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ABSTRACT 

Alla pedagoger oavsett yrkestillhörighet, stadie eller skolform har någon gång 

mött problemskapande beteende.  Pedagogernas upplevelse, attityd och 

värderingar av problemskapande beteende påverkar inte sällan bemötande, 

relationen samt strategier vilket kan avgöra hur väl en elev kommer att lyckas 

eller inte i skolan. Syftet med föreliggande studie är att kartlägga och synliggöra 

pedagogernas upplevelser av problemskapande beteende, bemötande samt 

strategier i grundskolan samt träningsskolan. Frågeställningar jag vill ha svar på i 

arbetet är: Vad är ett problemskapande beteende? Hur upplever pedagogerna 

problemskapande beteende? Hur tänker pedagogerna om strategier samt 

bemötande av problemskapande beteende? Vilka hinder och möjligheter upplever 

pedagogerna vid arbete med problemskapande beteende? Studien är kvalitativ och 

har en fenomenologisk ansats, vilket ger möjlighet att erhålla informanternas 

subjektiva åsikter om deras verklighet, förstå hur pedagogerna ser på 

problemskapande beteende, vad det innebär för dem och vad de tolkar in i detta. 

Fokus är att hitta mönster i pedagogernas uppfattningar om problemskapande 

beteende och undersökningsmetoden som valts är intervjuer. En kvalitativ intervju 

ger möjlighet att som intervjuare anpassa sig utifrån hur samtalet utvecklas, ställa 

följdfrågor, avläsa mimik, kroppsspråk samt kontrollera att jag uppfattat 

pedagogen korrekt. Jag finner mer likheter i förhållningsätt och tankemönster än 

skillnader trots olika erfarenheter och utbildning. Deras förhållningssätt utgår 

ifrån det relationella perspektivet där fokus är bemötande och anpassad 

inlärningsmiljö. Studiens resultat pekar på att pedagogerna arbetar med det 

problemskapande beteendet på individ, grupp samt organisationsnivå och att det 

inte fordras en specialpedagogisk utbildning för att kunna möta det 

problemskapande beteende på ett bra sätt utan det centrala tycks vara pedagogens 

attityder, värderingar samt intresse för att hitta goda strategier och lösningar. 

Ämnesord: Bemötande, bråkiga barn, explosiva barn, förhållningssätt, 

grundskola, problemskapande beteende, träningsskola 



 

 

 

Tack 

Först och främst tack till alla informanter som har möjliggjort denna 
studie. Tack för ert förtroende och för att ni så generöst delade med er 
av era tankar och erfarenheter. Jag vill också tacka min handledare för 
all uppmuntran under skrivprocessen. Sist men inte minst ett tack till 
min man som ställt upp i ur och skur, när jag bara stängt in mig för att 
skriva, skriva och skriva.  

 

”Säg till om jag stör, 
sa han när han steg in, 
så går jag med detsamma. 
Du inte bara stör, svarade jag, 
du rubbar hela min existens. 
Välkommen” 
 
Eeva Kilpi, Finsk diktare 
 
 
 
 

 

Bückeburg Tyskland, maj 2015 

Marie Olsson 

 

 

 

  



 

 

INNEHÅLL 

1.	  Inledning	  .......................................................................................................	  6	  

1.1	  Bakgrund	  ...........................................................................................................	  6	  

1.2	  Syfte	  och	  problemformulering	  ...........................................................................	  7	  

2.	  LITTERATUR	  GENOMGÅNG	  ............................................................................	  8	  

2.1	  Begrepp	  .............................................................................................................	  8	  

2.2	  Styrdokument	  ....................................................................................................	  9	  

2.3	  Problemskapande	  beteende	  ............................................................................	  10	  

2.4	  Orsaker	  ............................................................................................................	  13	  

2.5	  Ansvar	  eller	  friskrivning	  ...................................................................................	  14	  

2.6	  En	  föränderlig	  katalysator	  ................................................................................	  16	  

2.7	  Problem	  för	  vem	  ..............................................................................................	  17	  

2.8	  Funktionsnedsättning	  ......................................................................................	  18	  

2.9	  Kommunikation	  ...............................................................................................	  20	  

2.10	  Förhållningssätt	  och	  relationer	  .......................................................................	  21	  

2.11	  Bemötande	  ....................................................................................................	  22	  

2.12	  Skolans	  behov	  eller	  elevens	  behov	  .................................................................	  24	  

2.13	  Redo	  eller	  oreda	  ............................................................................................	  25	  

2.14	  Risk	  och	  skyddsfaktorer	  .................................................................................	  27	  

2.15	  Problemskapande	  beteende	  ur	  ett	  specialpedagogiskt	  perspektiv	  .................	  28	  

3.	  TEORI	  ..........................................................................................................	  34	  

3.1	  Sociokulturell	  teori	  ..........................................................................................	  34	  

3.2	  Relationellt	  perspektiv	  .....................................................................................	  36	  

3.3	  Sammanfattning	  och	  tolkning	  av	  litteratur	  och	  teorier	  .....................................	  37	  

4.	  METOD	  ........................................................................................................	  38	  

4.1	  Val	  av	  metod	  ...................................................................................................	  38	  

4.2	  Urval	  ................................................................................................................	  41	  

4.3	  Datainsamling	  ..................................................................................................	  42	  

4.4	  Tillförlitlighet	  ...................................................................................................	  44	  

4.5	  Etik	  ..................................................................................................................	  45	  

5.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  ...............................................................................	  47	  



 

 

5.1	  Resultat	  ...........................................................................................................	  47	  

5.1.1	  Problemskapande	  beteende	  ...........................................................................	  47	  

5.1.2	  Resultat	  bemötande	  och	  relationer	  ................................................................	  50	  

5.1.3	  Resultat	  strategi	  ..............................................................................................	  52	  

5.1.4	  Resultat	  hinder	  och	  möjligheter	  ......................................................................	  55	  

5.2	  Sammanfattning	  ..............................................................................................	  57	  

5.3	  Teoretisk	  tolkning	  ............................................................................................	  58	  

5.4	  Slutsatser	  .........................................................................................................	  61	  

5.4.1	  Analys	  ..............................................................................................................	  62	  

6.	  DISKUSSION	  ................................................................................................	  64	  

6.1	  Diskussion	  av	  resultaten	  ..................................................................................	  64	  

6.1.1	  Problemskapande	  beteende	  ...........................................................................	  64	  

6.1.2	  Upplevelse	  av	  problemskapande	  beteende?	  ..................................................	  65	  

6.1.3	  Strategier	  och	  bemötande	  	  .............................................................................	  67	  

6.1.4	  Hinder	  och	  möjligheter	  ...................................................................................	  72	  

6.2	  Metoddiskussion	  .............................................................................................	  75	  

6.3	  Tillämpning	  ......................................................................................................	  77	  

6.4	  Fortsatt	  forskning	  ............................................................................................	  78	  

Referenser	  ......................................................................................................	  79	  

Elektroniska	  referenser	  ............................................................................................	  85	  

Bilaga	  1	  .....................................................................................................................	  87	  

Bilaga	  2	  .....................................................................................................................	  88	  

Bilaga	  3	  .....................................................................................................................	  89	  

Bilaga	  4	  .....................................................................................................................	  90	  

 

 



 

6 
 

1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

I denna uppsats vill jag kartlägga och synliggöra pedagogers upplevelser kring 

problemskapande beteende, bemötande samt strategier i grundskolan samt 

träningsskolan. Jag har arbetat i grundskolan sedan 1990 och i särskolan sedan 

2006, min erfarenhet är att elever med problemskapande beteende både påverkas 

av och påverkar sin miljö i stor utsträckning. Det är ett intressant och angeläget 

ämne att fördjupa sig i för att synliggöra pedagogens vardagsproblematik samt hur 

deras människosyn avspeglar sig i deras sätt att tänka om problemskapande 

beteende samt verksamhet. Pedagogerna som arbetar i träningsskolan och 

grundskolan tillhör olika yrkeskategorier med varierande erfarenhet, bakgrund 

samt utbildning och jag vill ta reda på om det påverkar deras syn- och tankesätt. 

Jag vill utifrån ett kvalitativt perspektiv jämföra likheter och skillnader i deras 

resonemang och orsaker till detta, vilket stöds av Backman (2008). Jag hoppas på 

att finna mönster och olika perspektiv, få en uppfattning av deras olika behov, 

kunskap samt problematik som de upplever i vardagen. Jag ser det även som ett 

vetenskapligt problem eftersom styrdokumenten anger att skolans insatser ska 

vara evidens och forskningsbaserade, vilket innebär att undervisningens metoder 

och strategier ska vara beprövade och verksamma. Lärare ansvarar inte bara för 

elevers måluppfyllelse utan även att de metoder som används har en vetenskaplig 

förankring. ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” (SFS 2010:800, § 5). Träningsskolan är en heterogen grupp av elever 

med olika behov men det de har gemensamt är att samtliga elever har en 

utvecklingsstörning. Dessa olikheter utmanar stundtals pedagogens kunskap, 

förståelse och bemötande vilket kan leda till en osäkerhet om hur bemötande ska 

ske samt vilket förhållningssätt som krävs. Även i grundskolan finns flertalet 

elever som utmanar pedagogerna, dessa elever hindrar många gånger 

undervisningen och pedagogen kan uppleva hjälplöshet över situationen. 

Henricson (2006) menar att problemskapande beteende väcker affekter hos 

pedagogerna vilket kan skapa en föreställning om maktlöshet vilket förhöjer 

risken att pedagogen möter eleven på ett icke adekvat sätt. Elever med 
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problemskapande beteende är inte sällan i större behov av förståelse och stöd av 

de vuxna än andra elever (Socialstyrelsen, 2010). Kunskap och förståelse om 

problemskapande beteende förvärvas ofta med tid och erfarenhet. Traditionell sett 

har skolan lagt problematiken hos den enskilde eleven och inte i inlärningsmiljön. 

Greene (2003) princip är att barn som kan uppföra sig, gör det.  Greenes (2011, s. 

297) åsikt är att “Bakom varje störande beteende finns ett olöst problem eller en 

outvecklad färdighet, eller båda”. Med det som utgångspunkt bör pedagogen utgå 

ifrån att eleven inte klarar av att uppföra sig, det är alltså inte en fråga om att inte 

vilja, utan att förmågan brister. Greene (2003, sid 28) menar att ”Barn gör så gott 

de kan” och när de inte lyckas är det de vuxnas uppdrag att förstå varför och vad 

som kan stödja eleverna för att de ska nå framgång. Pedagogens kunskap, 

människosyn och synen på lärarens uppdrag visar sig i pedagogens praktik, det 

som pedagogen anser är viktigt kommer att vara i fokus. Enligt Hattie (2012) 

spelar det en avgörande roll hur pedagogen tänker på sin roll som lärare. För 

elever med problemskapande beteende står inte sällan deras utveckling/framtid i 

relation till den förståelse de får för sitt beteende, hur pedagogerna bemöter och 

förhåller sig till dessa elever (Socialstyrelsen, 2010). I all utbildning ska barnets 

bästa vara utgångspunkt (Svensk författningssamling [SFS] 2010:800, kap.1, § 

10). Genom ökad kunskap om problemskapande beteende så bör det skapa en 

större förståelse för eleven, förbättrat bemötande samt anpassad inlärningsmiljö.  

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med föreliggande studie är att kartlägga och synliggöra 7 pedagoger i 

grundskolan och träningsskolans upplevelser av problemskapande beteende, 

bemötande samt strategier. Det mynnade ut i frågeställningarna: 

• Vad är ett problemskapande beteende?  

• Hur upplever pedagogerna problemskapande beteende?  

• Hur tänker pedagogerna om strategier samt bemötande av 

problemskapande beteende?  

• Vilka hinder och möjligheter upplever pedagogerna vid arbete med 

problemskapande beteende?  
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2. LITTERATUR GENOMGÅNG 
Inledningsvis ges en beskrivning av aktuella begrepp. Därefter redogörs för 

styrdokument, sedan presenteras en sammanställning av olika definitioner på 

problemskapande beteende, följt av möjliga orsaker. Därpå ett stycke om vem 

som bär ansvaret, därpå hur pedagogens roll påverkar eleven. Därnäst vem som 

äger problemet, följt av funktionsnedsättningar samt kommunikation. Efter det 

kommer ett stycke om bemötande och relationer, följt av kritiska faktorer. Vidare 

handlar det om behov, normer och värderingar, därefter reda eller oreda om 

anpassade pedagogiska metoder. Slutligen redogörs för specialpedagogiska 

perspektiv och en sammanfattning i form av Mindmapping1. 

2.1 Begrepp 

Coping: Ett sätt att bemästra en situation som fungerar för den enskilde individen 

(Wadström, 2013). 

Empowerment: avser att stärka individen att förbättra sin förmåga och kraft för att 

ta kontroll över sin situation, kunna ta beslut för att påverka sitt liv (Mineur, 

Bergh & Tideman (2009). 

Exekutiva funktioner: Organisation, planering, värdera olika alternativ samt ringa 

in problem (Eresund och Wrangsjö, 2008). 

Förstärkning: En konsekvens av ett handlande som användas allt mer benämns 

förstärkning (Wadström, 2013). 

Kognitiv flexibilitet: Förmåga att ställa om sig vid förändringar, skifta perspektiv, 

ompröva samt improvisera (Eresund och Wrangsjö, 2008). 

Kompetens är en repertoar av förmågor som gör att individen klarar att möta olika 

situationer och utmaningar i vardagen på ett lämpligt sätt (Eresund & Wrangsjö, 

2008). 

Pedagoger: Med pedagoger menas här samtliga vuxna som lärare, 
                                                
1 Mindmapping är ett verktyg som kan användas för att skapa en minnes karta och få struktur på 
information genom att huvudämnet bildar en bild i centrum. Utifrån bilden utgår grenar med de 
viktigaste underämnena, dessa kan sedan grena upp sig i mindre viktiga grenar. Mindmapping kan 
vara ett sätt att repetera, anteckna eller sammanfatta viktiga delar. 
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specialpedagoger eller klassassistenter. 

Situationsfaktorer: Är stimuli som ger upphov till motivation att utföra ett 

beteende (Wadström, 2013). 

2.2 Styrdokument 

De styrdokument skolan har att förhålla sig till är skollagen, 

grundskoleförordning, läroplan samt kursplaner (Nilholm, 2007). Sverige har 

förbundit sig att följa de internationella konventioner och överenskommelser 

såsom FN:s konvention om barns rättigheter samt Salamancadeklarationen 

(Ahlberg 2009).  Enligt Assarson (2009) är skolans uppdrag enligt både nationella 

och internationella styrdokument att undervisningen ska bedrivas i gemenskap 

oavsett elevers brister, svagheter eller funktionsnedsättningar. Skolan ska följa:  

Barnkonventionen: FN:s Barnkonvention är bestämmelser om mänskliga 

rättigheter för barn. I artikel 3 står det att läsa att barnets bästa alltid ska vara i 

fokus i samtliga åtgärder som rör barn. Barn har rätt att mötas med respekt samt 

att få säga sin mening i frågor som angår honom/henne (Barnombudsmannen, 

2015).  

