov. Vid en analys av klustren i 

resultatredovisningen framkommer att det under området ”riskfaktorer” finns ett fokus på 

individ och miljö medan det hos klustren under ”skyddsfaktorer” finns en förskjutning mot 

lärares bemötande och kompetens.   

Analyserar vi områdena beteendesvårigheter och hörselnedsättning framträder skillnaderna 

att copingmekanismer och att tillfråga eleven om sina behov lyfts i samband med 

hörselnedsättning, men inte vid beteendeproblematik. Informanterna uppger att kunskapen 

om hörselnedsättning är låg samt att beteendeproblematik likställs med diagnosen ADHD. 

Likheter som framkommer är att riskfaktorer generellt är mer framträdande än skyddsfaktorer 

samt att informanterna nämner faktorer kopplade till både individ och miljö. Dessutom lyfts 

att beteendeproblematik och hörselnedsättning kan höra ihop. Sett utifrån ett salutogent 

perspektiv är fokus på miljö, adekvat stöd, kompetensutveckling och bemötande av vikt som 

skyddande faktorer. Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv finns beröringspunkter på 

samtliga nivåer, från mikro- till kronosnivå. 

5 DISKUSSION 

Syftet med arbetet var att lyfta fram risk- och skyddsfaktorer vad gäller beteendeproblematik 

eller hörselnedsättning som elever kan möta i gymnasieskolan, sett ur ett lärarperspektiv. Vi 

ville undersöka eventuella likheter och skillnader mellan dessa två områden. Tidigare 

forskning belyser vikten av att tänka och arbeta hälsofrämjande i skolmiljön, att använda sig 

av anpassningar och stöd som gagnar eleverna samt vikten av adekvat bemötande- och 

kommunikativ kompetens hos personalen. Det utvecklingsekologiska systemtänkandet i 

kombination med det salutogena perspektivet kan därför bidra till att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt, så tidigt som möjligt, för att stärka skyddande faktorer och 

främja god utveckling och hälsa.  

5.1 Metoddiskussion 

Intervju som metod var effektivt för att nå och lyfta fram fördjupade personliga erfarenheter 

från verkligheten i den ordinarie gymnasieskolans verksamhet. Vi hade från början tänkt 

genomföra observationer som komplement till intervjuer men valde bort det av 

utrymmesskäl. Valet av intervjupersoner gav ett mervärde eftersom de som ställde upp på 

intervju inte bara bidrog till undersökningen i sig utan även i den gemensamma dialogen 

skapade vi reflektionsmöjligheter tillsammans, vilket resulterade i ett ömsesidigt lärande.  
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Två skolsköterskor och en kurator tackade tidigt ja till intervju, men valde senare att frånsäga 

sig sin medverkan. Det hade varit intressant att se om resultatet påverkats något i och med att 

andra yrkeskategorier gett sin bild. 

Eftersom vi uppmärksammat ett riskfaktorfokus hos informanterna kan man ställa sig frågan 

om utfallet blivit annorlunda om vi formulerat frågorna på ett annat och kanske mer 

skyddsfaktorinriktat sätt? Hade det kunnat ge en mer salutogent inriktad svarsfrekvens? 

Under intervjugenomförandet upptäckte vi att frågeställningarna var lite för likartade, vilket 

resulterade i att frågorna besvarades flera gånger. Vid flera tillfällen var vi tvungna att 

komplettera med mer djupgående följdfrågor för att kunna nå ytterligare information. Några 

av informanterna reagerade på att frågorna var något enkla i utförandet. 

Datamaterialet till resultatdelen var omfattande och en sållning har skett med inspiration av 

IPA-metodens modell för att göra arbetet med analys och presentation hanterbart och för att 

kvalitetssäkra uppsatsarbetets tematiska innehåll. Det innebar i praktiken att vissa teman som 

inte ansågs relevanta för forskningsfrågan uteslöts (Back & Berterö, 2015, s. 155). 

