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Förord 

Jag läser för närvarande specialpedagogsprogrammet på högskolan Kristianstad och min 

yrkesmässiga bakgrund inom skolvärlden har byggts upp av erfarenheter ifrån läraryrket samt 

specialpedagogsyrket. Jag har nämligen samtidigt som jag utbildat mig på högskolan, även 

arbetat som specialpedagog. Detta har bidragit till att jag har kunnat varva teori och praktik, 

vilket har lett till att mitt förhållningsätt gentemot elever i svårigheter förändrats och lärmiljöns 

betydelse har åskådliggjorts för mig på ett annat sätt än tidigare. Men min utbildning på 

högskolan har synliggjort betydelsen av förebyggande och hälsofrämjande arbete. Inom 

specialpedagogiken är förebyggande arbete ett grundläggande inslag (Jakobsson & Nilsson, 

2011). Men min yrkesmässiga erfarenhet har upplyst mig om att det inte är ovanligt med lärare 

som endast söker åtgärdande insatser och tillskriver ansvar på eleverna, för de svårigheter som 

uppstår. Det är inte ovanligt att lärmiljöns betydelse åsidosätts när svårigheter väl uppstår. 

Särskilt påfallande har detta blivit för mig gällande elever i socioemotionella svårigheter. 

Vidare är min erfarenhet att det finns en förväntan på att specialpedagogen ska ta över ansvaret 

för elever i socioemotionella svårigheter och avlasta lärarna. Därmed blir det intressant för min 

del att utforska detta område ytterligare för att antingen stärka eller förändra min uppfattning 

kring denna problematik. 

Uppsatsskrivandet har varit en väldigt lärorik process och bidragit till att jag fått ta del av andra 

lärares intressanta erfarenheter. Att skriva en uppsats är ingen lätt uppgift och därför är jag 

väldigt tacksam för allt stöd och all hjälp som jag erhållit under arbetets gång. Jag vill rikta ett 

tack till mina nära och kära som stöttat mig. Jag vill också tacka alla respondenter som ställt 

upp på intervju. Men jag vill även rikta ett tack till min handledare och mina kurskamrater som 

bidragit med kloka tankar och gett mig råd under arbetets gång.



 

 

Innehåll 
 

1 Inledning ........................................................................................................................... 8 

1.1 Syfte och frågeställning ............................................................................................. 9 

1.2 Styrdokument .......................................................................................................... 10 

1.2.1 Examensordningen och läroplanen .................................................................. 10 

1.2.2 Skollagen .......................................................................................................... 10 

1.3 Centrala begrepp ..................................................................................................... 11 

1.3.1 Särskild undervisningsgrupp ............................................................................ 11 

1.3.2 Inkludering ....................................................................................................... 11 

1.3.3 Socioemotionella svårigheter ........................................................................... 11 

2 Teoretisk utgångspunkt .................................................................................................. 14 

3 Tidigare forskning och litteratur .................................................................................... 16 

3.1 Lärares förhållningssätt och socioemotionella svårigheter ..................................... 16 

3.2 Kännetecken för socioemotionella svårigheter ....................................................... 16 

3.3 Neuropsykiatriska svårigheter och socioemotionella svårigheter ........................... 18 

3.4 Förebyggande och främjande arbete ....................................................................... 19 

3.5 Specialpedagogens arbetsuppgifter och elever i socioemotionella svårigheter ...... 20 

3.6 Lärmiljö och relationsarbete .................................................................................... 21 

4 Metodbeskrivning ........................................................................................................... 23 

4.1 Metod ...................................................................................................................... 23 

4.2 Urval ........................................................................................................................ 23 

4.3 Genomförande ......................................................................................................... 24 

4.4 Bearbetning ............................................................................................................. 24 

4.5 Etiska övervägande ................................................................................................. 25 

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet ............................................................................... 25 



 

 

5 Resultat och analys ......................................................................................................... 27 

5.1 Uppfattning om socioemotionella svårigheter – tematisk innehållsanalys ............. 27 

5.1.1 Fokus på individ ............................................................................................... 27 

5.1.2 Fokus på lärmiljö .............................................................................................. 28 

5.2 Analys utifrån teoretiska begrepp ........................................................................... 29 

5.3 Inkludering och elever i socioemotionella svårigheter ........................................... 30 

5.3.1 Inkludering ....................................................................................................... 30 

5.3.2 Särskilda undervisningsgrupper ....................................................................... 31 

5.4 Analys utifrån teoretiska begrepp ........................................................................... 32 

5.5 Utmaningar .............................................................................................................. 33 

5.5.1 Relationer och förhållningsätt .......................................................................... 33 

5.5.2 Tidsaspekten och anpassningar ........................................................................ 34 

5.6 Analys utifrån teoretiska begrepp ........................................................................... 35 

5.7 Förväntningar på specialpedagogen ........................................................................ 35 

5.7.1 Samtal ............................................................................................................... 35 

5.7.2 Avlastning och dokumentation ......................................................................... 36 

5.8 Analys utifrån teoretiska begrepp ........................................................................... 37 

5.9 Sammanfattning och slutsatser ................................................................................ 38 

6 Diskussion ...................................................................................................................... 39 

6.1 Metoddiskussion ...................................................................................................... 39 

6.2 Resultatdiskussion ................................................................................................... 40 

6.2.1 Uppfattning om socioemotionella svårigheter ................................................. 40 

6.2.2 Inkludering och elever i socioemotionella svårigheter .................................... 41 

6.2.3 Utmaningar ....................................................................................................... 43 

6.2.4 Förväntningar på specialpedagogen ................................................................. 44 

6.3 Förslag till framtida forskning ................................................................................. 45 



 

 

6.4 Specialpedagogiska implikationer och slutord ........................................................ 46 

Referenser .......................................................................................................................... 47 

Bilaga 1 (Missivbrev) ................................................................................................ 52 

Bilaga 2 (Intervjuguide) ............................................................................................ 55 



 

8 

1 Inledning 

Grundskolans läroplan (Skolverket, 2011) betonar att skolan har en central roll i att framkalla 

social gemenskap och en god självkänsla hos elever. Detta kan anses vara utmanande eftersom 

socioemotionella svårigheter anses vara ett växande problem (Persson, 1998). Många lärare 

träffar på elever i socioemotionella svårigheter i sin profession och flertalet av dessa lärare 

söker hjälp från specialpedagoger gällande dessa svårigheter. Ahlberg (2013) understryker att 

det är betydelsefullt för specialpedagogen att kartlägga i vilka situationer som svårigheterna 

uppstår. Vidare poängterar hon att sociala och emotionella svårigheter som uppstår kan påverka 

elevernas självbild negativt. Broberg, Almqvist, Risholm Mothander och Tjus (2015) förmedlar 

att ett barns sårbarhet i kombination med olika miljörelaterade omständigheter kan bidra till att 

psykiska besvär utvecklas. Därmed blir lärmiljöns betydelse viktig att ta hänsyn till för att 

motverka att svårigheter uppstår.  

En ökad kunskap om hur lärares förhållningsätt kan påverka elever i socioemotionella 

svårigheter kan bidra till ökade möjligheter för specialpedagoger att vara ett stöd för lärare. Det 

är enligt min erfarenhet inte ovanligt att lärare blir frustrerade när de känner sig otillräckliga i 

arbetet med elever i socioemotionella svårigheter. Till följd av detta är det intressant att 

undersöka vilka aspekter som lärare finner utmanande i arbetet med elever i socioemotionella 

svårigheter. Söker lärarna förklaringar till svårigheter främst i elevens lärmiljö eller tillskriver 

de ansvar för uppstådda problem till eleven?   

Enligt examensordningen ska specialpedagoger ”visa kunskap om funktionsnedsättningar, 

inbegripet neuropsykiatriska svårigheter …” (SFS 2017:1111, s.5). Det är inte ovanligt att 

socioemotionella svårigheter sammankopplas med neuropsykiatriska svårigheter (Nilholm, 

2012). Sociala och emotionella svårigheter kan nämligen uppstå för elever med 

neuropsykiatriska svårigheter (Carlsson Kendall, 2015). Därmed är det betydelsefullt för den 

specialpedagogiska professionen att känna till vilka kännetecken som oftast sammankopplas 

med socioemotionella svårigheter. Sådan kunskap kan bidra till att socioemotionella svårigheter 

upptäcks tidigt.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Min intention, med denna uppsats, är att ta reda på mer om hur elever i socioemotionella 

svårigheter uppfattas av några lärare och hur de förhåller sig till inkludering. Vidare är 

förhoppningen att denna uppsats ska bidra med kunskap om vilket stöd som efterfrågas av några 

lärare från specialpedagoger i sitt arbete med elever i socioemotionella svårigheter. Men 

avsikten är även att denna uppsats ska bidra till en ökad förståelse hos specialpedagoger kring 

vilka utmaningar lärare kan möta, i arbetet med elever i socioemotionella svårigheter.  

Utifrån detta syfte söks svar på följande frågeställningar: 

• Hur uppfattas och förklaras socioemotionella svårigheter av lärarna i denna 

undersökning? 

• Hur förhåller lärarna sig till inkludering gällande elever i socioemotionella 

svårigheter? 

• Vilka utmaningar anser lärarna att de stöter på i arbetet med att undervisa elever i 

socioemotionella svårigheter? 

• Vilken förväntan finns det på specialpedagogen gällande dessa utmaningar?  
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1.2 Styrdokument 

1.2.1 Examensordningen och läroplanen 

Enligt grundskolans läroplan ska undervisningen ”anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov” (Skolverket, 2011, s. 6).  Specialpedagoger kan bistå lärare med stöd i denna aspekt. 

Detta eftersom specialpedagoger kan vara behjälpliga med att utveckla lärmiljön då de enligt 

sin examensordning har förmåga att ”leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att 

kunna möta behoven hos alla barn och elever” (SFS 2017:1111, s.5). Specialpedagoger har även 

förmåga och kompetens att arbeta med sociala och emotionella svårigheter (SOU 2000:19). 

Därutöver har specialpedagoger enligt sin examensordning förmåga att ”tillämpa kunskaper om 

neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer” (SFS 2017:1111, s.5). Kunskaper om olika 

neuropsykiatriska svårigheter kan förmedlas till kollegor genom samtal. Specialpedagoger ska 

nämligen ”visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor … ” (SFS 2017:1111, s.5). 

1.2.2 Skollagen  

Alla barn … ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till 

följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav 

eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. (SFS 2010:800, kap 3, § 2) 

Skollagen lyfter genom ovanstående citat betydelsen av att ge eleverna det stöd de är i behov 

av för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Skollagen framhäver också att 

specialpedagogiska insatser kan hjälpa eleverna att utvecklas mot målen. ”Elevhälsan ska 

omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan 

ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål 

ska stödjas” (SFS 2010:800, kap 2, § 25). De specialpedagogiska insatserna kan bestå av ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbete, vilket kan bidra till att skolans lärmiljö utvecklas 

(Hylander & Guvå, 2017).  
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1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Särskild undervisningsgrupp 

Ahlberg (2013) nämner att elever i grundskolan kan särskiljas från sin ordinarie grupp och 

placeras i små undervisningsgrupper. Dessa smågrupper benämns oftast för särskilda 

undervisningsgrupper. Karlsson (2008) påpekar i sin avhandling att det kan upplevas som en 

extraordinär åtgärd när en elev placeras i en särskild undervisningsgrupp, särskilt av eleven och 

vårdnadshavare. Det framkom i Karlssons studie att lärarna kategoriserade eleverna som ingick 

i en särskild undervisningsgrupp som problematiska. Därutöver påvisar Karlsson (2012) i en 

vetenskaplig artikel hur barn, som anses ha socioemotionella svårigheter, förhåller sig till den 

kategorisering som de utsätts för i en särskild undervisningsgrupp.  Studien påvisade att elever, 

som anses ha socioemotionella svårigheter, identifierar sig själva såsom skolan beskriver dem. 

Detta, påpekar Karlsson, bidrar till att eleverna tillskriver sig själva ansvar för de svårigheter 

som uppstår i skolan. 

1.3.2 Inkludering 

Ahlberg (2013) menar att inkludering kan betraktas som en process med målet att skapa 

gemenskap och delaktighet för alla elever. I detta ingår mer än att endast integrera eleverna, 

hänsyn måste även tas till att barn är olika. Hon menar att detta kräver att skolan organiseras 

och anpassas efter elevernas olika behov. Detta i kontrast mot integrering som åsyftar att det är 

eleven som ska anpassa sig till en skola som inte tar hänsyn till elevernas olikheter. Inkludering 

betonar rätten till en likvärdig utbildning för de elever som annars riskerar att bli exkluderade. 

