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Elever med ett utagerande/störande beteende ställer särskilda krav på lärarens 

förhållningssätt och arbetsmetoder. Syftet med denna studie är att beskriva vilka 

åtgärder skolpersonal vidtar för elever med utagerande/störande beteende och vad som 

kan förebygga problematiken i skolan. Vi har även varit intresserade av vad som 

kännetecknar en lärare som lyckas förebygga ett utagerande och störande beteende. 

För att få en djupare förståelse av skolpersonalens tankar och erfarenheter valde vi att 

genomföra intervjuer med femton personer som jobbar som specialpedagog/-lärare 

och som kommer i kontakt med och har erfarenhet av dessa elever. Intervjuerna 

transkriberades och tolkades utifrån en hermeneutisk ansats där vi utgick från våra 

problemformuleringar. Resultatet visade att det är olika åtgärder som vidtas men 

samtliga intervjuade tar upp lärarens roll och förhållningssätt gentemot eleverna som 

något viktigt. Det förebyggande arbetet kännetecknas också av goda relationer till 

eleverna och flertalet önskar diskussioner i arbetslagen kring elever med 

beteendeproblem. Vi fann också att förklaringarna till elevers beteendeproblem skilde 

sig åt mellan de intervjuade. Vi har i vår studie sett att det finns ett behov av 

utbildning och handledning i arbetet med elever med beteendeproblem. I betänkandet 

av utredningen om en ny lärarutbildning, SOU 2008:109, framhålls vikten av goda 

relationer mellan lärare och elev. Alla elever, oavsett förutsättningar, ska få möta 

skolpersonal med kompetens att möta deras behov. 
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 1. Inledning 
Efter att ha läst litteratur och forskning om relationskompetens och lärares förhållningssätt till 

elever, samt utifrån egna erfarenheter som lärare i många år, har vi förstått hur avgörande 

detta är för hur eleverna ska klara skolan. Varför lyckas vissa lärare bättre än andra med att 

upprätta en trevlig och lugn atmosfär i klassrummet? Varför är vissa lärare så omtyckta och 

framgångsrika i sin roll som lärare? I SOU 2008:109 framkommer att lärarens roll i mötet 

med elever är en av de viktigaste aspekterna i skolan, ”Ingenting är egentligen viktigare än att 

läraren förmår utveckla en nära och varm relation till sina elever” (SOU 2008:109 3.2.6, 

s.216). Lärarutbildningen behöver, enligt författarna till betänkandet, innehålla samtal kring 

relationsfrågor ”Många blivande lärare har en naturlig fallenhet för att skapa positiva och 

varma relationer” (s.216) medan andra behöver utveckla sin förmåga att samspela med andra. 

I betänkandet ställs också frågan ”Hur skapar läraren den nödvändiga förtroendefulla 

relationen med sina elever?”(s.218). 

 

Den största utmaningen för lärare är de elever som inte anpassar sig efter skolans normer, det 

vill säga de som betecknas som elever med störande eller utagerande beteende. Hur kan vi 

förstå och förklara detta, ligger problemet hos eleven som individ eller finns problemet i 

kontexten? Utifrån dessa frågor har vi valt att fokusera på lärarens förhållningssätt. Vi är 

intresserade av hur lärare förklarar och hanterar elever med utagerande/störande beteende? Vi 

vill också bidra med kunskaper om vilka åtgärder som vidtas och behöver vidtas för att 

förebygga dessa problem. Mot denna bakgrund har vårt syfte formulerats. 

 

 1.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vilka förklaringar skolpersonalen ger till 

utagerande/störande beteende samt vilka åtgärder de säger de vidtar och hur de anser att 

denna problematik kan förebyggas för att därigenom bidra med kunskaper om elever med 

utagerande beteende.  

 

 1.2 Problemformuleringar 

 Vilka förklaringar ges till utagerande/störande beteende? 

 Vilka åtgärder säger de vidtas för att komma tillrätta med utagerande/störande beteende? 

 Vilka åtgärder behöver vidtas för att förebygga störande beteende? 

 Vad kännetecknar lärare som lyckas förebygga utagerande/störande beteende enligt 

deltagarna i studien? 
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 2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  
Här redovisar vi studiens olika teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att studera litteratur som 

behandlar lärarens roll samt relationer och samspel mellan människor. Vi har även tagit del av 

de förklaringar som ges till beteendeproblem och den forskning vi funnit relevant med 

utgångspunkt i våra problemformuleringar. 

 

Styrdokumenten, som varje lärare är skyldig att följa, är tydliga med skolans uppdrag när det 

gäller elevers sociala situation i skolan. LGR 11 säger: 

 

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter 

att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. 

Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de 

bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig 

roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 

den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (LGR 11, 

s.10). 

 

Likaså tar FN:s barnkonvention (1989)  upp vikten av alla barns sociala utveckling. I artikel 

29 § 1 står det att ”barnets utbildning ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga 

om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga”. Läraren har ansvar för att eleverna 

utvecklar kunskaper utifrån läroplanen. Kunskapsutvecklingen är beroende av den sociala 

utvecklingen och vice versa. Social omsorg utan försök till kunskapsinlärning leder till en 

negativ kunskapsprocess och kunskapsinlärning utan social omsorg gör att man missar 

individens behov (Aspelin, 2010).  

 

 Vårt utgångsproblem har varit att söka svar på hur lärare förklarar, bemöter och förebygger 

störande beteenden hos elever. Vi har valt att organisera vår litteraturgenomgång utifrån sex 

teman som beskriver hur man kan se på beteendeproblematiken i för oss relevant litteratur: 

Förklaringar till beteendeproblem och dess förekomst, Betydelsen av lärarens ledarskap, 

Social kompetens, Relationskompetens, Samarbete och Didaktisk kompetens. Därefter tar vi 

upp tidigare forskning. 

 

  2.1 Beteendeproblem och dess förekomst 

Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007) beskriver fyra typer av beteendeproblem:  

 

 beteende som hindrar lärande och undervisning, 

  utagerande beteende, 

  social isolering, 

  antisocialt beteende  

 
Beteende som hindrar lärande och undervisning kan vara att eleven är ofokuserad på 

lektionerna och stör inte bara sitt eget lärande utan också klasskamraternas. Beteendet är 

framförallt kopplat till undervisningssituationer skriver Nordahl et al. Social isolering är ett 

beteende som inte påverkar klasskamrater på samma sätt. Det handlar om elevens egna 

känslor av ensamhet och utanförskap. Antisocialt beteende är ett beteende där eleven utför 

handlingar som inte är accepterade i den aktuella miljön. Det är olika typer av handlingar men 

de är alla ”öppet fientliga handlingar mot andra…” (s.36). 
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Benämningen utagerande beteende beskriver barn som snabbt blir arga, svarar emot lärare när 

de blir tillrättavisade eller agerar negativt mot andra barn när de hamnar i bråk. De svarar 

emot fysiskt eller verbalt. När vi använder begreppet beteendeproblem i vår studie menar vi 

elever med utagerande beteende. 

 

I media pratas det ofta om att antalet elever med beteendeproblem ökar men forskning visar 

att ökningen är marginell (Nordahl et al., 2007). När det gäller förändring över tid menar 

Larsson (2008) att majoriteten av skolpersonalen säger att problemen verkar ha ökat och att 

det är 2-3 elever i varje klass som anses ha ett utagerande beteende. Assarsson (2009) talar om 

en ökning av kategoriseringar/ diagnoser men diskuterar också dilemmat som uppstår när 

medier skriver och talar om skolan. Till slut blir det som upprepas flera gånger en sanning. 

Det blir detta som skapar bilden av verkligheten i skolan och inte läroplanen och 

styrdokumenten, menar Assarsson. 

 

När det gäller talet om problemen och dess omfattning har Larsson (2008) funnit att de både 

är individrelaterade och beroende av sociala omständigheter. Det går inte entydigt att avgöra 

om en viss person eller grupp lutar sig åt ett individbundet eller relationellt perspektiv utan 

frågan är komplex. Nordahl et al. (2007) beskriver teorierna som förklarar barns utveckling 

utifrån biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv. Vi har dock valt att dela upp 

förklaringarna vi funnit under rubrikerna sociologiska, neuropsykiatriska, psykologiska, 

didaktiska och relationella förklaringar för att ge en beskrivande bild av ett, som Larsson 

(2008) påpekar, komplext problem. 

 

 2.1.1 Förklaringar till beteendeproblem 

 2.1.2 Sociologiska förklaringar  

 Vi har valt att använda oss av begreppet sociologiska förklaringar för att skildra det som 

förklarar beteendeproblem utifrån ett kontextuellt perspektiv. Ogden (2003) beskriver vad han 

kallar ”undervisningsstörande beteende” (s.14) som något som uppstår i sociala processer. 

Han utesluter dock inte att det kan finnas orsaker hos eleven själv men problemen uppstår i 

möten, det vill säga beteendeproblem är resultat av en ömsesidig växelverkan mellan barnet 

och andra. Riskfaktorer för att utveckla ett problembeteende kan enligt Ogden vara om barnet 

växer upp i en miljö med bristande omsorg eller en otrygg bostadsmiljö.  

Ogden beskriver i det här sammanhanget den sociala interaktionsteorin och hänvisar till 

Gerald Patterson. Teorin förklarar, enligt Ogden, barnens problembeteende med ”bristfälligt 

eller olämpligt utövat föräldraskap” (s.45). Barnet kan lära in ett problembeteende i sin 

familjesituation. Detta beteende påverkar sedan relationer till kompisar och mötet med 

skolans förväntningar.  Juul och Jensen (2009) anger liksom Ogden (2003) att en förklaring 

till beteendeproblem går att finna i barnets uppväxtmiljö. I förhållanden till betydande vuxna 

har barnens integritet skadats så att de får svårt att fungera i samspel med andra. De saknar 

självdisciplin och självkänsla, beroende på att deras integritetsutveckling har försummats eller 

allvarligt kränkts eller för att föräldrarna haft synen att barnens vilja är deras lag (Juul & 

Jensen, 2009). Även Larsson (2008) fann i sin studie att förklaringen till beteendeproblem kan 

vara knuten till familjen men även bero på samhällets utveckling. 
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 2.1.3 Neuropsykiatriska förklaringar  

En annan orsak till att elever visar upp beteendeproblem är att det finns en neuropsykiatrisk 

förklaring till beteendet. Genom att studera barnets beteende härleder man dessa till en 

specifik diagnos. Relevanta diagnoser är enligt Nordahl et al. (2007) ”Uppförandestörning, 

Trotssyndrom och Uppmärksamhetsstörning med eller utan hyperaktivitet (ADHD/ADD)” 

(s.38). Aspergers syndrom och Tourettes syndrom förekommer också. ADHD är en diagnos 

som ofta ställs på utagerande elever. Den kännetecknas av att eleven har svårt att koncentrera 

sig, svårt att hålla på med en aktivitet en längre tid, blir lätt störd av yttre stimuli vilket kan 

bidra till hyperaktivitet som gör det svårt att sitta still. Eleven pratar rätt ut och har svårt att 

vänta på sin tur (Nordahl et al.). 

 

 2.1.4 Psykologiska förklaringar  

Ur ett behavioristiskt perspektiv kan beteendeproblem beskrivas utifrån Skinners (1968) 

tankar om förstärkningsbetingelser. Enligt Nordahls et al. (2007) förklaring av dessa förstärks 

ett negativt beteende genom att barnet får uppmärksamhet, vilket kan upplevas som positivt 

av barnet, och det negativa beteendet upprepas. Dessa positiva förstärkningar, som Nordahl et 

al. kallar dem, kan vara när barnet skriker för att få något och den vuxne ger efter och ger 

barnet det den vill ha.  

 

Barnet kan även, genom att hamna i kris vid t ex föräldrars skilsmässa eller skolbyte, få 

beteendeproblem som visar sig i ett störande beteende (Ogden, 2003). Skolans och föräldrars 

hantering av problemet påverkar hur omfattande det blir och hur länge det pågår. Nordahl et 

al. (2007) skriver också om hur barn kan reagera om de utsätts för något de tidigare 

misslyckats med. De kan då tro att de ska misslyckas igen och kommer att vilja undvika det. 

Det kan då bete sig på ett sätt som tar uppmärksamheten från situationen för att avleda de 

vuxna. Nordahl et al. talar om aktörsperspektivet för att förklara beteendeproblem. Det 

beteende som eleven visar i klassrummet är då en strategi som barnet tar till för att hantera 

situationen. Det kan handla om situationer, enligt författarna, där eleven försöker skaffa sig 

status i gruppen eller som en reaktion mot lärarens agerande.  

 2.1.5 Didaktiska förklaringar 

Vi ser i vår genomgång av aktuell litteratur att didaktiska förklaringar handlar om hur skolans 

organisation av undervisningen kan påverka elevernas beteende. Ogden (2003) beskriver hur 

beteendeproblem kan uppstå i elevens möte med undervisning och lärandemiljön.  De kan 

vara en reaktion på situationen i klassrummet menar Nordahl et al. (2007). En klasslärare, 

fortsätter Nordahl et al., som har svårt att motivera sina elever, och som brister i sin 

undervisning och saknar förmåga att styra deras arbete kan förvärra ett problembeteende. 

Larsson (2008) fann just detta i sin studie, att problem knutna till skolans verksamhet kan vara 

orsaken till elevens beteendeproblem. Westling Allodi (SOU 2010:64) talar om hur skolans 

organisation i år 7-9 med olika ämneslärare försämrar situationen för dessa elever. Liksom 

sorterade eller nivågrupperade klasser där många med beteendeproblem i samma grupp 

snarare förvärrar och gör dem än mer asociala.  

 

 2.1.6 Relationella förklaringar 

En negativ och konfliktfylld relation mellan elever och lärare kan vara en förklaring till 

beteendeproblem i skolan, menar Nordahl et al. (2007). En auktoritär lärare som utövar en 
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hög grad av kontroll men lite känslomässig värme, kan bli bemött med aggression liksom att 

föräldrar med en negativ relation till skolan kan påverka barnet så att det uppvisar ett 

problembeteende i skolan (Nordahl et al.). Juul och Jensen (2009) talar om vikten av 

pedagogiska relationer där vuxna visar intresse för barnets behov och använder begreppet 

”offentlig omsorgsbrist” som en förklaring till, som de kallar, utmanande elevers beteende. 

Juul och Jensen beskriver hur barn som inte haft problem innan blir utsatta för felbehandling i 

skolan och blir vad de kallar ”behandlingskrävande” (s. 255).  