Salamancadeklarationen: Salamancadeklarationen handlar om varje individs rätt 

till undervisning oberoende av individuella olikheter. Alla barn ska innefattas av 

det ordinarie utbildningsväsendet med en acceptabel utbildningsnivå, utbildningen 

skall utformas på ett sådant sätt att individens egenskaper och behov tas till vara, 

med en pedagogik som sätter barnet i centrum. Utbildningen ska alltså anpassas 

till barnens behov, förutsättningar samt intressen och inte tvärsom (Svenska 

Unescorådets skriftserie, 2006).  

Skollagen: Skollagen anger att verksamheten ska utgå från elevens egna 

förutsättningar (SFS 2010:800, kap 3, § 3). Med utgångspunkt i det, så ska 

verksamheten anpassas till elevens behov och behöver eleven stöd för att lyckas 

så skall skolan arrangera det. Elever i behov av särskilt stöd ska få den hjälp samt 

stöd de har rätt till (SFS 2010:800, kapitel 3 § 6). Men hur detta stöd skall se ut är 

det upp till varje skola och pedagog att avgöra. I grundskoleförordningen uppges 

att när en elev är i behov av särskilt stöd, skall stödet företrädesvis erbjudas i 
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klass/grupp som eleven tillhör (Persson, 2007). Barnets bästa ska vara 

utgångspunkt i all utbildning (SFS 2010:800, kap. 1 § 10). Skollagen innefattar en 

människosyn som betonar alla människors lika värde och skolans verksamhet ska 

bedrivas i enhetlighet med grundläggande demokratiska värderingar och motverka 

kränkande behandling samt mobbing (SFS 2010:800, 1 kap. 5 §). Detta medför att 

alla verksamma inom skolan ska behandlas jämlikt, oavsett kön, 

funktionsnedsättning, etnisk härkomst, religion eller ålder (SFS 2010:800, kap. 

1§8).  

Läroplan och kursplan: Oavsett skolform ser läroplanen likartad ut medan 

kursplanerna skiljer sig. Skolan har dels ett kunskapsuppdrag dels ett 

socialtuppdrag. I läroplanen beskrivs det sociala uppdraget då elever skall tillägna 

sig samt utveckla kunskaper och värden, utveckla en förståelse för sina 

medmänniskor samt förmåga till inlevelse. Verksamheten ska genomsyras av 

omsorg om elevens välbefinnande och allsidiga utveckling till goda medborgare 

samt vara ett stöd till vårdnadshavarnas i deras ansvar för elevens fostran och 

utveckling (Skolverket, 2011). Målen i läroplanen anger kursen på skolans arbete 

och den förväntade kvalitetsutvecklingen, vad skolan skall ansvara för att varje 

elev skall uppnå samt att verksamhetens ska genomsyras av grundläggande 

värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet (Skolverket, 

2011). Med det som grund har pedagogerna ett socialt uppdrag där relationen 

mellan elev och pedagog kan spela en avgörande roll. Skolans målsättning är 

kunskapsutveckling och demokrati genom personliga möten (Aspelin & Persson, 

2011). 

2.3 Problemskapande beteende 

Det finns många olika beskrivningar och definitioner av problemskapande 

beteende och dessutom flertalet undergrupper. Greene (2003) kallar de explosiva 

barn medan Socialstyrelsens (2010)  benämner de som barn som utmanar. 

Eresund och Wrangsjö (2008) använder sig av uttrycket bråkiga barn. Hejlskov 

Jørgensens (2009) namnger de som barn med problemskapande beteende, denna 

definition kommer att användas i uppsatsen. När ett beteende räknas som ett 

problemskapande beteende finns det också olika åsikter om. Hejlskov Jørgensens 

(2009) menar att ett problemskapande beteende är när barnets uppförande skapar 
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problem för omgivningen. Medan Nordahl, Sølie, Manger och Tveit (2007) 

uppfattning är att det finns en obalans mellan omgivningens krav och 

förväntningar samt barnets förmåga, vilja eller beteende. Vilket utgör hinder för 

elevens utveckling samt kan uppfattas som kränkande för andra individer, då är ett 

problemskapande beteende. Eresund och Wrangsjö (2008) betraktelsesätt är att ett 

problemskapande beteende är en reaktion på omgivningen, där aggressivitet kan 

ses som ett uttryck för en inre konflikt. Men det som anses vara ett 

problemskapande beteende i ett sammanhang behöver inte vara det i en annan 

kontext. En elev med stort rörelsebehov som inte sitter still på lektionen kan 

upplevas störande medan på idrottslektionen ses det som positivt. Kontexten har 

betydelse för hur individen förstår samt handskas med ett beteende (Andershed & 

Andershed, 2005; Hejlskov Elvén, 2009; Nordahl et al., 2007, Ogden, 2003). 

Individens beteende är produkten av interaktion mellan olika kompetenser som 

kognitiva, sociala, hur individen handskas med känslor samt handlings förråd 

(Eresund & Wrangsjö, 2008). Nordahl et al. (2007) delar upp problemskapande 

beteende i externaliserat beteende som är utåtagerande och aggressivt samt ett 

internaliserande beteende vilket är inåtvänt och tillbakadraget. Sølie och Nordahl 

(1998) har även identifierat flertalet undergrupper av problemskapande beteende: 

Beteende som hindrar lärande och undervisningen, Utagerande beteende, Social 

isolering samt Antisocialt beteende. Problemskapande beteende kan ses som 

disciplin problem och är den vanligaste formen av beteende problematik i skolan, 

vilken oftast uppkommer under undervisning och framkallas av inlärningsmiljön 

(Nordahl et al., 2007). Medan Hejlskov Jørgensen (2009) delar upp 

problemskapande beteende i två kategorier, dels farligt dels ofarligt beteende. Ett 

farligt beteende måste pedagogerna sätta stopp för direkt som allvarligt 

självskadebeteende eller om risk finns att skada andra människor. Det ofarliga 

beteendet kräver inget omedelbart ingripande utan då finns tid och möjlighet att 

hitta och arbeta med den bakomliggande orsaken långsiktigt. Ett ofarligt 

problemskapande beteende kan nonchaleras och fokus ska vara på det goda 

beteendet, vilket kan minimera det problemskapande beteendet i längden 

(Hejlskov Elvén, 2014; Wadström, 2013). Hur länge elevens problemskapande 

beteende funnits, den speciella situationen samt förväntningarna på eleven utifrån 
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ålder avgör om problematiken kommer att ses som ett problemskapande beteende 

(Kadesjö, 2010).  

Eresund och Wrangsjö (2008) menar att elever med problemskapande beteende är 

en heterogen grupp men med en sak gemensamt att de är missnöjda samt otrygga. 

Dessa elever förväntar sig att inte få det de vill och är därför beredda på att ta strid 

med sin omgivning för få sin vilja igenom. Inte sällan har de svårigheter att inrätta 

sig efter sociala regler samt förväntningar, vilket stöds av Greene (2003) samt 

Wadström (2013). Motgångar och besvikelser kan lätt sätta igång häftiga utbrott 

vilket kan resultera i att andra elever undviker dessa elever på grund av rädsla, 

vilket kan leda till socialisolering. En frustrerad elev har många gånger 

svårigheter att behärska sina känslor vilket inte sällan påverkar relationer och 

omgivning. Kinge (2000) menar att det problemskapande beteendet ofta medför 

att eleven ställs utanför klassen. Om pedagogen blir arg och provocerad kan det 

leda till ett sämre bemötande, eleven få då sina negativa förväntningar på 

vuxenvärlden ännu mera bekräftade. Individer med diagnoser beskrivs ibland som 

att de lider av ett svårt temperament men det karaktäristiska för dessa är att de inte 

är flexibla samt har en låg frustrationströskel vilket kan göra vardagen 

komplicerad för både dem själva samt omgivningen, vilket stöds av Hejlskov 

Elvén (2014). Dessa barn innehar inte en god anpassningsförmåga eller kapacitet 

att handskas med frustration (Greene, Ablon & Martin, 2006). Normalt 

bemötande eller uppfostran fungerar inte på elever med problemskapande 

beteende och kan dessvärre förvärra problematiken (Hejlskov Elvén, 2014). 

Problemskapande beteende kan även vara en coping-strategi för att bemästra en 

situation, om en elev upplever frustration och stress kan skrik och slag användas 

för att skapa distans till person eller situation. Ett självskadande beteende kan 

även bero på för många sinnesintryck och genom att fokusera på annat än 

situationen som skapade ångesten riktas fokus på självskadebeteendet istället. Om 

pedagogen hindrar en elevs coping strategi är det centralt att visa andra bättre 

strategier, i annat fall finns risk eleven kommer att använda sig av ett ännu 

allvarligare beteende (Hejlskov Jørgensen, 2009).  
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2.4 Orsaker 

Individens förmågor utvecklas i samspel med omgivningen under barndomen. 

Undan för undan lär sig individen att möta krav samt utmaningar och samtidigt 

bevara en inre balans. Om samspelet mellan barnet och omgivningen fallerar kan 

det leda till brister i kompetenser/förmågor och medföra olämpliga beteenden eller 

utryck (Nordahl et al., 2007). Orsakerna till beteendeproblem kan ses i flertalet 

förklaringsmodeller och utgångspunkter, där fokus är miljö, individ och/eller 

interaktionen dem emellan. Eresund och Wrangsjö (2008) anser att orsaken till 

beteendet kan pedagogerna hitta i situation den tillkom. Greene (2003) åsikt är att 

ett problemskapande beteende uppkommer när omgivningens krav överskrider 

elevens förmåga att uppföra sig, vilket då mynnar ut i en häftig reaktion eller 

respons. Medan O’Reilly et al. (2009) ser orsaker som en strävan efter 

uppmärksamhet eller undvika krav. Samtidigt som Hejlskov Jørgensen (2009) 

menar att orsakerna är bristande förmåga, otrygghet, bristande struktur, inte 

tillgång till bättre strategier, eleven har förlorat kontroll över situationen, ångest 

eller att eleven är överhopad av känslor och/eller sinnesintryck. Hejlskov 

Jørgensen (2012, (Allik et al., 2006; Tani et al., 2003; Sung et al., 2008; Turk, 

2003; Paavonen et al., 2003; van der Heijden et al., 2007)) menar att det 

problemskapande beteendet kan utlösas av stress. Stress kan delas upp i 

grundläggande faktorer såsom bekymmer att begripa sammanhang, sömnbrist, 

bristfällig struktur, svårigheter med perception eller orimliga krav från 

omgivningen. De situationsbestämda belastningsfaktorer kan variera som 

oförutsedda förändringar, ont i magen, vikarier och så vidare. Uppepå den redan 

grundläggande stressen så appliceras den situationsbestämda stressen vilket gör 

att eleven är mer ”på tårna”. De dagar den grundläggande stressen är förhöjd 

krävs det inte mycket av den situationsbestämd stress för att det ska utlösa det 

problemskapande beteendet.  De dagar då eleven har en låg grundläggande stress 

kan pedagogen fodra mer av eleven samt ha svårare utmaningar. Eresund och 

Wrangsjö (2008) anser att ett beteende är en produkt av en inre sammansatt 

process, vilken är summan av samspelet mellan flertalet kompetenser som 

kognitiva-, sociala förmågor, kapacitet att handskas med sina känslor samt 

individens tillgängliga handlingsmöjligheter. Om eleven har en bristande förmåga 

till flexibilitet kan det leda till att de har svårigheter att möta oförutsedda 
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händelser samt växla aktiviteter och de kan då uppfattas som icke flexibla. Greene 

(2003)  menar att elever med problemskapande beteende har svårigheter att 

generalisera och förstå orsak/verkan. Inte sällan har barn med problemskapande 

beteende brister i en eller flera förmågor som: exekutiva funktioner, 

kommunikativ förmåga, känslokontroll, kognitiv anpassning samt social förmåga 

(Greene & Ablon, 2006). Wadström (2013) menar att de exekutiva funktionerna 

innefattar bland annat förmågan att växla mellan olika situationer, ställa om sig, 

anpassa sig till nya förutsättningar, se följder av sitt handlande på grund av 

begränsad förmåga i arbetsminnet. Dagsformen kan skifta från dag till dag och 

även förmågorna, vilket stöds av Eresund och Wrangsjö (2008) samt Green 

(2003). Nordahl (2002) menar att genom att se på eleven som agerande och 

tolkande aktör kan elevens reaktion te sig rationell och medveten, utifrån en 

situation eleven upplever fel eller orättvis. Nordahl et al. (2007) menar att 

individens beteende inte behöver vara ett resultat av individens bristande förmåga 

utan kan likväl vara ett följd av olämpliga eller skadliga förhållanden i 

inlärningsmiljö eller hemmet. En möjlig källa till problemskapande beteende kan 

vara pedagogens pedagogiska metod, förhållningssätt eller bemötande (Greene, 

2003). Enligt Greenes sätt att se blir pedagogens uppdrag att med hänsyn till de 

kognitiva svårigheterna få förståelse för situationer som skapar svårigheter för 

eleven och därefter minimera dessa. Genom att anamma Greenes (2003) 

människosyn att ”barn gör så gott de kan” så bör pedagogens utgångspunkt vara 

att eleven vill men inte kan. 

2.5 Ansvar eller friskrivning 

Pedagogerna har de yrkesetiska riktlinjerna att förhålla sig till för att inta ett etiskt 

förhållningssätt, de ska vägleda eleverna till kunskap, stödja den personliga 

utvecklingen, skapa god inlärning och utveckling samt ansvara för att eleverna lär 

sig samt vad de lär (Lärarförbundet, 2001). Men hur pedagogen ska förhålla sig 

till problemskapande beteende finns det få riktlinjer om. Vilka verktyg som 

behövs för att möta beteendeproblem ingår i mycket ringa grad i utbildning och 

inte sällan förvärvas dessa kunskaper med tid och erfarenhet.  Pedagogen behöver 

hitta olika verktyg för att kunna möta elevers svårigheter (Stefansson, 2011). Ett 

problemskapande beteende kan hindra interaktionen mellan elever och/eller störa 
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undervisningen. Inte sällan känner sig pedagogerna rådlösa och maktlösa inför en 

sådan situation. Om pedagogen inte har förståelse för orsak och mening med 

beteendet, kan det skapa problem att möta och hantera det problemskapande 

beteendet. Pedagogernas kompetens kan ha en central betydelse för elevens 

beteende samt framsteg och utveckling (Eresund & Wrangsjö, 2008). Pedagogens 

reaktion på det problemskapande beteendet avgör hur eleven kommer att bemötas 

och därmed blir även pedagogen delaktig samt ansvarig för elevens beteende, 

vilket stöds av Hejlskov Elvén (2009). Om pedagogen lägger ansvar för beteendet 

på elev eller vårdnadshavare frånsäger sig pedagogen möjlighet och ansvar att 

förändra situationen. Hur pedagogen ser på problemskapandet beteendet och dess 

orsak till detta, avspeglar sig i bemötande av dessa elever (Eresund & Wrangsjö, 

2008). Traditionellt har ett problemskapande beteende setts som ett sätt att söka 

uppmärksamhet, få sin vilja igenom eller undkomma krav. Nordahl (2002) menar 

att ett problemskapande beteende skulle kunna vara en typ av bemästrande för att 

för höja sin status bland klasskamrater. Detta medför ett antagande om att elevens 

beteende är planerat och medvetet. Inte sällan är lösningen att elevens beteende 

ska ge tydliga konsekvenserna för att leda till ett förbättrat beteende med tiden. 