Analysmetoden som inspirerats av interpretativ fenomenologisk analys (IPA) var ett givande 

sätt att närma sig datamaterialet strukturerat och metodiskt. Metoden var till god hjälp i 

arbetet med att lyfta fram strukturer i analysen samt att göra materialet tillgängligt och 

tydliggjort i tolkningsfasen. Användandet av kluster gav en tydligare bild av det vi analyserat 

och vad själva intervjuerna gett för resultat. Här får läsaren en bredare bild av vårt material 

och även en möjlighet att själv följa med i våra tankegångar. Vidare bidrog metoden till att få 

en röd tråd i de data vi fick fram, och att lyfta fram andemeningen i kunskapsintresset och 

fenomenen risk- och skyddsfaktorer.  

5.2 Diskussion kring risk- och skyddsfaktorer vad gäller 

beteendeproblematik  

Förvånande nog visade resultatet att riskfaktorer dominerande i informanternas svar, om än 

med liten marginal. En riskfaktor som avvek var intervjupersonernas sammankopplande av 

beteendeproblem och diagnosen ADHD. Precis som Hellblom-Thibblins studie (2004) och 

Ogden (1991) påpekar, visar även denna studie att kategorier förekommer för det som kan 

kännas annorlunda. Det fanns en dominans bland informanterna att koppla just 

beteendeproblematik till diagnosen ADHD. I en generalisering kan detta tolkas, menar vi, 

som att eleven automatiskt blir diagnostiserad om den uppvisar ett beteendeproblem. Precis 
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som Ogden (1991) beskriver kan denna koppling leda till att elever förknippar sig själv med 

etiketten, en riskfaktor om eleven försöker leva upp till rollen som bärare av ADHD.  

Detta leder till nästa riskfaktor som framkommit under intervjuerna, nämligen relationen 

pedagogerna har med sina elever. Greene et al. (1997) menar att relationen mellan en elev 

och en lärare påverkas starkt av deras eget beteende. Lärare blir ofta stressade av elever med 

beteendesvårigheter, vilket i sin tur då påverkar relationen dem emellan. En stor riskfaktor, 

när det gäller den här studien, är just relationskompetens, eller avsaknad av densamme. 

Informanter nämner bristande kompetens i skapandet av relationer hos lärare som en 

riskfaktor. En del påpekar att det ibland inte är eleven som har ett beteendeproblem utan 

problemet ligger i att läraren inte kan bemöta eleven på rätt sätt, vilket samstämmer med 

Ogden (1991), som menar att problemen, vid vissa tillfällen, börjar först när eleverna 

kommer till skolans värld (s. 20). Relationskompetens kan å andra sidan även ses som en 

skyddande faktor. Ogden (1991) menar att uppmärksamhet och bemötande från lärare kan 

agera som en skyddsfaktor och påverka elevens beteende på ett positivt sätt. Även denna 

studie visar hur viktigt ett gott bemötande och en god attityd är mellan pedagog och elev. 

Informant 8 vill helst inte kännas vid ordet beteendeproblematik, då hen inte anser att det 

finns något som heter så. Milerad och Lindgren (2014) beskriver vikten av goda relationer 

som en skyddsfaktor och menar att elever i skolan behöver bra relationer med sina lärare och 

kamrater för att få en bra grund i sin självkänsla. De inriktar sig inte bara på individen utan 

tittar också på miljön runt eleven och menar att skolan måste fokusera på ett helhetstänkande 

för att hjälpa dessa elever. Även denna studie visar att miljön och de resurser som finns 

tillgängliga kan vara en bra skyddsfaktor i skolan. 

Ett övergripande tema när det gäller skyddsfaktorer är strukturplanering. Övervägande del av 

de intervjuade kommer in på anpassningar, struktur, planering och miljö som avgörande 

faktorer för hur det går för eleverna i skolan. Informant 5 är den som mest diskuterar ur ett 

salutogent perspektiv då de på skolan hela tiden försöker anpassa och möta elevernas behov. 