Även Hylander och Guvå (2017) framför att inkludering innebär mer än bara en placering. ”Det 

räcker inte med en placering tillsammans med övriga elever. Det måste också finnas en uttalad 

intention att skapa en gemenskap där alla kan vara delaktiga” (Hylander & Guvå, 2017, s.101). 

1.3.3 Socioemotionella svårigheter 

Det finns flertalet begrepp som beskriver känslomässiga, sociala eller beteendemässiga 

svårigheter. Exempelvis kan begreppen socioemotionella svårigheter, beteendesvårigheter eller 

anpassningssvårigheter användas (Ogden, 1991). Men även begrepp som 

koncentrationssvårigheter, utåtagerande, trotsbeteende, depression och inåtvända för att nämna 
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några av dem. Inom det specialpedagogiska fältet används begreppet socioemotionella 

svårigheter som en sammanfattande beteckning på de sociala och emotionella problem och 

svårigheter som individer anses ha eller vara i (Larsson, 2008).  När känslomässiga faktorer 

bedöms vara orsak till att elever uppvisar beteende- och anpassningsproblem, används ibland 

begreppet emotionally and behaviorally disturbed children i den internationella kontexten. Men 

även förkortningen EBD-Children används (Ogden, 2003). Malmqvist (2016) använder också 

förkortningen EBD i en vetenskaplig artikel. Men han åsyftar istället till begreppet emotional 

and behavioural difficulties. Även Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) använder 

begreppet EBD i sin forskningsöversikt. Ett begrepp som enligt författarna avser elever med 

socioemotionella svårigheter eller beteendemässiga problem. Fovet (2009) använder istället i 

en vetenskaplig artikel begreppet social, emotional and behavioural difficulties som förkortas 

SEBD. Gidlund (2018) poängterar däremot, i sin avhandling att det inte finns en direkt 

motsvarighet för begreppet EBD i en svensk kontext och därför använder hon sig av begreppet 

beteendeproblem i samband med intervjuerna i sin studie. Larsson (2008) problematiserar i sin 

avhandling begreppens innebörd och menar att det kan variera mellan olika personer vilka 

begrepp de tar till för att beskriva socioemotionella svårigheter och därmed blir det svårtolkat 

att veta vad eller vilka elever som åsyftas. Vidare använder Larsson sig av begreppet elever i 

relationssvårigheter för att betona samspelets betydelse för uppkomna svårigheter som han 

menar uppstår i ett socialt sammanhang. Men samtidigt framhålls det av honom att detta 

perspektiv inte utesluter att eleverna är bärare av egenskaper som inverkar på hur samspelet 

med omgivningen utvecklas.  

Elever är rimligen inte problematiska på samma sätt i alla situationer och hela 

tiden utan de förhåller sig på olika sätt i skilda kontexter. 

Detta innebär dock inte att eleven inte kan vara bärare av egenskaper och 

förutsättningar vilka kan komma att påverka samspelet, utan det betyder att 

dessa egenskaper och förutsättningar samverkar och framträder i samspel med 

andra såsom exempelvis i ett klassrum. (Larsson, 2008, s.11) 

Därutöver menar Larsson (2008) att begreppet socioemotionella svårigheter är mer 

mångfacetterat än vad elever i relationssvårigheter. Med elever i relationssvårigheter åsyftar 

Larsson elever som i skolans värld upplevs vara störande, ofokuserade eller bråkiga. Däremot 
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menar han att socioemotionella svårigheter är ett bredare begrepp som kan anknytas till 

samtliga problem av social eller emotionell karaktär.  
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2 Teoretisk utgångspunkt  

Med ett specialpedagogiskt perspektiv avser (Ahlberg, 2013) det synsätt forskaren intar och 

som påverkar vad det fokuseras på samt inverkar på hur saker och händelser uppfattas. Gerrbo 

(2012) skriver i sin avhandling att det brukar, traditionellt sett, huvudsakligen finnas två 

motsatta perspektiv inom det specialpedagogiska fältet, när svårigheter ska förstås samt 

förklaras. Det ena perspektivet utmärks av ett individualiserat synsätt, när orsaker till 

svårigheter söks eller insatser tillämpas.  Det andra perspektivet utmärks av ett inkluderande 

och relationellt sätt att se på elevernas utveckling. Persson (1998) benämner dessa två 

perspektiv för det kategoriska samt relationella perspektivet. Nilholm (2007) använder däremot 

främst tre specialpedagogiska perspektiv och dessa består av det kompensatoriska perspektivet, 

det kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet. Han påpekar även att det kompensatoriska 

samt det kritiska perspektivet till övervägande del är jämförbart med det kategoriska samt det 

relationella perspektivet. 

Enligt det kategoriska perspektivet är det eleven som ger upphov till uppstådda svårigheter 

utifrån faktorer som begåvning eller hemförhållanden och eleven ses som en individ med 

svårigheter. Ett relationellt perspektiv ser däremot svårigheterna som situationsbundet och 

fokuserar på relationer, samspelet och interaktionen mellan olika personer (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist, 2001; Persson, 1998). Emanuelsson m.fl. (2001) poängterar dock att 

både det kategoriska perspektivet samt det relationella perspektivet är företrätt ute i skolorna, 

även om specialpedagogisk forskning påvisat att det är vanligare att möta det kategoriska 

perspektivet gentemot det relationella. Persson (1998) upplyser i sin avhandling om att när ett 

kategoriskt perspektiv intas, tillämpas i regel insatser utan en strävan mot att uppnå långsiktiga 

effekter. Detta i kontrast mot när ett relationellt perspektiv intas där tidsaspekten blir mer 

betydande och långsiktiga lösningar eftertraktas. Ett sådant perspektiv blir svårt att motivera 

vid situationer där mer akuta åtgärder efterfrågas. Gerrbo (2012) framhåller att ett relationellt 

perspektiv karakteriseras av en positiv inställning gentemot inkludering.  

Nilholm (2007) framhåller att det kompensatoriska perspektivet är väldigt likt det kategoriska 

perspektivet. Vidare förklarar Nilholm att det kompensatoriska perspektivet har varit det synsätt 

som varit mest framträtt inom det specialpedagogiska fältet. Detta perspektiv, menar han, 

tillskriver uppstådda problem eller svårigheter som personliga eller inneboende egenskaper hos 

eleverna och särskiljer de som onormala. Inom detta perspektiv fokuseras det på att det är något 



 

15 

hos eleven som är otillräckligt och det är inte ovanligt att problem inom detta perspektiv söks 

att förklara utifrån det psykologiska eller neurologiska vetenskapsfältet. Därutöver betonar han 

att specialpedagogiken, inom det kompensatoriska perspektivet, anses vara en ändamålsenlig 

respons till att avhjälpa elevernas brister. 

Det kritiska perspektivet skiljer sig mot det kompensatoriska perspektivet i den bemärkelsen att 

uppstådda svårigheter inte tillskrivs eleven som personliga egenskaper och förklaringar till 

svårigheterna bör sökas utanför eleven (Nilholm, 2007). Det menas inom detta perspektiv, i 

likhet med det relationella perspektivet, att det är skolans uppdrag att bidra med en god lärmiljö 

för samtliga elever (Nilholm, 2007; Persson, 1998). Det kritiska perspektivet medför däremot 

en negativ förhållning till specialpedagogiken eftersom specialpedagogiken utifrån detta 

perspektiv antas leda till sociala kategoriseringar som på olika sätt kan tolkas vara nedsättande. 

Det förekommer istället en önskan inom detta perspektiv att skolan ska nå samtliga elevers 

olikheter utan att tillämpa marginaliserande insatser, för att alla elever ska känna sig delaktiga 

(Nilholm, 2005, 2007). Vidare uppfattas elevernas olikheter enligt det kritiska perspektivet som 

en tillgång för skolans arbete samt så ifrågasätts diagnoser och dess användbarhet inom detta 

perspektiv (Nilholm, 2007).  

Nilholm (2007) menar att dilemmaperspektivet understryker svårigheten som uppstår när 

skolan förväntas ge samtliga elever likartade kunskaper och samtidigt ska bemöta alla elevers 

olikheter och unika behov. Vidare framhäver han att det inom dilemmaperspektivet finns en 

större öppenhet mot att det vid uppstådda svårigheter finns en komplexitet kring hur svårigheter 

ska ses och förklaras samt att det inte finns ett förutbestämt sätt att se på problem, utan olika 

perspektiv bör beaktas. Därutöver menar han att det tas hänsyn till att det kan uppstå situationer 

som inte har några enkla lösningar och därmed ger upphov till olika dilemman. Nilholm påvisar 

även att det tas hänsyn till det sociala sammanhang som svårigheterna uppstår i. Dessutom 

påpekar han att dilemmaperspektivet är mer neutralt inställt då det framhålls att en ensidig 

betoning på ett perspektiv riskerar att urholka problemsituationers komplexitet. 
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3 Tidigare forskning och litteratur  

3.1 Lärares förhållningssätt och socioemotionella svårigheter 

Gidlund (2018) undersöker i sin avhandling om hur lärares uppfattning gentemot att inkludera 

elever med EBD inverkar på inkluderingen. Avhandlingen påvisar att lärarnas diskurs 

dominerades av en uppfattning om att inkludering ses som problematiskt, vilket bidrar till att 

inkludering inte uppnås. Denna uppfattning bygger på att lärarna kunde känna sig otillräckliga 

på grund av praktiska och ekonomiska begränsningar. Malmqvist (2016) har också i sin studie 

undersökt hur lärares förhållningsätt gentemot inkludering påverkar elever som uppvisar EBD. 

Studiens resultat konstaterar att skolans arbete med inkludering av elever som uppvisar EBD 

påverkas av huruvida personalen ser på eleverna som elever i svårigheter eller elever med 

svårigheter. Malmqvist (2016) menar att lärarnas arbete med inkludering påverkas av om det är 

relationellt perspektiv som intas av lärare för att förklara svårigheter, eller ett kategoriskt 

perspektiv. Assarson (2009) betonar att beroende på om det talas om elever i svårigheter eller 

om elever med svårigheter, ger det uttryck för ett förhållningsätt. Gidlunds (2018) studie påvisar 

att lärare i hög grad anknyter uppstådda svårigheter som individburna karaktärsdrag hos 

eleverna. Vidare påpekar hon att den diskurs som var mest framträdande i skolorna som 

undersöktes, präglades av en negativ ståndpunkt gentemot inkluderandet av elever med EBD. 

Detta menar Gidlund påverkar lärarnas inställning gentemot elever med EBD. I detta 

sammanhang lyfter hon fram nödvändigheten att se bortom rådande diskurser och istället 

framhäva elevernas behov i större utsträckning. Detta framhålls av henne vara en utmanande 

uppgift bland annat för specialpedagoger. Larsson (2008) framhäver att det finns en skillnad i 

det perspektiv som intas av lärare när en elev förklaras vara i socioemotionella svårigheter, 

gentemot perspektivet att se en elev med socioemotionella svårigheter. När en elev betraktas 

vara med socioemotionella svårigheter, tillskrivs eventuella problem till individen. Däremot när 

en elev anses befinna sig i socioemotionella svårigheter betonas förhållandet med omgivningen.  

3.2 Kännetecken för socioemotionella svårigheter 

Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) menar att när barn uppvisar ett negativt beteende 

innebär det inte per automatik att insatser behöver tillämpas. Däremot bör pedagoger eller andra 
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vuxna i barnets närhet vara observanta på tecken som kan indikera på att ett beteendeproblem 

kan utvecklas eller leda till att andra barn kränks.  

Att ett barn uppvisar ett negativt beteende är i de allra flesta fall inget att 

bekymra sig för eller något som vi nödvändigtvis måste sätta in insatser för att 

stävja … I vissa fall och i vissa situationer är problembeteende emellertid en 

”varningssignal” som man bör uppmärksamma och reagera på. Det gäller om 

problembeteendet är omfattande, om det förstärks och/eller ställer till 

betydande besvär för och upplevs som kränkande av andra. I sådana fall har 

vi med ett beteendeproblem att göra. (Nordahl m.fl., 2007, s.30) 

Johannessen (1997) menar på att det finns flera kännetecken som kan associeras med 

socioemotionella svårigheter. Dock framhäver hon samtidigt att det kan vara problematiskt att 

endast utgå ifrån kännetecken för att upptäcka och fastställa om det är socioemotionella 

svårigheter som det handlar om, om inte även kontextens betydelse beaktas. Men samtidigt 

belyses värdet i att kännetecken alltid kan synliggöra olika aspekter som en elev kan behöva 

öva på eller få stöd med. Ett individinriktat förhållningsätt är starkt influerat av det medicinska 

och psykologiska kunskapsfältet när svårigheter ska förklaras, eftersom det förekommer en 

benägenhet att se uppvisandet av likartade kännetecken som ett utgångsläge för att diagnostisera 

elever (Ahlberg, 2013).  