Greene (2003) är starkt kritisk till just konsekvenstänkandet och menar att elever 

med problemskapande beteende många gånger inte har förmågan att förstå 

konsekvensen av sitt agerande, speciellt under affektpåverkan. Om pedagogen 

betraktar elevens uppträdande som avsiktligt, så uppfattas eleven som trotsig 

och/eller uppmärksamhetssökande. Pedagogens förhållningssätt samt bemötande 

blir inte sällan att visa vem som bestämmer, vilket kan leda till ett ännu försämrat 

beteende, vilket stöds av Hejlskov Elvén (2014). Om pedagogen däremot 

uppfattar elevens beteende som oavsiktligt så kan pedagogen genom att ändra sitt 

bemötande påverka situationen och skapa möjlighet till förändring av elevens 

beteende. Genom att pedagogen tar ansvar för elevens beteende blir en förändring 

möjlig, förhållningssättet bör vara ansvarsprincipen (Hejlskov Elvén, 2009). 

Pedagogens uppdrag blir då att anpassa inlärningsmiljön samt stärka de förmågor 

eleven är i behov att förbättra och inte se beteendet som elevens problem. Nordahl 

et al. (2007) har funnit förbindelse emellan pedagog- elev relation och omfattning 

av problemskapande beteende. Orsaken till problematiken är central att förstå för 

att kunna anpassa och bemöta eleven på ett konstruktivt sätt. Genom att 
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synliggöra elevens styrkor och svagheter ökar pedagogens förståelse för eleven 

och kan med det som utgångspunkt hitta strategier, metoder och redskap för att 

stödja eleven. Pedagogens åtagande blir i mångt och mycket att stödja eleven i 

dennes ansats att försöka begripa sin omgivning och sig själv i förhållande till 

denna (Aspelin & Persson, 2011). Dessa elever har samma grundläggande behov 

som andra elever, att någon stödjer, tröstar, bryr sig, hjälp till att förklara och 

tolka omgivningen (Eresund & Wrangsjö, 2008).  

2.6 En föränderlig katalysator 

För att möta elever med problemskapande beteende är Greenes (2003) princip att 

elever som kan uppföra sig gör det, en god utgångspunkt.  Eleven använder sig av 

det problemskapande beteendet för att han/hon inte kan annat. Om eleven inte har 

andra fungerande handlingsmöjligheter kommer eleven att fortsätta med det 

problemskapande beteendet (Hejlskov Elvén, 2014). Pedagogen uppgift blir då att 

visa och introducera andra gynnsammare strategier för eleven. Hejlskov Elvén, 

Veje och Beier (2012) menar att pedagogen måste söka orsaken i vad eleven inte 

klarade av, därefter undvika att inte hamna i samma situation igen. Eresund och 

Wrangsjö (2008) anser att orsaken till beteendet kan pedagogerna hitta i situation 

den tillkom. Wadström (2013) menar att en beteendeanalys kan synliggöra 

orsakerna till beteendet och leda till förståelse för elevens agerande. Genom 

beteendeanalys synliggörs de element som triggar igång det problemskapande 

beteendet och påvisar varför beteendet och konsekvenserna är värdefulla för 

eleven samt orsakerna till detta. Beteendet triggas igång av situationsfaktorer och 

ger en reaktion som eleven förväntar sig leder till vissa konsekvenser enligt 

Wadström (2013) formel:  

  

Figur 1. Beteende formel 

Om reaktionen leder till de förväntade konsekvenserna kommer det att påverka 

elevens användning av uppträdandet och beteendet trappas upp. Wadström (2013, 

sid. 25) menar vidare att ”målet med eller konsekvenserna av beteendet som avgör 

om det ska bli något beteende”. Konsekvensen kan vara positiv förstärkning som 

eleven upplever som något positivt eller negativ förstärkning där eleven undviker 

SituaMons	  
faktorer	   ReakMon	   Konsekvens	  
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det obehagliga för att slippa uppleva detta.  Ett beteende som de vuxna ogillar har 

många gånger uppkommit genom att beteendet har förstärks av just de vuxna 

(Eresund & Wrangsjö, 2008). Genom att använda sig av formeln kan pedagogerna 

hitta möjliga orsaker till det problemskapande beteendet och därmed skapa 

möjligheter att påverka beteendet. Pedagogens utgångsläge bör vara att beteendet 

är ett svar på en situation som eleven saknade möjligheter att handskas med, vilket 

även påvisas av Hejlskov Jørgensen (2009). Det kräver en förståelse för orsakerna 

till beteendet vilket kan generera i en vidare och djupare  förståelse och tålamod 

för eleven, dennes styrkor samt svagheter. Den kunskapen kan därefter nyttjas 

som pedagogiskt verktyg i arbetet med eleven, vilket även fastställs av Hejlskov 

Elvén, Veje och Beier (2012). Oavsett beteende ska pedagogerna försöka finna 

och bearbeta orsakerna till beteendet. Pedagogen kan genom att ändra sitt 

bemötande och förhållningssätt fungera som en förändrings bar katalysator vilket 

resulterar i att samspelet och relation med eleven kan förändras och förbättras. 

Juul (2005) anser att pedagogerna kan bemöta ett problemskapande beteende 

genom att se problematiken utifrån frågeställningarna när, var och hur. Genom att 

analysera och synliggöra under vilka situationer problemet uppkommer, hitta 

mönster och upptäcka riskfaktorer för att hindra beteendet samt reflektera över 

konsekvenserna. Det skapar flertalet möjligheter för pedagogen: inte utsätta 

eleven för situationen, förändra eller förebygga situationen. Nordahl et al. (2007) 

menar att för att minimera det problemskapande beteendet måste det ske en 

förändring av de mönster och strukturer runt eleven, som de vuxnas bemötande 

och eleven kommer då att rätta sitt beteende efter pedagogens förändrade 

bemötande.  

2.7 Problem för vem 

Genom att ställa frågan, för vem är detta ett problem, synliggör detta 

problematiken. Om pedagogen upplever ett beteende som problematiskt men inte 

eleven, kommer det troligtvis inte vara motiverande för eleven att förändra sitt 

uppförande. Individens tolkning av ett beteende har sin grund i samhällets 

grundläggande värderingar, inte sällan läggs ansvaret för elevens beteende på 

individen eller vårdnadshavare (Eresund & Wrangsjö, 2008). Den enskilde 

individen utgår ifrån att de egna känslorna och upplevelserna är rätt och sanna. 
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Men hur pedagogen tolkar problematik samt behov behöver inte vara den rätta 

lösningen. De professionella anses ha kunskap om behov och strategier vilket då 

blir sanningen (Ineland, Molin & Sauer, 2009). Skolans lösning är inte sällan att 

med olika metoder arbeta för att eleven ska inordna sig efter skolan och dess 

regler, vilket påvisas av Palla (2011). Inte sällan är en elevs problematik av 

strukturell eller ideologisk orsak, än av personlig karaktär (Brodin & Lindstrand, 

2009). Skolans åtgärder blir många gånger begränsade och ensidigt 

individinriktade istället för att se till hela kontexten, vilket ges stöd av Nordahl et 

al. (2007). Skolan använder sig av en probleminriktad pedagogik där fokus är 

beskrivningar av problematik, orsak och förklaringar vilka många gånger tillskrivs 

eleven, ett individperspektiv. Den probleminriktade pedagogiken tar sin 

utgångspunkt i problemen vilket skapar svårigheter att se lösningar. Inte sällan 

följer kritik och tillrättavisande detta förhållningssätt vilket kan generera i att 

eleven försvar sig samt dålig relation mellan elev och pedagog. Genom att se på 

situationen utifrån vem som anser att det är ett problem i detta fall skolan, måste 

skolan se till att situationen inte uppkommer igen och förändra bemötandet mot 

eleven för att det inte ska upprepas. Eleven kommer inte att lösa det skolans 

pedagoger upplever som ett problem. Vid problematik så bör skolan bör använda 

sig av den lösningsinriktade pedagogiken som inriktar sig på det som fungerar bra 

och bygger på ett respektfullt bemötande, dialog med elevens mål i fokus detta 

förutsätter en god relation, miljö samt trygghet (Olsson & Olsson, 2007).  

2.8 Funktionsnedsättning 

Grundsärskola är en skolform för elever med utvecklingsstörning, där 

träningsskola är en inriktning för de elever som inte kan tillgodogöra sig 

grundsärskolans ämnen. Skollagen (SFS 2010:800, 7 kap., § 5) säger att ”Barn 

som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 

utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan”. Utvecklingsstörning är ett 

intellektuellt funktionshinder som medför problem med att tolka/värdera vissa 

vardagssituationer. Brister i de kognitiva funktionerna visar sig som svårigheter 

att lära, bearbeta och tillämpa information samt bekymmer med adaptivt beteende 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). Individer med utvecklingsstörning och/eller 

problemskapande beteende har inte sällan svårigheter med det sociala språket och 
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koder vilket gör att det kan vara svårt att avläsa situationer och gränser, vilket 

stöds av Hejlskov Elvén et al. (2012). När individen har brister i de sociala 

färdigheterna inbegriper det svårigheter att tyda sociala signaler, påbörja, 

upprätthålla samt slutföra samtal. Förmåga att förstå det sociala språket samt 

kommunikationen är ett villkor för att förstå skeendet (Szönyi & Söderqvist 

Dunkers, 2013). Tilltro till sitt eget handlande skapas ofta genom gensvar från 

omgivningen men de språkliga problemen kan leda till att man inte kan få fram 

sitt budskap vilket skapar en känsla av bristande förmåga som följd. Dessa elever 

kan inte alltid följa andra elevers tempo, aktiviteter eller kommunikation vilket 

kan leda till sämre självförtroende och undvikande av saker de tycker är svåra 

eller är rädda för att misslyckas med. Andra människors uppfattning om individen 

är en del i identiteten, förväntas man inte klara av saker, gör man inte heller det, 

vilket kan försämra självbilden (Mineur et al., 2009). Det kan spela en avgörande 

roll hur pedagogen möter eleverna för deras självkänsla och inställning till skolan, 

vilket har stor betydelse för elevens utveckling (Hermansen, 2011).  

 I grundskolan finns det integrerade elever med funktionsnedsättningar som läser 

efter grundsärskolans kursplaner men även elever med problemskapande beteende 

utan diagnos. I pedagogernas utbildning ingår mestadels ”vanliga barns 

utveckling” samt vanliga pedagogiska metoder men när det kommer till 

exempelvis problemskapande beteende krävs ett annat bemötande förhållningssätt 

samt strategier, vilket stöds av Wadström (2013). Att möta ett problemskapande 

beteende med vanliga metoder kan förvärra situationen. Hejlskov Elvén (2014) 

menar att den vanliga uppfostran kan mynna ut i till en nedåtgående negativ 

spiral, där kraven på eleven tilltar och rätt stöd uteblir. Om kraven överstiger 

förmågans kapacitet skapar det ett inre kaos och inte sällan med ett vredes utbrott 

till följd. Det krävs att pedagogen har tålamod samt förståelse för elevens 

provocerande beteende och behöver kunskap om hur det problemskapande 

beteende ska bemötas. Svårigheten många gånger är att orsak, beteende, behov 

och förutsättningar skiljer sig från elev till elev. I forskning kring autism och 

aggressioner har det visat sig att pojkar med autism inte följer den vanliga 

kognitiva utvecklingen när det gäller reglering av impulsiv aggression samt att 

den ser olika ut hos pojkar och flickor med autism (Kaartinen, Puura, Helminen, 

Salmelin, Pelkonen & Juujärvi, 2012). Barn med autism skiljer sig åt när det 
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gäller aggression dels genom uttryck dels genom förekomst i jämförelse med barn 

med andra utvecklingsstörningar eller normalt utvecklade barn (Farmer & Aman, 

2010). Denna kunskap kan vara värdefull för pedagogen för att möta aggressioner 

på ett förbättrat sätt samt få en förståelse för hur det kan förebyggas. En elev 

utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar har även svårigheter att förutsäga 

vad som ska hända under skoltiden, varje ny aktivitet kan upplevas som en 

överraskning trots att samma schema och rutiner förekommer vecka ut och vecka 

in. En elev kan svara nekande på frågor som att byta eller vilja delta i en aktivitet. 

Men Hejlskov Elvén et al. (2012) menar att många gånger kan nej betyda att 

eleven behöver lite tid för att förbereda sig inför nästa aktivitet för att sedan kunna 

delta. Det är pedagogernas sak att anpassa situationen så att eleven säger ja till att 

vilja delta, utan tvång. Det kräver att pedagogen känner eleven väl för att veta om 

eleven behöver förbereda sig en stund eller inte vill delta. Ur ett etiskt perspektiv 

har individen rätt att säga nej (Heister Trygg & Andersson, 2009; SÖ 2008:26, 

2008; SÖK, 2014). 

2.9 Kommunikation 

Elevens språkliga förmåga kan leda till svårigheter att uttrycka sig och förstå sin 

omgivning, vilket i sin tur står i nära relation till känsloreglering. När inte eleven 

lyckas uttrycka sin vilja eller önskan kan det skapa frustration och resultera i 

utbrott. Hur eleven hanterar sina känslor är centralt för dess beteende, ju yngre 

elev desto mer begränsat språk (Eresund & Wrangsjö, 2008). Chiang (2008) 

konstaterar att det finns ett klart samband mellan problemskapande beteende och 

social kommunikation. Genom rätt stöd kan kommunikationen förbättras och ge 

eleven bättre möjlighet att uttrycka och förmedla sin vilja samt behov, vilket bör 

leda till ökad förståelse från omgivningen samt minskad frustration. En förbättrad 

kommunikation resulterar i förbättrat beteende (Jakobsson & Nilsson, 2011; 

Kylén, 2012; Murphy et al., 2005). Alla individer har behov att kunna göra sig 

förstådda samt uttrycka sin mening och det är pedagogens uppgift att skapa 

förutsättningar för kommunikation. I interaktionen mellan elev och pedagog 

används vanligen ett talat språk men genom att använda flertalet uttryckssätt som 

tal, föremål, bilder, rörelser eller tecken kan eleven få information ifrån flera 

sinnen som hörsel, syn, känsel, rörelse och kroppsställning och förbättra 
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förståelsen (Olsson, 2014). I träningsskolan använder flertalet elever annat 

kommunikationssätt än talat språk, kommunikationen kan vara verbal eller 

ickeverbal som kroppsspråk, blickar, ljud, rörelser och handlingar.  Hur den 

ickeverbala kommunikationen uppfattas/tolkas av omgivningen avgör många 

gånger elevens delaktighet samt livskvalitet (Brodin & Lindstrand, 2007; Kylén, 

2012; Smidt, 2010; SPSM, 2012; SÖK, 2014). Ur ett socialt perspektiv skapas 

utbildningen av dels verbala dels ickeverbala tecken (Aspelin & Persson, 2011). 