De har en tydlig struktur då alla lärare på skolan använder sig av samma mönster för att starta 

sina lektioner, vilket innebär att det inte blir några överraskningar för eleverna under 

skolsituationen. Detta är något som även Henricsson (2006) uppmärksammat, då elevens 

känsla av att kunna kontrollera sin situation ses som en skyddande faktor. Luckner och Pianta 

(2011) diskuterar detta i sin studie och ser att där det finns lärare som strukturerat och 

planerat upp sina lektioner har beteendeproblematik minskat.  
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De flesta intervjupersoner fokuserade mer på vilka risker som finns istället för att titta på 

vilka skyddsfaktorer de kan arbeta med för att underlätta för elever med 

beteendeproblematik. Den största problematiken, utifrån den här studien och den forskning 

som ligger till grund för arbetet, verkar vara bemötandet och skapandet av god relation 

mellan lärare och elev. I en generaliserad tolkning av tidigare forskning och intervjuresultatet 

går mycket problem att lösa, menar vi, genom ett bra bemötande, en tydlig struktur i 

klassrummen och undervisningen, en väl förberedd planering för lektionen och anpassade 

hjälpinsatser för elever med beteendeproblematik. Det här kan vara ett utvecklingsområde att 

arbeta vidare med.  

Tolkat utifrån den utvecklingsekologiska modell Bronfenbrenner (1979) nämner, menar vi, är 

det viktigt att få till ett samarbete mellan alla nivåer, från mikro- till kronosnivå, för att på så 

vis skapa ett skyddsnät för eleven och hindra utvecklandet av ett beteendeproblem. Men inte 

bara ett samarbete mellan dessa olika nivåer, utan även inom nivåerna. Ett samarbete mellan 

familj och skola, samt mellan skola och beslutsfattare bidrar till att vi alla kan fungera som 

bra skyddsfaktorer för eleverna. 

Sett utifrån ett salutogent perspektiv kan även riskfaktorer diskuteras, menar vi, för att se hur 

dessa kan användas i ett förebyggande syfte. Skapandet av relationer är en sådan faktor, men 

även resursbrist. Tydlig tjänstefördelningen av skolledning i början av terminen kan 

förebygga bristen av resurser. Handledande samtal, strukturplanering och kollegiala samtal 

med pedagogerna på skolan kan vara en hjälp för lärare att bemöta alla elever och på så sätt 

skapa goda relationer. Kopplingen till ADHD när det gäller beteendeproblematik är däremot 

en svårare riskfaktor att ansluta till det salutogena perspektivet, men kanske kan lösas genom 

föreläsningar och mer information om vad beteendeproblematik innebär och hur det går att 

bemöta.  

5.3 Diskussion kring risk- och skyddsfaktorer vad gäller hörselnedsättning  

Ett intressant resultat vid en jämförande analys av våra intervjuresultat och tidigare forskning 

är att det mesta av vad som lyfts fram i forskning bekräftas i någon form av informanterna.  

Utifrån ekologiskt analysperspektiv framkommer att det exempelvis på skolnivå (mikro- eller 

mesonivå) finns ett flertal riskområden att uppmärksamma. På mesonivå lyfts bristen att inte 

(kunna) upptäcka hörselnedsättning (Linikko, 2009; Coniavitis Gellerstedt & Bjarnasson, 

2015), vilket informanterna även nämnde. Pakulski & Kaderavek (2002) menar att 



44 
 

beteendestörningar i kombination med skolsvårigheter inte automatiskt innefattar en 

hörselundersökning, vilket är ett observandum.  Att dessutom skolhälsokontrollerna inte är 

tillräckliga för att kunna upptäcka alla typer av hörselnedsättningar är väl värt att notera ur 

hälsosynpunkt (ibid.). Informanterna var samstämmiga kring åsikten att skolpersonalen är i 

behov av fortbildning inom hörselområdet.  Den dåligt anpassade skolmiljön kan analyseras 

utifrån flera nivåer. Dåliga akustikförhållanden, störande oljud och allmänt för hög ljudnivå 

riskerar att inverka negativt på hälsa, hörselförmåga, uppmärksamhet, arbetsförmåga och 

känsla av sammanhang (mikro-, meso- och exonivå). Nationella och internationella 

ljudmätningar i skolmiljöer indikerar förekomst av skadliga ljudnivåer i skolverksamheter 

(Sjödin, 2012; Pakulski & Kaderavek, 2002) varför möjlig risk finns för tilläggs- eller 

följdsymptom hos individen, som hörselnedsättning, stressrelaterade symptom eller annan 

negativ hälsopåverkan (Sjödin, 2012; Holgers, 2014). Dessa potentiella hälsoproblem måste 

tas på största allvar. Ekonomin som begränsande faktor var ett område som samtliga 

informanter därtill berörde som riskfyllt och kan identifieras på exo- och makronivå. Att 

adekvat stöd inte sätts in tidigt och/eller tillräckligt länge är en riskfylld kronosnivåfaktor. 