 

 2.2 Betydelsen av lärarens ledarskap 

Samuelsson (2008) liksom Granström (2007) talar om betydelsen av ett gott ledarskap som 

grunden för en god samverkan. För att vara en god ledare, menar Granström, måste denne ha 

förmågan att analysera elevernas och klassens villkor och organisera arbetet baserat på 

genomtänkta idéer. Ledarskapet, fortsätter Granström,  innebär att välja ändamålsenliga 

metoder för detta, ha kunskap om klassrumsinteraktioner och grupprocesser samt kunna 

hantera dessa. Lärarskapet innebär att förmedla eller tradera samhällets värden, ha kunskap 

om ett ämne och förmåga att förmedla detta. Schjellerup Nielsen (2006) jämför klassen med 

familjen. Hur läraren styr sin klass läggs på lärarens personliga egenskaper. Om elever inte 

lyckas, läggs skulden på en omöjlig klass eller på en svag lärare.  

 

Lärares makt kan uttryckas på olika sätt, menar Thornberg (2006). För eleverna i skolan är det 

lärarna som bestämmer. Dessa har makt genom sina ämneskunskaper, elever ser upp till dem, 

de har förmågan att argumentera, belöna och bestraffa. Hur lärare hanterar detta är, enligt 

Thornberg, en värdepedagogisk och yrkesetisk fråga. Lärarna i Laursens studie (2004) har 

gemensamt att de tar på sig ledarrollen. De har regler i klasserna som eleverna ska hålla sig 

till. Lärarna visar också en stark tro på att eleverna klarar uppgifterna, de försöker vara tydliga 

och övertygande om att innehållet i undervisningen är viktigt. Ledarskapet är relevant för att 

det ska fokusera på barnets behov av en jämbördig dialog med en vuxen för att hitta sig själv, 

alltså vuxna med personlig auktoritet (Laursen).  

 

 2.3 Social kompetens 

I litteraturen beskrivs på olika sätt hur viktig den sociala kompetensen är för elever i skolan. 

Juul och Jensen (2009) förklarar den sociala kompetensen som förmågan att ”samarbeta, ta 

hänsyn, etablera vänskapsförhållanden...” (s.12), att fungera i den gemenskap som en 

skolklass utgör. Barnens utveckling av den sociala kompetensen sker i samspel med kamrater 

och vuxna och är, enligt Juul och Jensen, beroende av vuxnas relationskompetens.  

 

Assarsson (2009) talar om hur brister i den sociala kompetensen får konsekvenser för 

eleverna. De elever som inte redan hemifrån fått med sig den kultur som råder i skolan 

kommer redan vid skolstart få anpassningsproblem. En uppväxtmiljö där barnet ofta upplever 

konflikter mellan föräldrar, kanske börjar dagen med bråk hemma som sedan påverkar barnets 

förmåga att koncentrera sig i skolan, enligt Kadesjö (2007).  

 

Thornberg (2006) redogör för olika sätt att se på och förstå det sociala livet i skolan. I 

klassrummet finns normer och regler som eleverna ska förhålla sig till. Den roll som elever 

upplever sig ha i gruppen kan skilja sig åt från den som eleven visar i gruppen eller den som 

förväntas av de andra. Är skillnaden stor kan det leda till en rollkonflikt. Det kan vara elever 

som spelar pajas fast de andra inte tycker det är roligt längre, skriver Thornberg.  När barn blir 
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8-10 år, menar Kadesjö (2007), börjar de bli medvetna om sin egen förmåga och brister i den. 

För att undvika att misslyckas bildar de olika strategier, en strategi kan vara precis som 

Thornberg (2006) skriver att spela pajas eller busa. Är klassrumsklimatet präglat av prosociala 

beteenden kan eleverna fungera som rollmodeller för varandra (Thornberg).  

 

Aspelin (2010) menar att det kan vara svårt att känna närhet i en stor grupp och en rädsla för 

att säga något som kan uppfattas negativt av andra kan finnas där. Det som sägs i den stora 

gruppen kan bli opersonligt och möjligheten att utveckla personliga relationer blir liten. 

I resursskolor, eller speciella undervisningsgrupper saknar däremot barnen ofta positiva 

förebilder, enligt Nordahl et al. (2007). Den sociala kompetensen utvecklas inte utan de 

negativa beteendena stärks. Negativa miljöer byggs lätt upp av elever som finner en 

gemenskap i att vara utanför. De har små möjligheter att förändra sitt beteende till något 

positivt, enligt dem. Vissa elever har en förmåga att bli aggressiva i konflikter som uppstår, 

påpekar Thornberg (2006). Detta kan skada andra elever och eleven själv kan få sociala 

svårigheter. Forskning, menar Thornberg, visar att barn som blir aggressiva gör fientliga 

attributionsfel. Det betyder att de oftare än andra ser negativa syften med handlingar fast de 

inte finns i verkligheten. Eleven blir t ex knuffad av misstag men tolkar det som en medveten 

knuff. Vilka erfarenheter de har av att hantera situationer betyder också mycket. Har eleven 

ett aggressivt beteende har de också mer aggressiva sätt att lösa konflikter på. Blir de ofta 

avvisade av andra barn bidrar detta också till ett aggressivt beteende. Barn som växer upp i en 

miljö med aggressioner utvecklar ett aggressivt beteende eftersom lärtillfällena är många 

(Thornberg). 

 

 2.4 Relationskompetens 

Relationskompetens, menar Juul och Jensen (2009), handlar om professionella relationer t ex  

mellan pedagog och elev. Relationer mellan föräldrar och barn har en annan mer 

känslomässig prägel. Relationskompetens innebär att pedagogen anpassar sig utifrån elevens 

förutsättningar utan att förlora sin roll som ledare och professionell.  Att bemöta elever med 

störande/utagerande beteende på ett förtroendefullt sätt är enligt Juul och Jensen avgörande 

för att eleven ska utveckla en god social kompetens. Goda relationer till lärarna är en 

skyddsfaktor för barn med beteendeproblem, det vill säga någon som möter dem med positiva 

förväntningar (Allodi, 2010). Aspelin (2010) talar om hur läraren enligt styrdokumenten ska 

underlätta elevernas sociala utveckling och förmåga att samarbeta med andra, vilket inte är en 

lätt uppgift. Varje pedagogisk handling som läraren utför har betydelse för det som händer 

mellan läraren och eleven. Det som har betydelse för deras fortsatta relationer är det som 

händer i äkta möten (Aspelin).   

 

Lärarens roll har förändrats från att ha varit kunskapsförmedlare till att bygga relationer med 

eleverna, lyssna till deras bekymmer och engagera sig i deras sociala situation, enligt 

Assarsson (2009). Juul och Jensen (2009) ser att dagens barn och ungdomar har mycket större 

självmedvetenhet. De uttrycker med stor självklarhet sina åsikter, frågor och förväntar sig att 

bli tagna på allvar. Detta har gett upphov till att relationer mellan vuxna och unga har 

förändrats och många vuxna uppträder defensivt och är osäkra i hur de ska hantera 

situationen. Det blir ofta en kamp och strid om att vinna, vilket resulterar i otrygga barn och 

barn som förlorar tilliten till vuxna. Laursen (2004) menar att läraren har det professionella 

ansvaret och relationerna till eleverna inte får bli privata, ”Lärare och elever deltar 

tillsammans i ett pedagogiskt projekt där läraren har det professionella ansvaret...” (s.74).  
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Juul och Jensen (2009) betonar vikten av att det ligger på den vuxne att ta ansvaret för en god 

relation, att inte skuldbelägga barnet. Tim O’Brien (Lewis & Norwich, 2005) talar också om 

vikten av att läraren är i god kontakt med sig själv och att de har en god självkänsla/identitet 

för att lyckas hantera de besvärliga situationer som kan uppkomma i mötet lärare- elev. Även 

Moen (2008) tar upp vikten av de goda relationerna för att lyckas med undervisningen. 

Personalen i Larssons (2008) studie talar även de om åtgärder riktade mot klassrummet och 

betonar vikten av att utveckla förtroendefulla relationer i klassrummet.  

För att utveckla ett prosocialt beteende är det viktigt att utveckla den empatiska förmågan, 

enligt Nordahl et al.(2007). De talar om hur beteendemodifiering kan ge eleverna positiv 

förstärkning av det prosociala beteendet, d.v.s. läraren är observant och konsekvent i sina 

reaktioner på beteendeproblem.  

 

Thornberg (2006) beskriver en auktoritativ fostranstil där läraren gör upp regler och ställer 

krav men också lyssnar till eleverna och förklarar varför reglerna finns, kan främja den 

prosociala utvecklingen, något som överensstämmer med det lärarna i Laursens (2004) studie 

uttryckte. Nordahl et al. föreslår klassrumsregler med tydliga tillsägelser och uppmuntran av 

önskvärt beteende samt konsekventa reaktioner på felaktigt beteende och träning i önskvärda 

färdigheter. Thornberg (2 006) beskriver det som ”att fostra är en del av att vara lärare” (s.81). 

 

 2.5 Samarbete 

Skolverket (2001) skriver att för att skolan ska vara stödjande för eleverna behövs engagerade 

lärare, ett positivt samarbete med hemmet, en struktur för kunskapsöverföring och samarbete 

inom skolan vilket också flera författare beskriver som viktigt. Ahlstrand (Granström, 2007) 

vill skapa ett större gemensamt ansvar för alla barn och menar att samverkan kan vidga 

synsätten. För att detta ska lyckas, skriver hon, behövs tid till att planera gemensamt, 

strukturerade arbetsformer och ett stödjande ledarskap.  Svårigheter som lärare möter i sitt 

jobb med elever med beteendeproblem kan lösas genom samarbete mellan personalen, menar 

såväl Nordahl et al. (2007) som Laursen (2004) vilka betonar vikten av samarbete med 

kollegor som det kanske viktigaste i lärarjobbet.  

 

Reflekterande samtal kan, menar Larsson (2008), vara ett sätt att ta till vara den kunskap som 

finns på skolan, där de lärare som lyckas i arbetet med elever med relationssvårigheter, kan 

dela med sig av sin kunskap i praktiken.  Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) betonar 

vikten av en god kommunikation och känsla av trygghet i arbetslaget som en viktig 

förutsättning för att man ska våga ta upp och diskutera t ex lärares förhållningssätt gentemot 

elever utan att det blir personligt. 

Regelbundna träffar mellan personalen som träffar eleverna är positivt för eleverna, menar 

även Nordahl et al. Då kan rätt åtgärder sättas in och kompetensen hos personalen utnyttjas 

bättre. Forskning som Nordahl et al. (2007) hänvisar till visar att samarbete med föräldrarna 

också kan leda till att beteendeproblemen minskar. Även Larsson (2008) tar upp forskning 

som säger att ett ökat samarbete och att inte jobba ensam i klassen samt ett förbättrat 

samarbetet med föräldrarna är bra för eleverna.  
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 2.6 Didaktisk kompetens 

 Åtgärder som gör att elever med beteendeproblem upplever att de kan lyckas kan innebära att 

deras aggressiva beteende minskar, enligt Nordahl m.fl. (2007). Forskning som författarna 

hänvisar till pekar på att ändrade förhållanden i klassrumsmiljön är mer betydelsefulla än 

åtgärder riktade mot individen. Deltagarna i Larssons (2008) studie talar om hur skolan kan 

bidra till att eleven får problem. Även Ogden (2001) talar om hur beteendeproblem uppstår i 

skolsituationer. Elever med beteendeproblem beskrivs ofta som jobbiga men beroende på vem 

som bedömer problemen och med vem eller vilka eleven befinner sig beskrivs eleverna olika 

(Ogden). Henriksson (2009) beskriver en inofficiell diskurs bland lärare när de pratar om 

elever. Eleverna ses ofta som elever med problem, de är ”dåliga nyheter” (s.145).  

 

Hur undervisningen struktureras har betydelse för elevernas samspel och därmed deras 

förmåga att tillgodogöra sig kunskaper. Grupparbete t ex kräver en stor social kompetens för 

att det ska fungera och ostrukturerade läromiljöer ställer större krav på eleverna (Schjellerup 

Nielsen 2006). Samuelsson (2008) är inne på samma linje när han i sin studie betonar vikten 

av att ha väl planerade lektioner. När det gäller organisationen av undervisningen tar Larsson 

(2008) i sin studie upp hur personalen ser på behovet av liten undervisningsgrupp och att de 

talar om nödvändigheten med en sådan på olika sätt. Beroende på hur de ser på behovet kan 

det skilja sig åt på olika skolor om de blir placerad i en sådan grupp eller inte. Berglund 

(2000) redogör i detta sammanhang för en undersökning som gjorts som visar att lärare med 

dålig självtillit oftare hänvisar elever med beteendeproblem till annan personal inom skolan. 

Granström (2007) efterlyser att man borde undersöka olika pedagogiska förhållningssätt och 

pedagogiska metoder och inte leta enkla lösningar som mindre klasser och mer resurser. 

Vilket, enligt Granström, ingen forskning kan påvisa att det har någon betydelse för elevernas 

prestationer. 

 

 Elever med beteendeproblem ställer också stora krav på vuxnas förmåga att vara 

professionella. O`Brien (Lewis & Norwich, 2005) menar att arbetet med barn som beter sig 

utagerande kräver ett starkt psyke, att orka stå kvar. Henriksson (2009) beskriver ett tillfälle 

då en elev berättade för henne om hur en lärare tog på sig ansvaret för elevens misslyckande 

och gjorde det till sitt personliga problem. Det fick till följd att eleven mådde dåligt och kände 

att han fick ta på sig både sitt eget misslyckande och lärarens misslyckande. För att klara av 

situationer med utagerande elever behövs därför stöttning från kollegor och handledning, 

enligt Nordahl et al. (2007). Juul och Jensen (2009) betonar detsamma men de lägger också 

till vikten av en omtänksam ledning. Specialpedagogen har här en uppgift som Larsson 

påtalar i sin studie (2008). Flertalet som deltog i studien har förståelse för elevens situation 

men framför allt specialpedagogerna talar om att skolan och dess personal kan bidra till 

problemen. De skolor som satsat på specialpedagogisk kompetensutbildning för all personal 

förefaller ha ett bättre samarbete mellan specialpedagog och klasslärare enligt Larsson. Han 

framhåller att rektorns syn får en avgörande roll genom att påverka hur man prioriterar till 

exempel utifrån klasslärarnas önskan om utökad lärartäthet eller specialpedagogernas önskan 

om kompetensutveckling.  

 

När det gäller en medicinsk behandling av beteendeproblem menar Hattie (2009), i sin 

omfattande analys av metastudier beträffande elevers resultat, att medicinering har en 

begränsad effekt. Det kan ha effekt enligt Hattie, men inte självklart. Skolan, hävdar han, 

måste hitta undervisningsstrategier som oavsett diagnoser och orsaker till 

inlärningssvårigheter leder till lärande. Hattie fann i sin studie att den metod som bäst 

lyckades med att minska störande beteenden i klassrummet var när lärare snabbt såg och 

agerade mot de problem som uppstod och samtidigt höll sig känslomässigt objektiv. Kadesjö 



11 

 

(2008) betonar vikten av att lärare ger barnet verktyg för hur de ska göra rent praktiskt och 

hjälpa barnet att planera sina handlingar vid uppkomna situationer.  