Det vardagliga samspelet bildar utgångspunkten för elevens 

kommunikationsutveckling där pedagogens förmåga till lyhördhet, anpassning 

samt att lyssna på eleven är betydande (Brodin & Lindstrand, 2007). Ur ett etiskt 

perspektiv har individen rätt till kommunikation, att samtala på ett meningsfullt, 

respektfullt, förståeligt och språkligt passande sätt och rätt till kommunikation och 

god kommunikativ miljö (Heister Trygg & Andersson, 2009; SÖ 2008:26, 2008; 

SÖK, 2014). 

2.10 Förhållningssätt och relationer 

Pedagoger menar att en väsentlig del av arbetsdagen ägnas åt relationsarbete 

(Aspelin & Persson, 2011). Med grund i det bör kvaliteten på relationen mellan 

pedagog och elev vara av vikt för arbetet i skolan ska nå framgång. Den 

pedagogiska relationen är central för elevens utveckling (Aspelin & Persson, 

2011). Nordahl et al. (2007) menar att det är väsentligt att eleven känner att 

pedagogen är förutsägbar, lyhörd, tillitsfull, kan möta elevens behov samt har 

positiva förväntningar till eleven.  De menar vidare att det är av vikt att eleven bli 

sedd och att elevens intresse nyttjas för att skapa möjlighet till dialog och 

förbättrad relation. Det är centralt att pedagogen har en god relationskompetens, 

vilket innefattar pedagogens förmåga att möta eleven utifrån elevens 

förutsättningar och verklighet vilket kan vara avgörande för elevens lärande samt 

utveckling (Juul & Jensen, 2009). Hur stor tillit eleven känner till sin lärare kan 

vara väsentlig för hur pedagogens bemötande mottas av eleven (Eresund & 

Wrangsjö, 2008). Danielsson och Liljeroth (1996) gör skillnad på förhållningssätt 

och bemötande, genom att förhållningssätt har sin grund i individens tankar som 

utgår ifrån individens erfarenheter bland annat kunskaper, känslor samt 

värderingar. Medan bemötande avser hur individen handlar. Pedagogen tycker 
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inte alltid om elevens sätt och beteende i olika situationer har ansvar för att 

hantera det problemskapande beteendet samt ansvar för kvaliteten på deras 

relation (Hejlskov Jørgensen, 2009; Juul & Jensen, 2009; Nordahl et al., 2007). 

Inte sälla är tjat och tillsägelser vardag för eleven och inte effektivt för att få 

eleven att ändra beteende. Ett problemskapande beteende har många gånger 

förstärks av de vuxna (Eresund & Wrangsjö, 2008). Redl genom Eresund och 

Wrangsjö (2008) menar att varje individ har sin begränsade kvot för reprimander, 

bannor samt anvisningar vilket kan leda till att eleven slutar att lyssna till 

pedagogen. Om pedagogen använder sig av bestraffning upphör det 

problemskapande beteendet ofta omedelbart men problematiken och 

förstärkningar i miljön försvinner inte och beteendet kommer därför att upprepas, 

vilket stöds av Hejlskov Elvén (2014). En ointresserad eller omotiverad elev som 

avvisar förslag och aktiviteter, kan ha sin grund i att skydda sin integritet. Inte 

sällan har dessa elever upplevt flertalet misslyckanden och vill därför undvika 

ytterligare misslyckanden och försämra självkänslan ännu en gång (Eresund & 

Wrangsjö, 2008). Nordahl et al. (2007) anser att ett förhållningssätt där pedagogen 

skiljer mellan handling och person är av vikt. Det är goda beteende ska bekräftas, 

det icke önskvärda ignoreras (Olsson & Olsson, 2007). Dialogen mellan pedagog 

och elev, vad som sägs, hur det sägs och i vilket sammanhang samt pedagogens 

förståelse, kännedom och kapacitet har betydelse för elevens resultat och 

utveckling (Skolverket, 2009).  

2.11 Bemötande 

Centralt för pedagogen är att bli medveten om sitt förhållningssätt, attityder samt 

värderingar som ligger till grund för bemötandet. Vilket bemötande som krävs för 

att möta eleven lär sig inte sällan pedagogen med tiden. Pedagogens förmåga att 

uppmärksamma/förstå hur eleven tolkar och förstår en aktivitet ökar pedagogens 

elevkunskap vilket kan leda till förbättrat bemötande och förhållningssätt (Gerrbo, 

2012). Pedagogerna lär sig med erfarenhet både medvetet och omedvetet, stor del 

av den kunskapen är tyst kunskap, intuitiv och är erfarenhets baserad (Gärdenfors, 

2010). Den intuitiva kunskapen kan visa sig i en känsla som pedagogen lyssnar in 

och handlar därefter men även i handling där den erfarne pedagogen agerar utifrån 

intuition (Johansson & Kroksmark, 2004). Genom att använda kunskap, 
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erfarenhet och intuition bör verksamheten kunna anpassas genom att förändra 

strategier och metoder för att möta eleven behov. Om eleven upplever sig kunna 

bemästra situationer och utmaningar i inlärningsmiljön bör det problemskapande 

beteendet minska eller upphöra. Pedagogerna behöver vara både lyhörda och 

flexibla i bemötande, krav och förväntningar på elever med problemskapande 

beteende (Hejlskov Elvén, 2014). Vid en begynnande konflikt är det inte sällan 

pedagogen försöker att ta kontroll över elev och situation genom att höja rösten, 

använda ögonkontakt med spänt kroppsspråk, vilket kan öka elevens frustration 

ytterligare och leda till kaos. Enligt Nordahl et al. (2007) är det centralt vid ett 

problemskapande beteende att pedagogen behåller sitt lugn och behärskar sina 

reaktioner för att inte försämra situationen ytterligare. Hejlskov Jørgensen (2009) 

förespråkar låg-affektivt bemötande vilket innebär att pedagogen är lugn och 

behärskad, undviker ögonkontakt och beröring samt backar bort från eleven. Det 

skapar utrymme för eleven att återfå sin självkontroll och pedagogens lugn kan 

överföras till eleven, en affektsmitta. Om det krävs en tillsägelse så kan 

pedagogen tillsammans med tillrättavisningen, koppla ett erbjudande om stöd till 

eleven, exempelvis nästa gång det händer kan jag hjälpa dig att komma ihåg att… 

(Nordahl et al., 2007). Kunskap, medvetenhet och förståelse för möjliga 

stressfaktorer samt dagsform är av vikt för att möta eleven efter dennes 

förutsättningar. Pedagogen behöver vara uppmärksam på hur en metod påverkar 

eleven både i positiv/negativ riktning och inte sällan måste pedagogen anpassa sig 

till rådande situation ad hoc (Gerrbo, 2012; Phillips & Soltis, 2010). Genom att 

ändra bemötande och minska på kraven, reduceras elevens stress och utbrottet 

minskar i styrka eller uteblir. Fokusera på det goda beteendet och negligera det 

dåliga är av vikt, vilket fastslås av Hejlskov Elvén (2014) samt Wadström (2013). 

De personliga drivkrafterna kan avgöra hur förändringsbenägen pedagogen är 

(Tornberg, 2008). 

Centralt är att försöka bryta det problemskapande beteendet omedelbart genom att 

avleda eleven på olika sätt som använda humor, byta personal, busa eller minska 

på kraven (Hejlskov Elvén et al., 2012). Om utbrottet inte går att förhindra kan 

elevens frustration öka om en individ försöker närma sig eleven. De menar vidare 

att fysisk konfrontation är sista utvägen och bör helst inte användas, men om 

situationen kräver detta är ett låg- affektivt bemötande centralt.  Ett låg-affektivt 
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bemötande används för att minska/undvika konflikter utan att använda 

fasthållning eller kränkande behandling, vilket skapades av Dr Andrew McDonell 

och baseras på forskning (McDonell et al., 2007). Om det krävs tar pedagogen tag 

i eleven men följer med elevens rörelser, pedagogen styr rörelsen på ett sådant sätt 

att inte eleven skadar sig själv eller andra, gärna att rörelsen fortsätter i en cirkel. 

Därefter släpper pedagogen eleven och backar undan för att ge eleven utrymme ett 

återfå kontrollen (Hejlskov Jørgensen, 2009). Nordahl et al. (2007) åsikt är att om 

eleven kan skada sig själv eller andra individer behöver beteendet stoppas, om 

nödvändigt genom att hålla fast eleven. I brottsbalken finns regler om nöd och 

nödvärn som åtgärd, genom att bruka tvång för att förhindra att eleven skadar sig 

själv och/eller andra (SFS 1962: 700, 24 Kap. 4§). Hejlskov Jørgensen (2009) 

menar att flertalet fasthållningar provoceras fram av pedagogernas bemötande och 

krav, vilket då ska ses som felaktigt ställda krav. 

2.12 Skolans behov eller elevens behov 

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006 sid. 16) finns att läsa 

”Alltför länge har personer med funktionshinder betraktats av ett samhälle som 

har koncentrerat sig mer på deras svårigheter än på deras möjligheter”, vilket kan 

liknas vid ett normativt tänkande. Även skolan har ett normsystem om hur ett barn 

bör vara samt bete sig, vilket Lansheim (2010) och Palla (2011) forskning visar. 

Elever bedöms inte sällan utifrån ålder där eleven förväntas ha en viss kunskap 

och utveckling, vilket då betraktas som normalt. Elever som inte uppfyller dessa 

förväntningar utifrån normen anses som avvikande (Lansheim, 2010). Alla elever 

har inte möjligheten att möta de krav och förväntningar som pedagoger och 

omgivning ställer på dem. När en elev avviker från det förväntade skapar det 

många gånger svårigheter för inlärning, den sociala miljön samt de pedagogiska 

strategierna och därmed hinder för pedagogen och dess undervisning. 

Beskrivningen/ förklaringen till avvikelsen beskrivs inte sällan utifrån elevens 

egenskaper/beteende i kategorier, där eleven tillskrivs problemet, ett 

individperspektiv (Andreasson, 2007; Lindkvist, Nilholm, Almqvist & Wetso, 

2011; Palla 2011). Skolan har inte alltid den kompetens eller organisation för att 

möta alla barn utifrån deras nivå samt behov och traditionellt har det kategoriska 

perspektivet varit dominerande i skolan, vilket stöds av Lansheim (2010). Berthén 
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(2007) menar att inte sällan arbetar pedagogerna för förändra och forma elevernas 

beteende till rådande norm, en disciplinering mot en normalisering. Detta medför 

att det stöd som sätt in många gånger är på individnivå och ska kompensera 

elevens funktionsnedsättning eller problematik, vilket även Asp Onsjö (2008) 

forskning visar. För att erhålla stöd enligt styrdokumenten krävs det inte sällan en 

kategorisering av eleven för att påvisa elevens problematik och behov, 

kategoriseringen blir meningsfull och legitimerar denna indelning (Andreasson, 

2007). Detta sätt att tänka kan medföra att pedagogerna blir felsökare och det 

normativa tänket har benägenhet att se eleven ur ett mer negativt perspektiv (Rabe 

& Hill, 1990). Detta är ett traditionellt förhållningssätt, där fokus är vad eleven 

inte kan (Juul & Jensen, 2009). Stödet som skolan tillhandahåller är 

individspecifikt och kan resultera i att elevens problematik inte förbättras eftersom 

problemet ligger i inlärningsmiljön. Eftersom ingen förbättring sker finns behov 

av fortsatta insatser, de pedagogiska förhållningssätten fortskrider och eleven som 

ägare till problemet cementeras ytterligare. Normer kan vara aktivitetshämmande 

samt hindra utveckling (Gotvassli, 2002). Ger insatserna inget gott resultat, har fel 

metod samt fel verktyg använts och då måste pedagogen söka nya bättre metoder. 

Det är av vikt att skolans insatser följs upp samt utvärderas för att se resultat av de 

använda metoderna (Hejlskov Elvén, 2014). Nordahl et al (2007) som menar att 

individens beteende inte behöver vara ett resultat av individens bristande förmåga 

utan kan likväl vara ett följd av olämpliga eller skadliga förhållanden i 

inlärningsmiljön. Det kategoriska perspektivet kan vara ett sätt för skolan och 

pedagogen att friskriva sig från problemet och lägga skulden på eleven, skolan 

behöver då inte förändras. Ett helhetsperspektiv med analyser av inlärningsmiljön 

och olika insatser på grupp- och organisationsnivå uteblir. Skolan har många 

gånger bristande kunskap om hur det problemskapande beteendet ska hanteras och 

behöver inte sällan ytterligare kompetens, stöd och resurser samt handledning, 

vilket stöds av Nordahl et al. (2007) samt Hattie (2012).  

2.13 Redo eller oreda 

För att göra skoldagen tydlig och begriplig för eleven är helhets tänk av vikt, där 

eleven ingår i en verksamhet som känns meningsfull. För att bli bättre rustade att 

möta problematik behöver eleven ingå i ett sammanhang som är begripligt och 
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förutsägbart, KASAM (Antonovsky, 2005). Med hänsyn till det behöver 

pedagogen vara lyhörd genom att “se, höra och förstå individen, att begripa vad 

de begriper och förstå vad som intresserar dem och göra livet så gott som möjligt 

för dem” (Winlund, 2011, s. 23). För att förtydliga för eleven kan tydliggörande 

pedagogik TEACCH användas, där nyttjas bild och text samt auditiv 

kommunikation för att inlärningsmiljön ska bli förutsägbar. Eleven förbereds på 

dagens händelser genom bild schema, schema på tavlan, ordningsföljd på 

aktiviteter för att eleven ska få ett grepp om struktur och göra verksamheten mer 

begriplig (Mesibov, Shea & Schopler, 2007). Med TEACCH-modellen kan 

verksamheten bli mer förutsägbar, reducera oro och ovisshet.  Om eleven 

upplever verksamheten som begriplig och upplever en känsla av sammanhang, 

bör det öka möjligheter att eleven vill delta i en aktivitet. Det är pedagogens 

uppgift att tydliggöra för eleven så att eleven vill delta i en aktivitet (Hejlskov 

Elvén, 2009). Rutiner, kontinuitet skapar trygghet för elever med 

problemskapande beteende men ett visst inslag utmaningar som förändringar eller 

nya aktiviteter behöver eleverna också träna på, scaffolding (Mesibov et al., 

2007). Begreppet scaffolding innebär att pedagogen stöttar elevens lärande tills 

stödet inte längre behövs (Bruner, 1996). Genom att träna eleven på oförutsedda 

händelser så lär sig eleven att bemästra dessa situationer genom erfarenhet. 

Ytterligare ett sätt att tydliggöra och hjälpa eleven att förstå en problematisk 

situation/konflikt är sociala berättelser. Det är ett pedagogiskt verktyg som 

pedagogen kan använda sig av för att förtydliga en händelse genom att rit-prata. 