Enligt Nordahl m.fl. (2007) är det vanligt att beteendeproblem främst manifesteras genom 

antingen externaliserat beteende eller internaliserat beteende.  Med externaliserat beteende 

avses när individen är utåtagerande, medan det med internaliserat beteende avses när individen 

uppvisar ett inåtriktat uppförande. Johannessen (1997) tar upp flera kännetecken som det 

anvisas till när socioemotionella svårigheter uppmärksammas. Dessa kännetecken är 

hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, bristande uppmärksamhet, bristande förmåga att 

sätta sig in i andras perspektiv, förmågan att turas om, bristande flexibilitet samt passivitet.  

Elever som har höga krav på sig själva eller upplever ständiga misslyckanden i skolan kan 

utveckla en negativ självbild. Detta kan bidra till ett flyktbeteende där eleven undviker att 

utsätta sig för en risk att misslyckas. Dessa svårigheter kan ha sin grund i kognitiva svårigheter, 

men det blir även viktigt att beakta kravnivån på skolan och elevens relation till klasskamrater 

och lärare (Carlsson Kendall, 2015).    
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3.3 Neuropsykiatriska svårigheter och socioemotionella svårigheter 

Nilholm (2005, 2007, 2012) framhäver en skillnad mellan neuropsykiatriska svårigheter 

gentemot socioemotionella svårigheter genom att belysa distinktionen som finns i hur 

svårigheterna förklaras. Neuropsykiatriska svårigheter har uppstått ur en medicinsk diskurs där 

förklaringar till uppstådda problem anknyts till genetiska faktorer medan socioemotionella 

svårigheter i större utsträckning söker att förklara svårigheter i relation till omgivningen. 

Carlsson Kendall (2015) lyfter fram att sociala och emotionella svårigheter även kan uppstå för 

elever med neuropsykiatriska svårigheter.  Barn med ADHD har exempelvis ofta svårt med att 

inte avledas av yttre distraktioner och flyttar lätt fokus från en sak till en annan. Ett barn som 

har koncentrationssvårigheter har det mycket svårare att koncentrera på flera saker samtidigt 

(Carlsson Kendall, 2015). Detta kan bli märkbart i leken, när det blir utmanande för barnet att 

både fokusera på lekens innehåll och samtidigt tänka på sociala regler eller relationer 

(Johannessen, 1997). Däremot är det inte ovanligt att det upplevs att barn som misstänks ha 

ADHD kan ha svårigheter att fokusera i skolan eller när de leker med andra barn, men kan 

bibehålla fokus när de spelar tv-spel (Carlsson Kendall, 2015). 

Carlsson Kendall (2015) påpekar att förskolepersonal oftast är först med att upptäcka 

svårigheter som uppstår för barn. Broberg m.fl. (2015) menar att elever med ADHD kan 

uppvisa svårigheter med att kontrollera sina impulser. Svårigheterna kan visa sig genom att 

eleven tar alltför stora risker som kan medföra att eleven möjligen skadar sig. Men det kan även 

visa sig genom att eleven påbörjar arbeta med en uppgift utan att ha förstått vad uppgiften går 

ut på. Barn som har svårigheter med att kontrollera sina impulser kan även ha svårt att följa 

normer. Broberg m.fl. påpekar att barn som har svårigheter med att följa normer ofta blir 

avvisade eller utfrysta. Även Kinge (2000) menar att barn ofta blir utfrysta eller avvisade när 

deras beteende kan upplevas som krävande.  

Hyperaktivitet tillsammans med aggressivitet samt impulsivitet är de främsta kännetecknen på 

att ett beteendeproblem kommer att utvecklas (Nordahl m.fl., 2007). Hyperaktivitet kan bli 

märkbart i skolan när elever har svårt att sitta still, vänta på sin tur eller de springer runt i 

klassrummet (Broberg m.fl., 2015). 

Barn med koncentrationssvårigheter har ofta svårigheter med att bibehålla fokus eftersom de 

lätt kan påverkas av yttre distraktioner (Kutscher m.fl., 2016).  I en skolkontext kan ett barn 
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uppfattas ha koncentrationssvårigheter om hen inte koncentrerar sig på det som läraren för 

stunden anser fokus bör ligga på (Johannessen, 1997). Men motivation är inte statiskt utan 

påverkas av yttre faktorer. Exempelvis påverkas motivation av om huruvida målet bedöms vara 

värt ansträngningen (Carlsson Kendall, 2015).  Men det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att 

barn kan ha förmåga att koncentrera sig, men väljer att inte göra det av olika skäl. Anledningen 

kan exempelvis vara att undervisningen inte uppfattas som intressant eller lustfyllt. Men lika 

viktigt är det att ta hänsyn till att barn kan uppfattas vara koncentrerade genom att de ger intryck 

av att vara fokuserade, men inte alls har lyssnat eller koncentrerat sig (Johannessen, 1997). 

Barn med autism eller Aspergers syndrom kan uppleva svårigheter i sociala sammanhang med 

kommunikation och beteende. De kan uppvisa svårigheter med att ta kontakt med andra, 

bibehålla ögonkontakt eller med att föra ett samtal. För barn med Aspergers syndrom kan det 

även vara utmanande att förstå kroppsspråk (Carlsson Kendall, 2015).   

3.4 Förebyggande och främjande arbete 

Genom ökad förståelse om vilka riskfaktorer som influerar utvecklingen av beteendeproblem 

samt vilka skyddsfaktorer som kan verka förebyggande, kan en skola mer effektivt bedriva ett 

preventivt arbete (Nordahl m.fl., 2007). Skollagen nämner att ”Elevhälsan ska främst vara 

förebyggande och hälsofrämjande” (SFS 2010:800, kap 2, § 25). Hylander och Guvå (2017) 

framhåller att förebyggande arbete har sin utgångspunkt i ett patogent perspektiv, medan 

främjande insatser förutsätter ett salutogent perspektiv. Antonovsky (2005) förklarar att ett 

patogent perspektiv lägger vikt på riskfaktorer genom att dessa anses bidra till uppstådda 

hälsoproblem.  Genom att kartlägga riskfaktorer eller riskgrupper kan skolan bedriva ett 

förebyggande arbete gentemot de elever som riskerar att hamna i svårigheter. Johannessen 

(1997) påpekar att sociala och emotionella problem, om de upptäcks tidigt, kan medföra att 

barnet genom förebyggande arbete ges möjlighet att utveckla strategier för att kunna hantera 

sitt beteende. Ahlberg (2013) framför att det i specialpedagogens uppdrag ingår att identifiera, 

analysera och eliminera hinder som uppstår i skolan för elever som hamnat i svårigheter och att 

detta kan göras genom att utveckla verksamhetens lärmiljö. Ett salutogent perspektiv fokuserar 

däremot på hälsobefrämjande faktorer som bidrar till ökad hälsa (Antonovsky, 2005). 

Främjande insatser på generell nivå hjälper alla elever i skolan, även de elever som inte uppvisat 

sig ha några svårigheter. Däremot har förebyggande insatser samt hälsofrämjande insatser det 

gemensamt att de är proaktiva, det vill säga insatserna tillämpas innan problemen uppstår 
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(Hylander & Guvå, 2017). Nordahl m.fl. (2007) betonar också vikten av proaktiva insatser för 

barn med beteendeproblem, vilket kan ske genom att reformera den miljö barnet finns i. Men 

de betonar samtidigt att förändringar i barnets lärmiljö inte direkt löser alla problem som ett 

barn med beteendeproblem uppvisar. Vidare rekommenderar Nordahl m.fl. att det ska finnas 

en balans mellan förebyggande insatser i lärmiljön och åtgärdande insatser riktat mot barnet. 

Nilholm (2012) framför att specialpedagoger idag har kunskaper att arbeta på individ-, grupp, 

samt- organisationsnivå. Dock lyfter Nilholm fram, att ute i praktiken på skolorna, måste 

specialpedagogerna främst förhålla sig till ett synsätt där skulden för uppkomna svårigheter 

oftast faller på barnet.  

3.5 Specialpedagogens arbetsuppgifter och elever i socioemotionella 

svårigheter 

I ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet påstår Göransson, Lindqvist, Klang, 

Magnusson och Nilholm (2015) att arbetsuppgifter som specialpedagoger i grundskolan ägnar 

sig åt kan variera mellan olika skolor. Vidare konstaterar de att det är vanligt förekommande 

att specialpedagogers tid främst upptas av enskild undervisning eller undervisning i mindre 

grupp. I en doktorsavhandling lyfter Persson (1998) fram att det är socioemotionella svårigheter 

samt inlärningsproblem i form av läs- och skrivsvårigheter som främst är skälet till att särskilt 

stöd tillämpas. Vidare visade Perssons studie att de specialpedagogiska insatser som 

tillämpades på skolan utmärktes i regel ifrån den ordinarie undervisningen genom att 

basfärdigheter ofta tränades i mindre grupper samt i en långsammare takt.  Göransson m.fl. 

(2015) framhåller att det även är vanligt att specialpedagoger samarbetar med andra 

professioner i elevhälsan eller har kontakt med skolans ledning, vårdnadshavare samt externa 

aktörer. Att specialpedagoger kan hjälpa ledningen med att utveckla bättre villkor för elevernas 

lärande och utveckling. Men det är även vanligt att samarbete sker med lärarlagen via 

kvalificerade samtal, rådgivning eller konsultation. Dessutom är det inte ovanligt att 

specialpedagoger ägnar tid åt att utföra pedagogiska utredningar, upprätta åtgärdsprogram eller 

arbetar med annan dokumentation. Att specialpedagogen ägnar sig åt att samordna insatser för 

elever i behov av stöd genom pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram samt åt handledning, 

intygas även av Ahlberg (2013). Däremot påvisade en kvalitetsgranskning som utfördes av 

Skolinspektionen (2012) att specialpedagogens roll och inflytande gällande 

skolutvecklingsfrågor oftast är otydlig på arbetsplatsen. Men även möjligheten att påverka det 
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skolövergripande arbete som sker, för att eleverna ska nå en ökad måluppfyllelse, är i de flesta 

fall är begränsat. Men en statlig offentlig utredning (SOU 2000:19) lyfte fram att 

specialpedagoger kan hjälpa lärare med olika fysiska, psykiska eller emotionella svårigheter 

som elever kan befinna sig i. Specialpedagogen har oftast kunskap om hur eleverna mår samt 

hur skolans psykosociala miljö ser ut och hur den kan utvecklas. Hur många elever som hamnar 

i svårigheter har ett samband med hur väl skolan klarar av uppgiften att skapa en god lärmiljö. 

Att skapa en god lärmiljö leder därmed skolan till ökade möjligheter att åstadkomma 

delaktighet och gemenskap för dess elever (SOU 2000:19). 

I detta avsnitt redogör jag för de förhållanden elever i behov av särskilt stöd 

har i skolan och lämnar vissa förslag till förbättringar. Utgångspunkten är ett 

miljörelaterat synsätt. Med det menar jag att andelen elever i skolsvårigheter 

är beroende av hur väl skolan lyckas med att skapa en lärande miljö. En god 

generell miljö är således den första byggstenen i arbetet för att ge särskilt stöd 

och för att åstadkomma delaktighet och gemenskap för alla elever. (SOU 

2000:19, s.174) 

Skolinspektionen (2012) konstaterar att specialpedagoger genom sin kompetens att verka som 

rådgivare, kan upplysa skolan om hur förändringar på individ-, grupp- samt organisationsnivå, 

kan leda till att en god lärmiljö utvecklas. Men rådgivning från specialpedagoger kan även leda 

till att det på skolan sker en omprioritering i frågan om hur resurser fördelas. Bladini (2004) 

påvisade i sin doktorsavhandling att det går att framkalla förändringar i barnens situation genom 

handledning. Förändring kan uppnås genom rådgivning eller genom att den som handleder 

lyckas få den som blir handledd att reflektera kring sitt förhållningssätt och möjligen utifrån det 

handla annorlunda. 

3.6 Lärmiljö och relationsarbete 

Att en god kommunikation etableras i skolans värld mellan olika aktörer är viktigt eftersom hur 

en situation utspelas påverkas av det samspel som förekommer mellan inblandade parter. 