 

Lärarkompetens är ”inte ett personlighetsdrag utan en personlig kompetens” (Laursen 2004, 

s.145). Man kan alltså lära sig att bli en bra lärare. En del lärare som Laursen studerat har en 

medfödd talang men undervisningskompetens, som han kallar det, måste läras in. En autentisk 

lärare är, enligt Laursen, någon som engagerar sig med äkthet vilket inte enkelt kan mätas 

men upplevas av eleverna. Lärarna behöver vara medvetna om sina egna kompetenser, sina 

styrkor och svagheter och se hur de kan påverka eleverna, enligt Laursen. De har också 

förmågan att skapa en trevlig och positiv klassrumsmiljö. De är framgångsrika som lärare 

men med olika personligheter och med ett gemensamt budskap till eleverna: ”Innehållet i 

undervisningen är spännande och intressant, det är roligt att lära sig saker och jag tror på att ni 

kan lära er det, och det kommer att ge er nya möjligheter” (s.47). En lyhörd lärare, menar 

Henriksson (2009), känner av signaler från eleverna, tysta eller högljudda, vet deras 

begränsningar och kan ”få elever att flyga trots handikappande vingar”(s.80). Larsson (2008) 

betonar att det är det lösningsfokuserade tänkandet istället för det problemfokuserade som är 

viktigt, att se det positiva.  

 

 2.7 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning vi hittat inom detta ämne är bland annat Larssons (2008) intervjustudie 

av 6 rektorer, 6 specialpedagoger och 6 klasslärare och hur de talar om elever i 

relationssvårigheter. Han sökte ta reda på om det var undervisningssituationen som brast eller 

lärares och/eller elevers inneboende tillkortakommande som framkom i 

undervisningssituationen. Han menar att detta är ett relativt outforskat område. 

Larsson framhåller att det synsätt som får tolkningsföreträde ute på skolorna kommer att 

påverka hur verksamheten utformas. Om man lägger huvudansvaret på någon annan 

yrkesgrupp hela tiden så kommer inte den egna yrkesgruppen att ta sitt ansvar och detta 

kommer att påverka eleverna och skolans roll som demokratifostrande arena. Här har rektorns 

syn en avgörande roll för hur man prioriterar. De lösningar som har gjorts är i huvudsak ur ett 

kompensatoriskt individperspektiv vilket kan ifrågasättas då personalen i denna studie 

efterfrågar lösningar som är riktade mot organisation och klassrumsarbetet.  

 

Samuelsson (2008) tar i sin avhandling upp vad lärare uppfattar som störande beteende i 

klassrummet och hur de korrigerar detta. Han kopplar detta till arbetsrelationerna i 

klassrummet det vill säga mellan elev och lärare samt hur relationen ser ut där det inte 

förekommer störande beteende. Samuelsson har gjort deltagande observationer av lärare och 

elever i år sju.   
 

Berglund (2000) har undersökt hur lärarna har bedömt koncentrationsförmågan hos elever i år 

1-6 samt vilka åtgärder som satts in. Elevers metakognitiva förmåga var den vanligaste 

formen av koncentrationssvårighet följt av socioemotionella, motoriska och bristande 

uppmärksamhet. Åtgärderna var socialmedicinska, psykosociala, organisatoriska eller 

specialpedagogiska. Analysen visade att socioemotionell och uppmärksamhetsförmåga hade 

ett brett register av åtgärder medan metakognitiva förmågor endast hade specialpedagogiska 

åtgärder. Motorisk förmåga åtgärdades inte.  

 
Hatties ”Visible Learning” (2009) är en meta- metastudie om hur elevers resultat påverkas av 

olika faktorer. Hattie har analyserat mer än 800 metastudier som i sin tur analyserat över 50 
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000 studier av elevers prestationer. Studierna som analyserats har gjorts i högt utvecklade 

engelsktalande länder, framförallt i USA. Analysen har utgått från frågor om vad som 

påverkar elevers studieresultat. Det mest betydelsefulla för elevernas resultat är samspelet och 

relationen till läraren. Hatties slutsats är att det som ger framgång i undervisningen är lärarens 

inflytande, lärarens ledarskap och att läraren har en god kunskap om elevens förutsättningar, 

samt att läraren har ett syfte med undervisningen och utgår från var eleven befinner sig samt 

slutligen att läraren anpassar undervisningen utifrån elevens behov. Skolledare och lärare 

skapar en skola där det är accepterat att göra fel, enligt Hattie, och detta är en del av processen 

som leder till kunskap och att eleverna känner sig trygga och vågar. 

 

Laursen (2004) har studerat 30 danska lärare som han dels observerat under deras arbete i 

skolan och dels intervjuat om sin lärarroll. Laursen försöker finna svar på vad som 

kännetecknar en ”bra” lärare. I sökandet efter vad som är speciellt med lärare som lyckas 

använder han begreppet autenticitet. Autenticitet står för trovärdighet och äkthet både i 

undervisningen och i rollen som lärare. De lärare som Laursen intervjuat känner sina elever, 

både kunskapsmässigt och med sina personliga egenskaper. De ser dem alla som egna 

individer. För att lyckas med relationen måste läraren ha viljan och orken samt undervisa så 

att eleverna får visa vilka de är, enligt Laursen. Lärare kan ha en medfödd talang som gör att 

de lyckas bättre som lärare men alla kan bli en bra lärare, oavsett vilka förutsättningar de har. 

Det krävs bara att man vill och anstränger sig för att nå dit, enligt Laursen.  
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 3. Metod  
 

Här redovisar vi studiens upplägg och genomförande. Vi har i vår studie intervjuat femton 

personer som jobbar som specialpedagog/-lärare.  

 

 3.1 Kvalitativ metod  

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med ett fenomenologiskt förhållningssätt. 

Fenomenlogi riktar in sig på att beskriva hur människor upplever ett fenomen, enligt Kvale 

(2009). Vår utgångspunkt har varit skolpersonalens tankar och upplevelser kring elever med 

beteendeproblem och med denna ansats hoppas vi kunna beskriva detta. 

 

 I kvalitativa studier är det individens tolkning av sin verklighet som studeras, enligt Backman 

(2008). I kvalitativ forskning pratar man om innebörd, kontext och process. Innebörd betyder 

att man är intresserad av individers upplevelser och tolkningar av något i förhållande till deras 

tidigare erfarenheter. Kontexten innebär att det är verkliga händelser som studeras och 

processer eller händelser är viktiga i kvalitativa studier. I en kvantitativ är det produkten eller 

resultatet som är det viktiga, i en kvalitativ är det processen. Kvalitativa metoder används för 

att försöka förstå de data som samlats in och i t ex en intervju får de ord en intervjuperson 

säger i tolkningsprocessen en betydelse.  

 

För att komma fram till resultatet och analysen har vi tolkat det intervjupersonerna sagt, här 

har vi utgått från den hermeneutiska tolkningen. Kvale (1997) beskriver den som en växling 

mellan delar och helhet, en cirkel eller spiral, för att så småningom komma till en djupare 

förståelse. Här är det viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse och hur denna kan 

påverka resultatet. ”Hermeneutiken är alltså dubbelt relevant för intervjuforskning: först 

genom att kasta ljus över den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan 

genom att klarlägga den process där intervjutexterna tolkas, vilken återigen kan uppfattas som 

en dialog eller ett samtal med texten” (Kvale, 1997, s.49). 

 

 3.2 Datainsamlingsmetod 

 

I kvalitativa studier är intervjuer en vanlig datainsamlingsmetod. Kvalitativa 

forskningsintervjuer ur ett fenomenologiskt perspektiv är halvstrukturerade och fokuserar på 

att hitta teman i den intervjuades upplevelser (Kvale, 2009). Kvale beskriver tolv aspekter på 

den kvalitativa intervjun varav det deskriptiva och specifika utgör två av dessa. Det 

deskriptiva i intervjun innebär att skillnader och variationer lyfts fram, inte bara en förklaring 

utan flera. Det specifika innebär att bestämda händelser studeras, frågorna är inte allmänt 

ställda utan inriktade på ett speciellt fenomen.  

Vi har använt oss av öppna frågor för att ge den intervjuade möjligheten att beskriva sina 

tankar kring beteendeproblem utan att bli styrd av oss. Det finns en risk att den intervjuade 

blir styrd och påverkad av den som intervjuar eftersom intervjun bygger på ett samspel kring i 

vårt fall ett gemensamt område. Därför är det viktigt att noga tänka igenom innan intervjun 

hur man ska undvika detta, enligt Kvale (1997). Vi valde att utgå från våra fyra frågor som är 

problemformuleringarna i denna studie.  
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 3.3 Genomförande 

I kvalitativa intervjuer följer man inte redan fastställda frågor, enligt Trost (2005). Den 

intervjuade ska ha möjligheten att styra i vilken ordning han eller hon vill uttrycka sina tankar 

och åsikter. Därför, fortsätter Trost, skall istället en kort lista med frågeområden göras. Listan 

bör inte vara för lång och vi utgick därför från våra fyra frågor i problemformuleringen när vi 

skapade vår intervjuguide (se bil. 2). Vi läste på innehållet i guiden för att försöka undvika att 

styras av formuleringarna, något som Trost också framhåller som viktigt. Under intervjun är 

det också viktigt att inte ställa för många frågor.  

 

Intervjuerna gjordes med diktafon och skriftligt. En av intervjupersonerna önskade dock att 

inte bli inspelad vilket vi respekterade. Att använda diktafon kan för vissa personer upplevas 

hämmande. Vi valde ändå att använda diktafon för att underlätta vårt arbete. Om metoden att 

endast sammanfatta skriftligt används finns risk för att vi i vår sammanfattning väljer bort 

väsentligheter. 

 

Intervjuerna genomfördes på personalens arbetsplatser och tog ca en timme (från 45 min. till 1 

h och 45 min.) vilket förhoppningsvis bidrog till att intervjupersonerna kände sig trygga och 

öppnade sig lättare. Innan intervjun förklarade vi de etiska aspekterna som Vetenskapsrådet 

(2002) tagit fram som rör informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

Vi inledde intervjuerna med att personalen fick presentera sin bakgrund, utbildning och 

arbetserfarenhet. Därefter utgick vi från våra fyra frågor i problemformuleringen.  

 

 

 3.4 Urval 

För att få svar på våra forskningsfrågor valde vi att intervjua femton stycken pedagoger som 

jobbar som speciallärare eller specialpedagog på skolor i Mellansverige. Vi valde denna 

kategori för att de jobbar ofta i flera klasser och de har sannolikt ett större helhetsperspektiv 

över skolan. Dessutom menar vi att de oftare har kontakt med elever som uppträder 

utagerande och störande på skolan. 

 

Vi började med att ringa runt till rektorer för att hitta skolpersonal som kunde tänka sig att 

ställa upp. Det visade sig dock svårare än vad vi trott. Då övergick vi till att ta direktkontakt 

med intervjupersonerna. Vi sökte på skolornas hemsidor och tog därefter kontakt via mejl 

eller direktkontakt. De intervjuade jobbade med alla åldersgrupper från förskoleklass till 

gymnasiet fördelat på tolv skolor. En arbetade med gymnasieelever, tre arbetade med 

högstadieelever och elva arbetade med elever från årskurs ett till sex. Skolorna låg i två 

mellanstora kommuner i Mellansverige. De intervjuade har olika utbildning och erfarenhet, 

från att endast ha arbetslivserfarenhet eller vissa poäng specialpedagogik till att vara utbildad 

speciallärare/-pedagog. Samtliga har en lärar- eller fritidspedagogexamen i botten. 

   

 3.5 Databearbetning och analysmetod  

Intervjuerna har tolkats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv d.v.s. vi har sökt tolka och skapa 

förståelse för det intervjupersonerna säger. Kvale (1997) talar om den hermeneutiska 

tolkningen av texter där syftet är att få en förståelse av det sagda. Forskningsintervjun, menar 

han, är ett samtal som har förvandlats till text som ska tolkas. I den hermeneutiska tolkningen 

växlar analysen mellan helheten och delarna och bidrar till de teman som framträder. Genom 
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denna växling nås en fördjupad mening som för vår del innebar att vi först läste igenom hela 

texten för att få en allmän mening, sedan försöker vi utkristallisera delar/teman och sedan 

tillbaka till helheten, och så vidare, allt för att få en fördjupad mening.  

 

Det våra intervjupersoner lyfter fram var deras uppfattning av problematiken och utifrån detta 

har vi tolkat och kategoriserat informationen. Efter intervjuerna gjorde vi en transkribering av 

dem. I resultatet har vi gjort intervjuerna mer läsvänliga rent skrifttekniskt utan att förändra 

innebörden. Eftersom vi gjorde hälften av intervjuerna var började vi med att tolka och 

kategorisera de vi själva gjort. Därefter tog vi del av varandras och gjorde detsamma. 

Slutligen träffades vi och gjorde en sista tolkning och kategorisering tillsammans för att se om 

vi var överens om resultatet. 

 

Vi kategoriserade informationen under de fyra forskningsfrågorna: 

 

• Vilka förklaringar ges till utagerande/störande beteende? 

• Vilka åtgärder vidtas för att komma tillrätta med utagerande/störande beteende? 

• Vilka åtgärder behöver vidtas för att förebygga störande beteende? 

• Vad kännetecknar lärare som lyckas förebygga utagerande/störande beteende?  

 

Därefter bildade vi teman under varje forskningsfråga för att på det sättet hitta mönster och få 

struktur. Under frågan: Vilka förklaringar ges till utagerande/störande beteende skapade vi 

t.ex. följande teman: 

 

• Sociologiska och samhällsförklaringar  

• Neuropsykiatriska och psykologiska förklaringar   

• Didaktiska förklaringar 

• Relationella förklaringar  

 

Problemet vid semistrukturerade intervjuer är att det blir väldigt tidskrävande att sortera 

resultatet och indela dessa i teman. För att kunna jämföra och analysera resultatet krävs dock 

att all data sorteras och tematiseras. I resultatet har vi återgett det intervjupersonerna sagt med 

kursiv stil eller som citat där vi gett intervjupersonen nummer, allt för att bevara deras 

anonymitet.  

 

 3.6 Validitet och reliabilitet  

För att uppnå en tillförlitlighet i en kvalitativ studie betonar Szklarski (Fejes & Thornberg, 

2009) vikten av att stödja sina tolkningar och bearbetningar i empirin. Vi har försökt uppnå 

detta genom att välja våra teman i resultatdelen utifrån intervjusvaren. Om vi lyckats fånga 

essensen i fenomenet kring elever med beteendeproblem kan vara lite svårt att besvara i en så 

begränsad studie som vår. Vi har dock fått syn på en del av den genom våra intervjuer.  