Situationen kan identifieras och delas upp i delar och utifrån detta söker 

pedagogen och eleven lösningar tillsammans.  Avsikten är att eleven ska få en 

förståelse för normer samt egna och andras handlingar (Karlsson, 2011).  

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är centralt för att stödja 

elevens språk och språkutveckling om eleven har en bristande kommunikation, 

vilket även fastställs av SPSM (2015). I AKK kan kroppen användas som 

kommunikationshjälpmedel exempelvis tecken som stöd där de viktiga orden 

tecknas för att förtydliga och stärka kommunikationen. Ett annat alternativ är 

bilder och föremål (Heister Trygg & Andersson, 2009). 

Elever med problemskapande beteende har betydande behov av uppskattning, 

inlevelse samt förståelse (Nordahl et al., 2007). Upplevelse av att det som 
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individen tycker och tänker duger, känna sig värdefull och upplever sig berika 

gruppen, stärker det individen (Olsson & Olsson, 2007; Normell, 2008). Det är av 

stor vikt att pedagogen ger feedback och har positiva förväntningar på eleven. 

Genom att synliggöra prestation genom återkoppling som bekräftelse och beröm 

under processen förbättras inlärningen (Brodin & Lindstrand, 2007; Gotvassli, 

2002; Jakobsson & Nilsson, 2011; Mitchell 2008). Duijvenvoorde et al. (2008) 

forskning visade att barn och vuxnas reaktion på feedback skilde sig väsentligt åt i 

dels hjärnaktivitet dels resultat. Vid negativ feedback visade barnens hjärna ingen 

ökad aktivitet och inget förbättrat resultat men vid positiv feedback ökade 

hjärnans aktivitet och resultaten förbättrades medan hos de vuxna var det vice 

versa. Utifrån det är det av vikt att pedagogen använder sig av positiv feedback 

och beröm för att förbättra elevens utveckling och resultat. Henricsson (2006) 

anser att det slumpmässiga eller godtyckliga berömmet inte får ämnad effekt på 

elever med problemskapande beteende medan systematisk och konsekvent positiv 

förstärkning kan förändra en problematisk skolsituation i en positiv riktning. Hon 

menar vidare att elever med betydande beteendeproblem inte svarar bra på positiv 

uppmuntran genom att dessa elever inte sällan får betydande kritik vilket då ställer 

uppmuntran i skuggan. Men det negativa beteendet bör ignoreras och positiva 

uppmuntras. Hejlskov Elvén et al. (2012) åsikt är att för att en belöning ska vara 

verksam i träningsskolan skall den vara omedelbar samt förutsägbar. Eresund och 

Wrangsjö, (2008) menar att problemskapande beteende kan bemötas på ett 

långsiktigt sätt där fokus är att förbättra de förmågor och kompetenser som eleven 

saknar.  Med utgångspunkt i elevens svårigheter öva på de kognitiva förmågorna 

och/eller använda hjälpmedel för att skapa större möjligheter till inlärning samt 

utveckling. Genom att minimera problematiska situationer, öva sina förmågor 

samt få lära nya bättre strategier bör det problemskapande beteendet minska eller 

upphöra.  

2.14 Risk och skyddsfaktorer 

Eresund och Wrangsjö (2008) menar att ett utåtagerande beteendeproblem skapas 

i samverkan mellan risk-, sårbarhets samt skyddsfaktorer. Risk och 

sårbarhetsfaktorer förstärker varandra medan skyddsfaktorer verkar hindrande på 

dessa. De menar vidare att riskfaktorer är bristande omvårdnad, inkonsekvent 



 

28 
 

uppfostran, låg socioekonomisk status samt misshandel och missbruk i hemmet. 

Sårbarhetsfaktorer är besvärligt temperament, koncentrationsstörning, 

hyperaktivitet, svag intelligens samt otrygg anknytning. Ett häftigt humör och 

bristande social kompetens är riskfaktorer för ett bestående problemskapande 

beteende och centralt är därför att stärka elevens samspels- och konfliktlösnings 

förmåga. Nordahl et al. (2007) menar att riskfaktorerna är en oengagerad 

undervisning där struktur och elevfokus fattas, oklara regler eller inkonsekvent 

användning av regler, bristande inlärningsmiljö, dålig elev-pedagog relation, 

otydligt ledarskap samt frånvaro av gemensamma normer och förebyggande 

arbete för problemskapande beteende. De skyddande faktorerna är god 

kommunikation, problemlösningsförmåga, stödjande vuxen, trygg anknytning, 

känsla av autonomi samt kunna be om hjälp vid behov samt ett gott KASAM 

(Eresund & Wrangsjö, 2008). Nordahl et al. (2007) åsikt är att de skyddande 

faktorerna är där pedagogen är en god förebild, vara lyhörd men samtidigt utmana 

eleven, tydliga och adekvata förväntningar på eleven, tydlig och uppmärksam 

ledning med bestämda riktlinjer, engagerande och strukturerad verksamhet, 

 anpassad inlärningsmiljö, professionellt ledarskap där det förebyggande arbetet är 

centralt. De menar vidare att skyddsfaktorer interagerar med riskfaktorer och 

minskar riskfaktorernas negativa påverkan på eleven. Desto fler riskfaktorer en 

elev omges av desto högre trolighet att utveckla ett problemskapande beteende. 

Genom att minimera riskfaktorer och utveckla skyddsfaktorer kan det minimera 

det problemskapande beteende för elever samt förebygga för elever i riskzonen. 

Medan Ogden (2003) åsikt är att vad som förebygger ett problemskapande 

beteende är att lyckas i skolan, en god miljö som är förutsägbar, där eleven kan 

påverka sin situation, får utmaningar samt mental stimulans, bekräftelse och 

känner sig delaktig.  

2.15 Problemskapande beteende ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

Specialpedagogik är tvärvetenskapligt och innefattar en förankring inom flertalet 

vetenskaper som pedagogik, psykologi och sociologi (SPSM, 2013). Det finns 

ingen enhetlig definition av begreppet specialpedagogik och bekymret att 

definiera samt avgränsa specialpedagogik är i hög grad dokumenterat (Ahlberg 

2007, Fischbein 2007, Persson 2007, Rosenqvist 2007). Helldin (2010) menar för 
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att lyckas skapa en bred analys av verksamheten fordras en metodisk ansats som 

kallas perspektivisering, där värderas perspektivet med utgångspunkt i dess 

lämplighet i sammanhanget, vissa perspektiv passar verksamheten, medan andra 

förkastas. En perspektivisering krävs för att tolka verksamheten och analysera 

med förankring i forskning. Specialpedagogiskt perspektiv kan beskrivas som 

förmågan att se på olikheter, svårigheter samt specialpedagogiska lösningar på 

skiftande sätt (Palla, 2011). Specialpedagogikens fokus är att eliminera hinder för 

elevers utveckling och lärande med utgångspunkt i elevers olikheter, utifrån 

individ, undervisning samt organisation (Ahlberg, 2001).  Centralt är att 

identifiera ett problem, orsaken samt dess konsekvenser för elev och verksamhet 

samt utifrån olika perspektiv väga dessa mot varandra och på sätt få ett välgrundat 

underlag till lösningar och beslut, vilket även konstateras av Helldin (2010). Ett 

renodlat perspektiv kan innebära en förenkling av problematiken och riskerar att 

bli alltför ensidigt, därför förespråkas användandet av olika perspektiv för att öka 

antal infallsvinklar på ett problem.  

En funktionsnedsättning och/eller ett problemskapande beteende påverkar inte 

sällan elevens lärande och därför är det centralt att pedagogen använder anpassade 

pedagogiska strategier samt avpassar inlärningsmiljön efter elevens behov. Elever 

är en heterogen grupp med skilda behov och förutsättningar vilket medför att det 

behövs olika individuella lösningar för att lyckas i skolan. Det finns inte en mall 

att använda sig av utan lösningarna kan vara lika många som antalet elever. 

Pedagogen bör vara uppmärksam på att inte hantera problem utifrån rutin utan 

väga många olika lösningar och se vilket som passar den enskilde eleven. Inte 

sällan hanterar vi situationer med hjälp av rutiner (Säljö, 2010). Rutiner i 

verksamheten kan i sig bli ett hinder för individens utvecklingsmöjligheter, vilket 

stöttas av Jakobson och Nilsson (2011). Hur det stödet skall se ut är upp till varje 

skola och pedagog att bestämma. På individnivå ska pedagogen anpassa 

verksamheten efter elevens behov. En elev i behov av stöd behöver en individuellt 

anpassad pedagogik samt miljö (Skolverket, 2014). En fungerande 

kommunikation är central för lärandet, nå målen samt för samspel och relationer. 

För att eleven ska kunna delta i undervisningen måste omgivningen anpassa 

kommunikationen efter elevens behov. Elevens förmåga till kommunikation är 

beroende av elevens uppmärksamhet, auditiv och visuell tolkning, motorik, 
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minnesfunktion, integrering av sinnesintryck, intellektuell förmåga, motivation 

och vilja (Philips & Soltis, 2010).  Centralt är att utgå ifrån elevperspektivet för att 

få en förståelse för eleven och dennes sätt att kommunicera i relation till miljön 

för att kunna sätta in rätt stöd (Jakobsson & Nilsson, 2011; Kylén, 2012). För att 

skapa möjlighet till kommunikation så kan pedagogen utgå elevens styrkor, 

förmåga samt intresse.  Enklast är att skapa kommunikation i aktiviteter som 

individen tycker om (Jakobsson & Nilsson, 2011; SÖK, 2014). Det är i det 

vardagliga samspelet som elevens kommunikationsutveckling sker och 

pedagogens förmåga till lyhördhet, anpassning samt lyssna till eleven kan vara 

avgörande (Brodin & Lindstrand, 2007). Elevens individuella behov ställer inte 

sällan krav på kompetens hos pedagogen för att inlärningsmiljö, undervisning 

samt den sociala miljön ska möta elevens behov. För att skapa goda 

förutsättningar för lärande måste hänsyn tas till elevers motivation, inlärningssätt, 

undervisningens innehåll, organisation av den pedagogiska helheten, skapa en god 

inlärningsmiljö, bidra till elevernas socialisering (Philips & Soltis, 2010). 

Styrdokumenten stödjer detta som Salamanca deklarationen och skollagen vilken 

säger att utbildningen ska ta tillvara elevens egenskaper och behov, använda en 

pedagogik som sätter eleven i centrum samt att verksamheten ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och dess behov (Svenska Unescorådets skriftserie, 2006). 

Det är inte elevens problemskapande beteende eller funktionsnedsättning som 

avgör elevens möjlighet till delaktighet utan det centrala är inlärningsmiljön 

(Kylén, 2012). Den sociala och fysiska miljön kan vara stödjande och därmed 

skapa möjligheter till delaktighet. Medan en bristande social och fysisk miljö är 

hindrande för eleven och kan spela en avgörande roll för samspel, delaktighet 

samt utveckling. Skolan innefattas av det nya tillägget, bristande tillgänglighet i 

diskrimineringslagen, där bristande tillgänglighet i den pedagogiska, fysiska eller 

sociala miljön måste ses över (SPSM, 2015). En bristande inlärningsmiljö kan 

skapa ett funktionshinder för eleven, där funktionshindret inte är en egenskap hos 

individen utan anger förhållandet mellan en individ med funktionsnedsättning och 

brister i miljön (Socialstyrelsen, 2015).  

På gruppnivå måste därför skolan anpassa sin verksamhet för att skapa 

tillgänglighet i inlärningsmiljön, den pedagogiska, fysiska och sociala miljön. En 

inlärningsmiljö som är anpassad utifrån ”svagaste länken”, skapar tillgänglighet så 
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att alla elever kan delta i aktivitet och verksamhet vilket skapar delaktighet. 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2013) menar att för att uppnå delaktighet ska 

tillhörighet, tillgänglighet, engagemang samt autonomi vara uppfyllda. Pedagogen 

har möjlighet att påverka dels miljö dels interaktion och centralt är att pedagogen 

har förståelse för sin centrala ställning för elevens inlärning och utveckling, vilket 

stöds av Hattie (2012). Genom att pedagogen sätter in rätt stöd, förväntningar 

samt utmaningar så skapas goda möjligheter för eleven att lyckas samt utvecklas. 

Det pedagogiska arbetet ska generera i varierade utmanande uppgifter och stöd för 

eleven i dels ämnet dels den sociala utvecklingen (Hattie, 2012). Det kräver en 

god elevkunskap om hur eleven lär samt inhämtar information på bästa sätt. 

Genom att använda flertalet uttryckssätt i verksamheten så kan pedagogen nå fler 

elever och skapa en bättre förståelse av undervisningen, vilket Olsson (2014) 

förespråkar. Det problemskapande beteendet leda till konsekvenser för elevens 

lärande, av den orsaken är valet av pedagogiska metoder, anpassade läromedel, 

alternativa verktyg många gånger väsentliga för elevens delaktighet i 

undervisningen. Lärandemiljön är viktig och central för samspel och delaktighet 

(Alexandersson, 2009; Jakobsson & Nilsson, 2011). Det är betydelsefullt att 

eleverna upplever undervisningen meningsfull genom att anpassa stimulans, 

metod och intresse till eleven (Gerrbo, 2012; Hattie, 2012; Swärd & Florin, 2011; 

Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004). Fel verktyg och metoder skapar 

hinder för eleven att delta i undervisning eller den sociala miljön/samspelet.  

På organisationsnivå behöver pedagogen se över hur resurserna prioriteras, 

organisationen ska vara flexibel och anpassa sig efter de individuella behov som 

finns i gruppen samt att lokaler anpassas och nyttjas utifrån det (Mitchell, 2008). 

Pedagogens kompetens är många gånger avgörande för att kunna skapa 

tillgänglighet genom att planera och anpassa den pedagogisk, fysisk samt social 

inlärningsmiljö. Skolledningens uppgift är att se till att pedagogen har en adekvat 

utbildning, handledning vid behov samt att det finns de resurser som behövs för 

att anpassa inlärningsmiljön (Hattie, 2012). Pedagogens attityd, värderingar samt 

bemötande är relaterade till människosyn, vilket är kopplade till 

värdegrundsfrågor. Elevernas olikheter ska ses som resurser och tas tillvara för att 

berika mångfald, vilket stöds av styrdokumenten. Pedagogen behöver se elever i 

behov av stöd som en variation av det normala, för att undvika förhållningssätt 
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som normalitet och avvikelse (Palla, 2011). Hur pedagogen bemöter eleverna 

påverkar elevens möjlighet till lärande. En förståelse och kunskap om elevens 

problematik och de konsekvenser det får för lärande, pedagogiska metoder samt 

sociala miljön förbättrar möjligheterna att möta eleven på ett förbättrat sätt, vilket 

Hejlskov Elvén, Veje och Beier (2012) samt Jakobsson och Nilsson (2011) stöttar. 