Om man inte hör vad som sägs i ett klassrum kan känslan av sammanhang försvinna och de 

nödvändiga inlärnings- och hälsofaktorerna begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet 

påverkas sannolikt negativt. Den sociala delaktigheten riskerar bli låg, eller helt utebli, vilket 

kan inverka på personlig utvecklingsmöjlighet, skolresultat, självkänsla och hälsa. Detta 

belyses av några av informanterna. Om en elev inte finner meningsfullhet i det denne gör är 

det svårt att lyckas oavsett om det är hanterbart och begripligt. Informanter lyfte att vissa 

skolämnen kan vara mer riskfyllda i ett ljudhänseende, som exempelvis idrott, slöjd, musik 

och yrkesteknik (inklusive APL). Detta är ännu outforskade, men ytterst viktiga, områden att 

uppmärksamma.  

Förutsättningar för adekvat stöd är att skolpersonal besitter rätt kunskap. Det framkommer att 

tekniska hörhjälpmedel varit svårbemästrade, möjligen för att de inte används på rätt sätt, 

något Coniavitis Gellerstedt och Bjarnasson (2015) bekräftar i sitt forskningsresultat. Om 

skolorna inte ges adekvata förutsättningar till stöd för hörselnedsatta brister hela skolsystemet 

i sin värdegrund och samhället som skyddande funktion för de utsatta. Dessutom bryter man 

mot diskrimineringslag, skollag, barnkonvention med mera. En brasklapp är att några av 

informanterna uppger att de inte riktigt har koll på hur det går i skolan för de hörselnedsatta 

eleverna samt uppger att om eleverna inte kontaktar dem så gör de antagandet att det går bra.  
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Flera forskningsresultat bekräftar att hörselnedsättning i kombination med annan diagnos 

inverkar på skolresultaten (Marschark et al., 2015; Pakulski & Kaderavek, 2002; Brunnberg 

et al., 2007). Fem informanter lyfter hur hörselnedsättning kan märkas i kombination med 

dyslexi, språkstörning eller beteendeproblematik. Drygt hälften av alla med språkstörning har 

i en studie av Sandgren (2013) visat sig vara hörselnedsatta. Värt att notera från vår studie är 

att ingen av informanterna lyfter vikten av eller betonar elevernas läsförmågeutveckling på 

individnivå. Detta trots betydelsen den visat sig ha som kompensatorisk skyddsfunktion 

(Marschark et al., 2015; Gathoo & Kulkarni, 2013). Värdet av digitaliserat stöd som dator 

och mobil med olika kompensatoriska funktioner framkommer inte heller under intervjuerna, 

trots att det kan vara ett hjälpmedel av största betydelse för skolframgång och känslan av 

sammanhang (Long et al., 2007). I förlängningen kan tillgång till digitala verktyg motivera 

och möjliggöra för fler hörselnedsatta att studera vidare, vilket ytterst visar betydelsen av 

adekvat kunskap och insikt hos skolpersonalen. 

En stor utmaning för skolan idag är alla de nyligen invandrade barn och ungdomar med 

möjliga hörselnedsättningar, som därtill är under en mödosam andraspråksinlärning. 

Hörselnedsättning påverkar tal- och språkutvecklingen och kan inverka på 

utvecklingspotentialen (Marschark et al., 2015), varför andraspråkselever bör ägnas särskild 

uppmärksamhet vad gäller hörselförmågan. Faktorer som kan sammanföras med en möjlig 

hörselnedsättning kan vara beteendeproblematik, en ojämn skolprestation och 

ouppmärksamhet (Pakulski & Kaderavek, 2002). Dessa faktorer bekräftas av några 

informanter. Ett intressant resultat värt att notera utifrån intervjuerna är att endast en 

informant nämner tinnitus och att ingen lyfter hyperacusis (ljudöverkänslighet). Med tanke på 

att detta relativt vanliga tilläggssymptom (Jüris, 2013) även kan indikera annan allvarlig 

ohälsa så är det mycket viktig, skyddande kunskap för skolans specialpedagogiska 

personalstyrka.  