Vidare kan en fungerande kommunikation bidra till ökad potential för att delaktighet samt 

lärande åstadkoms för elever. Bristande kommunikation kan däremot minska utsikten till att 

delaktighet och lärande uppnås (Jakobsson & Nilsson, 2011). Relationskompetens och 

förståelse för elevers svårigheter blir särskilt betydande när lärare möter elever med 
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beteendesvårigheter. Det är även viktigt att lärare har förmåga att vara en ledare utan att vara 

avvisande (Killén, 2008). Fovet (2009) visade genom sin studie att humor som praktiseras av 

lärare i klassrummet, kan ha en positiv påverkan på elever med SEBD. Studien bidrog bland 

annat med insikten om att humor i klassrummet är ett område som är värt att beakta för lärare i 

deras relationsarbete och kan medföra att ytterligare insatser tas emot bättre. Men det kan även 

medföra att eleverna känner sig sedda och relaterar mer positivt till skolan. Gadour (2006) lyfter 

fram i sin studie att det i libyska skolor saknas rutiner och riktlinjer för hur beteendeproblem 

ska hanteras och anmärkte på att det finns en historik i landet att elever med EBD fått utså 

fysiska bestraffningar. Detta menar Gadour har förvärrat problemen och menar att skolorna 

istället bör tillämpa ett belöningssystem för önskvärda beteenden och kontrollerade 

konsekvenser för olämpligt uppförande.  
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4 Metodbeskrivning 

4.1 Metod 

Detta examensarbete har en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats har valts eftersom en sådan 

inriktning lägger vikt vid ord snarare än på siffror. Det öppnar upp för möjligheten att betrakta 

den sociala verkligheten utifrån deltagarnas åsikter och uppfattningar samt för att mening kan 

skapas utifrån respondenternas erfarenheter (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014).   

I samband med semistrukturerade intervjuer utformas som regel en intervjuguide (Bilaga 1) 

vilket även har varit fallet i samband med denna undersökning. Semistrukturerade intervjuer 

föredrogs eftersom ordningen på de frågor som går att finna i intervjuguiden kunde användas 

godtyckligt och ytterligare frågor kunde ställas till respondenten när det vid intervjutillfället 

fanns behov av förtydliganden eller fördjupningar (Bryman, 2011).  Intervjuer online ansågs 

mer fördelaktigt gentemot personliga intervjuer eftersom det bidrog till att respondenten fick 

ökade möjligheter till att medverka. Det sparades också restid till och från en eventuell 

mötesplats. Detta var fördelaktigt eftersom flera respondenter bodde långt bort och hade annars 

inte haft möjlighet att delta (Bryman, 2011). Sammantaget har dessa tekniska metoder och 

lösningar möjliggjort fler svar och därmed fler perspektiv, under en orolig period.  

4.2 Urval 

Urvalet har skett genom att ett målinriktat urval tillämpats (Bryman, 2011). Därutöver har även 

ett bekvämlighetsurval tillämpats då det fanns möjlighet för mig att tillfråga möjliga 

respondenter att medverka utan några större svårigheter eftersom kontakt sedan tidigare hade 

etablerats (Bryman, 2011). Individerna som tillfrågades har bestått av personer som ingår i min 

yrkesmässiga bekantskapskrets. De ansågs relevanta för min undersökning då samtliga 

tillfrågade har erfarenhet av att ha arbetat som lärare samt med elever i socioemotionella 

svårigheter (Bryman, 2011).  

Åtta personer tillfrågades om de ville ställa upp på en intervju varav sju accepterade. Sju 

respondenter hade därmed intervjuats för att samla in data till undersökningen. Efter att dessa 

sju intervjuer hade genomförts började svaren bli väldigt likartade och det uppskattades att fler 

intervjuer inte skulle leda till någon avsevärd ny kunskap, vilket innebar att en teoretisk mättnad 

hade uppnåtts (Kvale & Brinkmann, 2014). Dessa sju respondenter kom från sju olika skolor 
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fördelade över två olika kommuner. Tre av respondenterna var verksamma i en kommun och 

de övriga fyra respondenter i en annan kommun. Samtliga lärare har arbetat inom grundskolan 

eller förskoleklassen. Fem av respondenterna hade främst erfarenhet av att undervisa elever i 

lågstadiet eller förskoleklass. Två av respondenterna hade erfarenhet av att undervisa elever i 

högstadiet, varav en av dessa även undervisat elever i låg- och mellanstadiet.  

4.3 Genomförande 

Kontakt togs med potentiella respondenter och de tillfrågades om de ville medverka i intervjun. 

Efter att de tackat ja till att medverka skickades ett missivbrev (Bilaga 1) till respondenterna 

och en tid bestämdes för när intervjuerna skulle äga rum samt en överenskommelse ingicks om 

hur intervjun skulle genomföras.  

Under uppsatsskrivandet pågick det en pandemi i världen och för att minska smittspridningen 

uppmanade myndigheter i Sverige att fysisk kontakt skulle begränsas i högsta möjliga mån. 

Detta bidrog till att mina intervjuer genomfördes digitalt. En intervju genomfördes via internet 

samt övriga över telefon. Detta på grund av pandemin men också för att några respondenter 

uttryckt en önskan om att intervjun skulle ske på dessa sätt. En av intervjuerna genomfördes 

genom ett röstsamtal online via programmet Skype och samtalet spelades in med hjälp av min 

telefon. Däremot spelades telefonintervjuerna in med hjälp av en dator och programmet 

Audacity.  

Det kontrollerades att min mobiltelefon och dator hade batteriet fulladdat för att minimera 

risken för att teknisk oreda skulle störa uppmärksamheten under intervjuerna (Bjørndal, 2005). 

Intervjuerna varade mellan 20 till 30 minuter. 

4.4 Bearbetning  

Efter varje intervju transkriberades respondenternas svar utifrån inspelat material. Genom att 

transkribera intervjun kunde jag upprepade gånger gå igenom respondentens svar och därmed 

med större noggrannhet analysera svaren. Att transkribera intervjuer var en tidskrävande 

process, men bidrog till att deras svar granskades mer utförligt (Bryman, 2011).  Detta eftersom 

jag lyssnade på det inspelade materialet, i sekvenser, flertalet gånger samtidigt som jag skrev 

ner konversationen. Detta förfarande tillämpades efter varje genomförd intervju.  
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I samband med analys av intervjuerna har tematisk analys tillämpats. Vid tematisk analys är det 

vanligt att teman söks utifrån insamlad intervjudata, vilket även var fallet i denna undersökning 

(Bryman, 2011). Teman söktes i relation till frågeställningar. Svar som kunde anknytas till ett 

visst huvudsakligt innehåll sorterades och sammanställdes. Därefter analyserades dessa teman 

med hjälp av de specialpedagogiska perspektiven, vilka har använts som analysverktyg. 

4.5 Etiska övervägande 

Inom svensk forskning finns det i synnerhet fyra huvudkrav som måste följas. Dessa huvudkrav 

består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. 

Informationskravet har uppnåtts genom att deltagarna informerades om undersökningens syfte 

samt tilldelades all information som kunde komma att påverka deras vilja att delta i 

undersökningen. Samtyckeskravet nåddes upp till genom att samtycke erhölls från deltagarna 

samt genom att de hade rätt att bestämma om de ville medverka samt avgöra hur länge de 

önskade att delta. Konfidentialitetskravet åstadkoms genom att deltagarnas anonymitet 

beaktades i högsta möjliga mån och deras personuppgifter behandlades förtroendefullt och på 

sådant vis att obehöriga ej kunde komma åt dessa. Det är inte heller möjligt för utomstående att 

identifiera enskilda personer utifrån de uppgifter som det har redogjorts för. Nyttjandekravet 

har också beaktats genom att den information som samlats in om enskilda personer endast 

använts för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002).   

Gällande de intervjuer som utfördes via Skype genom röstsamtal eller via telefonsamtal, gav 

respondenterna innan intervjuerna samtycke till att samtalen spelades in av mig. Det nämndes 

också för respondenterna att inspelningarna skulle raderas av mig efter att transkriberingen var 

utförd. 

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Kontakt togs med respondenterna för att återkoppla resultatet och delge mina intryck för att 

säkerställa att deras svar uppfattats korrekt, en procedur som benämns som 

respondentvalidering och som ökar uppsatsens tillförlitlighet samt trovärdigheten i 

beskrivningar och tolkningar (Bryman, 2011; Bryman & Bell, 2013).   

En och samma händelse kan beskrivas och tolkas på flertalet olika vis. Därför menar Bryman 

(2011) att trovärdigheten, gällande det resultat som presenteras, påverkas av hur pass acceptabel 
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forskarens beskrivning av en social verklighet uppfattas vara. Giltighet är ett begrepp som 

används som ett mått på om en undersökning verkligen mäter eller beskriver det som studien 

ämnar att undersöka (Bell & Waters, 2016). Genom att ha tillfrågat personer med yrkesmässiga 

erfarenheter inom det behandlade området kan det anses vara rätt personer som har intervjuats. 

Bell och Waters (2016) menar att tillförlitlighet används som mått på huruvida ett visst 

tillvägagångssätt producerar samma resultat om det görs vid ett annat tillfälle, under likartade 

omständigheter. Genom att ett bekvämlighetsurval har tillämpats bidrar det till att studiens 

resultat inte kan generaliseras. För att öka tillförlitligheten har det gjorts ett försök till att vara 

transparant i hur undersökningen har gått till genom att detta har redovisats för, vilket ökat 

chansen till att studien ska kunna replikeras. Därutöver har även intervjuerna spelats in och 

transkriberats vilket minskat sannolikheten för feltolkningar och möjliggjort för mig att gå 

igenom svaren flertalet gånger (Bryman, 2011; Bryman & Bell, 2013).   
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5 Resultat och analys 

Resultatet består av svar från sju olika lärare, vilka alla har erfarenhet av att arbeta inom 

grundskolan. Två av lärarna har dessutom erfarenhet av att undervisa i särskilda 

undervisningsgrupper. Namnen har fingerats för att dölja identiteten på respondenterna och 

könsneutrala namn har applicerats.  

Utifrån de svar som inkommit från de intervjuer som genomförts med dessa lärare redogörs det 

för deras svar utifrån uppsatsens frågeställningar.  

5.1 Uppfattning om socioemotionella svårigheter – tematisk innehållsanalys 

5.1.1 Fokus på individ 

Några lärare beskrev socioemotionella svårigheter som något eleven själv orsakar. De menade 

att socioemotionella svårigheter kan förklaras utifrån bakomliggande faktorer, såsom olika 

diagnoser. En lärare förklarade socioemotionella svårigheter som tillkortakommanden hos 

eleven genom att hänvisa till mognad.  

Lärarna gav även andra individrelaterade förklaringar gällande orsaken till uppkomsten av 

socioemotionella svårigheter. Lärarna kunde hänvisa till hormonella förändringar samt 

svårigheter att kontrollera känslor. En lärare lade tyngd på individens betydelse när hen 

förklarade vad socioemotionella svårigheter innebär: 

Att man har svårt att reglera sina känslor. Till exempel att man har svårt att 

hantera det dagliga livet, att hantera de frustrationer som uppstår dagligen och 

hela tiden. Det kan vara att man blir arg eller ledsen eller låser sig. (Lee)  

Några lärare framhävde att socioemotionella svårigheter märks genom att elever behöver 

utveckla sin sociala förmåga, vilket blir märkbart när eleverna är utagerande, exempelvis genom 

att de löser konflikter genom att slåss. Därutöver nämner de att ett annat kännetecken kan vara 

att eleven blir ledsen eller låser sig. Lärarna framhöll också att vårdnadshavarna och förskolan 

har en roll i hur socioemotionella svårigheter utvecklas. Detta framkom när en lärare skulle 

beskriva hur hen förhåller sig till begreppet socioemotionella svårigheter. 
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För mig så är det, då är det elever som behöver jobba mer med sin sociala bit 

helt enkelt. En del har redan med sig hela grunden från förskolan och en del 

elever har det inte med sig och det är inte bara något som skolan ska klara av.  

Det är också något som föräldrarna ska jobba med hemifrån. (Misha) 

5.1.2 Fokus på lärmiljö 

Majoriteten av lärarna i undersökningen förklarade att socioemotionella svårigheter som 

uppstår påverkas av faktorer relaterade till lärmiljön. Samspelets betydelse och relationer var 

ett genomgående tema i de förklaringar som kan relateras till lärmiljön.  

Några lärare betonade att relationsarbete kan ha en inverkan. De menade att elever i 

socioemotionella svårigheter kunde ha svårt med att förstå sociala koder och att inta 

klasskamraternas perspektiv. Samtidigt förklarade lärarna att skolan kan bidra till att eleven får 

ökad förståelse för det sociala samspelet genom anpassningar och relationsarbete.  

Vissa lärare betonade också samspelets betydelse för elever i socioemotionella svårigheter 

genom att förklara att det är svårt att skapa en fungerande gruppdynamik i klassen och att 

relationsarbetet är betydelsefullt. Relationsarbete som tillvägångsätt lyftes fram av en lärare 

som den metod som kan tillämpas för att undanröja förekomsten av socioemotionella 

svårigheter, så att klassen ska fungera och undervisning ska kunna bedrivas. Men därutöver 

framförde vissa lärare att socioemotionella svårigheter uppstår i förhållande till rådande normer 

och därmed omgivande faktorer. En lärare menade att det är mer accepterat att vara högljudd 

än att vara tillbakadragen, vilket kunde leda till utstötning.  