Genom att använda sin elevkunskap kan pedagogen välja rätt pedagogiska 

metoder, där den fysiska och sociala miljön kan stödja elevens inlärning och 

överbrygga det problemskapande beteendet. En samverkan med vårdnadshavare 

och andra aktörer kan vara av vikt för att få ett helhetsperspektiv på eleven och att 

alla arbetar mot samma mål (Hattie, 2012; Olsson & Olsson, 2007).  För att 

förbättra det problemskapande beteendet krävs insatser som utgår ifrån kunskap 

om eleven i ett helhetsperspektiv, vilket stöds av Hejlskov Elvén et al. (2012). För 

att undervisningsuppdraget skall förbättras behövs ett helhetsperspektiv vilket 

kräver reflektion (Killén, 2008; Mitchell, 2008).  
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Figur 2. Sammanfattning i form av Mindmap, för att tydliggöra de delar som påverkar det 
problemskapande beteendet. Likaledes för att öka medvetenheten om möjliga verktyg som fordras 
för att förbättra de olika beståndsdelarna, med avsikt att skapa en förbättrad inlärningsmiljö samt 
förståelse för eleven.  
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3. TEORI 
Teoridelen beskriver den teori som rapporten vilar på. Man eftersträvar att skapa 

en teori som anger sambanden eller visar på ett mönster, vilket används som 

tolkningsram hur saker och ting hänger ihop (Olsson & Sörensen, 2007). Jag ser 

det som intressant att undersöka hur stor vikt pedagogerna lägger vid samspel och 

kommunikation med eleven för att skapa en relation till eleven och dess beteende. 

Genom att få dela pedagogernas upplevelser, attityder och värderingar dels i 

grundskolan dels i träningsskolan kan jag få en överblick hur mycket kontexten 

påverkar deras bemötande samt förhållningssätt men även hur medvetna 

pedagogerna är av deras påverkan på elev samt inlärningsmiljö genom 

undervisningsmetoder, social miljö, organisation samt de redskap som används. 

Författaren har valt sociokulturell teori samt relationellt perspektiv som 

tolkningsram för att dessa perspektiv inverkar på pedagogens sätt att tänka om 

bemötande, förhållningssätt samt strategier. Ytterligare en anledning är att 

styrdokumenten förespråkar ett relationellt synsätt.  

3.1 Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin innebär det att individen utvecklas genom social 

interaktion, där medvetande samt tänkande är det sociala beteendets slutprodukt. 

Språkliga och fysiska artefakter/redskap som människan skapat och använder sig 

av för att för att skapa gynnsammare förutsättningar för tillvaro, bemästra olika 

situationer samt förbättra sitt lärande i samverkan med andra individer. Eleven 

kan med olika artefakter, finna lösningen på problem samt klara av olika 

situationer som annars skulle vara omöjligt (Säljö, 2010). Enligt Vygotskij finns 

ett samband mellan interaktion samt intellekt där intellektet är centralt för att 

uppfatta och tolka omgivningen och få förståelse för andra människor (Vygotskij, 

1995). I interaktion med andra ökar vår förståelse och insikt genom andras 

vägledning. Genom kommunikation ställas individerna i ett samtal inför nya 

perspektiv, resonemang samt handlingar. Vi lär oss om hur andra individer tycker, 

tänker och känner under olika förhållanden vilket medverkar till kunskap om hur 

man ska bemöta denna individ. Samspel mellan människor formar individens 
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tänkande och handlande genom att individen anammar andras sätt att resonera 

samt tolka verkligheten vilket gör att vi sedan kan nyttja dessa resurser för att 

förstå och kommunicera i framtida situationer.  Interaktion är utgångspunkten för 

den intellektuella utvecklingen (Säljö, 2010). Samspel kan resultera i att en 

individ utvecklas genom deras kommunikation vilket genererar i ny kunskap, 

lärande och utveckling (Strandberg, 2006). Inom den sociokulturella teorin menar 

man att elevers utveckling inte begränsas av elevens mentala nedsättning utan att 

möjlighet till kommunikation, interaktion och aktivitet samt undervisning som 

utmanar i den proximala utvecklingszonen är avgörande för lärandet (Phillips & 

Soltis, 2010; Skolverket, 2009; Swärd & Florin, 2011; Winlund & Rosenström 

Bennhagen, 2004). Via interaktion utformas en medvetenhet hos eleven, 

samspelet skapar möjligheter till ny kunskap (Strandberg, 2006). Med den 

proximala utvecklingszonen menas skillnaden i inlärning emellan elevens egen 

kapacitet kontra vägledning av en individ som kan mer än barnet själv (Kozulin, 

Gindis, Ageyev & Miller, 2003; Smidt, 2010). Dialogen mellan pedagog och elev, 

vad som sägs, hur det sägs och i vilket sammanhang samt pedagogens förståelse, 

kännedom och kapacitet att avpassa/utforma bedömningen har betydelse för 

elevens resultat och utveckling (Skolverket, 2009). Språket genom dialogen är ett 

centralt redskap för elevens utveckling, där språket är ett sätt för tanken att 

förmedla sig (Vygotskij, 1999). Språket som tal och icke verbalkommunikation 

har en central roll i samspel med andra, de språkliga verktygen fortskrider till 

tänkande (Smidt, 2010). De intellektuella redskapen möjliggör för oss att agera 

samt handskas med vardagen i praktiska sammanhang (Säljö, 2010). Individen 

utveckling står i direkt relation till sin sociala kontext. Med kontext åsyftas här där 

något äger rum som exempelvis klassrummet (Smidt, 2010). Utvecklingen 

kommer an på interaktion med andra människor samt de redskap som kulturen 

tillhandahåller individerna kan skapa sig en egen bild av verkligheten. Men det 

fordras en anpassning till individens intellektuella redskap samt förmågor för att 

individen ska tillägna sig nya kunna kunskaper och insikter. Lärande sker hela 

tiden vare sig vi vill eller ej Säljö (2010). För att kunna utvärdera elevens 

kunskaper, förståelse samt förmågor kan den sociokulturella teorin bistå till att 

fördjupa perspektiven (Jakobsson, 2012). 
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3.2 Relationellt perspektiv  

Ur ett relationellt perspektiv är det centrala samspel och interaktion mellan 

pedagog/elev och elev/elev samt hur verksamhet ska kunna anpassas till elevernas 

behov. Westling Allodi (2010) tolkar det relationella perspektivet som att se det 

som sker i förhållande/interaktion mellan olika aktörer där utgångspunkten är att 

se på svårigheter utifrån ett socialt och miljörelaterat perspektiv. Det är 

verksamhetsmiljön som är i behov av förändring och inte eleven. Vidare skriver 

de att det sociala klimat är en betydande faktor för hur barnen upplever 

verksamheten och därmed trivsel. Bengt Persson (1998) menar att ett relationellt 

perspektiv är centralt för att se vad som händer i förhållandet eller interaktionen 

mellan olika deltagare. Förståelse skapas inte genom att endast se till en elevs 

handlande eller beteende utan elevens handling ses som relationell, där denne 

anpassat sig till sin omgivning. Om omgivningen förändras förutsätts att även 

eleven påverkas och förändras. Han menar vidare att det relationella perspektivet 

ser på eleven som en elev i svårigheter, på grund av mötet med olika fenomen i 

inlärningsmiljön. För att möta eleven måste en anpassning ske mellan elev, 

pedagog och inlärningsmiljö utifrån elevens behov. Genom att elev och pedagog 

både påverkar och påverkas av varandra så spelar relationen spela en avgörande 

roll för eleven möjlighet att lyckas.  Om fokus är på den situation eleven befinner 

sig i och se till inlärningsmiljön och samspel mellan individer kan det synliggöra 

möjliga förbättringsområden. Med hjälp av förändringar i inlärningsmiljön och 

relationer kan ge nya förutsättningar och skapa en gynnsammare miljö för eleven. 

Skolans oförmåga att möta det enskilda barnets behov på dess nivå genom 

bristande resurser eller bemötande kan skapa hinder för eleven att lyckas. Genom 

att avhålla sig från sociala förklaringar till ett problem fråntas förskola och 

politikers bidrag till barn svårigheter, en enkel förklaringsmodell är att se barnets 

beteende som problemet, ett kategoriskt perspektiv, vilket stöds av Persson 

(1998). Elevers problematik kan vara en konsekvens av svårigheter på gruppnivå i 

samspel mellan individ och grupp eller organisationsnivå genom hur skolan 

bemöter elevers olikheter (Olsson & Olsson, 2007). Beteendet i grupp styrs av 

gruppnormer dessa kan vara hinder eller hjälpmedel (Gotvassli, 2002). 

Pedagogens tänkande eller beteendemönster kan hindra eller generera utveckling. 

Hinder genom en utveckling mot homogenitet i verksamheten samt mindre kritisk 
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till sitt eget handlande (Gotvassli, 2002). Om en förändring ska ske förutsätter det 

lärande i någon form som kunskaper, färdigheter eller attityder. För att skapa en 

god lärmiljö behöver pedagogerna inspireras till att prova nya arbetsmetoder, anta 

utmaningar, lära av sina misstag samt erhålla respons på goda/dåliga dagliga 

erfarenheter, analysera dessa och utvärdera (Gotvassli, 2002). Pedagogerna är en 

central del av lärmiljön där deras engagemang och intresse för eleverna kan vara 

essentiellt för elevens möjlighet till måluppfyllelse och utveckling (Normell, 

2008). Ett starkt samband finns mellan elevers problematik, pedagogisk metodik 

samt skolmiljö (Olsson & Olsson, 2007). Pedagogernas kunskaper och färdigheter 

bör inte anses som personlig egendom utan delges kollegor för att stödja samt 

stärka deras kompetens (Gotvassli, 2002). Det relationella perspektivet syftar mot 

en av-normalisering, där elevers olikheter inkluderas i den allmänna pedagogiken 

(Lutz, 2006).  

3.3 Sammanfattning och tolkning av litteratur och teorier 

Det är svårt att hitta en gemensam tolkning av vad problemskapande beteende är 

men även orsaker till beteendet och hur bemötandet bör ske. Greene (2003), 

Eresund och Wrangsjö (2008), Hejlskov Jørgensens (2009) samt Nordahl, Sølie, 

Manger och Tveit (2007) har alla olika uppfattningar om problemskapande 

beteende, bemötande, orsaker, metoder samt strategier. Men gemensamt för 

litteraturgenomgången är att samtliga forskare och författare anser att det är 

omgivningens ansvar att se till elevens behov och utgå från dessa för att kunna 

skapa en god verksamhet utifrån elevens förutsättningar. Vissa forskare/författare 

ser problematiken ur ett sociokulturellt perspektiv där fokus är samspel mellan 

elev och omgivning, där ansvaret ligger hos omgivningen för att eleven skall 

lyckas med inlärning och mål eller inte, som Szönyi och Söderqvist Dunkers 

(2013), Mineur et al. (2009), Hermansen (2011), Jakobsson och Nilsson (2011), 

Kylén (2012) samt Murphy et al. (2005). Medan andra lägger fokus på det 

relationella perspektivet genom en anpassning av inlärningsmiljö eller 

pedagogiska metoder för att kunna möta eleven som Andershed och Andershed, 

(2005), Hejlskov Elvén (2009), Nordahl et al. (2007) samt Ogden (2003). 
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4. METOD 
Inledningsvis redovisas val av metod samt en beskrivning av denna den vilken är 

fenomenologiskt perspektiv, dess kännetecken och användningsområde samt 

kritik mot denna. Det följs av hur urvalet skett samt datainsamling och 

genomförande.  Därefter beskrivs den sociokulturella teori samt relationellt 

perspektiv som tolkningsansats samt studiens tillförlitlighet. Slutligen en 

redogörelse för de etiska aspekterna.  

4.1 Val av metod 

Val av undersökningsmetod baserades på att författaren önskade kunskap om hur 

pedagoger tänker kring problemskapande beteende dels utifrån yrkeskategori men 

även i grundskolan i jämförelse med träningsskolan. Jag övervägde inledningsvis 

ett kvantitativt perspektiv där jag genom enkät ville kartlägga problemområdet där 

jag hade möjlighet att nå ett stort antal individer. För att erhålla den information 

som behövs för min studie så övervägde jag även flertalet kvalitativa 

frågeställningar. I kvalitativ data kan det upptäckas mönster/kluster istället för 

exakta siffror (Eklöf, 2014). En fördel med detta är att alla deltagare får samma 

frågeställningar, urvalet hade kunnat ske på ett representativt sätt, genom 

slumpvis utvalda skolor samt individer. Detta hade även förbättrat möjligheten att 

resultaten kunnat generaliseras. En enkät kan ge ett stort statistiskt underlag där 

informanterna har samma förutsättningar men nackdelen är undersökningsledaren 

missar kroppsspråk, mimik, stön/suckar och pauser vilket kan vara betydelsefullt 

för situation och analys. Min erfarenhet var att det är svårt att få tillbaka svar på 

sin enkät vilket kan ge ett för litet underlag att arbeta utifrån och eftersom jag 

anser mig novis på att utforma enkäter men väl medveten om hur central enkätens 

utformning, frågeställningar samt svars alternativ är, så förkastades denna metod. 

Observation var inte intressant utifrån studiens syfte. Mitt fokus var att hitta 

likheter, skillnader samt mönster i pedagogernas uppfattningar och upplevelser 

om problemskapande beteende och därför valdes intervjuer som 

undersökningsmetod samt att den valda metoden passade mitt syfte samt 

frågeställningar. Enligt Stukat skall forskningsproblemet ligga till grund för 

metodvalet (Stukat, 2005). Min önskan var att försöka beskriva pedagogernas 

upplevelse, attityder och värderingar av problemskapande beteende och för att 
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kunna nå på djupet ansåg jag att intervju gav mest möjlighet till detta. Intervjun 

används för att få kunskap av vad pedagogen uppfattar som sker i verksamheten, 

uppfattning samt förhållningssätt (Bell, 2006). Jag ville göra en kvalitativ intervju 

eftersom det lämnar utrymme till mer flexibilitet, frågorna är mindre strukturerade 

och fokus är den intervjuade än vid en kvantitativ intervju. Det ger utrymme till 

informanten att styra intervjun genom att tala om det som informanten finner 

centralt och som intervjuare kan jag anpassa mig utifrån hur samtalet utvecklar 

sig, ställa detaljfrågor om speciella miljöer eller omständigheter, tidpunkter, 

frågor för att förtydliga, avläsa mimik/kroppsspråk samt spegla informanten, för 

att se om jag uppfattat denne rätt vilket kan vara värdefullt för analysen. I en 

kvalitativ intervju är det informantens tolkning, åsikter och tankesätt som är i 

fokus och informanten styr intervjun genom att tala om det denna ser som centralt 

och relevant (Bryman, 2011). Samtidigt ger det möjlighet att närma mig mina 

centrala frågor successivt för att synliggöra olika fenomen under intervjun. Jag 

ansåg att mitt inifrån perspektiv skulle ge möjlighet att ställa mer specifika och 

fördjupande frågor än vad en enkät skulle kunna göra. Genom mitt inifrån 

perspektiv är jag väl insatt i problematik och begrepp vilket underlättat förståelse 

och få fylligare svar. Genom intervju får forskaren får möjlighet att ta del av 

informantens ”sunda förnuft” och med det som grund tolka dennes värld utifrån 

informantens perspektiv (Bryman, 2011). Vid flertalet intervjuer så väckte 

informantens berättelse nya frågor som jag därefter ställde men även använde mig 

av vid de återstående intervjuerna. Nackdelarna med en intervju är att 

undersökningsledaren kan påverka informanten genom att denne försöker att 

svara för att uppfylla intervjuarens förväntningar eller hur man bör svara utifrån 

styrdokument. Det krävs en hög medvetenhet om möjliga felkällor som 

intervjuaren och forskaren måste ha vetskap om (Backman, 2008). En annan 

problematik är att forskarens förkunskap och inifrån perspektiv vilket kan leda till 

förutfattade meningar och förväntningar vilket kan påverka tolkning och analys. 