 

Att bevisa trovärdigheten är en av utmaningarna i en kvalitativ intervju och att försöka 

bedöma validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie är svårt, enligt Trost (2005). Kvale 

(1997) menar att validiteten säkerställs genom att hela forskningsprocessen valideras genom 

alla dess stadier från bildandet av teman till genomförandet av intervjuerna och analysen ända 

fram till rapporteringen. Vi har varit medvetna om den påverkan vi kan ha haft på intervjuerna 

och följt intervjuguiden för att säkerställa att vi undersökt det vi valt att undersöka. Vi har 

under analysfasen kritiskt granskat de tolkningar vi gjort och diskuterat de resultat vi funnit. 

Vi har prövat svaren mot de tolkningar vi gjort av litteraturen. I litteraturen har vi också sökt 
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stöd för de teman vi bildade och strävat mot att finna kopplingar mellan våra forskningsfrågor 

och litteraturen vi läst.  

 

För att få en samstämmighet, och därmed stärka reliabiliteten, i utskriften av intervjuerna 

enades vi om att transkribera ordagrant och vi läste varandras utskrifter och diskuterade orden 

och uttryckens innebörd i de olika intervjuerna. Kvale (1997) talar om att vid utskriften fråga 

efter vad som är relevant för ens forskningssyfte. Vårt syfte var att undersöka vilka åtgärder 

som vidtas för elever med utagerande beteende och hur problematiken kan förebyggas. Vi har 

därför i vår granskning fokuserat på att hålla oss till våra problemformuleringar.  

 3.7 Forskningsetiska överväganden  

Det är viktigt att de etiska frågorna tas upp redan innan intervjun, att intervjupersonerna 

samtycker, att konfidentialiteten är säkrad och att ev. konsekvenser för intervjupersonerna har 

övervägts, enligt Kvale (1997). För att säkerställa detta informerade vi våra intervjupersoner 

antingen muntligt innan intervjun startade eller genom brev som skickades innan vi träffades 

(se bil. 1). Anledningen till att vi gjorde på detta sätt var att vi tog kontakt med vissa 

intervjupersoner via telefon eller direktkontakt medan andra kontaktades via mejl. Samtliga 

intervjupersoner informerades om syftet med studien innan de beslutade om de skulle delta 

eller inte. Vi upplyste också vid intervjutillfället att det var frivilligt och att deras svar skulle 

användas anonymt i vår studie vilken ligger som grund för vår uppsats. Vid utskriften av 

intervjuerna, menar Kvale, är det också viktigt att de etiska frågorna tas i beaktande och att 

utskriften blir tillförlitlig, att det överensstämmer med den intervjuades muntliga uttalanden, 

liksom vid analysen och tolkningen. 
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 4. Resultat och diskussion 
 

 4.1 Förklaringar som ges till utagerande/störande beteende 

Här redovisar vi de olika förklaringar som framkom utifrån våra valda teman. Dessa har vi 

kommit fram till när vi analyserat intervjupersonernas svar på frågan: Vilka förklaringar ges 

till utagerande/störande beteende. De teman vi har delat in förklaringarna i är: 

 

• Sociologiska och samhällsförklaringar 

• Neuropsykiatriska och psykologiska förklaringar 

• Didaktiska förklaringar 

• Relationella förklaringar 

 

Vi har konstruerat dessa teman med utgångspunkt i att de var vanligast förekommande. Vi 

kommer i detta kapitel att redogöra för vart och ett av dessa.  

 

 4.1.1 Sociologiska och samhällsförklaringar 

Alla utom en av intervjupersonerna tar upp förklaringar till elevers utagerande beteende 

kopplat till sociala processer i familjen som att det saknas gränssättning och tydlighet i 

hemmet, föräldrarna orkar inte ta konflikter och göra läxor, skilsmässa, pappa som har 

depression, de är vana vid hugg och slag och förstår inte vänligt och bestämt tilltal, kaotiskt 

hemma, uppväxten, sovit dåligt kanske inte har ett eget rum eller varit uppe för länge… 

 

Det känns som en del föräldrar nu inte orkar ta de matcherna hemma. Det är hektiskt 

hemma och då vill man inte ha krockar likaså när man lever i två familjer, vilket kan 

vara en fördel också, men när det är varannan vecka då vill man inte börja med 

konflikter och det säger vissa föräldrar att: ”Jag vill inte bli osams”. Men det blir du ju 

för ju längre du töjer på gränserna ju värre blir det ju. För ungarna tänjer ju tills de får 

stopp och nej. Det är det de behöver. Det är därför de testar oss. (Intervjuperson 1) 

 

Eftersom nästan samtliga tar upp just sociala problem kopplat till familjen som en av de 

vanligaste förklaringarna till att ett barn beter sig störande kommer vi börja med att diskutera 

detta. Larsson(2008) fann liksom vi i sin studie att den vanligaste förklaringen till 

beteendeproblem och relationssvårigheter var knutet till familjen. Flera av våra 

intervjupersoner tog upp just föräldrarnas stressiga liv och hur det påverkar barnen och att de 

inte har tid att umgås med sitt barn och när de väl gör det vill de inte ha konflikter. Att många 

barn bor i dubbla boende på grund av skilsmässa nämndes också och hur det påverkar 

föräldrarnas gränssättning. En uppväxtmiljö där barnet ofta upplever konflikter mellan 

föräldrar, kanske börjar dagen med bråk hemma påverkar barnets förmåga att koncentrera sig 

i skolan, menar även Kadesjö (2007). 

     

 Tre av intervjupersonerna som jobbar på mångkulturella skolor tar också upp den kulturkrock 

det kan bli om föräldrar har svårt med sin föräldraroll eftersom de inte känner samhället, då är 

det barnen som får vara kontakten utåt. En nämner att om barnet är vant vid att mötas av hugg 

och slag hemma blir det svårare om lärare i skolan använder mildare tillrättavisningar, att tala 

tillrätta vänligt men bestämt.  

 



18 

 

Skolan är lite mer tillåtande, om det är strängt hemma kan det märkas på eleven i 

skolan som blir osäker på hur den ska bete sig i skolan. (Intervjuperson 4) 

 

Vi har inte i vår valda litteratur funnit något om just de krockar som kan uppstå då olika 

kulturer möts. 

 

Fyra tog upp rena hälsoskäl som att barnen inte fått sova ordentligt, att de har problem med 

blodsockret pga. att de äter fel men framförallt dricker för mycket läsk. Fyra av 

intervjupersonerna tar också upp samhällsförklaringar som förklaring till elevers utagerande 

beteende.  

 

Man förvånas över hur speedat det är allt man är med om och ser som det inte var 

förr. Datoriseringen som också är positiv men de där tv- spelen och figurerna där och 

snabba byten och klipp som är i den världen… Det speedas upp och blir otåligare på 

något sätt, det här samhälleliga att nu är det fel på Kalle och Pelle…  

Det är inte bara skolans fel utan gränssättning, samhällsstruktur, familjestruktur, jag 

vet inte kanske många lärare är gamla och trötta, och det kan man ju också förstå 

skolan är ju rätt svårföränderlig jämfört med hur samhället har förändrats. 

(Intervjuperson 1) 

 

De flesta i Larssons studie (2008) såg också sociala förklaringar som samhällsutveckling och 

familjeproblem som orsaker till elevens beteendeproblem, vilket överensstämmer med våra 

resultat. En av intervjupersonerna uttrycker förvåning över hur de som i skolan uppfattas som 

okoncentrerade kan sitta i timmar framför ett tv-spel. Det är inte detsamma att vara barn i dag 

som det var förr, konstaterar även Henriksson (2009) vilket han förklarar med att samhället är 

annorlunda. 

 

Det är främst en av intervjupersonerna som tar upp samhällets påverkan, tre av de andra 

nämner det bara i förbifarten som omorganisation på skolan, mycket byte av personal, miljön 

har jättestor betydelse, invandrarbarn som inte har språket. Här kan man fundera över om det 

är ett individuellt eller samhälleligt problem att vissa barn inte har språket men vi valde ändå 

att lägga det på samhällsnivå för samhällets uppgift är att ge förutsättningarna för att vi alla 

ska förstå varandra. 

 

 4.1.2 Neuropsykiatriska och psykologiska förklaringar 

Så gott som samtliga av intervjupersonerna tar upp förklaringar kopplade till individen såsom: 

ADHD, Tourettes syndrom, Asperger, diagnoser, inlärningsproblem, dödsfall, traumatiska 

upplevelser, har inte energi, ljuskänslig, depression, auditiva problem, okoncentrerade, 

trotssyndrom, att de blir frustrerade för att e inte är förstådda, kommer ofta i konflikt, svårt 

att sitta still, kan inte vänta på sin tur, svårt att kontrollera sina känslor, väldigt impulsiva, 

svårt med empatisk förmåga, genetiska störningar, låg självkänsla, dåligt självförtroende, 

sitter och tjurar, traumatiska upplevelser, biologiska orsaker, bästa strategin för 

överlevnad… 

 

Diagnosen ADHD nämner nästan alla av intervjupersonerna. Majoriteten anser att ADHD 

bidrar till att de uppträder utagerande och störande, dock nämns att medicinering hjälper att 

minska dessa symptom, enligt en av intervjupersonerna, vilket Hattie (2009) ifrågasätter. Det 

kan ha effekt men det är inte självklart, enligt honom. Just begreppet diagnoser nämns av 

nästan samtliga flera gånger.  
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Varför blir det fler diagnoser? Det var fler vuxna förr då spelade det ingen roll att man 

var annorlunda det funkade ändå! (Intervjuperson 14) 

 

En annan av intervjupersonerna använder uttrycket NTV- normal tills vidare om sig själv när 

det gäller just den här diagnosticerande världen. Ytterligare en av intervjupersonerna nämner 

också att de är inte onormala utan det är helt enkelt vi i omgivningen som inte förstår dem.  

 

Hälften nämner att de har svårt att koncentrera sig men varför de har det är svårt att tolka och 

det ges det inte något direkt svar på förutom att de har en diagnos. Flera nämner olika 

symptom som dessa barn uppvisar som att de uppträder våldsamt, har svårt att kontrollera 

sina känslor, dålig empatisk förmåga, att de ofta är inblandade i konflikter samt att andra barn 

vet att det är lätt att få igång ett barn med ADHD och gärna utnyttjar detta. 

 

I väldigt många fall är det så att en elev med väldigt utagerande beteende har ju en 

massa negativa förväntningar både hos vuxna och hos kamrater och det finns kamrater 

som medvetet eller omedvetet tycker det är rätt så bra att ha en sådan här elev i klassen 

för de kan bete sig nästan hur som helst. Men de behöver inte stå för det. Det är också 

en ursäkt för att inte jobba, vi har ju honom i klassen så det går faktiskt inte att studera. 

Så tar de upp det som argument för att de inte har klarat sina mål istället för att ta sitt 

eget ansvar.  (Intervjuperson 8) 

 

Fler än hälften nämner att dessa barn ofta har låg självkänsla/dåligt självförtroende som 

förklaring till utagerande/störande beteende. En förklarar att det är deras bästa strategi för 

överlevnad, att den här eleven just nu inte vet någon annan strategi för att hantera situationen. 

Genom att vara utagerande får barnet all uppmärksamhet istället för att sitta tyst och ingen ser 

den, vilket överensstämmer med det Kadesjö (2007) säger angående barns strategier. 

 

Ett par nämner också att om någon i familjen inte mår bra, kanske har depressioner, påverkar 

det även barnet som också kan uppvisa liknande symptom och blir utagerande på grund av 

detta. Ogden (2003) beskriver detta som en psykologisk förklaring till beteendeproblem, att 

barnet hamnar i kris. 

 

 4.1.3 Didaktiska förklaringar 

Hälften av intervjupersonerna tar upp didaktiska förklaringar som kan orsaka att elever 

utvecklar ett utagerande/störande beteende. Av dessa nämner flera stora klasser och att det är 

rörigt i klasserna som visar sig i dålig struktur, kaos och hårda ord. En tar upp 

gruppdynamiken i klassen och hur den påverkar t ex att inte låta någon förbli klassens clown, 

utan att man då som lärare måste säga till den resterande klassen att de faktiskt bidrar till att 

befästa den här elevens beteende, vilket överensstämmer med Thornbergs (2006) och 

Kadesjös (2007) syn på att en elev tar till detta som strateg i att spela pajas.  

 

Flera tar upp att det är ostrukturerat, t.ex. nämner en att det är för långa pass, att dessa barn 

behöver få bryta oftare och göra något annat, vilket Samuelsson (2008) också tar upp det vill 

säga vikten av att ha välplanerade och organiserade lektioner för att förebygga störande 

beteende. 
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Ett par i vår studie nämner att det har varit många lärarbyten i en grupp vilket bidragit till att 

det blivit rörigt. Några nämner att det är tjat i skolan, du får inte komma för sent, varför har 

du inte material med dig…  

 

Två av intervjupersonerna har till viss del handledning av lärare i sitt uppdrag. De tar upp att 

de vid dessa handledningstillfällen diskuterar i arbetslagen om vad som inte fungerar och vad 

det kan bero på t ex så beskriver en av dem vid ett observationstillfälle i en klass: 

 

Jag har också satt streck varje gång den här elevens namn har nämnts i ett negativt 

sammanhang under en lektion. Det var förskräckligt många gånger, närmare 100 på en 

40 minuters lektion.  Vilka signaler ger det? (Intervjuperson 8) 

 

En av intervjupersonerna nämner också att lärarens kroppsspråk är viktigt och om det blir 

kaotiskt i klassen sätter sig läraren uppgivet ner istället för att stå upp och visa med sitt 

kroppsspråk att det här inte är okej. Att om läraren inte tar plats i klassrummet kommer det 

bli stökigt i klassen, de med utagerande/störande beteende får utlopp för det och fler hänger 

på. Flera sådana här elever i samma grupp påverkar varandra negativt. Även Larsson (2008) 

tar upp sannolikheten att skolpersonalen kan bidra till problemen.  

 

Stora klasser med för många relationer tar en intervjuperson upp och ytterligare en påpekar att 

det är bra att man är flera och att dessa barn mycket väl kan ha goda relationer med flera, men 

att det inte får bli för många. Detta ligger i linje med det Aspelin (2010) talar om, att många i 

gruppen kan göra det svårt att känna närhet i en stor grupp. 

 

Bristande kompetens hos lärarna, uppgivenhet hos lärarna som inte orkar med nämner ett par 

av intervjupersonerna det vill säga att lärarnas arbetssituation har blivit så mycket tyngre och 

att de saknar kompetens kring hur de ska hantera elever med utagerande/störande beteende.  