Att många inte är sig själva utan man anpassar sig till normen, det vill säga att 

man ska vara, man ska bli hörd. Det vill säga man ska visa sig vara lite tuff. 

Man ska liksom skrika, man ska höras i korridorerna istället för att vara 

tillbakadragen, lite passiv. Då blir man inte accepterad, då blir man inte en i 

gänget. (Robin) 

En lärare påpekar att elevernas socioemotionella svårigheter blir påtagliga utifrån deras sociala 

interaktion med andra elever, vilket visar sig genom att eleverna stänger inne sina känslor och 

försöker vara coola. Det förekom också en uppfattning att elever i socioemotionella svårigheter 

har svårt för samspel med andra elever och vuxna. En lärare förklarade att elever i 
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socioemotionella svårigheter har svårt att sätta sig in i andras känslor och svårigheter med att 

kontrollera sina egna.  Däremot framhäver hen en misstro mot diagnoser och anser att det främst 

är miljön som bör anpassas efter eleven för att eliminera förekomsten av socioemotionella 

svårigheter. 

5.2 Analys utifrån teoretiska begrepp 

Några lärare beskrev elevernas socioemotionella svårigheter som en bristande egenskap hos 

eleven själv, vilket tydliggjordes när de förklarade att eleverna kan ha svårt med att reglera sina 

känslor eller genom förklaringar att det är eleven som behöver träna mer på sin sociala 

kompetens. Elevernas sociala svårigheter kunde uppfattas leda till att de blev både introverta 

samt utåtagerande. Resultatet tyder på att vissa lärare uppfattar elevernas svårigheter främst 

utifrån det kategoriska perspektivet eller det kompensatoriska perspektivet, eftersom dessa 

perspektiv tillskriver problem som inneboende egenskaper hos eleven. 

Även övriga lärare uppfattade och beskrev elever i socioemotionella svårigheter som 

utåtagerande samt introverta. De framhävde att elever i socioemotionella svårigheter kunde 

uppvisa svårigheter med att kontrollera sina känslor. Detta menade lärarna kunde ske genom 

att eleverna agerade tuffa, eller genom att de inte uppvisar känslor eller empati. Dock förklarade 

majoriteten av lärarna att svårigheterna påverkas av omgivande faktorer. En lärare förklarade 

att normer kan ha en inverkan på hur elever agerar och därmed uppfattas. När svårigheternas 

förklaring söks utanför eleven tolkar jag det som att ett kritiskt perspektiv har intagits av lärarna. 

Majoriteten av lärarna förklarade att relationsarbete och samspel med andra är betydelsefulla 

faktorer för uppkomsten av svårigheter. Detta tyder på att lärarna uppfattar socioemotionella 

svårigheter i enlighet med det relationella perspektivet. Det relationella perspektivet poängterar 

betydelsen av samspelet mellan individer och mötet med omgivningen för att förklara orsaken 

till svårigheternas uppkomst. Dock hänvisade flertalet lärare till individrelaterade 

omständigheter för att förklara socioemotionella svårigheter. Några lärare gav uttryck för att 

hormonella förändringar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, elevens förmåga till 

självbehärskning samt hemförhållanden kunde vara bidragande faktorer till uppkomsten av 

svårigheter. Detta tyder på att socioemotionella svårigheter uppfattas av lärarna utifrån det 

kompensatoriska samt det kategoriska perspektivet. Detta eftersom några lärare förklarade att 

svårigheterna kan ha uppstått till följd av elevens tillkortakommanden eller hemförhållanden. 

Med anledning därav drar jag slutsatsen, vilket även Emanuelsson m.fl. (2001) framhävde, att 
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båda perspektiven är vanligt förekommande. Detta medför att både det kategoriska samt det 

motsatta relationella perspektivet används för att förklara svårigheter ute i skolor. Men även det 

kompensatoriska och kritiska perspektivet, som Nilholm (2007) påpekade i stora drag är 

jämförbart med det kategoriska och relationella perspektivet.  

5.3 Inkludering och elever i socioemotionella svårigheter 

Majoriteten av lärarna som intervjuades framhävde i jämförlig utsträckning att det finns både 

för- och nackdelar med både inkludering och särskilda undervisningsgrupper för elever i 

socioemotionella svårigheter. Däremot uttryckte några lärare att elever i socioemotionella 

svårigheter främst mår bra av att inkluderas samt att särskiljning bör undvikas i största möjliga 

mån. 

5.3.1 Inkludering 

Majoriteten av lärarna nämnde både för- och nackdelar med inkludering. Några lärare 

förespråkade främst inkludering, varav en arbetar som lärare för en särskild 

undervisningsgrupp. Läraren som undervisar en särskild undervisningsgrupp uttryckte att 

placeringar i särskilda undervisningsgrupper bör undvikas. Hen menade att elevernas behov 

främst borde tillgodoses i ordinarie klass, genom extra anpassningar eller särskilt stöd. En fördel 

som lärare framhävde var att elever i socioemotionella svårigheter, genom inkludering kunde 

känna en gemenskap med övriga elever. 

Uppfattningen om att det är främst inkludering som ska eftersträvas i arbetet med elever i 

socioemotionella svårigheter förekom. En lärare menade att om en elev ska inkluderas bör 

läraren få de förutsättningar och resurser som inkludering skulle kunna kräva. Därutöver 

menade läraren att förändringar i elevens miljö kan bidra till att inkludering genomförs på ett 

mer gynnsamt sätt. Dock påpekade några lärare att det är vanligt att förutsättningar saknas i 

skolor för att genomföra inkludering. Hen exemplifierade detta genom påpekandet att det kan 

vara skadligt för en elev med en neuropsykiatrisk diagnos att inkluderas om inte kompetensen 

som krävs för att inkludera eleven förekommer.  

Jag tror att det finns fördelar och nackdelar med allting. Har vi elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till exempel. Har man någon 

diagnos på autism-spektrat till exempel. Det kan fortfarande vara att man har 
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en mild variant men att man ändå har någon diagnos inom autism-spektrat då 

ska man inkluderas … då tror jag på sikt att om inte den kompetensen finns 

på skolan som faktiskt ändå kan vägleda eleverna och pedagogerna runt eleven 

så tror jag att eleven tar skada för att, bara för att inkludering finns betyder det 

inte att kompetensen som inkludering kräver finns på plats. (Sasha) 

En lärare påpekade att elever kan må bra av att stundtals under skoldagen, så diskret som möjligt 

få gå iväg med andra klasskamrater för att arbeta i en mindre grupp. Men hen betonade att när 

eleven lämnar klassrummet, ska eleven göra detta tillsammans med andra klasskamrater för att 

det ska vara mindre utpekande. Detta beror på, lyfte läraren fram, att eleverna ska känna en 

grupptillhörighet även när de arbetar utanför klassrummet.  

5.3.2 Särskilda undervisningsgrupper 

Majoriteten av lärare menade att det finns både för- och nackdelar med att placera elever i 

särskilda undervisningsgrupper. Det förekom förklaringar om att särskilda 

undervisningsgrupper kan vara ett lämpligt alternativ för elever i socioemotionella svårigheter, 

om inte förutsättningar för att inkludera elever på ett bra sätt finns. 

En lärare med erfarenhet av att arbeta som lärare i en särskild undervisningsgrupp uttryckte att 

det finns en fördel med att elever i socioemotionella svårigheter får sin undervisning i en 

särskild undervisningsgrupp. Fördelen som lyftes fram var att eleverna därmed får tillgång till 

en lugnare lärmiljö när de undervisas i en mindre grupp. 

Några lärare nämnde att det kan vara gynnsamt både med inkludering och särskilda 

undervisningsgrupper för elever i socioemotionella svårigheter. En lärare nämnde att det som 

är avgörande är elevens individuella behov. En avgörande faktor för att avgöra detta i samband 

med övergången mellan förskoleklass och årskurs 1 var enligt hen att bedöma om eleven 

uppnått en viss mognad. På frågan om huruvida särskilda undervisningsgrupper skulle kunna 

gynna elever i socioemotionella svårigheter, svarade läraren: 

Ja det tror jag. Jag tror att det skulle gynna de eleverna som kanske inte har 

nått den här mognaden som jag nämnde tidigare … för att hjälpa de att komma 

upp alltså för att man ser att en av dem vill väldigt mycket, men klarar det inte 

och en har inte mognaden att vilja. Hen är väldigt fast fortfarande i det här 
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förskoleklass-tänkandet. Tänker fortfarande att allt handlar om lek. 

Skolarbetet är bara någonting som fröken tvingar mig … (Charlie) 

En lärare menade att särskilda undervisningsgrupper skulle kunna gynna elever i 

socioemotionella svårigheter. Detta eftersom hen menade att särskilda undervisningsgrupper 

minimerade risken för social exkludering. Hen framhävde att inkludering eventuellt skulle 

kunna leda till att eleverna känner ett utanförskap. Däremot nämnde en annan lärare som 

undervisat i en särskild undervisningsgrupp att eleverna kunde känna ett utanförskap. 

5.4 Analys utifrån teoretiska begrepp 

Majoriteten av lärarna uttryckte att det finns både för- och nackdelar med att inkludera elever i 

socioemotionella svårigheter, eller med att de får sin undervisning i en särskild 

undervisningsgrupp. Detta tyder på att det råder en komplexitet kring hur lärarna förhåller sig 

till inkludering och det kan talas för att det i verkligheten finns flera sätt att se på ett problem, 

vilket dilemmaperspektivet även upplyser om. Vidare tolkar jag det som att när en lärare 

framhäver att en elev ska uppnå en viss mognad innan inkludering förespråkas att hen förklarar 

socioemotionella svårigheter utifrån ett kompensatoriskt eller ett kategoriskt perspektiv. 

Därutöver tolkar jag det som att den sociala exkludering som nämndes åsyftar integrering 

istället för inkludering som framhäver att det är lärmiljön som ska anpassas till elevens 

förutsättningar istället för det motsatta. 

Några lärare talade främst för inkludering gällande elever i socioemotionella svårigheter, vilket 

tyder på att de i likhet med det relationella perspektivet främst har en positiv inställning till 

inkludering. Några lärare lyfte också fram att en lyckad inkludering av elever i socioemotionella 

svårigheter kräver förändringar i lärmiljön. Lärarna hävdade att detta kunde ske genom att göra 

extra anpassningar eller genom att eleven erhåller särskilt stöd i klassrummet. Lärarna menade 

att det även var viktigt att de får de resurser och förutsättningar som inkludering kräver. Detta 

tyder på att lärarna främst uppfattar inkludering utifrån ett relationellt eller kritiskt perspektiv. 

Det relationella perspektivet betonar som dessa lärare framhöll, att svårigheter främst uppstår i 

mötet med omgivningen och att förändringar i elevernas lärmiljö kan bidra till en lyckad 

inkludering. Även ett kritiskt perspektiv söker förklaringar till svårigheter utanför eleven. 
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5.5 Utmaningar 

5.5.1 Relationer och förhållningsätt 

Några lärare poängterade att utmaningen i arbetet som lärare för elever i socioemotionella 

svårigheter ligger i att ha tålamod. Lärarna lyfte även fram vikten av att eleverna får en 

förtroendegivande relation med lärarna. Detta menade lärarna har en påverkan på 

svårigheternas utfall och därmed vilka utmaningar de ställs inför. 

Uppfattningen att socioemotionella svårigheter kan ha sin grund i elevernas hemförhållanden 

eller i skolmiljön förekom. En lärare nämnde att det är nödvändigt att skapa en 

förtroendegivande relation med elever i socioemotionella svårigheter och att detta kräver 

mycket tålamod från lärarens sida. Vidare framförde läraren att flertalet av hens kollegor inte 

har detta tålamod, vilket resulterat i att lärare har skrikit på eleverna. 

Jag märker ju att andra kollegor bemöter de med ett annat förhållningsätt än 

vad jag gör, det vill säga väldigt strängt och att de kan skrika på dessa elever 

när tålamodet brister. Just med dessa elever har jag lyckats skapa en 

förtroendegivande relation genom att jag bemöter de på ett lugnt sätt och tar 

mig tid till att höra på deras sociala svårigheter. För jag tror att engagemang 

är minst lika viktigt som kunskap. Att man visar att man är engagerad och 

lyssnar på dem gör att man lyckas ta sig an den största utmaningen, deras 

sociala svårigheter. (Robin) 

Läraren menar att en förtroendegivande relation skapas genom att bemöta elever i 

socioemotionella svårigheter på ett lugnt sätt och att ta tid till höra på deras svårigheter, men 

att detta kan vara svårt. Därutöver menade läraren att engagemang till att lyssna på elevernas 

svårigheter kan leda till att lärare på ett bättre sätt kan ta sig an de utmaningar som 

socioemotionella svårigheter medför.  