Att få lyckas är skyddande (Linikko, 2009) liksom att känslan av sammahang visat sig ge 

bättre självförtroende, hälsa och livskvalitet. Det kan bidra till ett ökat bruk av (coping-) 

strategier (Rehnman, 2006). Exempel på skyddande stödfunktioner som informanterna lyfter 

på exo- och makronivå är tillgång till hörcentral och Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Skolans elevhälsoteam, specialpedagogens arbete med kartläggningar och utredningar samt 

hälsosamtalen hos skolsyster lyfts vidare som förebyggande och skyddande faktorer. 

Lärarens strategier vad gäller bemötande och relationsskapande nämns därtill. Tillgång till 

mer (utbildad) stödpersonal skulle vara skyddande, menar flera av informanterna. 
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Copingmekanismer lyfts av två informanter och kan jämföras med Rehnmans förklaring 

(2006): att kunna ha hög kontroll, möjlighet att använda sin förmåga och ett socialt stöd. 

Möjliga skyddande kunskaper kan vara läppläsning och tecken som stöd. Tecken som stöd 

kan dock uppfattas som ”pinsamt” av äldre elever och läppläsning kräver träning vilket visar 

vikten av tidiga insatser. Pakulski och Kaderavek (2002) framhåller vikten av att äldre elever 

ska tränas till självständighet, behärska sin hörteknik och ha fungerande strategier. Det 

handlar således om empowerment och att stärka elevernas generella motståndsresurser. 

Beroende på resiliens (motståndskraften) hos individen kan insatser av skiftande omfattning 

krävas. Att alltid tillfråga gymnasieeleven om sina behov är dock en självklarhet.   

Kunskapen om hörselnedsättning uppges vara låg men efterfrågad av informanterna, vilket 

framhäver en insiktsfull medvetenhet. Mer forskning om hörselnedsättning efterlyses av 

informanter, likväl som i internationell - och nationell forskning (Coniavitis Gellerstedt & 

Bjarnasson, 2015; Marschark et al, 2015; Linikko, 2006; McKay, 2006; Eriks- Brophy et al., 

2012). Därmed fyller detta arbete en nyttjandekravsfunktion (Vetenskapsrådet, 2011).  

5.4 Diskussion kring likheter och skillnader utifrån respektive områden 

Likheter i intervju- och forskningsmaterialet är att beteendesvårigheter och hörselnedsättning 

kan vara sammankopplade och därför bör tas i beaktande. Om eleven inte hör tappar denne 

känslan av sammanhang, vilket kan riskera att bidra till negativ beteendepåverkan, socialt 

utanförskap, informations- eller kommunikationsproblematik. Det framträder en 

underliggande frustration hos informanterna och det, tolkar vi, härrör från deras upplevelse av 

otillräcklighet att kunna utföra och genomföra nödvändiga stödinsatser. Det finns även en 

frustration vad gäller lärarbemötandet av elever med beteendeproblematik och 

hörselnedsättning som visar sig i informanternas betoning av brister i relations- och 

kommunikationskompetensen som riskfaktor.  

En god ljudmiljö är avgörande hälsobringande anpassning, särskilt för elever med 

beteendeproblematik och hörselnedsättning. Det finns mätningar gjorda i skolmiljö som visar 

att ljudnivåerna kan ligga över skadliga gränsvärden (Selander et al., 2015; Sjödin, 2012; 

Pakulski & Kaderavek, 2002). Att därför inte åtgärda ljud- och akustikförhållanden i 

skolmiljön är således att medvetet utsätta eleverna för onödiga risker. 

Likheter är även att en medveten kunskap hos lärarna om anpassningar bidrar till bättre 

lärmiljö vilket i sin tur ger förutsättningar för en känsla av sammanhang. Kombinationerna av 
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tillgång till effektiva copingsstrategier, empowerment och kompetenta lärare med 

kvalificerad relations- och kommunikationskompetens borde ge rimliga förutsättningar för en 

optimerad, hälsobringande lärande- och utvecklingspotential.  