En nämner att lärare har en tendens att ge upp för fort, att det är viktigt att hålla ut för att se 

resultat av t ex en klassrumsregel.  

 

Just miljötänket har vi inte, det gäller även yngre lärare de verkar ha missat något 

väsentligt, miljöns påverkan på individen, för mig är det helt obegripligt! 

Förklaringar är att det är fel på eleverna, majoriteten av lärarna tycker det. 

Varför vill de då jobba här? Eller är de så påverkade av grupptrycket kanske?  

(Intervjuperson 13) 

 

En tar också upp elevers syn på saken som att eleven tycker att lärarna inte lyssnar och kanske 

inte ens märker om en elev har varit där eller inte och att de inte får den hjälp de vill ha samt 

att lärarna inte har tid med dem.  Hon framhåller att lärare och skolledning inte får vara så 

rädda för att splittra grupper/klasser som inte fungerar, eleverna kanske inte själva är så starka 

att de kan säga stopp, det måste de vuxna göra.  

 

 4.1.4 Relationella förklaringar 

Endast tre av intervjupersonerna nämner relationella orsaker till att elever beter sig 

utagerande/störande och då menar vi relationen mellan lärare och elev. Av dessa tre är det 

främst två som talar mycket om detta och dessa båda har en specialpedagogexamen. 

 

Ofta har de bara fått en massa klagomål från vuxenvärlden och många av de här barnen är 

otroligt misstänksamma mot alla vuxna för de har bara fått skäll. (Intervjuperson 13) 
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De tar upp tilliten till vuxna som att de inte har blivit väl bemötta av vuxna och att de har 

dåliga erfarenheter av vuxnas beteende. Henriksson (2009) beskriver en inofficiell diskurs 

bland lärare, där eleverna utgör dåliga nyheter. En säger att:  

 

Med dessa barn är det ofta någon tillit till vuxna som har brustit jag har jobbat så pass länge 

så det vet jag. (Intervjuperson 2) 

 

Det finns tillfällen då lärare har visat sina egna negativa känslor mot elever som en av 

intervjupersonerna beskriver: 

 

Arbetslag här var ovilliga att jobba med denne elev, de hade redan dömt ut eleven, de 

hade redan bestämt att det här inte kommer att fungera, de tog till och med upp att kan 

man ta tjänstledigt den sista lektionen, den lektion då man skulle ha honom, de pratade 

med skyddsombudet. Man hade en tråkig inställning från början. ( Intervjuperson 13) 

 

 En intervjuperson menade att de vuxna inte tog sitt vuxenansvar och att det kanske egentligen 

inte var en specialpedagogisk fråga utan helt enkelt en människosyn som borde finnas 

naturligt hos alla människor. Hon menade att en förklaring kan vara lärarnas elevsyn, hur vi 

behandlar eleverna. 

 

Vid vissa tillfällen är de utagerande och inte vid andra, med vissa lärare och inte 

andra, vi måste se mönster, vad gör att det spårar ur, är det mycket på rasterna när 

lärarna är i lärarrummet, eleverna behöver vuxna. (Intervjuperson 13) 

 

Dessutom tar intervjupersonen upp lärares attityder t ex förmågan att motivera eleverna. Vadå 

är de inte motiverade kan jag inte göra något åt det! Här uttrycker intervjupersonen både 

självkritik och kritik mot lärare i allmänhet och att vi måste se vår egen del, hur klarar jag 

konflikter med eleven, och hur agerar jag när det blir konflikter elever emellan? Hon menar 

att detta är något som allt för sällan diskuteras lärare emellan utan det blir bara 

brandkårsutryckningar, man tar bara tag i det akuta just för stunden. 

 

Lärares relationskompetens behöver förbättras eftersom läraren kan vara den enda avgörande 

faktorn enligt Juul och Jensen (2009) som anser, som vi tidigare skrivit, att vuxnas 

relationskompetens är avgörande för utvecklingen av den sociala kompetensen hos eleverna.  

 

Det är otroligt vad de är bra på att läsa av oss vuxna.  De lär sig under tiden. Ja, så 

därför är det så att vad som är hönan eller ägget i det utagerande/störande beteendet. 

Är det miljön som lett till det är ju alltså frågan. Och vi har otroligt stor del i det som 

möter de här ungarna. ”Vad tror du jag tänkte om dig när du klev in genom dörren?” 

Då säger han, alltså en tonåring nu för tiden! ”Jag tror att du tyckte jag var mysig”. 

Och det var ju precis, precis det uttrycket jag själv hade, lite mysig. Det här är ett 

hästjobb att försöka få ordning på men alltså ordet mysigt är inte vanligt men det var ju 

precis det jag tänkte. Och då tycker jag det är läskigt! Och det här vet inte lärare om, 

att det som den här killen på X. Det syns i dina ögon sa han, vad man tänker- att de kan 

läsa av det. Det är ju läskigt och då förstår man vilket himla ansvar vi har för de här 

utagerande eleverna, egentligen, för det minsta man vacklar i tron om att de är normala 

eller inte för det är just det, då känner han jag är ju inte normal! (Intervjuperson 5) 
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 4.2 Åtgärder som de säger vidtas för att komma tillrätta med 
utagerande/störande beteende 

Här redovisar vi de åtgärder intervjupersonerna har uppgett att skolorna gör idag. Vi har 

konstruerat följande teman under problemformuleringen: Vilka åtgärder säger de vidtas för att 

komma tillrätta med utagerande/störande beteende: 

 

• Individuella åtgärder 

• Åtgärder kopplade till förhållningssätt/relationer 

• Didaktiska åtgärder 

• Åtgärder kopplade till samarbete  

• Åtgärder kopplade till handledning/observationer 

 

 4.2.1 Individuella åtgärder 

Samtliga av intervjupersonerna tar upp individuell undervisning i någon form, flera jobbar 

med eleverna individuellt i ett speciellt rum vissa tider eller hela dagar. På ett par av skolorna 

har de fasta smågrupper just för dessa barn där de är under en längre tid och steg för steg 

utökar lektionerna i den ordinarie klassen. Antalet elever i en liten grupp varierar från en upp 

till åtta stycken. Larsson (2008) tar i sin studie upp hur personalen ser på behovet av liten 

undervisningsgrupp och intervjupersonerna pekar på nödvändigheten med en sådan på olika 

sätt, vilket överensstämmer med det våra intervjupersoner säger. 

 

Några av intervjupersonerna i vår studie uppger att de inte föredrar att jobba med eleverna 

utanför det ordinarie klassrummet. Fyra av intervjupersonerna reflekterar över att det är 

lärarnas önskan att eleven ska bort från klassrummet för att de stör undervisningen: vi är vana 

som lärare att säga det här klarar inte jag av det här är något speciellt. En trycker speciellt 

på att hon motsäger sig att de som har sociala problem ska placeras i smågrupper: INTE 

smågrupper men det har inte slagit igenom hos lärarna. Ytterligare en tar upp att de ibland 

sätter ihop dem i smågrupper men uttrycker det problematiska med att det är jättesvårt att 

sätta ihop sådana grupper. Dessutom nämns dilemmat att få tillbaka dem i gruppen igen,  

 

     Vi har erfarenhet av en del som plockades ut ur klassen, det var nästan omöjligt att få 

     in dem igen, de hängde inte med i tempot. (Intervjuperson 14) 

 

Berglund (2000) redogör för en undersökning som gjorts som visar att lärare med dålig 

självtillit oftare hänvisar elever med beteendeproblem till annan personal inom skolan. 

Ett par andra intervjupersoner diskuterar samma problem och tar bl.a. upp ett exempel med en 

pojke som hotar de andra i klassen med våld och hur de inne i klassen har varit två pedagoger 

som jobbar tillsammans för att han ska kunna vara kvar i klassrummet.  

 

Vi kämpade jättemycket med att få tillbaka honom. Han straffade nästan ut sig för att 

inte vara i klassen Men nu har vi jobbat jättemycket med att eleverna inte ska tas ut och 

bli det där barnet som inte kan vara med i gruppen… och det har varit väldigt lyckat. 

De lyckades få in honom i en vanlig klass. Han får positiv stöttning i klassrummet när 

kraven upplevs som stora och han blir rädd och osäker. Så fort han får det stödet 

kommer han i gång. (Intervjuperson 8) 

 

Förutom att placera dem i liten grupp på skolan tar drygt hälften upp att de placeras utanför 

den ordinarie skolan, på resursskolor eller särskola, det vanliga är att man flyttar dem någon 
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annanstans. Flera nämner kontakter med BUP, medicinering, kuratorn hämtar eleverna 

hemma eller man måste omplacera, de får gå in i en annan klass tillfälligt eller längre tid. 

 

Lösningen att skicka ut ur klassrummet är bra för DE i klassrummet, det är ett dilemma 

för det måste ju vara lugnt i klassrummet. Jag hade en elev på lågstadiet som blev 

placerad i en lite undervisningsgrupp och jag sa när han kom tillbaka till klassen, har 

vi verkligen förändrats? För om VI inte har förändrats kommer han tillbaka till det som 

en gång faktiskt hindrade honom från att utvecklas, även om han har förändrats. Det är 

ju starka krafter som kan dra honom tillbaka för de förväntar sig att nu ska vi tillbaka 

till de gamla rollerna. (Intervjuperson 8) 

 

Larsson (2008) tar, som vi tidigare nämnt, upp specialpedagogernas roll i det här 

sammanhanget och att rektorer och lärare ser olika på problemen vilket kommer ha betydelse 

för de villkor som erbjuds eleverna. Rektorerna har en avgörande roll i att förankra 

specialpedagogrollen för att förändra klassrumsmiljöer och lärares förhållningssätt istället för 

arrangemang som ligger utanför klassrummet.  

 

Hattie (2009) menar i sin omfattande analys av elevers resultat att medicinering har en 

begränsad effekt. Det kan ha effekt, menar Hattie, men inte självklart. Som intervjupersonen 

säger här ovan så måste hela klassrumssituationen förändras.  

 

Pedagogisk kartläggning/utredning och/eller åtgärdsprogram talar nio av intervjupersonerna 

om som en individuell åtgärd för att komma tillrätta med problemet och hitta lösningar och 

koppla detta till elevvårdskonferenser/-möten. Även Granström (2007) efterlyser att man 

undersöker olika pedagogiska förhållningssätt och pedagogiska metoder genom samarbete på 

olika sätt. Ett par tar upp resursassistenter som stöd för just dessa elever. 

 

Men det är svårt, de som har assistenter jag tror att de känner att de är påpassade hela 

tiden jag tror att de känner att det kan vara negativt för de här barnen för de är 

påpassade jämt. Man kan tänka sig själv som vuxen hur skulle det vara att ha ett plåster 

på sig hela tiden, va? (Intervjuperson 2) 

 

Fördelen med att plocka ut eleverna individuellt nämner flera av dem är att de har möjlighet 

att stärka dem på det mentala planet bättre då. En annan ser på det så här:  

 

Visst han kommer hit och vi pratar om det men visst här funkar det hur bra som helst, 

ensam med en vuxen, men sen fortsätter klagomålen bara hagla in när han går tillbaka 

till klassrummet. (Intervjuperson 13) 

 

 4.2.2 Åtgärder kopplade till förhållningssätt/relationer 

Samtliga av intervjupersonerna tar upp lärares förhållningssätt och/eller relationer till eleven. 

Under denna punkt kommer vi att redogöra för hur intervjupersonerna ser på hur både deras 

eget och andras förhållningssätt och relationer påverkar barn/elever med störande/utagerande 

beteende. En av intervjupersonerna ser på sig själv så här: 

 

Jag ser aldrig eleverna som problem utan som en utmaning. Det finns alltid något man 

kan hjälpa dem med för att få en bra skoldag. (Intervjuperson 2) 
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Flertalet talar om vikten att stärka deras självkänsla och självförtroende, att jobba 

förebyggande och ha goda relationer. De tar upp vikten av att ha goda kunskaper om eleven i 

de situationer där det inte fungerar och i de situationer där det fungerar.   

 

Så har jag suttit med ett helt arbetslag och man säger ”han ska bort härifrån, vi har 

inga resurser”, det är jättesvårt hur man ska vända det här så att de kan se 

möjligheten. (Intervjuperson 13) 

 

Där menar intervjupersonen att då är det verkligen med lupp se vad som glimtar till hos 

eleven, vad fungerar? 

 

En framhåller att det blir ett helt annat samtal och det blir en helt annan nivå om man utgår 

från det positiva istället för att bara se problemen. Det vill säga man ser att allting är möjligt. 

Detsamma tar en annan av intervjupersonerna upp, att lärarna vill att specialpedagogen/ 

specialläraren ska ta elever som uppträder störande eftersom de inte vill ha dem i 

klassrummet. Men intervjupersonen anser att de vore bättre om det var mentorn/klassläraren 

som tog samtalen med dessa elever för det är deras relation som ska bli bättre. Även 

personalen i Larssons (2008) studie pratar om åtgärder riktade mot klassrummet. De betonar 

vikten av att utveckla förtroendefulla relationer i klassrummet. Intervjupersonen diskuterar 

också lärares förhållningssätt och brist på respekt vid vissa tillfällen.  

 

Om man bara behandlade honom respektfullt då funka det, men om man hade en tråkig 

inställning från början… då gick han igång!  Då blev det en ond cirkel jag kände där 

att de vuxna inte tog sitt vuxenansvar utan de gick igång alldeles för lätt. Där hade jag 

kunna stötta mer men vi tog hit psykolog mm och skulle ha ett möte och då kom de inte 

ens, alltså lärarna i arbetslaget. (Intervjuperson 13) 

 

Denne betonar vikten av att ta sig tid och bemöta dem och verkligen lyssna och att välja rätt 

tillfälle för det, inte i stundens hetta utan ge eleven chansen att lugna sig först. 

Någon tar upp att hon upplever att lärarna säger att: 

 

Det är så bra att de får komma till dig, ungarna vill ha den relationen, men menar att 

det hjälper dem inte i klassrummet för det är ju där de ska fungera. Tror jag det men de 

skulle må gott av att få det med sin klasslärare som är den riktiga läraren. 

(Intervjuperson 14) 

 

 Hälften av intervjupersonerna talar om vikten av att ha goda relationer. De tar också upp 

vikten av ett gott klassrumsklimat.  

 

Det är i den här positiva miljön som man växer. Om jag förhåller mig lugn och försöker 

ta reda på vad det är för strategi han använder i stället för att man börjar bråka och tar 

en fajt. 

Jag tittar mycket på samspelet lärare elev och det är inte alltid det bästa. Det är mycket 

svårare att hantera. Man måste vara väldigt ödmjuk när man pratar med läraren för att 

inte trampa på någons tå. Vi går vidare med kontakten mellan lärare och elev. 