En lärare, som undervisar elever i en särskild undervisningsgrupp tyckte inte att det förekommer 

några större utmaningar i hens arbete med elever i socioemotionella svårigheter. Den största 

utmaningen har varit att etablera en god kontakt med vårdnadshavarna. Däremot framhäver 

läraren att den största utmaningen eleverna möter är andra lärares förhållningssätt.  
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Alltså just nu så är det de andra lärarnas förhållningssätt till dem. Det är den 

största utmaningen … Det här är svåra barn. Alltså det är svåra elever. De mår 

inte bra. De är utåtagerande. De kan inte hantera frustration. De kan inte 

hantera sig själva. De har jättestora socioemotionella problem. Men … de har 

ju inte det när de är i vår lilla grupp. Då har de inte det. (Lee) 

5.5.2 Tidsaspekten och anpassningar 

En majoritet av respondenterna uttryckte att utmaningar som uppstår i arbetet med elever i 

socioemotionella svårigheter är relaterade till de anpassningar som behöver göras. Lärarna 

uppfattar det som utmanande när det är flertalet anpassningar som krävs för att hjälpa en eller 

flera elever i socioemotionella svårigheter. Detta samtidigt som undervisning och eventuella 

anpassningar även behövs för övriga elever. Flertalet av de intervjuade lärarna känner sig 

utlämnade att hantera dessa utmaningar ensamma.  Det förekom förklaringar som lyfter fram 

att den största utmaningen består i att försöka anpassa undervisningen för samtliga elever. Vissa 

lärare menade att elever i socioemotionella svårigheter behöver stöd med att förstå sociala 

koder, kroppsspråk samt förståelse för andra elevers vilja. Några lärare menade att 

utmaningarna kunde bestå av att hantera konflikter när eleverna har slagits eller har sagt elaka 

eller negativa saker mot både elever och lärare. En lärare menade att de utmaningar elever i 

socioemotionella svårigheter främst stöter på är att de ofta blir missförstådda eller att de inte tar 

kontakt med andra personer på ett lämpligt sätt. Uppfattningen om att en anpassad undervisning 

skulle kunna stödja eleverna med detta framkom. En lärare framhävde att hen undervisade om 

känslor i klassen. Detta genom att tala om att ilska är ett uttryck för att vilja förändra något och 

förmedlade med olika handlingsalternativ, vilket har skett genom exempelvis teater. 

En lärare nämnde att det är utmanande att arbeta med elever i socioemotionella svårigheter när 

hen är själv i klassrummet. Vidare framför läraren en oro gällande hur hen ska hinna hjälpa 

eleverna och avstyra konflikter innan de eskalerar.  Även en annan lärare poängterade att små 

konflikter snabbt kan bli större. Läraren påpekar därutöver att varje dag är en utmaning och att 

ingen dag är den andre lik. Läraren framhåller att hen kan ha planerat för att dagen ska gå på 

ett visst sätt, men slutar på ett helt annat vis.  
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5.6 Analys utifrån teoretiska begrepp 

Några lärare framhöll att utmaningen i arbetet som lärare för elever i socioemotionella 

svårigheter består i att ha tålamod samt att skapa en förtroendegivande relation. Detta menar 

lärarna kan bidra till att på lång sikt kunna bemöta svårigheter och utmaningar på ett bättre sätt. 

Det tyder på ett synsätt som grundar sig i ett relationellt perspektiv. Ett perspektiv som beaktar 

samspelet och interaktionens betydelse samt eftersträvar att tillämpa insatser för att undanröja 

hinder och svårigheter som ger effekt på lång sikt.  

En majoritet av respondenterna uttryckte att den främsta utmaningen består i att det är svårt att 

hinna hjälpa elever i socioemotionella svårigheter och samtidigt anpassa undervisningen till 

deras behov parallellt med övriga elever. Utifrån att lärarna strävar efter att anpassa miljön för 

samtliga elever och eleverna i socioemotionella svårigheter drar jag slutsatsen att lärarna intagit 

ett kritiskt eller ett relationellt perspektiv när de beskriver utmaningar. Detta eftersom 

perspektiven lägger vikt på att det är skolans uppdrag att bidra med en god lärmiljö för samtliga 

elever.  Men deras uttalanden sammanfaller väl med dilemmaperspektivet. Perspektivet 

understryker den komplexitet som finns när skolan förväntas ge alla elever likartade kunskaper 

samtidigt som hänsyn ska tas till elevernas individuella behov. 

En lärare menade att utmaningarna främst bestod i att hantera konflikter som uppstått. Det har 

bidragit till att hen har anpassat sin undervisning. Det framkom att hen lägger tonvikt på att 

arbeta med känslor i klassen på grund av konflikterna. Hen undervisar om känslor genom att 

spela teater, för att utöka elevernas förståelse för hur de kan handla i olika situationer på ett mer 

konstruktivt vis. Genom att det fokuseras på att anpassa de pedagogiska metoderna utefter 

behoven och därmed bidra till en förändrad lärmiljö för samtliga elever utan marginaliserande 

insatser tyder på att läraren sökt lösningar utifrån ett kritiskt perspektiv. 

5.7 Förväntningar på specialpedagogen 

5.7.1 Samtal 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de erhåller eller hade önskat erhålla stöd från 

specialpedagog genom någon form av samtal i arbetet med elever i socioemotionella 

svårigheter.  
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Det framkom förklaringar om att det hade underlättat om det hade varit möjligt att bolla 

pedagogiska frågor med specialpedagogen i större utsträckning. En lärare uttryckte att det stöd 

som hen har fått av specialpedagogen i sitt arbete gällande socioemotionella svårigheter bestod 

av handledning. En lärare framförde, att i arbetet med elever i socioemotionella svårigheter, 

finns specialpedagogen tillgänglig när hen önskar att prata om elevernas pedagogiska 

utveckling. Däremot så menar läraren att hen vänder sig till kuratorn när svårigheterna är av 

emotionell karaktär. Därutöver nämnde läraren att det för närvarande inte önskas något 

ytterligare stöd ifrån specialpedagogen gällande elever i socioemotionella svårigheter.  

En lärare berättar att det stöd som hen erhåller från specialpedagogen gällande elever i 

socioemotionella svårigheter främst består av handledning och att samtal sker dagligen. Dessa 

samtal sker dock, i mån av tid och är ej planerade möten. Några lärare uttrycker att de får 

handledning kring sitt arbete med elever i socioemotionella svårigheter samt att 

specialpedagogen kan komma ut, observera och därefter ge råd till läraren om hur hen kan agera 

annorlunda och bemöta eleverna. En lärare uttryckte också önskemål om att specialpedagogen 

skulle ansvara för fortbildning gällande området konflikthantering. En av respondenterna 

nämnde däremot att de inte fanns någon specialpedagog på skolan. Men det stöd läraren 

framhävde att hen hade velat ha, var att specialpedagogen skulle komma på klassrumsbesök för 

att observera eleverna och därefter ge stöd. En lärare nämnde att skolans specialpedagog kunde 

vara involverad i arbetet med elever som har en orolig familjesituation. Vidare framhöll läraren 

att specialpedagogen finns tillgänglig för att bolla tankar och idéer med lärarna kring detta.  

5.7.2 Avlastning och dokumentation 

Några av lärarna uttryckte att specialpedagogen kunde vara behjälplig genom att direkt arbeta 

med elever i socioemotionella svårigheter och därmed minska trycket på lärarna. Detta framgår 

när en av lärarna uttrycker ett önskemål om att specialpedagogen ska ta ut elever som är i 

socioemotionella svårigheter.  En lärare nämnde att hen inte nödvändigtvis menar att 

specialpedagogen ska arbeta med elever i socioemotionella svårigheter utanför klassrummet, 

utan det skulle även underlätta med specialpedagogens stöd i klassrummet. Hen poängterar att 

det vore skönt med ytterligare en person med specifik kompetens som kunde vara behjälplig i 

arbetet med elever i socioemotionella svårigheter. 
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Nej, de kan sitta med i klassrum också, då blir det mer liksom ett 

tvålärarsystem och det skulle vara fantastiskt. Bara det att man hade fått två 

händer till och en person till som faktiskt är utbildad inom vissa kategorier 

liksom. (Sasha) 

Därutöver framförde en lärare att specialpedagogen visserligen arbetar med elever som har 

svårigheter i vissa skolämnen, men inte specifikt med elever som är i socioemotionella 

svårigheter. Vidare framkom det att en lärare fick hjälp av specialpedagogen med att skriva 

olika dokument.  

5.8 Analys utifrån teoretiska begrepp 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de erhåller eller hade önskat erhålla stöd från 

specialpedagog genom någon form av samtal, i deras arbete med elever i socioemotionella 

svårigheter. Detta tyder på att de förväntningar som finns på specialpedagogen, att ge stöd 

genom samtal har sin utgångspunkt i antingen det kategoriska eller det relationella perspektivet, 

beroende på om det är kortsiktiga eller långsiktiga lösningar som efterfrågas. Ett relationellt 

perspektiv eftersträvar långsiktiga lösningar. Ett relationellt perspektiv blir svårt att motivera 

vid situationer där mer akuta åtgärder efterfrågas. Utifrån detta drar jag slutsatsen att lärarnas 

förväntningar av specialpedagogen utgår ifrån ett kategoriskt perspektiv om det är ett samtal 

som efterfrågas i form av råd för att åtgärda akuta problem. Däremot tolkar jag det som att 

lärarens förväntningar på specialpedagogen utgår ifrån ett relationellt perspektiv om det är 

samtal som leder till långsiktiga lösningar som eftersträvas. Exempelvis kan samtal i form av 

handledning eller fortbildning bidra till att förändra lärares förhållningsätt. 

Några av lärarna uttryckte en önskan om att specialpedagogen skulle vara behjälplig genom att 

arbeta med elever i socioemotionella svårigheter utanför klassrummet. Det kritiska perspektivet 

förhåller sig negativt till ett sådant önskemål eftersom det antas leda till sociala kategoriseringar 

som kan uppfattas som kränkande. Jag drar även slutsatsen att stödet i samband med 

dokumentationsarbetet möjliggör för att diskussioner sker mellan specialpedagog och lärare. 

Exempelvis kan det, i linje med dilemmaperspektivet, resoneras kring svårigheten i att bemöta 

alla elevers olikheter. 
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5.9 Sammanfattning och slutsatser 

Lärarna uppfattade socioemotionella svårigheter huvudsakligen utifrån ett relationellt eller ett 

kritiskt perspektiv då förklaringar till socioemotionella svårigheter främst söktes i omgivande 

faktorer. Dock uteslöts inte förklaringar som kan anknytas till det kategoriska perspektivet av 

lärarna. Det klargjordes genom utsagor om att elevens tillkortakommanden bidrog till 

svårigheterna. Elever i socioemotionella svårigheter beskrevs av lärarna som introverta eller 

utåtagerande. Detta eftersom majoriteten av lärarna inte förhöll sig enbart för eller emot 

inkludering av elever i socioemotionella svårigheter och faktorer som beaktades var elevens 

individuella behov och de förutsättningar som fanns för inkludering. Lärarna framhävde ett mer 

positivt förhållningsätt till att inkludera elever i socioemotionella svårigheter om rätt 

förutsättningar till att genomföra inkludering erhölls.  

Lärarna framhävde att den främsta utmaningen var svårigheten att avsätta tid till att hjälpa 

elever i socioemotionella svårigheter och anpassa undervisningen till deras behov parallellt med 

övriga elever. I arbetet med elever i socioemotionella svårigheter förväntade sig lärarna stöd 

från specialpedagogen genom olika former av samtal. Samtalen kunde åsyfta kortsiktiga eller 

långsiktiga lösningar. Detta beroende på vilken form av stöd som efterfrågades. Men 

specialpedagogen förväntades även vara behjälplig genom ett mer direkt arbete med elever i 

socioemotionella svårigheter för att minska belastningen på lärarna.  

Sammantaget drar jag slutsatsen att vardagen är komplex för både specialpedagoger och lärare 

i arbetet med elever i socioemotionella svårigheter och att förklaringar till svårigheter kan ha 

sin grund i flera perspektiv. Det förväntas både proaktiva och åtgärdande stödinsatser med 

utgångspunkt i olika perspektiv från specialpedagogens sida för att hjälpa elever och lärare. 