Skillnader som framträder är att elever med hörselnedsättning kan behöva särskilda former av 

anpassningar som specifikt handlar om hörselnedsättning, exempelvis hörteknik i 

klassrummet eller överenskomna gester. Copingstrategier lyfts av informanterna vad gäller 

hörselnedsättning men inte i samband med beteendeproblematik. Informanterna betonar 

också det stora behovet av betydligt mer kompetensutveckling vad gäller hörselnedsättning. 

Vad gäller riskfaktorer för elever med beteendeproblematik framkommer vid intervjuerna att 

de ofta förknippades med diagnosen ADHD, vilket kan bero på vetskapen om ett 

utåtagerande beteende som en del i den diagnosen.  

Det framkommer i analysen av resultatet att informanterna lägger fokus på riskfaktorer. Att 

använda sig av den informationen kan vara värdefullt som utgångspunkt för hur man kan 

förändra något riskfyllt till skyddande eftersom dessa två områden är kontrasterande. 

Riskfyllda faktorer i miljön kan användas för ett omfattande analytiskt utvecklingsarbete i 

strävan efter en salutogent genomsyrad skol- och lärmiljö och rimmar väl med 

specialpedagogens uppdrag. Fokus på ett kategoriserat synsätt med individen som 

problembärare kan vara utgångspunkten i arbetet kring ett omfattande synsättsskifte till det 

relationella miljöarbetet, med specialpedagogen som nyckelperson i det omfattande 

förändringsarbetet. Skyddsfaktorerna kan fungera som vägledning i det förebyggande arbetet 

och hjälpa pedagogerna att strukturera och anpassa sin undervisning, såsom skollagen 

förordar (SFS 2010:800). Allra främst måste en kvalificerad relations- och 

kommunikationskompetens eftersträvas.  

Kopplar vi slutligen resultatdiskussionen till Antonovskys känslan av sammanhang 

(KASAM), behöver skolan fokusera på att göra verksamheten begriplig, hanterbar och 

meningsfull för eleven. Utifrån utvecklingsekologisk synpunkt sett är det här ett 

genomgripande arbete som måste utföras representerat i samtliga system, från mikro- till 

kronosnivå.  Skolans personalstyrka behöver mer forskning och ett utökat stöd för att 

möjliggöra utvecklandet av nödvändiga kunskaper och förutsättningar och på så sätt göra 

verksamheten professionell och kvalitetssäkrad genom att den verkligen byggs på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  Det salutogena synsättet måste självklart 

genomsyra allt skolrelaterat utvecklingsarbete- givetvis ska alla elever kunna må bra och 
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uppnå sin fula potential i livet! Skolans omgivande anpassningar ska möjliggöra för samtliga 

elever, oavsett behov, att kunna uppnå rimliga akademiska mål i en hälsofrämjande miljö. Då 

kan vi med rätta hävda att vi har en skola som är tillgänglig för alla. Vi kan konstatera, att 

trots våra väsensskilda områden framkommer på det stora hela samma resultat i risk- och 

skyddsfaktorer: lärarens oerhörda betydelse. 

5.5 Förslag till vidare forskning 

Ett intressant forskningsområde vore att se om lärares arbetsbörda, struktur, 

relationskompetens och lektionsplanering påverkar elevers beteende. En aktionsforskning 

skulle här vara intressant, där man exempelvis genomför interventioner i syfte att förbättra 

möjligheterna för eleverna att fungera i en väl anpassad skolmiljö.  

Vad som skulle motivera hörselnedsatta elever att studera vidare är ett ännu outforskat 

område. Det finns ett mörkertal av hörselnedsatta som ännu inte uppmärksammats, varför 

frågan om hur man kan finna dessa är ett annat viktigt fokus. Fungerande tekniska lösningar, 

effekten av tidiga interventioner och lyckade språksatsningar är andra förslag. 

Ett inifrånperspektiv från elevernas skolupplevelser skulle vara ett viktigt ämne att lyfta fram. 