(Intervjuperson 8) 

 

För att lärarens fostrande uppgift ska fungera måste läraren ha en relation till eleven där denne 

tror på eleven och ser honom/henne som en individ. Då kan eleven känna att läraren är en 
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vuxen att lita på, enligt Aspelin (2010).  Lgr 11 är tydlig med att läraren ska ta hänsyn till 

varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

 

 4.2.3 Didaktiska åtgärder 

När det gäller själva undervisningen och situationen i klassrummet har samtliga tagit upp 

olika aspekter av detta. Majoriteten påpekar att man måste göra en ordentlig 

kartläggning/åtgärdsprogram för att tillrättalägga undervisningen så den passar just den 

individen. Nästan hälften talar om placeringen i klassrummet, ha möjlighet att skärma av, 

plocka undan saker och ha så tomt som möjligt, ha en plats utanför klassrummet dit eleven 

kan dra sig undan vissa stunder. De framhåller också vikten av att förebygga/anpassa 

undervisningen genom att veta vilka tillfällen/situationer som fungerar respektive kanske inte 

kommer att fungera. 

 

Det är viktigt att man inte kräver att de ska göra lika mycket som sina kamrater, det kan 

vara att de får välja vilken ordning de får göra uppgifterna, det här diskuterar vi med 

barnen ”vad tror du skulle hjälpa dig?”  För du vet att du måste göra det här för du ska 

nå målen, hur ska vi hjälpa dig på bästa sätt. (Intervjuperson 7) 

 

Ett par av intervjupersonerna nämner speciella lektioner/lektionsmaterial för social träning 

såsom Sociala berättelser, Livsviktigt, Repulse och Komet som de använder regelbundet på 

skolan. Nordahl et al.(2007) talar om beteendemodifiering där eleverna får positiv 

förstärkning av det prosociala beteendet. En nämner att projektjobben är åt skogen för de här 

barnen och det försöker vi tala om för pedagogerna. Granström (2007) påpekar i sin tur att 

samtal om moral och tid för gemensamma upplevelser har det blivit allt mindre i dagens 

skola. Arbetssätten speglar samhället, menar Granström vidare, styla dig själv och designa ditt 

liv. Några av intervjupersonerna nämner att det fungerar mycket bättre om eleverna får sitta 

vid en egen dator, att det är viktigt att göra samma saker som i klassrummet, att de har behov 

av omedelbar hjälp om det är svårt annars gör de något dumt, har sönder pennan, boken. Det 

är viktigt att ha struktur nämner fler än hälften, någon menar att lärare gör ofta fel genom att 

ge upp för fort, ”det har vi provat”, var ihärdig, minst tre veckor för att se effekten av t ex 

”Mössa av!” 

 

Man måste vara fyrkantig, ha ramar, mål, acceptera att visa hanteras annorlunda och 

inte ge samma barn skulden alltid t ex ett ADHD barn kanske är lätta att sätta igång av 

andra vilket de utnyttjar. De känner mycket väl till Akilleshälen hos dessa barn! 

(Intervjuperson 12) 

 

 Lärare förmedlar värden och normer till sina elever hela tiden, Thornberg (2006) beskriver 

det som att en del av att vara lärare är att fostra. En lyhörd lärare, menar Henriksson (2009), 

känner av signaler från eleverna. En handfull tar upp vikten av att de får träna på hur de ska 

agera i situationer som brukar gå åt skogen. 

 

Men sen måste det ibland få hända saker, för att få träna på det som blir fel. Vi som 

pedagoger missar ofta att tala om… Vi säger vad som är fel men tränar inte hur man 

ska göra för att göra rätt, att träna att ge beröm, att vad bra att du frågade hur det gick 

när han ramlade och slog dig. (Intervjuperson 7) 

 

Vilket är i enlighet med Kadesjö (2007) som menar att vi måste ge barnet verktygen för hur 

de ska agera. 
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 4.2.4 Åtgärder kopplade till samarbete 

Majoriteten av intervjupersonerna tar upp samarbete med föräldrarna som en viktig aspekt för 

att komma tillrätta med elever med utagerande/störande beteende. Ett par talar om ett mycket 

nära samarbete. 

 

Vi byggde upp det som en familj, föräldrarna och jag vi sa samma saker hade samma 

regler, pratade lika då nådde jag de bästa framstegen vi hade mycket kontakt. Ha tät 

kontakt med föräldrarna jätteviktigt. (Intervjuperson 2) 

 

Även för lärarna i Laursens (2004) studie är samarbetet med kollegor kanske det viktigaste i 

lärarjobbet. På någon av de skolor där våra intervjupersoner jobbar hade de språkstöd eller 

kurator som hade ett tätt samarbete med föräldrarna. Kurator hämtade t ex elever som inte 

kommer till skolan.  

 

En handfull tar upp vikten av att arbetslaget har en samsyn kring dessa elever, att de förstår 

och ställer upp på speciallösningar. 

 

Man kan inte säga till Kalle att det här är en regel som gäller för alla utan han kanske 

får ligga på skåpen i arbetshallen t ex vilket de andra barnen absolut inte får. Men i 

hans fall kanske det är viktigt och att ingen håller på och bråkar med honom för det. 

(Intervjuperson 8) 

 

På en skola gick lärarna en kurs om ADHD för att få en samsyn kring dessa barn. Larsson 

(2008) skriver om detta och hur de skolor som satsat på specialpedagogisk 

kompetensutbildning för all personal där förefaller samarbetet vara mera utvecklat mellan 

specialpedagog och klasslärare. 

 

Flera upplever en styrka i att vara flera kring ett barn med utagerande/störande beteende. 

Vilket överensstämmer med Granströms (2007) tankar om hur viktigt det är att läraren är 

professionell och kan analysera, problematisera och ifrågasätta de värden som skolan ska 

förmedla, tillsammans med sina kollegor. 

 

 4.2.5 Åtgärder kopplade till handledning/observationer 

Handledning, coachingsamtal och/eller observationer talar en handfull av intervjupersonerna 

om, speciellt de som jobbar som specialpedagoger på skolor med äldre barn. De har 

handledning viss del av sitt uppdrag. Det kan vara handledning av lärare men de nämner 

också handledning när det gäller elever.  

 

Då tänkte jag det här är inte klokt, här sitter jag och handleder ungdomarna att hantera 

personal som inte klarar av att hantera dem… fast det är den vuxnes ansvar. 

(Intervjuperson 13) 

 

En av dem talar om att det främst gäller att hjälpa elever att hitta strategier som gör att de 

lyckas t ex att komma i tid är en framgångsfaktor, att ställa frågor på lektionerna även om de 

inte anser ämnet är så intressant mm Genom att ha coachingsamtal kontinuerligt under en viss 

tid ansåg intervjupersonen att goda resultat kunde nås. Både Nordahl et al. (2007) samt Juul 
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och Jensen (2009) talar just om vikten av att ha/få handledning och Larsson (2008) betonar att 

specialpedagogens roll som bl. a. innebär handledning är viktig. 

 

En sak som fungerade jättebra var för en elev som en lärare tyckte väldigt illa om; Vi 

gjorde en svart och vit lista. Så fick hon skriva vilka lärare som var på svarta listan och 

vilka som var på den vita listan. Så frågade jag henne om de som hon tyckte om, vilka 

egenskaper har de som gör att du gillar dem? Och de här som du inte tycker om, vilka 

egenskaper har de. Så räknade hon upp en massa olika. Jag gav henne i uppdrag till 

nästa gång vi ses hitta en sak som den här läraren sagt eller gjort som du tyckte var 

bra. Så gjorde jag likadant med lärarna för de kunde ju också skriva upp en massa 

negativa egenskaper om eleven men försök till nästa gång hitta något positivt hos 

eleven. Efter några veckor kom eleven och sa att ”X är ju riktigt schysst, hon hälsar ju 

faktiskt.” Jag vet inte vad som händer men något är det.  

Sen var jag väldigt noga med att tala om för henne vad lärarna sa för när lärarna sa 

”men tänk, nu hälsar hon” då skyndade jag mig alltid till henne för att säga det, för att 

hitta den positiva snurren. Det var en slags coachning åt båda hållen. Att hjälpa till att 

få se saker från olika håll.  (Intervjuperson 8) 

 

Några gör även observationer i klassrummet, för att t ex observera vad de andra eleverna gör, 

vad/vilka som kanske är igångsättare i klassrummet. Men de observerar även lärare för att se 

om det finns saker i deras agerande som kan förändras för att få det att fungera bättre för den 

elev som beter sig störande/utagerande. En av intervjupersonerna talar om en modell som 

denne har jobbat utifrån som gick ut på att hela arbetslaget gjorde en gemensam kartläggning 

och åtgärdsprogram hur man skulle jobba med hela gruppen. En påtalar vikten av att även 

bekräfta lärarna, att det ibland bara är eleven de bekräftar och missar att ge läraren 

bekräftelse. 

 

Jag hade bara bekräftat eleven och försökt få lärarna att se det här positiva men de 

hade inte få berättat att de hade en jättejobbig situation. När jag insåg det och började 

bekräfta lärarna så kunde de också landa, det är ett himla tufft jobb! (Intervjuperson 8) 

 

Schjellerup Nielsen (2006) menar att hur läraren styr sin klass läggs på lärarens personliga 

egenskaper. Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) talar om hur en god kommunikation och 

känsla av trygghet i arbetslaget utgör viktiga förutsättningar för att man ska våga ta upp och 

diskutera t ex lärares förhållningssätt gentemot elever utan att det blir personligt. Ett par 

intervjupersoner nämner också handledning från resurscentrum, stödcentrum och psykolog.  
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 4.3 Åtgärder som lärarna anser skulle behöva vidtas för att 
förebygga utagerande/störande beteende 

Nästan alla intervjupersoner lyfter fram fler resurser i form av flera personer allt ifrån 

assistenter till specialpedagoger, men också mindre klasser för att förebygga 

utagerande/störande beteende. Den femtonde anser däremot att egentligen har vi väldigt 

mycket resurser men ändå fungerar det inte! Granström (2007) påtalar just detta, att ingen 

forskning påvisat att mera resurser behöver innebära att elevernas prestationer ökar, utan att 

olika pedagogiska förhållningssätt och metoder hellre borde utvecklas. 

 

Under detta avsnitt väljer vi att inte ha ett speciellt tema kallat resurser utan vi har valt att 

sortera dem under samma kategorier som vi hade under rubriken Vilka åtgärder vidtas för att 

komma tillrätta med utagerande/störande beteende. Det blir då möjligt för oss att göra en 

jämförelse mellan hur det ser ut idag och hur intervjupersonerna önskar att det såg ut. Därför 

blir det samma teman även här och vi kallar dem önskvärda då de är de intervjuades 

önskemål: 

 

• Individuella åtgärder 

• Åtgärder kopplade till förhållningssätt/relationer 

• Didaktiska åtgärder 

• Åtgärder kopplade till samarbete 

• Åtgärder kopplade till handledning/observationer 

 

 4.3.1 Önskvärda individuella åtgärder 

Majoriteten har synen att eleverna ska vara inkluderade i skolan d.v.s. de ska vara med den 

övriga klassen i största möjliga mån och när det gäller åtgärder som skulle behövas på 

individuell nivå är det främst att få mer tid för att se individen som intervjupersonerna påtalar. 

 

Och då tror jag vi kan få den inkluderande skolan men i vissa fall behöver man ha 

assistenter som fysiskt klarar av dessa barn, som finns där. (Intervjuperson 10) 

 

Just rastsituationen tar flera upp som ett problem för dessa barn och en nämner: 

 

Men det är ju också vi som skapar dessa problem, att vi lämnar dem, att vi inte är först 

ut i korridoren och först in när det ringer in utan då rusar alla det är klart att det blir 

knuff och puff. Att vi istället försöker förebygga det för ibland beror det ju på vår 

organisation och att vi inte är först på tå, vilket man ju inte kan jämt 

men…(Intervjuperson 1) 

 

En handfull talar om vikten av att åtgärder sätts in tidigt, redan i förskoleklass och att man 

måste jobba med hela hemmet. 

 

Då är det ju socialen och var kommer det från i början? Initiativet måste komma från 

BVC.  Där tycker jag samhället har ett stort ansvar på något sätt att inte vänta, ja det 

blir nog bra till skolan. Aldrig i livet, det måste vara tidig insats! (Intervjuperson 2) 
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 Ett par nämner att det måste finnas kartläggningar som är heltäckande, kartläggningen ska ju 

visa hans hela dag. En nämner att jag menar inte att de måste ha diagnos för att få hjälp men 

det skulle hjälpa ändå. 

 

Jämför vi vad som görs på skolorna idag och vad intervjupersonerna ser som önskvärt 

framkommer att elever ska vara inkluderade men att det ibland krävs mindre grupper eller 

enskild undervisning och en önskan att få mer tid för varje barn/elev alltså mer resurser. De 

påtalar hur skolan har organiserat sig med avseende på raster som flera upplever som ett 

problem för dessa barn och de kan se att dessa behöver organiseras bättre men det blir inte 

gjort i tillräcklig omfattning. Dessutom påtalas vikten av att sätta in stöd tidigt och att 

samarbetet mellan olika instanser bör förbättras för att gynna individen. 

 

 4.3.2 Önskvärda åtgärder kopplade till 
förhållningssätt/relationer 

Samtliga talar om förhållningssätt och relationer både i förhållande till vad de gör/ser idag och 

vad de skulle vilja se mer av t ex jag skulle vilja träffa eleverna oftare. Flertalet talar om 

vikten av att skapa relationer till eleverna, det viktigaste för att förebygga är tillit och 

förtroende det är det allra viktigaste, att de litar på en, att de får förtroende för en, och 

föräldrarna är jätteviktiga.  Det är viktigt hur man är som person, skapa relationer till dem, 

kunna skämta, ha glimten i ögat… Westling Allodi (SOU 2010:64 ), talar om denna önskan 

som våra intervjupersoner har det vill säga att goda relationer till lärarna är en skyddsfaktor 

för dessa barn, någon som möter dem med positiva förväntningar.  

 

Två nämner att det skulle underlätta om det fanns sanktioner att ta till i skolan när det inte 

fungerar, att man i skolan skulle jobba mer med värdegrunden utan att ha pekpinnar att ha 

det aktivt, den gyllene regeln hur jag vill att andra ska vara så ska jag vara mot dem. 

Ytterligare två talar om vikten av att börja tidigt redan i förskolan, förebyggande det är att 

jobba på förskolan, de har de allra viktigaste jobbet för att förbereda dem för den här 

socialisationen vi pratade om som de inte klarar av å genom att träna sig i att jag får inte 

bara skutta runt och göra som jag vill och känner för utan att självreglera sig. 

 

Ahlstrand (Granström, 2007) vill skapa ett större gemensamt ansvar för alla barn och menar 

att samverkan med förskollärare kan vidga synsätten, vilket skulle gynna barnets sociala 

utveckling. Detta överensstämmer till viss del med det våra intervjupersoner säger men de 

nämner inte just att samverkan pedagoger emellan skulle förbättra detta. 