Men eftersom det förekom flertalet förklaringar som sammanbinder socioemotionella 

svårigheter som personliga egenskaper hos eleverna, drar jag även slutsatsen att det är ytterst 

viktigt för specialpedagoger att förmedla lärmiljöns betydelse i samband med ett sådant 

förhållningsätt. 
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6 Diskussion 

Diskussionen som följer framhäver för- och nackdelar gällande arbetets metod och 

tillvägagångsätt. Resultatdiskussionen som presenteras har tematiserats utifrån uppsatsens 

frågeställningar och har sin utgångspunkt i den litteratur och tidigare forskning som denna 

uppsats redogjort för. Varje tema kommer behandla specialpedagogens roll i frågan. Därefter 

följer förslag på vidare forskning och kapitlet avslutas med specialpedagogiska implikationer 

och slutord.  

6.1 Metoddiskussion 

Fördelen med att ha använt sig av kvalitativa intervjuer har varit att det bidragit till en ökad 

förståelse för respondenternas tankar och uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom 

att semistrukturerade intervjuer har genomförts har det varit möjligt att ställa följdfrågor när så 

ansetts behövligt (Bryman, 2011). Detta tillvägagångsätt, som möjliggör att följdfrågor ställs, 

har bidragit till att en ökad förståelse för respondenternas tankar har uppnått. Nackdelen har 

däremot varit att det tagit mycket tid i anspråk till att genomföra och transkribera intervjuerna. 

Det kan utifrån denna aspekt uppges ha varit mer tidseffektivt att genomföra en gruppintervju 

(Bjørndal, 2005). Detta alternativ har övervägts men på grund av rådande pandemi har detta 

alternativ exkluderats.  

Genom att ha använt mig av telefonintervjuer samt röstsamtal via Skype, har det bidragit till en 

möjlighet att intervjua individer som bor i en annan kommun. Men detta tillvägagångssätt kan 

även ha bidragit till att fler personer har ställt upp på att intervjuas. Det kan hävdas att 

intervjuerna via telefon- och röstsamtal bidragit till att respondenterna vågat öppna upp sig mer 

än vad de hade gjort i samband med ett personligt möte (Bryman, 2011). Nackdelen har dock 

varit att respondentens kroppsspråk under intervjun inte varit synligt för mig. Det medför att 

eventuella ansiktsuttryck som exempelvis uttrycker obehag, förvirring eller osäkerhet har gått 

förlorade under intervjun. Möjligen hade personliga intervjuer eliminerat hinder av detta slag 

(Bryman, 2011). Genom att ha spelat in ljudet kunde svaren gås igenom ett flertal gånger och 

bidrog till att jag kunde vara mer närvarande i samtalet (Kvale & Brinkmann, 2014). Däremot 

kan det uppstå hinder när bandspelare används. Det blev dock inte påtagligt för min del. Hinder 

skulle kunna vara att ljud från omgivningen, eller tekniska begränsningar försämrade 

inspelningens kvalitét (Bryman, 2011).  
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Efter intervjuerna funderade jag på om respondenterna svarade obehindrat på frågorna, 

eftersom de ingår i min yrkesmässiga bekantskapskrets. Det kan anses vara lättare att öppna 

upp sig för någon man inte känner eller umgås med (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & 

Wängnerud, 2017). Med hänsyn till att det togs kontakt med personer som ingår i min 

yrkesmässiga bekantskapskrets och inte min privata, bedömdes det att en sådan begränsad 

relation inte skulle ha någon större inverkan på hur ärliga svar som skulle förmedlas. Vidare 

beaktades att intervjuerna via telefon- eller röstsamtal, skulle underlätta för respondenterna att 

öppna upp sig (Bryman, 2011). Därmed uppskattades det att en eventuell påverkan skulle 

kompenseras. 

Det har under uppsatsskrivandets gång beaktats att en fullständig objektivitet inte kan uppnås 

inom kvalitativ forskning. Men för att uppnå en hög grad av objektivitet har det eftersträvats 

och gjorts försök till att inte låta personliga värderingar påverka undersökningen genom att 

ständigt beakta detta under undersökningsprocessen (Bryman, 2011). 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Uppfattning om socioemotionella svårigheter 

Hur begreppet socioemotionella svårigheter definieras varierar bland forskare och 

yrkesverksamma lärare, vilket Larsson (2008) problematiserar i sin avhandling. Gidlund (2018) 

använder sig av begreppet beteendeproblem som ersättning för begreppet EBD som inte har en 

direkt motsvarighet inom en svensk kontext. EBD är däremot en beteckning som används av 

Almqvist m.fl. (2015)  som de menar hänvisar till elever med socioemotionella svårigheter eller 

beteendemässiga problem.  Utifrån begreppens otydlighet drar jag slutsatsen att det har påverkat 

lärarna i undersökningen gällande hur de resonerar när de talar om socioemotionella 

svårigheter. Det förekom förklaringar som beskrev socioemotionella svårigheter som 

situationsbundet och hänsyn togs till lärmiljön och relationella aspekter. En lärare framförde 

exempelvis att socioemotionella svårigheter uppstår i förhållande till rådande normer. Broberg 

m.fl. (2015) lyfter fram att barn som har svårt att följa normer tenderar att bli avvisade eller 

utfrysta. Men det förekom även ett mer individualiserat synsätt på socioemotionella svårigheter 

där förklaringar som hemförhållanden, personlig mognad eller neuropsykiatriska svårigheter 

angavs som orsaker (Emanuelsson m.fl., 2001; Gerrbo, 2012; Persson, 1998).  
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Lärarna framförde olika kännetecken som karakteriserade elever i socioemotionella svårigheter 

och sammanfattningsvis mynnade beskrivningar ut i att elever antingen var utåtagerande eller 

introverta, vilket är i linje med hur Nordahl m.fl. (2007) framförde att beteendeproblem yttrar 

sig. Nämligen genom att ett externaliserat beteende eller internaliserat beteende uppvisas. 

Respondenterna framförde flertalet beteendemässiga problem och spekulerade i vad dessa 

kunde bero på. Vissa lärare påpekade att elever med en neuropsykiatrisk svårighet, som 

uppvisade svårigheter av social eller emotionell karaktär, gjorde detta till följd av sin diagnos. 

Lärarnas uttalande kan hävdas stå i kontrast mot det synsätt som Nilholm (2005, 2007, 2012) 

framhävde, vilket består i att det existerar en skillnad mellan neuropsykiatriska svårigheter 

kontra socioemotionella svårigheter beroende på hur svårigheterna förklaras. Nilholm menar 

att neuropsykiatriska svårigheter har uppstått ur en medicinsk diskurs där förklaringar till 

uppstådda problem till stor del anknyts till genetiska faktorer, medan socioemotionella 

svårigheter i större utsträckning förklarar svårigheter i förhållande till omgivningen. Däremot 

tolkar jag att lärarnas utsagor motsvarar Carlsson Kendall (2015) påstående om att sociala och 

emotionella svårigheter även kan uppstå för elever med neuropsykiatriska svårigheter. Men 

lärarna förklarade även socioemotionella svårigheter utifrån omgivande faktorer. Detta tyder 

på att det för specialpedagogen blir betydelsefullt att tillämpa proaktiva insatser som reformerar 

elevernas lärmiljö, vilket Nordahl m.fl. (2007) framhåller som betydelsefullt. 

6.2.2 Inkludering och elever i socioemotionella svårigheter 

Större delen av lärarna framförde både positiva aspekter och negativa aspekter när de förklarade 

hur de förhöll sig till inkludering av elever i socioemotionella svårigheter. Detta resultat står i 

kontrast mot Gidlunds (2018) studie som påvisade att lärarna i den undersökningen 

huvudsakligen var negativt inställda till tanken av att inkludera elever i socioemotionella 

svårigheter.  En majoritet av lärarna framförde att elever i socioemotionella svårigheter, genom 

att inkluderas, kunde upplevde en gemenskap. Detta i kontrast mot en placering i en särskild 

undervisningsgrupp. Ahlberg (2013) nämner att inkludering syftar till att skapa gemenskap och 

delaktighet för samtliga elever. 

Malmqvist (2016) lyfte genom sin studie fram att skolpersonal kan ha en positiv inverkan på 

elever som uppvisar EBD. En påverkansfaktor är huruvida lärare ser på dessa elever som elever 

i svårigheter istället för med svårigheter. Detta kan jämföras med att några lärare framhöll i 

huvudsak en positiv inställning till inkludering av elever i socioemotionella svårigheter. Detta 
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förstärker min bild av att dessa lärare främst bedömde att eleverna var i socioemotionella 

svårigheter, istället för med socioemotionella svårigheter. Men också för att lärarna gör 

anpassningar utefter de hinder som eleverna möter, eftersom lärarna anser att omgivande 

faktorer har betydelse för hur svårigheterna ter sig. Detta kan jämföras med Ahlbergs (2013) 

framhållande om att inkludering innebär mer än enbart integration av elever. Hänsyn måste 

även tas till att elever kan ha olika behov. Ahlberg poängterar även att det krävs av skolan att 

lärmiljön organiseras och anpassas efter elevernas olika förutsättningar. Därmed blir det 

betydelsefullt att specialpedagoger hjälper lärare med att utveckla och anpassa lärmiljön genom 

förändringar på individ-, grupp- samt organisationsnivå (Skolinspektionen, 2012).   

En lärare framhävde en nackdel med att placera elever i socioemotionella svårigheter i en 

särskild undervisningsgrupp. Läraren menade att eleverna kunde känna ett utanförskap. En 

sådan hållning är i linje med vad Karlssons (2012) studie påvisade. Studien påvisade att ett 

sådant ingripande bidrar till att eleverna kategoriserar sig själva som problematiska och 

tillskriver sig själva ansvar för de svårigheter som uppstår. Vissa lärare framhöll att det kan 

gynna elever i socioemotionella svårigheter att bli placerade i en särskild undervisningsgrupp. 

Lärarna menade att de ofta saknade goda förutsättningar att inkludera eleverna på ett bra sätt. 

Vidare framhöll de att en särskild undervisningsgrupp skulle kunna leda till att eleverna erhåller 

en lugnare lärmiljö. I ett sådant dilemma kan en specialpedagoger vara behjälpliga genom att 

utveckla skolans psykosociala miljö (SOU 2000:19).  Specialpedagoger kan i dessa fall 

eliminera hinder som uppstått i skolan, genom att utveckla verksamhetens lärmiljö (Ahlberg, 

2013). Men specialpedagoger kan också påverka hur skolans resurser fördelas 

(Skolinspektionen, 2012). En lärare som undervisar en särskild undervisningsgrupp nämnde att 

eleverna inte uppvisade socioemotionella svårigheter under hens lektioner. Detta resultat 

betonar lärmiljöns betydelse och den relation som förekommer mellan elever och lärare. Men 

resultatet tyder också på att hur lärarna bemöter eleverna påverkar de socioemotionella 

svårigheternas utfall. Johannessen (1997) belyser denna aspekt genom att påpeka att negativa 

reaktioner från omgivningen kan bidra till att de svårigheter som elever i socioemotionella 

svårigheter möter förstärks. Därmed är relationskompetens särskilt viktigt i mötet med elever 

som uppvisar svårigheter med beteende. Till följd blir det angeläget att etablera en god kontakt, 

vilket bidrar till en ökad möjlighet för eleverna att uppnå lärande och delaktighet (Jakobsson & 

Nilsson, 2011; Killén, 2008). Jag drar slutsatsen att relationskompetens är en möjlig förklaring 
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till varför läraren i den särskilda undervisningsgruppen inte uppfattar dessa svårigheter i 

samband med hens lektioner, i kontrast till den uppfattning som finns hos hens kollegor. 

6.2.3 Utmaningar  

En majoritet av lärarna menade att den största utmaningen bestod i att hinna hjälpa elever i 

socioemotionella svårigheter och anpassa undervisningen utifrån deras behov och samtidigt 

hjälpa andra elever i klassen. Stödet kunde bestå i att eleverna behövde hjälp med att förstå 

sociala koder, kroppsspråk samt visa förståelse för klasskamraternas vilja. Men i detta tolkar 

jag det som att specialpedagogens roll blir betydande, eftersom det i uppdraget ingår att kunna 

identifiera svårigheter av detta slag (Ahlberg, 2013). Genom att lärare samarbetar med 

specialpedagoger ökar möjligheten till att ett förebyggande arbete implementeras. Detta 

eftersom ökad förståelse bland pedagoger, om vilka riskfaktorer som influerar utvecklingen av 

beteendeproblem, bidrar till att ett mer effektivt preventivt arbete genomförs (Nordahl m.fl., 

2007). Främjande insatser på generell nivå hjälper elever i socioemotionella svårigheter och de 

elever som inte uppvisat några svårigheter (Hylander & Guvå, 2017).  Därmed drar jag 

slutsatsen att hur lärarna upplever sin situation påverkas av hur väl skolan har arbetat med att 

implementera främjande och förebyggande insatser utifrån ett salutogent eller patogent 

perspektiv (Antonovsky, 2005; Hylander & Guvå, 2017). 