Ytterligare en nackdel att det är tidskrävande vid transkriberingen av råmaterialet 

samt analysen.  

Fenomenologiskt perspektiv valdes som metod och bedömdes som passande 

utifrån uppsatsens syfte samt ger möjlighet att erhålla informanternas subjektiva 

åsikter om deras verklighet, förstå hur pedagogerna ser på problemskapande 
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beteende, vad det innebär för dem och vad de tolkar in i detta. Informanternas 

uppfattning, upplevelse och känslor belystes och förstås, därför var en 

fenomenologisk ansats passande där subjektivitet, tolkning och beskrivning är i 

fokus (Denscome, 2009). Jag ville undersöka hur och vad de tänker samt det 

informanterna har gemensamt i sin tolkning.  Individens subjektiva upplevelse är i 

fokus och ger möjlighet att därefter jämföra deras tankar i syfte att hitta 

allmänbegrepp för olika fenomen (Sohlberg & Sohlberg, 2009). En fördel med 

fenomenologi är att den kan användas för en mindre studie samt begränsad tid till 

förfogande (Denscombe, 2009). I fenomenologin ska tolkningen vara 

förutsättningslös utan externa referensramar, där forskaren intar ett 

inifrånperspektiv (Kvale & Brinkman, 2009). En nackdel med fenomenologin kan 

vara att den inte går att generalisera eftersom ingen verksamhet är den andra lik 

samt att det inte finns någon vetenskaplig stränghet att följa (Denscome, 2009). 

Utifrån frågeställningarna utarbetades en intervjuguide. Frågorna är 

semistrukturerade, utifrån särskilda teman som ska behandlas vilken lämnar 

utrymme för informanten att ge spontana beskrivningar, vilket stöds av Bryman 

(2011). Inledningsvis ställdes mer allmänna frågor för att sedan lämna utrymme 

till mer sonderande och specifika frågor. Förhållningssättet var att ställa öppna 

frågor för att erhålla berättelser om den pedagogens upplevelser samt undvika att 

ställa ledande frågor eller varför frågor vilket kan uppfattas som ett förhör utan 

istället använda sig av ”hur” och ”vad” frågor (Bell, 2006; Kvale & Brinkman, 

2009). Frågorna behandlade pedagogernas erfarenheter, beteende, åsikter, 

upplevelser samt värderingar. Inför intervjun gjordes en pilotintervju med en 

specialpedagog för att kontrollera intervjufrågornas giltighet samt att frågorna var 

begripligt formulerade, vilket stöd av Bell (2006). Val av person till provintervjun 

utgick från att personen var insatt i verksamhet, tillgänglig samt intresserad. 

Provintervjun visade att ett fåtal frågor i intervjun behövde tydliggöras. Frågorna 

formulerades därefter på ett så lättförståeligt sätt som möjligt för att skapa 

samspel i intervjun och erhålla detaljrik information. Intervjuaren arbetar för att få 

informanten att öppna sig och ”fiska” efter dennes tankar (Gustavsson, 2011). 

Samtliga intervjuer samt provintervjun spelades in med hjälp av mobiltelefon för 

att skapa möjlighet att bara följa informanten i dess berättelse utan att behöva 

tänka på att memorera eller anteckna samtalet. Bryman, (2011) menar att 
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inspelning ger intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på vad som verkligen 

sägs samt ställa relevanta följdfrågor. Kvale och Brinkman (2009) åsikt är att 

genom att anteckna äventyrar man att det naturliga samtalet störs samt att den 

intervjuade kan tycka det är störande. Ytterligare en fördel är att en inspelning 

underlättar vid transkribering och analys samt ger möjlighet att gå tillbaka till 

råmaterialet vid behov. Nackdelen med att använda bandspelare är att 

informanterna kan hämmas av vetskapen att de spelas in men författaren har 

ansett att fördelarna överväger och därför använt sig av inspelning vid samtliga 

intervjuer. Informanten kan uppfatta det som jobbigt, stressande eller hämmande 

att bli inspelad vilket kan påverka informanternas svar (Trost, 1997). 

4.2 Urval  

Valet av undersökningsgrupp grundade sig på pedagoger som var intresserad av 

att delta i en intervju kring problemskapande beteende. En för forskaren känd 

skola valdes ut för att delta i undersökningen. Åtta pedagoger anmälde intresse att 

delta i undersökningen. Sju personer deltog i undersökningen varav 2 var 

specialpedagoger och 2 klassassistenter på träningsskolan samt 3 lärare på 

grundskolan årskurs 5 och 2.  Urvalet gjorde att mina frågeställningar kunde 

lämpa sig väl för de informanter som valt att delta. En pedagog kunde inte delta 

på grund av sjukdom. Författaren ansåg det berikande om det var olika kategorier 

av personal, vilket stöttas av Kvale och Brinkman (2009) som menar att studien 

främjas i fall informanterna har olika arbetslivserfarenheter. En intervju (bilaga 1) 

genomfördes för att erhålla förståelse för tankar, känslor och tänk kring 

problemskapande beteende. Samtliga informanterna var kvinnor, en jämnare 

könsfördelning kan ha tillfört ytterligare dimensioner till studien. 

 Pedagog 
1 

Pedagog 
2 

Pedagog 
3 

Pedagog 
4 

Pedagog 
 5 

Pedagog  
6 

Pedagog 
 7 

Utbildning Tidigare 
Lärare, 
SP* 

Special 
Pedagog 
(SP) 

Lärare 
inriktning 
Skola / 
Fritids 

Special 
Pedagog 
(SP) 

Lågstadie- 
lärare 

Utveckling 
störning 
 / autism 
80hp 

Psykisk 
utveckling 
störning 

Tjänst Lärare SP Lärare SP Lärare Klass  
assistent 

Klass 
assistent 

Skolform Grund 
skola 

Grund- 
Särskola 

Grund 
skola 

Grund- 
särskola 

Grund 
skola 

Grund- 
särskola 

Grund- 
särskola 

Årskurs Åk 2 Åk 7-9 Åk 1 Åk 2-3 Åk 5 Åk 7-9 Åk 2-3 

Elever 24 st. 6 st. 22 st. 4 st. 18 st. 6 st. 4 st. 

Bild 2. Schematisk bild över deltagande informanter SP* Specialpedagogik 30 hp 
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4.3 Datainsamling 

Inledningsvis kontaktades samtliga pedagoger på en grundskola samt 

träningsskola i södra Sverige via mejl, en förfrågan om att delta i en intervju vid 

ett tillfälle om problemskapande beteende i träningsskolan och grundskolan, som 

skulle ligga till grund till en uppsats. Åtta pedagoger visade intresse och därefter 

följde en mejl korrespondens angående syfte och tänkt upplägg. Ansvarig rektor 

samt berörda pedagoger fick samtidigt tre bifogade dokument, ett mer detaljerat 

informationsbrev (bilaga 2) tillsammans med handlingar för 

godkännande/samtycke (bilaga 3, 4) om att delta i studien, vilket fastställs av Bell 

(2006). Efter godkännande från samtliga följde en mejl korrespondens angående 

tid och plats för intervjun som utgick ifrån informanternas önskan, vilket även 

påvisas av Bell (2006). Författaren enda krav var att få genomför intervjun ostört, 

platsen för intervjun kan påverka resultatet (Trost, 1997). Sju av informanterna 

föreslog en lokal på sin arbetsplats medan en föredrog ett kafé för att genomföra 

intervjun, enligt Kvale och Brinkman (2009) är en känd miljö fördelaktigt för 

intervjuresultatet. Informanterna tog inte del av intervjufrågorna innan intervjun 

eftersom spontana svar ville erhållas. I informationsbrevet som sändes ut via mejl 

upplystes om att intervjun skulle komma att spelas in om informanten godkände 

detta, för att skapa möjlighet till ställningstagande för/emot inspelning. Innan 

intervjun började tillfrågades informanten återigen om tillåtelse för inspelning, 

samtliga tillät inspelning. Inspelningen skedde med mobiltelefon för att ge 

möjlighet för intervjuaren att koncentrera sig på berättelsen samt underlätta analys 

av samtalen. Författaren lovade sekretess samt diskretion vid hanterandet av 

intervjumaterialet. Trost (1997) anser att intervjuaren omgående ska informera 

informanten om att materialet förvaras oåtkomligt för utomstående samt att 

informanterna blir avidentifierade. Under inspelningen fördes minnesanteckningar 

om störningsmoment, tvekan samt kroppsspråk. Trost (1997) menar att 

informanterna kan uppleva inspelningen som besvärande samt hämmande, vilket 

kan påverka informanternas svar. Min ambition var att följa informantens 

berättelse utan att ställa ledande frågor eller lägga ord i munnen på den 

intervjuade. Intervjuaren skall förutsättningslöst och fullständigt återberätta 

intervjusvaren utan att tolka eller analysera under insamlandet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuerna tog mellan 30 till 45 minuter. Intervjuerna 
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lagrades med hjälp av inspelningsfunktion på mobiltelefon fördes därefter över på 

datorn som backup. Intervjuerna transkriberades till skriftspråk i nära anslutning 

till intervjun. Under transkriberingen påbörjades analysen genom att använda mig 

av Olsson och Sörensen (2007) frågeställningar i analysen som vad, hur och var så 

synliggjordes olika tema. I tolkningsarbetet nyttjar sig forskaren av frågorna var, 

hur, vad samt varför för att åstadkomma en vidare förståelse (Olsson & Sörensen, 

2007). För att erhålla struktur på allt insamlat material så skrevs samtliga 

intervjuer ut i pappersform. Vid genomläsning av informanternas svar så 

uppdagades olika begrepp som återkom i de olika utsagorna. De olika begreppen 

och gemensamma kriterier kategoriserade jag i 12 olika tema i olika högar genom 

att använda mig av klipp och klistra metoden. Kodnyckel i form av textfärg 

användes för att synliggöra vilken pedagog som sagt vad. Genom att se vad varje 

tema bestod i så kunde jag sammanföra flertalet av dessa, vilka slutligen 

reducerades till fyra huvudteman:  

• Problemskapande beteende	  

• Bemötande och relationer  

• Strategier 

• Hinder och möjligheter  

 

Materialet gav mig möjlighet att om och om igen lyssna på materialet för att höra 

om jag uppfattat informanten rätt. I samband med tolkning av intervjuerna kan 

forskaren återgå till materialet för att synliggöra de sammanhang i vilken de 

tillkom (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag ville synliggöra hur stor tyngd 

pedagogerna la vid interaktionen och kommunikationens betydelse för det 

problemskapande beteendet. Utifrån det valde jag ett sociokulturellt perspektiv 

där fokus ligger på att det sker ett lärande i hela tiden i sociala kontexten, vilket 

stöds av Säljö (2010). Ytterligare en central fråga var att se hur stor vikt 

pedagogerna la vid inlärningsmiljöns betydelse för elevens beteende. Utifrån det 

så var det relationella perspektivet aktuellt, där relationen mellan elev, pedagog 

och inlärningsmiljön är avgörande för elevens möjlighet att lyckas i 

verksamheten, vilket stöds av Persson (1998). Sociokulturell teori samt 

relationellt perspektiv har utifrån syfte nyttjas som tolkningsansats för att erhålla 
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en ram att luta mig emot under analysen. Under forskningsprocessen är samtliga 

steg under metod, transkribering samt analys dokumenterade för ökad transparens, 

vilket fastslås av Olsson och Sörensen (2007). Jag har under processens gång 

regelbundet ifrågasatt mina tolkningar, om mina personliga åsikter gjort att jag 

lagt för stor tyngd vid vissa delar och mindre vid andra. Jag har flertalet gånger 

fått gå tillbaka till mitt syfte samt frågeställningar för att förvissa mig om att jag 

mäter det jag hade avsikt att mäta. Ytterligare en central del i min tolkning och 

analys har varit att vara uppmärksam på mina värderingar och hur jag uttrycker 

mig i skrift för att inte påverka läsare i en viss riktning. Jag har utifrån det fått 

stryka tema som är intressanta men utanför syfte och frågeställningar. Jag har letat 

efter likheter, skillnader, begrepp och mönster under analys och tolkningsarbetet 

och redovisat dessa under resultat. Möjliga felkällor som kan påverka studiens 

resultat redovisas samt förutsättning och begränsningar för analysen, vilket 

fastställs av Gustafsson och Hermerén Petersson (2004). I litteratursökningen 

användes inledningsvis bibliotekskatalogen med sökning på mitt ämnesområde. 

Även bibliotekets databaser nyttjades som Summon, Eric, Diva samt Libris.  

Olika sök profiler som per view samt fulltext har använts för att avgränsa 

sökningen, sökord som brukats är autism, problem behavior, disruptive behavior, 

challenging behavior samt aggression. Även böcker, artiklar och avhandlingars 

källförteckning har används för att hitta relevant litteratur samt forskning. 

4.4 Tillförlitlighet  

Validitet betyder att det som är syftet med undersökningen verkligen undersöks 

och inte någonting annat. Reliabilitet är ett mått på samstämmighet i resultaten 

gjort med samma mätinstrument vid skilda tidpunkter (Olsson & Sörensen, 2007). 

Kvale och Brinkman (2009) menar att i den kvalitativa forskningen är begreppen 

validitet samt reliabilitet närmast sammanflätade, han anser att validering 

innefattar hela forskningsprocessen.
 