 

En annan nämner vikten av att lärare får utbildning i ledarskap och hur kroppsspråket 

påverkar situationen i klassrummet. Denne menar att det går att lära sig detta medan hälften 

av intervjupersonerna talar om att det är nedärvt, något man har eller inte.  

 

Så ska man veta hur, vilka verktyg behöver jag nu? Vi pratar mycket om arenor. Om 

jag låter mig dras in på deras arena där de har sin strategi för överlevnad är jag 

chanslös för där är de mästare. Jag måste vara kvar på min arena och locka över dem 

dit för där kan vi mötas. Det är sådana saker man måste diskutera och få kunskaper i. 

Jag skulle önska att man insåg att lärare behöver tid för att reflektera och utbyte för 

att det ska bli bra, det skulle behövas speciella lärarcoacher. (Intervjuperson 8) 

 

Flera tar upp att det handlar om respekt för eleven. Vi vuxna är förebilder för barnen. De 

menar att man måste titta på hur lärarna interagerar med eleverna, det är A och O, att 
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försöka skapa en relation och att vara ödmjuk. Att skapa ett bättre klassrumsklimat, nämner 

flera. Laursen (2004) menar att ämneskunskaper och hur de ska läras ut är något man måste 

tillägna sig, det är inget man har med sig från födseln. En del lärare som Laursen studerat har 

en medfödd talang men undervisningskompetens som författaren kallar det måste läras in.  

En tar upp att vara medveten om hur vi talar om eleverna och föräldrar. 

 

 Jag har hört hur nedlåtande man pratar om föräldrar. Man måste prata om det 

positiva. Det är viktigare med relationen till eleven än ämneskunskaperna, de går att 

söka ändå. Det är mötet som är det viktiga. (Intervjuperson 2) 

 

Majoriteten nämner just lärarnas beteende, att det skulle behövas mer diskussioner i 

arbetslagen om elevsyn, hur behandlar vi eleverna, vad säger jag? 

Ett sätt att komma till rätta med detta dilemma som våra intervjupersoner upplever är 

reflekterande samtal som Larsson (2008) talar om. Dessa kan, menar han, vara ett sätt att ta 

till vara den kunskap som finns på skolan, där de lärare som lyckas i arbetet med elever i 

relationssvårigheter, kan dela med sig av sin kunskap i praktiken.  

 

Vår jämförelse här med vad som görs och borde göras visar på att intervjupersonerna är väl 

medvetna om att goda relationer gynnar elevens utveckling. Det finns dock en önskan av att 

främst klasslärare fick mer utbildning i just relationskompetens. Det är flera av 

intervjupersonerna som uttrycker att relationen mellan elev och lärare inte alltid är den bästa 

och att inte alla lärare är medvetna om hur de ska förbättra detta.  

 

 4.3.3 Önskvärda didaktiska åtgärder 

Majoriteten tar upp att mindre klasser och/eller fler pedagoger skulle behövas, dessutom talar 

många om att ha struktur, vara tydlig och jobba förebyggande. Ett klassrum ska ha plats för 

alla med olika förutsättningar, för att få en bra dag i skolan, bättre klassrumssituation, 

utrymmen för alla, grupprum, datorer, mer praktiskt arbete utifrån deras intressen, spel, 

laborativt material. Alla skolor skulle ha ett eget bibliotek, bra samarbete med förskolan, 

språkstimulans, kunna gå till 6-års och träna extra… 

 

Åtgärder som gör att elever med beteendeproblem upplever att de kan lyckas kan minska 

deras aggressiva beteende, menar Nordahl et al. (2007). Forskning som de hänvisar till pekar 

på att ändrade förhållanden i klassrumsmiljön är mer betydelsefulla än åtgärder riktade mot 

individen. Nordahl et al, föreslår som våra intervjupersoner också gör klassrumsregler, tydliga 

tillsägelser, uppmuntran av önskvärt beteende, konsekventa reaktioner på felaktigt beteende 

och träning i önskvärda färdigheter. 

 

Ett par av de intervjuade talar om att anpassa lektionernas längd och rasterna, för att dessa 

barn ska få bättre förutsättningar att lyckas. Någon tar upp att det inte gynnar dessa barn om 

det blir många lärarbyten, de behöver kontinuitet och struktur.  

 

Flera talar om ledarskapet i klassrummet. Granström (2007) betonar vikten av ett gott 

lärarskap och ledarskap. För att vara en god ledare, anser Granström, måste han eller hon ha 

förmågan att analysera elevernas och klassens villkor och organisera arbetet baserat på 

genomtänkta idéer.  

 

Jämförelsen här visar att didaktiskt görs mycket som kartläggningar, tydlighet, struktur, 

organisera klassrummet, individuella didaktiska lösningar men att ännu fler åtgärder 
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efterfrågas. Många av dessa åtgärder är beroende av ytterligare resurser i form av t.ex. 

pedagogiska hjälpmedel men också rent organisatoriskt det vill säga hur dagen för dessa barn 

organiseras. Flera önskar även att ledarskapet i klassrummet utvecklas mera. 

 

 4.3.4 Önskvärda åtgärder kopplade till samarbete 

Majoriteten säger att ett samarbete kring denna problematik är viktig, både samarbete i 

arbetslag men också samarbetet med föräldrar. Här upplever flera att det skulle behövas mer 

tid för att diskutera hur man ska bemöta dessa elever och vilka inlärningsstilar man bör 

använda sig av. 

 

Man måste först få avlasta sig men sen måste man tänka kreativt. Där tror jag att man 

kan göra förändringar, när man jobbar med pedagogerna. Det är jättebra att få 

uttrycka sina känslor. Man måste få en vi-känsla. Kan man inte samarbeta med 

föräldrarna då är det kört, man måste uppnå en god relation till föräldrarna. 

(Intervjuperson 14) 

 

En annan uttrycker att det är viktigt att få mer kunskap om hur föräldrar och barn reagerar och 

hur vi ska bemöta dem. Larsson (2008) tar i sin studie upp vad forskning säger om att lyckas 

inom området, att ett ökat samarbete mellan pedagoger och ett förbättrat samarbetet med 

föräldrar är önskvärt. 

 

En av intervjupersonerna uttalar en oro för elevernas situation när de börjar högstadiet.  

 

Elever på högstadiet har många lärare och det kan vara förödande för de här barnen. 

(Intervjuperson 5).  

 

Att börja högstadiet kan som intervjupersonen ovan säger vara förödande. Eleverna får många 

lärare och klasserna blir ofta stora och kräver mycket samarbete med många personer. Aspelin 

(2010) menar att det är svårt att känna närhet i en stor grupp.  

 

När vi jämför samarbetet som sker idag med det önskvärda ser vi att just samarbetet kollegor 

emellan är något som många anser behöver förbättras. En orsak till detta är just bristen på tid, 

enligt intervjupersonerna. Majoriteten har tagit upp samarbetet med föräldrar som viktigt men 

ingen nämner om de tycker att det ska förbättras och i så fall hur. 

 

 4.3.5 Önskvärda åtgärder kopplade till 
handledning/observationer 

En handfull av de intervjuade talar om att det behövs handledning av lärare, för hur de ska 

bemästra denna problematik. Specialpedagogerna som till viss del har handledning i sin tjänst 

önskar att de fick mer tid att göra observationer i klassrummen och därigenom kunna ge 

handledning till lärarna/pedagogerna.  

 

Fyra av intervjupersonerna lyfter problematiken till en högre nivå. En säger att det behövs en 

ledning som förstår problemet och kan sätta sig in i hur det är att jobba i skolan. Ytterligare en 

fortsätter och lyfter upp även detta på förvaltningsnivå och efterfrågar en gemensam 

kommunpolicy för hur man ska jobba med bl.a. handledning för att öka lärarnas 

relationskompetens. Hon önskar att det gavs ett större mandat åt specialpedagogerna att driva 
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detta ute på skolorna såsom att förändra lärarnas syn på dessa elever och att inte all tid gick 

till utredningar av eleven.  

 

Jag har stora förhoppningar på nya skollagen som visar på att det inte bara är eleven 

som ska utredas. På lång sikt är det en besparing om man satsar på det här. Hur 

trasiga eleverna än är så är de här och vi måste hitta verktyg för att möta dem här och 

nu. Jag skulle vilja att politiker förstod behoven som finns, det står ju i skollagen att de 

ska ha hjälp efter behov. (Intervjuperson 8) 

 

Flera av intervjupersonerna påtalar bristen på tid för att diskutera detta i arbetslagen, d.v.s. att 

kunna stötta varandra mer och utveckla kunskaper om hur man kan hantera de barn som har 

ett utagerande/störande beteende. När det gäller lösningar talar personalen i Larssons studie 

(2008) om organisatoriska och pedagogiska åtgärder riktade mot verksamheten och arbetet i 

klassrummet. En engagerad skolledning, utvecklat samarbete mellan personalen, 

kompetensutveckling i specialpedagogiska frågor samt reflektionssamtal föreslås. Larsson 

betonar att det är det lösningsfokuserade tänkandet istället för det problemfokuserade som är 

viktigt att lyfta fram. Det behövs kollegialt stöd, handledning, kompetensutveckling och en 

omtänksam ledning, menar också Juul och Jensen (2009). 

 

Jämför vi vad som görs och vad som önskas när det gäller handledning ser vi att detta är något 

som saknas ute på skolorna, det förekommer i mycket liten utsträckning. Dock är det endast 

en handfull av intervjupersonerna som nämner detta. Flera nämner dock att stöttningen av 

varandra i arbetslaget borde förbättras, men även här upplever intervjupersonerna att tiden 

inte räcker till. 
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 4.4 Kännetecknande för lärare som lyckas förebygga 
utagerande/störande beteende 

Här har vi inte delat in svaren i olika teman eftersom det genomgående är 

relationen/förhållningssättet som samtliga talar om. De nämner också något om 

undervisningen. 

 

Det som kännetecknar lärare som lyckas är att de förmår skapa goda relationer, menar 

samtliga. Det är läraren som person som är avgörande. En lärare som har ett positivt synsätt, 

ett tydligt ledarskap och som har en människosyn som visar alla människor respekt och som 

verkligen ser eleven och tar sig tid, är den lärare som lyckas bäst, enligt intervjupersonerna. 

Någon nämner att de som lyckas bra har ett specialpedagogiskt synsätt på eleven. Flera talar 

om att man måste vara trygg i sig själv och att inte ta sig själv på för stort allvar.  

 

Det är inte mig och mina prestationer som är viktigast utan hur jag bemöter den här 

gruppen. (Intervjuperson 8) 

 

Någon nämner också att det är viktigt att vi lärare också tar på oss skulden inför 

klassen/eleven genom att vi visar att det blev fel och erkänner att det var mitt fel så kan vi 

med det vara en förebild för eleven. En annan talar om att om man är osäker som lärare kan 

det få till följd att man måste hävda sin position.  

 

”Nu ska du minsann… och här är det jag som bestämmer”. Då får man en fighter-

relation istället. (Intervjuperson 6) 

 

Laursen (2004) talar i det här sammanhanget om autentiska lärare, en lärare som engagerar sig 

med äkthet och för att lyckas med det behöver man vara medveten om sina egna kompetenser, 

sina styrkor och svagheter och se hur de kan påverka eleverna.  

 

Ytterligare en av våra intervjupersoner talar om att det är viktigt med en nära relation till 

eleven, men ändå inte knyta dem för hårt till sig utan vara professionell. Detta uttrycker också 

Laursen genom att beskriva att läraren har det professionella ansvaret och relationerna till 

eleverna får inte bli privata.  Juul och Jensen (2009) betonar också vikten av att det ligger på 

den vuxne att ta ansvaret för en god relation och att inte skuldbelägga barnet. 

 

När det gäller själva undervisningen talar majoriteten om att ha struktur och tydlighet. Att 

vara anpassningsbar och kunna använda olika undervisningsmetoder anpassade efter just den 

eleven. Ett par nämner att man måste vara lite fyrkantig i sina arbetsmetoder, det behöver de 

här eleverna. 
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     5. Sammanfattande diskussion 
Vårt syfte med studien var att undersöka vilka förklaringar skolpersonalen ger till 

utagerande/störande beteende och vilka åtgärder skolpersonal säger att de vidtar för elever 

med utagerande/störande beteende samt hur de anser att denna problematik kan förebyggas. 

Vi sökte skolpersonal med specialpedagogisk utbildning och erfarenhet från arbete med elever 

med utagerande beteende. De vi sedan intervjuade hade olika utbildning och bakgrund och vi 

är medvetna om att detta kan ha påverkat vårt resultat. Vi anser ändå att vi fått en djupare 

förståelse för problematiken kring elever med beteendeproblem. Våra intervjupersoner har 

gett oss en nyanserad bild av hur det är och hur det skulle kunna vara. 

 

 Problematiken vi lyft fram i vår studie är välkänd hos den skolpersonal vi intervjuat och de 

har bidragit med sin kunskap om vad som görs och vad som behöver göras på skolorna för 

dessa elever. Denna kunskap kan bidra till att skolan blir den inkluderande miljö läroplanen 

efterfrågar. Dessutom borde en ökad kunskap om denna problematik hos rektorer och 

pedagoger bidra till en större måluppfyllelse för eleverna. Kunskap kan generellt bidra till att 

stärka lärares självförtroende, vilket är speciellt viktigt i mötet med just dessa elever som ofta 

upplevs som utmanande. 

 

Vår studie är förhållandevis liten och några större generaliseringar kan därför inte göras 

utifrån resultatet. Vi ser dock likheter och olikheter i det som sägs. Dessa beskriver vi nedan.  

 

 5.1 Olikheter och likheter i intervjusvaren 

De olikheter och likheter som framstår i våra intervjuer är resultat av de jämförelser vi gjort. 

Att skapa kontraster och göra jämförelser är en genomgripande metod som skärper förståelsen 

enligt Kvale (1997). Vi är medvetna om att de olikheter och likheter vi lyfter fram är ett urval 

av alla de svar vi analyserat. Det som intervjupersonerna svarat är också beroende av våra 

roller i samtalet men vi ser ändå svaren som representativa för deras åsikter i frågan om 

utagerande/störande beteende hos elever.  

 

Resultatet av vår studie visar på olika uppfattningar vad gäller förklaringar till elevers 

utagerande/störande beteende. Det är endast ett fåtal som talar om samhällsrelaterade och 

relationella förklaringar medan majoriteten ser förklaringen som liggande hos individen som t 

ex en diagnos i form av ADHD eller familjeproblem. Vilket inte överensstämmer med det 

Larsson (2008) funnit i sin studie där endast ett fåtal ser förklaringen som neuropsykiatrisk. 