Några lärare framhävde att elever i socioemotionella svårigheter hamnade i konflikter och hade 

svårt att förstå andra elevers perspektiv. Svårigheter av detta slag kan leda till att elever i 

socioemotionella svårigheter blir utfrysta eftersom de omedvetet kanske sårar andra elever 

(Johannessen, 1997; Kinge, 2000). I samband med situationer där lärare känner sig bekymrade 

eller otillräckliga kan specialpedagogen finnas där som ett stöd.  En statlig offentlig utredning 

(SOU 2000:19) betonar att specialpedagogen kan hjälpa lärare att möta alla de fysiska, psykiska 

eller emotionella svårigheter som uppstår för eleven. Vidare påpekar utredningen på att 

specialpedagoger har kunskap om elevernas mående och om hur skolans psykosociala miljö 

kan utvecklas. Hur många elever som hamnar i svårigheter har ett samband med hur väl 

anpassad lärmiljön är utefter elevernas behov (SOU 2000:19).  Resultatet visade dock att ett 

samarbete mellan lärare och specialpedagog gällande dessa utmaningar inte alltid förekommer 

gällande frågor av emotionell karaktär. Göransson m.fl. (2015) påpekar att det är vanligt att 

specialpedagoger samarbetar med skolkuratorer. Detta tolkar jag som särskilt viktigt då 
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svårigheter av emotionell karaktär kan inverka på elevens självbild och därmed även på den 

pedagogiska progressionen (Ahlberg, 2013; Carlsson Kendall, 2015).  

Några lärare framförde det som utmanade att ha tålamod samt att skapa en förtroendegivande 

relation med elever i socioemotionella svårigheter. De eftersträvade att skapa en 

förtroendegivande relation för att på lång sikt kunna bemöta uppstådda svårigheter av social 

och emotionell karaktär på ett bättre sätt. En förståelse hos lärare för elevernas svårigheter och 

en god kontakt kan bidra till en gynnsam utveckling (Jakobsson & Nilsson, 2011; Killén, 2008). 

Lärarna framhävde vikten av att ta sig tid till att lyssna på elevernas svårigheter för att kunna 

skapa en förtroendegivande relation. Fovet (2009) belyser också vikten av relationer genom att 

påpeka att humor i klassrummet kan leda till att insatser tas emot bättre av elever i 

socioemotionella svårigheter. I kontrast mot ett gott relationsarbete menar Gadour (2006) att 

fysiska bestraffningar som tilldelats av lärare till elever med EBD, i libyska skolor, har bidragit 

till en förvärrad situation.  Resultatet visade att en av respondenternas kollegor hade skrikit på 

elever, vilket jag tolkar kan ge en sådan negativ effekt som Gadour (2006) framhävde. Killén 

(2008) påpekar dock att det finns möjlighet till att vara en ledare utan att samtidigt vara 

avvisande. Detta tyder på att det är särskilt viktigt att lärare har långsiktiga mål och arbetar 

tålmodigt i deras strävan att uppnå en god relation med elever i socioemotionella svårigheter.  

6.2.4 Förväntningar på specialpedagogen 

Det som alla respondenter hade gemensamt var att de önskade att få eller fick stöd av en 

specialpedagog genom samtal i arbetet med elever i socioemotionella svårigheter. En sådan 

förväntan överensstämmer med de förmågor specialpedagogen ska ha förvärvat enlig sin 

examensordning (SFS 2017:1111). Nordahl m.fl.  (2007) påvisar att proaktiva insatser för barn 

med beteendeproblem är viktiga, samtidigt som de förespråkar för en balans mellan proaktiva 

insatser och åtgärdande insatser. Utifrån resultatet framkom det att lärarna önskade att samtalen 

tillhandahölls genom rådgivning, handledning eller genom fortbildning. Bladini (2004) 

poängterar att det går att framkalla förändringar genom samtal. Hon menar att förändringar kan 

uppnås genom rådgivning för att lösa ett akut problem. Vidare påpekar hon att handledning kan 

bidra till att den som blir handledd vinner insikter som leder till ett annat förhållningsätt. 

Specialpedagogen kan därmed behöva fördela sin tid till att genomföra samtal i proaktivt syfte 

eller åt samtal som åsyftar mer åtgärdande insatser (Hylander & Guvå, 2017). Detta kan hävdas 
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vara en utmaning eftersom skolor idag domineras av ett synsätt hos skolpersonal där svårigheter 

förklaras utifrån brister hos eleverna (Nilholm, 2012).  

Det förekom också önskemål från lärare om att specialpedagogen skulle hjälpa elever i 

socioemotionella svårigheter utanför klassrummet. Att plocka ut ett antal elever för att arbeta 

med dessa i en mindre grupp eller enskilt är en vanlig arbetsuppgift för specialpedagoger 

(Göransson m.fl., 2015). Ett av flera kännetecken för elever i socioemotionella svårigheter är 

koncentrationssvårigheter (Johannessen, 1997). Därmed tolkar jag det som att elever med 

koncentrationssvårigheter får möjlighet att arbeta i en lugnare lärmiljö när de undervisas i en 

mindre grupp. En lugnare lärmiljö kan bidra till att eleverna inte tappar fokus eller distraheras 

lika lätt (Carlsson Kendall; Kutscher m.fl., 2016).  

En elev kan ha förmågan att vara koncentrerarad och samtidigt välja att inte vara koncentrerad, 

på grund av ointresse. Likväl som ett intresse för undervisning eller tv-spel kan leda till att ett 

ökat fokus uppvisas, vilket är vanligt för barn med ADHD (Johannessen, 1997; Carlsson 

Kendall, 2015). Dessa aspekter tolkar jag som viktiga för specialpedagogen att tänka på, utifall 

det skulle ingå i hens arbetsuppgift att undervisa elever i socioemotionella svårigheter, enskilt 

eller i en mindre grupp. Vidare kan dessa aspekter vara betydelsefulla för specialpedagoger att 

ha i åtanke när de handleder lärare gällande elever i socioemotionella svårigheter. 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Jag uppskattar att det finns ett behov av att undersöka specialpedagogens roll i relation till 

elever i socioemotionella svårigheter ytterligare. Förslag på vidare forskning är att undersöka 

och synliggöra hur elever i socioemotionella svårigheter får specialpedagogiskt stöd i skolan. 

Detta kan bidra till en utökad förståelse hos yrkesverksamma specialpedagoger kring hur 

eleverna själva uppfattar den hjälp som erbjuds i grundskolan.  

Ett annat förslag på vidare forskning är att utforska om specialpedagogers arbetar medvetet och 

systematiskt för att ge riktat stöd till elever i socioemotionella svårigheter. Men därutöver vore 

det enligt min mening även intressant att undersöka om skillnader i de specialpedagogiska 

insatser som tillämpas, för att hjälpa elever i socioemotionella svårigheter, varierar mellan 

skolor med olika socioekonomiska förutsättningar.   
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6.4 Specialpedagogiska implikationer och slutord  

Flertalet lärare uppfattade och förklarade socioemotionella svårigheter genom att ta hänsyn till 

omgivande faktorer även om individrelaterade förklaringar förekom. Detta i kontrast till min 

egen erfarenhet av att lärare förhåller sig till socioemotionella svårigheter utifrån ett 

individualiserat synsätt. Majoriteten av lärarna uttryckte att det finns både positiva och negativa 

aspekter med att inkludera elever i socioemotionella svårigheter eller med att placera de i en 

särskild undervisningsgrupp. Några lärare förhölls sig främst positivt till att inkludera elever i 

socioemotionella svårigheter. Däremot förmedlade ingen lärare placering i särskild 

undervisningsgrupp som det enda fördelaktiga alternativet för elever i socioemotionella 

svårigheter. Det framkom att lärarna tyckte det var utmanande med att hinna hjälpa elever i 

socioemotionella svårigheter, samtidigt som andra elever i klassen behövde stöd. Vissa lärare 

upplevde det även som utmanande med att bibehålla tålamod, hantera konflikter samt skapa 

förtroendegivande relationer.  Samtliga lärare nämnde att de ville ha stöd ifrån 

specialpedagogen genom samtal, i deras arbete med elever i socioemotionella svårigheter. 

Några lärare uttryckte även önskemål om att specialpedagogen stundtals skulle hjälpa elever i 

socioemotionella svårigheter utanför klassrummet. Det framkom även att flera lärare skulle 

ställa sig mer positiva till att inkludera elever i socioemotionella svårigheter, om de erhöll bättre 

förutsättningar till att genomföra inkludering. 

Resultatet från denna uppsats kan bidra till att framhäva betydelsen av att specialpedagoger 

använder samtal som ett redskap för att stödja elever i socioemotionella svårigheter. Detta 

eftersom en sådan förväntan framträdde tydligt från respondenterna. Förhoppningen är att bidra 

med ökad förståelse för att den samtalsform som önskas är beroende av huruvida det är 

åtgärdande eller proaktiva insatser som lärare efterfrågar. Men de tankar och erfarenheter som 

har uttryckts av respondenterna kan bidra till en ökad insikt i vilka utmaningar som lärare möter. 

En sådan insikt medför möjligen till att specialpedagogen på ett bättre sätt kan hjälpa lärarna 

när de känner sig otillräckliga i arbetet med elever i socioemotionella svårigheter. Därutöver 

kan denna uppsats medverka till att kasta ljus på den komplexa verklighet som lärare möter. 

Förhoppningsvis medför denna uppsats även en ökad förståelse för att lärares frustrationer inte 

nödvändigtvis innebär att de skuldbelägger eleverna för de svårigheter som uppstår. Dock när 

det sker blir det särskilt viktigt för specialpedagogen att förmedla lärmiljöns betydelse.  
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17/03-2020 

Missivbrev 

Hej! Jag heter Behzad Habibi. Jag studerar för närvarande specialpedagogsprogrammet på 

Högskolan Kristianstad och planerar att ta min examen i början av juni månad, år 2020.  

Jag planerar att skriva ett självständigt arbete, med en kvalitativ ansats Studien som ska 

genomföras kommer att fokusera på vilka strategier som används av skolor för att hjälpa elever 

som är i socioemotionella svårigheter och hur specialpedagoger utifrån sin roll hjälper dessa 

elever. Därmed är era tankar samt erfarenheter intressanta att ta del av och er medverkan 

kommer vara uppskattad. Min tanke är att genomföra intervjuer och dessa kommer att, med ert 

godkännande, spelas in samt transkriberas. Intervjun kan även komma att genomföras via e-

post.  

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Mitt självständiga arbete kommer att utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

genom att: 

- Varje deltagare kommer att ha rätt och möjlighet till att avbryta sin medverkan när som 

helst, utan några negativa konsekvenser. 

- Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och ges möjlighet att 

avböja sin medverkan i studien. 

- Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

- Insamlat material kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att 

förstöras när denna är examinerad. 

De forskningsetiska principerna går att finna via följande länk: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Studentens namn: Behzad Habibi 

 

………………………………………………… 

Kontaktuppgifter: 

Telefonnummer:  

E-mailadress:  

 

Ansvarig lärare/handledare: Annette Byström 

 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till…… ……………..senast den…………………. 

 

 

. 
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Bilaga 2 (Intervjuguide)  

Respondenten 

 Vilken utbildning har du och hur länge har du arbetet som lärare? 

 Är du mentor för någon klass? 

 Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

Beskrivning 

 Vad menas med socioemotionella svårigheter? 

 Har du stött på elever i socioemotionella svårigheter i ditt arbete som lärare? 

 Hur har du märkt av detta? 

Inkludering 

 Vad innebär inkludering för dig? 

 Anser du att elever i socioemotionella svårigheter mår bra av att inkluderas? 

 Tror du att särskilda undervisningsgrupper gynnar dessa elever? 

 Har de elever i socioemotionella svårigheter som du för närvarande arbetar med något 

åtgärdsprogram? Om ja, vilka insatser har skolan tillämpat? 

Utmaningar 

 Vilka är de vanligaste svårigheterna dessa elever stöter på, enligt dig? 

 Kan du beskriva dessa situationer? 

 Vilka utmaningar har du stött på i ditt arbete med dessa elever? 

 Är det mest utmanande med elever som är introverta eller utagerande? 

 Hur bemöter man elever som är introverta bäst? 

 Hur bemöter man elever som är utagerande bäst? 

Specialpedagogen 

 Enligt din kännedom, vilka arbetsuppgifter har specialpedagogen på er skola? 

 Vilket stöd får du av skolans specialpedagog i arbetet med dessa elever? 

 Vilket stöd önskar du att du hade fått? 

 Vet skolans specialpedagog om vilket stöd ni önskar? 

 Om inte önskat stöd erhållits av specialpedagogen, har det förklarats av hen varför? 
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