Att undersöka möjliga samband mellan beteendeproblematik och hörselnedsättning är en 

annan möjlig ingång. Föredömliga exempel på väl utförd akustisk skolmiljö, tydlig strukturell 

planering i en kombination med funktionella pedagogiska lärmiljöer med betoning på 

optimala kommunikativa, relationella och inlärningsmässiga möjligheter är ytterligare 

exempel på forskning som kan vara värdefullt bidrag för skolans vidare utveckling framåt. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Frågeguide inför intervju  

Frågeställningar 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet hörselnedsättning och beteendesvårigheter? 

 

2. Berätta lite om några sammanhang där du kommit i kontakt med elever med 

hörselnedsättning/beteendesvårigheter? 

 

3. Hur skulle du/ni beskriva ert arbete på den här skolan när det gäller bemötandet av 

elever med beteendeproblem/hörselnedsättning? 

 

4. Hur ser rutinerna ut på er skola när ni märker att ni har en elev med 

beteendeproblem/hörselnedsättning? 

 

5. Kan du/ni beskriva en situation när insatser/stödåtgärder/hjälp fungerat väl för elev 

och lärare? 

 

6. Vilket stöd tänker du att ni på skolan skulle behöva ha kring 

hörselnedsättning/beteendesvårigheter? 

 

7. Vilka risker diskuterades? Hur kom ni fram till dessa insatser/stödåtgärder? 

 

8. Hur ser du på uppdraget att arbeta hälsofrämjande för de här eleverna? 

 

9. Det visar sig i forskning att det finns många oupptäckta elever med hörselnedsättning 

och det kan ge effekter på skolgången och hur den lyckas. Vad tänker du kring det? 

 

10. Anser du dig ha tillräckliga kunskaper vad gäller barn med hörselnedsättning och 

beteendesvårigheter? 

 

11. Ge exempel på hur ni jobbat kring en elev med hörselnedsättning och 

beteendesvårigheter: vad har ni gjort på skolan för att underlätta skolgången för elever 

med hörselnedsättning och beteendesvårigheter? Vem är huvudansvarig för dessa 

elever? Hur ser det uppdraget ut? 

 

12. Om du/ni fick välja, hur skulle ett bra pedagogiskt arbete se ut i mötet med elever 

beteendeproblem/hörselnedsättning? Skiljer det sig ifrån med hur ni arbetar idag? 

 

  



 
 

Bilaga 2: Missivbrev 

Hej! 

Vi är två specialpedagogstudenter på Mälardalens högskola som heter: Marie Hjalmarsson 

och Lena Wallberg. Vi är nu inne på den sista, sjätte terminen och håller på att gemensamt 

skriva det avslutande examensarbetet i specialpedagogik. Arbetet handlar om att fördjupa 

kunskaperna kring hur specialpedagoger och/eller speciallärare (medlemmar i EHT) på 

gymnasiet ser på risk- och skyddsfaktorer i mötet av elever med hörselnedsättning eller 

beteendesvårigheter.  

Vi hoppas att du har möjlighet att delta och bidra med dina erfarenheter. Enskilda intervjuer 

är tänkta att genomföras under februari-mars och kommer att ta ca 30-45 minuter i anspråk. 

Vid godkännande av dig, används inspelning som metod för att kunna fokusera på samtalet. I 

efterhand transkriberas materialet.  

Vid intervjun tas hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se). Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle önska kan du när som helst avbryta 

intervjun och ditt deltagande. Alla deltagare avidentifieras genom att inga namn eller annan 

information som skulle kunna härledas till specifik person eller skola skrivs ut. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet används enbart i 

forskningssyfte.  

Jag som kommer intervjua dig heter Lena Wallberg/Marie Hjalmarsson. Om du väljer att 

tacka ja till deltagande ser jag fram emot en bekräftelse via mail eller mobilnummer enligt 

nedan. Jag kontaktar därefter dig för att bestämma lämplig tid och plats för genomförandet. 

Önskar du erhålla frågorna i förväg är du välkommen att kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar 

 

Lena Wallberg 

Mail: lwg04001@student.mdh.se 

Mobil: 076-324 35 26 

 

Marie Hjalmarsson 

Mail: mhn13007@student.mdh.se 

Mobil: 073-055 42 96 

 

Handledare 

Gun-Marie Wetso, Mälardalens Högskola 

Akademin för Undervisning, Kultur och Kommunikation 

Mail: gun-marie.wetso@mdh.se 

Mobil: 073-551 16 36 
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