Majoriteten nämner också att orsaken kan ligga i barnets låga självkänsla. Didaktiska 

förklaringar, säger hälften av intervjupersonerna, kan vara stora klasser med dålig struktur. 

Relationella förklaringar till en elevs beteende nämns däremot endast av tre intervjupersoner i 

vår studie. Samtidigt, vilket vi nämner längre fram, är medvetenheten om relationernas 

betydelse stor.  

 

 Utifrån detta resultat av skolpersonals förklaringar till elevers utagerande/störande beteende 

ser vi ett behov av att skolpersonal får utveckla ett specialpedagogiskt synsätt på eleven där de 

ser andra förklaringar än de som är kopplade till individen. De intervjuade uttrycker på olika 

sätt att förklaringarna kan ligga någon annanstans men individperspektivet är framträdande.  

 

Vi finner också olika svar vad gäller åtgärder som vidtas bl.a. nämner majoriteten att en 

kartläggning är nödvändig men endast ett fåtal talar om förändringar i undervisningen som 
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åtgärd. Didaktiska åtgärder som handlar om anpassning av lektionerna och rasterna lyfts inte 

fram i någon större utsträckning. Inte heller att lärares undervisning eventuellt skulle behöva 

förändras för att anpassas utifrån alla elevers behov. Detta märks också i de åtgärder som 

vidtas där intervjupersonerna talar om vikten av kartläggning, liksom behovet av förändring 

av lektioner och raster, men detta blir inte åtgärdat. 

 

Vi menar att det kan bero på synen på kartläggning att det ses som ett dokument och inte som 

ett levande verktyg för förändring. Samtliga intervjupersoner nämner individuell undervisning 

som åtgärd för dessa elever t ex i form av liten grupp men endast några av intervjupersonerna 

nämner att de inte vill jobba med eleven utanför klassrummet. Trots detta är inkluderande 

undervisning en önskad åtgärd av majoriteten. Detta kan tyckas märkligt då skolan ska sträva 

mot att samtliga elever är inkluderade, vad beror det då på att detta inte görs? 

 

Ett par av de intervjuade tar upp vikten av att det är klassläraren som ska ha en god relation 

till eleverna, inte endast specialläraren/-pedagogen. De menar att de går miste om tillfällen att 

bygga den relationen om de förpassar eleven till specialundervisning utanför klassrummet. 

En lösning på detta menar de skulle kunna vara handledning i klassrummet istället. De 

specialpedagoger vi intervjuat och som jobbade på ett mer handledande sätt är de som talar 

om handledning och coachning av elever och personal. Handledning nämns inte av de andra. 

Dock uttrycker intervjupersonerna ett behov av diskussioner ute på skolorna om lärares 

förhållningssätt, elevsyn samt hur skolpersonalen uttrycker sig angående föräldrar och elever. 

Vi ser här att skolan behöver en utvidgad syn på hur skolpersonalen ska hantera 

problematiken kring elever i beteendeproblem. Den kompetens som finns på skolorna i form 

av utbildade specialpedagoger och speciallärare kan utnyttjas mer effektivt men det behövs 

också fler med specialpedagogisk utbildning.  

 

 

Samtliga intervjupersoner tar upp lärares förhållningssätt när det kommer till åtgärder. 

Flertalet nämner behovet av att stärka elevernas självkänsla och självförtroende vilket ligger i 

linje med förklaringen som flera gav till varför eleven har ett utagerat/störande beteende. 

Hälften av de intervjuade talar om betydelsen av goda relationer. Vi upplever här en osäkerhet 

hos de intervjuade. Lärarens förhållningssätt är viktigt samtidigt som goda relationer inte 

nämns av flertalet. Vi ser här ett behov av samtal och utbildning i det som Juul och Jensen 

(2009) benämner relationskompetens. Viljan finns men det råder en osäkerhet kring vad som 

ska göras.  

 

Hälften av intervjupersonerna menar att lärares förhållningssätt är nedärvt, endast en tar upp 

att det går att lära sig detta genom utbildning i ledarskap. Vår tolkning av detta är som vi tagit 

upp tidigare ett behov av utbildning i och medvetenhet om relationskompetens. Författarna till 

SOU 2008:109 utgår ifrån att det är möjligt att lära och det ger framtidshopp för både elever 

och lärare. 

 

Önskemålet hos nästan alla intervjupersoner är att få mer resurser till skolan i form av mindre 

klasser och fler vuxna. Är lösningen mer resurser till skolan eller handlar det om en 

kombination av kvantitet och kvalitet? En av de intervjuade säger att trots resurser fungerar 

det inte alltid. Eleverna behöver både få tid med vuxna för att bygga goda relationer men 

också vuxna som har kompetensen att hantera dessa elever. 

 

Samarbete kring eleverna är viktigt säger majoriteten av våra intervjupersoner. Samarbetet 

med föräldrar nämns men ingen talar om det behöver förbättras eller om det är bra som det är. 
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Kan det vara tidsbrist som gör att föräldrasamarbetet inte diskuteras, sker det en prioritering 

där samarbetet med kollegor får gå före? Vi har personligen erfarenheter av att ett gott 

samarbete med föräldrar är nödvändigt för elever med beteendeproblem. Genom att ha ett gott 

samarbete med föräldrarna kan det bidra till att relationen till eleven också förbättras. 

 

 5.2 Metoddiskussion 

För att få svar på våra problemformuleringar och nå vårt syfte med studien använde vi oss av 

intervjuer. När vi sökte intervjupersoner till studien fann vi att det inte var så lätt, flera 

avböjde och uppgav att de p.g.a. stor arbetsbörda inte kunde delta. Vi sökte på kommunens 

hemsidor efter speciallärare/-pedagoger. Ett dilemma vi stötte på var otydligheten på 

skolornas hemsidor gällande utbildning och kompetens hos dem som jobbar med 

specialundervisning. Vid närmare granskning fann vi att flera av skolorna uppgav att de hade 

specialpedagoger, vilket vi tolkar som pedagoger med specialpedagogexamen, men som 

visade sig vara pedagoger med olika lång vidareutbildning i specialpedagogik. Detta fick 

konsekvensen för oss så att vi ändrade vår målgrupp från speciallärare och specialpedagoger 

till skolpersonal som jobbar med elever med beteendeproblem.  Resultatet kan ha påverkats 

av att vi fick svar från pedagoger som jobbar på olika sätt. Specialpedagoger har ofta ett mer 

handledande arbetssätt jämfört med speciallärare som oftare jobbar direkt med eleverna. 

 

Inför våra intervjuer skapade vi en intervjuguide. Tanken var att försöka ge den intervjuade en 

större möjlighet att påverka samtalet och därmed ge intervjun ett större djup. Trost (2007) 

påpekar att det inte ska finnas med frågor i en intervjuguide utan bara problemområden. Vi 

valde dock att lägga till några följdfrågor som stöd men var samtidigt medvetna om att inte 

försöka styras av dem. Vi konstaterade efter hand som intervjuerna genomfördes att det var 

viktigt att lägga guiden åt sidan och förlita oss på problemformuleringarna. Det var inte alltid 

lätt, det berodde på hur pass mycket intervjupersonen talade fritt ur hjärtat. Vid vissa 

intervjuer var vi tvungna att använda följdfrågor och var då som vi tidigare beskrivit 

medvetna om riskerna. Många är rädda för tystnaden eller tomrummet ”horror vacui” i 

samtalet, enligt Trost (s. 50) och vi märkte en förändring med tiden i våra intervjuer, att vi 

blev mer säkra i vår roll som intervjuare. Med säkerheten kom också en mer avslappnad 

attityd som gjorde oss mer fåordiga vilket gav de intervjuade mer talutrymme. Genom att göra 

en pilotstudie hade vi kunnat uppnå detta på ett tidigare stadium och blivit säkrare i både 

intervjusituationerna och valet av problemformuleringar vilket lett till att vi kommit närmare 

den fördjupade förståelse vi sökte.   

 
 Vi diskuterade om vi skulle skicka ut våra frågor till alla intervjupersoner innan för att de på 

så sätt skulle ha möjlighet att förbereda sig. Men vi valde att inte göra det p.g.a. att det var 

svårt att få tag i intervjupersoner och den anledning de uppgav var den stora arbetsbörda de 

redan hade. Därför ville vi inte lägga ytterligare arbetsbörda på dem. Dock var det någon som 

bad om det och då fick de givetvis ta del av dem. Vi har funderat över hur detta kan ha 

påverkat vårt resultat. Det kan ha gjort att den som förberett sig innan styrdes av frågorna och 

utelämnade sådant som vi inte frågade efter. Svaren är, hoppas vi, ändå den intervjuades 

tolkning av sin verklighet vilket utmärker den kvalitativa intervjun som Kvale (1997) 

beskriver den. Utan förberedelser blir svaren mer spontana, svaret kommer utan någon längre 

betänketid. Frågan är vilket som bäst stämmer överens med verkligheten, den spontana tanken 

eller den mer genomtänkta, det vet vi inte?  

  

Vi delade upp intervjuerna mellan oss och diskuterade hur de fortlöpte. Vid utskriften av dem 

skrev vi ut de intervjuer vi själva genomfört. Vi skrev ut dem så ordagrant som möjligt men 
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uteslöt suckar och liknande ljud. Trost (2005) påpekar att vid kvalitativa intervjuer är det en 

fördel om en och samma person utför samtliga intervjuer även om de spelas in på band. Ett 

sätt att öka reliabiliteten för oss hade varit att en av oss transkriberat alla intervjuerna och/eller 

att vi genomfört intervjuerna tillsammans. Vi hade då gett de intervjuade samma 

förutsättningar och efteråt kunnat jämföra våra upplevelser. Detta har inte varit praktiskt 

möjligt och vi anser att vi genom att använda ljudinspelning, i alla intervjuer utom en, 

kontinuerligt diskuterat och medvetet arbetat på ett kritiskt granskande sätt kunnat säkerställa 

en god tillförlitlighet i vår studie.  

 

Slutligen är det ett problem om vi har tolkat rätt vid analysen och hur pass mycket av vår 

förförståelse inom just detta ämne vi har lagt in eftersom vi båda har en bakgrund inom 

grundskolan? Genom att tolka data ur ett hermeneutiskt perspektiv har vi haft hjälp av vår 

förförståelse samtidigt som den kan ha påverkat resultatet. Ett sätt att öka trovärdigheten hade 

varit genom s.k. triangulering. Vi hade då kunnat komplettera intervjuerna med enkäter till en 

större grupp skolpersonal och även elever för att få fram mera data att jämföra resultaten med. 

Vi hade också kunnat återkoppla till intervjupersonerna efter kategoriseringen och 

tematiseringen för att få respons på vår tolkning allt för att uppnå god trovärdighet.  

 

 5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån slutsatsen att det är i relationen mellan lärare och elev som ett gott inlärningsklimat 

byggs, skulle det vara intressant att även få ett elevperspektiv utifrån våra 

problemformuleringar. Vilka åtgärder skulle eleven själv föreslå och vad tycker han/hon 

kännetecknar lärare som lyckas vinna deras förtroende?  En kombination av kvalitativ och 

kvantitativ forskning med intervjuer, observationer och enkäter skulle kunna uppfylla ett 

sådant syfte. 

 

 5.4 Slutsats 

I vår inledning frågade vi oss varför vissa lärare lyckas bättre än andra och varför vissa är så 

omtyckta och framgångsrika i sin lärarroll. Samtliga är överens om att det är i relationen 

mellan lärare och elever som svaret ligger det vill säga att ansvaret för relationen ligger hos 

den vuxne att vara en god ledare. Vi lärare måste vara medvetna om vår egen betydelse för 

eleven, genom att känna till våra egna brister och styrkor, och använda detta som ett verktyg i 

arbetet med eleverna. 
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Bilagor 

 Bilaga 1 Informationsbrev 

Vi hade var sin variant på brev med våra namn i olika positioner: 

 

 

 

 

Hej! Jag heter Kristina G Eriksson och är lärare i Eskilstuna. Just nu läser jag på ett 

magisterprogram i specialpedagogik vid Mälardalens högskola och ska tillsammans med 

Helene Hammenborg skriva en magisteruppsats i ämnet sociala samspelssvårigheter. Vi 

planerar att göra en intervjustudie kring frågor om elever med utåtagerande/störande 

beteende. Intervjun kommer att ske med ljudupptagning. All information kommer att 

behandlas anonymt och endast användas i vår uppsats. Det är frivilligt att delta och det går bra 

att avbryta deltagandet om så önskas.   

Hoppas att du kan och är intresserad av att delta och bidra med din kunskap och erfarenhet i 

en angelägen fråga.  

 

Med vänliga hälsningar  

Kristina G Eriksson 

 

 

 

 

 

Hej! Jag heter Helene Hammenborg och är lärare i Eskilstuna. Just nu läser jag på ett 

magisterprogram i specialpedagogik vid Mälardalens högskola och ska tillsammans med 

Kristina G Eriksson skriva en magisteruppsats i ämnet sociala samspelssvårigheter. Vi 

planerar att göra en intervjustudie kring frågor om elever med utåtagerande/störande 

beteende. Intervjun kommer att ske med ljudupptagning. All information kommer att 

behandlas anonymt och endast användas i vår uppsats. Det är frivilligt att delta och det går bra 

att avbryta deltagandet om så önskas.   

Hoppas att du kan och är intresserad av att delta och bidra med din kunskap och erfarenhet i 

en angelägen fråga.  

 

Med vänliga hälsningar  

Helene Hammenborg 
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 Bilaga 2 Intervjuguide  

        

 
Problemformulering: 

 Vilka åtgärder vidtar ni för att komma tillrätta med utagerande/störande beteende? 

 Vilka åtgärder anser du behöver vidtas för att förebygga störande beteende? 

 Vilka förklaringar ges till utåtagerande/störande beteende? 

 Vad kännetecknar lärare som lyckas förebygga utagerande/störande beteende? 

 

 

Inledning: 

• presentation 

• intervjuns syfte 

• uppläggning 

• tid 

• etiska aspekter 

• användning av resultaten 

• återkoppling 

 

Bakgrundsinformation: 

• yrke 

• utbildning 

• yrkeserfarenhet 

 

 

Stödfrågor 

 Definiera utagerande/störande beteende 

 Vad är det för dig? 

 Ge exempel! 

 Hur mycket jobbar du med detta? 

 Hur ser det ut på er skola, nu eller tidigare erfarenheter, angående elever med utagerande 

beteende? 

 Vilka åtgärder vidtas? 

 Finns det något du skulle vilja ändra på? 

 Hur skulle problemet kunna förebygga tycker du? 

 Vilka förklaringar/orsaker tycker du det finns till utagerande/störande beteende? 

 Vad kännetecknar lärare som lyckas förebygga detta? 

 Hur ser deras undervisning ut mm



42 

 

 