Det sker en genomlöpande kvalitetskontroll 

under undersökningens alla delar. Under hela undersökningen har jag ifrågasatt 

om jag verkligen undersöker det jag vill undersöka utifrån studiens syfte. En 

fortlöpande validering har genomförts under hela forskningsprocessen, 

följaktligen bör validiteten vara god. Urvalet grundade sig på frivilligt urval vilket 

kan innebära låg representativitet och generaliserbarhet. Men avsikten är inte att 
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kunna generalisera utan min strävan har varit att synliggöra skillnader och likheter 

i pedagogers upplevelser av problemskapande beteende i olika skolformer. Stukát 

(2011) anser att en undersökning av denna typ kan leda till att läsaren känner igen 

sig och kan relatera till sin verksamhet, se likheter och skillnader i den egna 

verksamheten. Vad gäller reliabiliteten i studien kan jag inte uppskatta 

pålitligheten i deras svar eller att de inte svarat utifrån förväntningar. En möjlighet 

är att mina frågor inte tolkats rätt av informanten eller jag inte tolka 

informanternas svar rätt (Stukát, 2011). Emellertid har mina frågor framförts på 

ett ärligt och undersökande sätt i ett gott samtalsklimat. En annan strategi har varit 

att använda mig av tystnad för att skapa tid till att hinna tänka, spegla delar av 

informanten berättelse för att se om jag uppfattat rätt, ställa följd frågor samt be 

om förtydligande, vilket gett mig en möjlighet att fördjupa min förståelse av 

informantens svar. En kritik mot intervju som metod är att den har för stort 

individ fokus och inte sällan bortser från den sociala interaktionens inverkan 

(Kvale & Brinkman, 2009). Det kan verka motsägelsefullt genom mitt val av 

teori, den sociokulturella teorin samt det relationella perspektivet.  Men utifrån 

studiens syfte och frågeställningar ville jag synliggöra pedagogernas upplevelser 

och därför valdes intervju som metod. Jag vill understryka att resultatet endast 

grundas på 7 intervjuer, vilket gör att jag inte kan uttala mig om pedagogers 

upplevelser av problemskapande beteendet generellt utan resultatet baseras endast 

på mina tolkningar utifrån informanternas utsago.  

4.5 Etik 

Informanterna upplystes dels muntligt dels skriftligt om studiens innehåll, syfte, 

metod, genomförande, redovisning av resultat samt vad författaren vill uppnå med 

studien, vilket stöds av Bell (2006). Författarens strävan är att följa medicinska 

forskningsrådets policydokument som anger riktlinjer för att uppfylla de 

forskningsetiska principerna som informations-, samtyckes-, konfidentialitet och 

nyttjande kravet under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2011). I 

informationsbrevet informerades informanterna om studiens innehåll, syfte, 

metod, genomförande, redovisning av resultat samt vad författaren vill uppnå med 

studien, vilket även konstateras av Bell (2006) samt Ehn och Öberg (2011). 

Informanterna underrättades om deras uppgift i studien samt att deltagandet är 
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frivilligt och kan avbrytas när som helst och utan förklaring. Konfidentialitet 

garanterades samt att allt insamlat material förvaras oåtkomligt för utomstående 

samt att informanterna blir avidentifierad i studien, vilket påvisas av Trost (1997). 

De som eventuell kommer att ta del av det inspelade materialet är opponent, 

mentor eller examinator, efter examinationen kommer allt inspelat material att 

raderas, vilket fastslås av Fejes och Thornberg (2011). Forskningens syfte är att 

öka kunskaperna hur pedagoger tänker kring problemskapande och bredda 

perspektiven, vilket stöds av Gustafsson och Hermerén Petersson (2004). 

Samtidigt med informationsbrevet sändes även samtyckes blankett för underskrift 

av informanten, tillståndsblankett för underskrift av rektor, vilket konstateras av 

Bell (2006).  I studien redovisas inga namn utan endast pedagog samt en siffra, 

vilket stöttas av Olsson och Sörensen (2007). Nyttjandekravet innebär att det 

insamlade materialet endast får användas inom vetenskapligforskning 

(Vetenskapsrådet, 2011).  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
Inledningsvis redovisas resultaten i löpande text med inslag av citat. I analys av 

intervjuerna identifierades totalt tolv olika teman vilka därefter sorterades in under 

fyra huvudteman: Problemskapande beteende, Bemötande och relationer, 

Strategier, Hinder och möjligheter. Samtliga teman utgår från pedagogernas 

upplevelser av problemskapande beteende på dels grundskolan dels 

träningsskolan. För att tydliggöra resultatdelen presenteras resultaten under dessa 

fyra teman och svaren redovisas utifrån grundskolans pedagoger, träningsskolans 

pedagoger eller samtliga pedagoger för att underlätta läsning. Därefter följer en 

sammanfattning av resultaten följt av en teoretisk tolkning där resultaten 

diskuteras mot sociokulturell teori, relationellt perspektiv samt forskning i 

litteraturgenomgången. Avslutningsvis redovisas slutsatser och för att underlätta 

förståelse för analys och slutsats sker en genomgång av frågeställning och syfte 

följt av en analys av resultaten där delar av resultatet diskuteras mot forskning 

samt studiens slutsatser.  

5.1 Resultat  

5.1.1 Problemskapande beteende 

 Samtliga pedagoger i grundskolan utgår ifrån normen för att beskriva ett 

problemskapande beteende trots att de menar att det inte finns någon norm.  

 Eleven kanske inte (paus) går i samma fotspår som alla andra. Alltså att dom 
flesta barnen i ett klassrum går ju egentligen i samma steg men att man viker lite 
från… att man viker av lite från kanterna // Det är jag som skapar det, det behöver 
inte vara fel för barnet skull men eftersom man har de som är stöpta i samma 
form… så kan jag väl säga (Pedagog 3) 

De beskriver problemskapande beteende som när en elev inte kan komma till ro, 

kastar saker, är utåtagerande fysiskt eller verbalt, eleven kan skada sig själv eller 

andra, svårigheter att inordna sig efter regler och tillsägelser samt har svårt 

temperament. Pedagog 1 är den enda som beskriver ett inåtvänt problemskapande 

beteende. 

Inåt agerande är det jättesvårt att komma in i… vad det är (Pedagog 1) 

Pedagogerna i träningsskolan beskriver problemskapande beteende som eleven 

kan skada eller andra sig själv och är en problematik för elev, pedagog och/eller 
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gruppen. Pedagog 4 gör även skillnad på ett ofarligt och farligt problemskapande 

beteende där hon menar att om eleven har ett allvarligt självskadebeteende krävs 

direkta åtgärder för att stoppa detta, medan ett självskadebeteende som inte är 

farligt kan nonchaleras bort. 

Vi har någon just nu som slår sig så att hörseln håller på att försvinna då måste 
man gå in och bryta // då är det möjligt att den här personen istället biter sig för 
att så att det går hål på armar eller fötter men det är bättre än att hörseln 
försvinner (Pedagog 4) 

Vad pedagogerna ser som orsak till det problemskapande beteendet skiljer sig 

både mellan pedagogerna sinsemellan i grundskolan och mot träningsskolans 

pedagoger. Pedagogerna på grundskolan menar att orsaker till problemskapande 

beteendet är genetiskt, empatibrist, förlossningsskador, bristande föräldraroll, 

krav, dagsform samt att eleven söker uppmärksamhet. Pedagogen 5 anser att det 

är av vikt att skaffa sig kunskap om problematiken samt reda ut orsakerna till 

beteendet för att kunna möta eleven på ett adekvat sätt. 

Ibland är det nog bara dåligt agerande något liksom som den växt in i för att det 
har… för att den inte känt sig bekräftad eller inte känt sig sedd eller inte riktigt 
har lärt sig kontexten hur ska jag göra i en sådan här situation // att slå eller 
använda orden som du tillslut lär dig ger verkan, då blir det någon som ser mig 
(Pedagog 1) 

 Det kan vara en period i livet som gör att man har det svårt (Pedagog 3) 

 Medan pedagogerna i träningsskolan är samstämmiga och menar att orsaken till 

ett problemskapande beteende vanligen är att eleven inte har tillgång till någon 

kommunikation eller bristande kommunikation. Det problemskapande beteende 

blir då ett sätt för eleven att kommunicera. När eleven får tillgång till 

kommunikation med sin omgivning minskar alternativt försvinner beteendet. 

Andra möjliga orsaker är att funktionsnedsättningen ger upphov till brist på 

sammanhang, för höga krav, saker som triggar igång i omgivningen, smärta samt 

höga ljud.   

 Barnen som har kommit till oss är ganska små. Dom är ju under året i 
utvecklingsnivå flera av dom och då har ju föräldrarna aldrig utmanat dom i det. 
Sen har vi aldrig också andra kulturer som har ett annat sätt att förhålla sig och 
tycker att barnen är att dom dom får allt dom vill och slipper göra det dom inte 
vill och då blir det ju… kan det ju bli problemskapande beteende eftersom dom 
inte är vana vid att få några krav på sig (Pedagog 4) 

 Jag tror att det är att man inte har förståelse för eleverna. Jag tror det ligger mer 
hos den som jobbar med eleven, inte hos eleven (Pedagog 6) 

Att man får ett nej, då kan det ju blixtra till ibland. Men man försöker att inte säga 
nej utan man försöker att… men ibland är man ju tvungen (Pedagog 7) 
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Samtliga pedagogerna oavsett skolform menar att konsekvensen för eleven med 

det problemskapande beteendet kan vara att andra elever blir rädda. I grundskolan 

skapar inte sällan skapar beteendet också konflikter med andra elever och lärare. 

Pedagog 3 menar att eleven kan blir clown när förståelsen brister eller denne inte 

hänger med. Pedagog 5 anser att dessa elever ofrivilligt kan såra andra elever och 

inte sällan misstolkas av sin omgivning. En annan konsekvens är att eleven blir 

syndabock många gånger både bland dels elever dels lärare. 

Det blir konflikter och då blir det fel på barnet, problemet ligger inte hos läraren 
då utan det är problemet ligger hos barnet därför att då vill man inte se sin egen 
del roll i det hela // Jag märker ju det är ju tyvärr så att dom här barnen får klä 
skott både för de dom gör och inte gör, för dom dom görs till syndabockar många 
gånger när dom inte är involverade och det gäller ju att hantera dom vackert dom 
här barnen, så att dom inte blir det (Pedagog 5) 

Samtliga pedagoger i träningsskolan menar att när eleven inte har någon eller har 

bristande kommunikation blir frustrerade eller arga när pedagogerna inte förstår 

vad de vill och inte.  

Om man inte lyckas lösa eh dom kommunikativa problemen som detta är då eh så 
är det ju det ett handikapp som är svårt… för det det är svårt för allmänheten att 
se, ja det är svårt och och det är svårt att leva med det (Pedagog 4) 

Dom vet ju vad dom vill och vi är ju så dumma som inte fattar vad dom vill. Och 
jag förstår att dom blir arga och allting händer för man kan ju tänka sig själv att 
dom inte förstår vad jag säger // men mycket är ju vad jag tror jag avläst, mycket 
är ju vad vi tror eftersom eleverna inte kan många gånger kan tala om vad dom 
vill // Man ser den där reaktionen att man träffade rätt (Pedagog 7) 

Samtliga pedagoger oavsett skolform upplever det som utmanande, spännande, 

roligt att jobba med problemskapande beteende samtidigt som det är frustrerande 

och jobbigt många gånger. Inte sällan provar sig pedagogerna fram för att hitta bra 

lösningar för eleven. Pedagog 1 i grundskolan talar om en dubbel problematik, 

dels det problemskapande beteendet dels det dåliga samvetet för att inte räcka till 

för endera eleven och/eller klassen. 

Det ju lite kittlande för att man vill hitta lösningar så att man når fram till dom 
här… man bär på det dåliga samvetet för de som inte har det här 
problemskapande beteendet, för att dom är alltid hela tiden med och tålmodiga // 
Så det blir liksom två konflikter (Pedagog 1) 

Jaa på något sätt så tycker jag ju om dom här barnen som har lite… problem. Jag 
tycker att dom är roliga att jobba med. Jag tycker det är roligt att försöka lösa 
(funderar) gåtan alltså sådär hur ska man jobba, hur ska man få in honom eller 
henne till att förstå eller tänka annorlunda (Pedagog 3)  

De går hem och tycker att det varit roligt // barnen går med glädje till jobbet nästa 
dag också, det ger ju mig energi också att fortsätta  (Pedagog 5) 
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Medan i träningsskolan finns det en grundproblematik att förhålla sig till 

dagligen för pedagogerna som kan vara jobbigt att se och uppleva innan de 

hittar former för att möta eleven. De menar att svårigheten med 

problemskapande beteende är om det inte finns något mönster som föregår 

beteendet, vilket då gör att orsaken är svår att finna och även hur 

bemötandet ska ske. 

Och så ibland är det så att när man kommer hem, jaha det här skulle man kanske 
tänkt på. Man har ju alltid tankarna med sig och funderar på bättre lösningar 
(Pedagog 1) 

Det har hänt att jag liksom har legat sömnlös eh flera månader på riktigt alltså för 
att inte jag har lyckats hitta rätt sätt att möta den här personen // Någonstans så 
blir det man alltså man tycker mycket om sina elever så det gör ju ont i en själv 
och mår dåligt (Pedagog 4) 

Man mår jättedåligt, jag mår jätte dåligt själv (Pedagog 6) 

Det låter ju hemskt men vi får ju testa oss fram för det är ju olika för olika elever 
// Det låter hemskt att säga man får acceptera att det finns där men det gäller att 
minimera et får man väl säga (Pedagog 7) 

 5.1.2 Resultat bemötande och relationer 

Samtliga pedagoger oavsett skolform menar att deras bemötande till det 

problemskapande beteendet påverkar eleven i storutsträckning. Skillnaden är att 

pedagogerna i grundskolan menar att humör och dagsform kan påverkar 

tålamodet för det problemskapande beteendet. 

Jättemycket (funderar) eh har jag en dålig dag så får dom en dålig dag givetvis. 
Klara jag inte av att hålla rösten hyggligt lugn och jämn så… Och ibland så 
tappar man ju tålamodet, det gör man ju och det påverkar ju det alla  (Pedagog 1) 

 I träningsskolan tycker pedagogerna att humör och dagsform påverkar deras 

kroppsspråk och minspel vilket i sin tur kan inverka på eleverna.  

Det kan vara saker jag kanske gör… minspel, kroppsspråk som hon då läser av 
och så blir det lite tokigt ibland (Pedagog 2) 

Oavsett skolform menar samtliga pedagoger att det är centralt med att möta 

eleverna på samma sätt varje dag för att skapa trygghet för eleverna. 

Grundskolans pedagoger strävar efter kontinuitet och rutiner i verksamheten 

medan i träningsskolan finns kontinuitet samt rutiner och strävan är att utmana 

eleverna genom att träna på att möta det oväntade.  

Man måste utmana, det är ju det här att det går inte att vara så fyrkantig så att 
man gör exakt likt alla dagar alltid// det måste finnas en faktor som gör att att det 
kan hända annorlunda saker så en av utmaningarna man måste göra helt enkelt är 
att utsätta dom att det händer lite olika saker i i den mån dom klarar tycker jag 
(Pedagog 4)  
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Man behöver ju träna på att det inte alltid blir som man tror // ju äldre man blir ju 
fler såna här situationer har man ju haft så att man har lärt sig att hantera saker 
och ting ändrar sig. Men från början är det ju mycket svårare och ta alla 
förändringar (Pedagog 7) 

Samtliga pedagoger oavsett skolform är medvetna om att kvaliteten på 

elev/pedagog relation är av vikt för det problemskapande beteendet. Ett positivt 

bemötande med positiva förväntningar är viktigt för elevens utveckling samt att 

eleven känner sig sedd, trygg och känner tillit till pedagogen är av vikt för att 

skapa en god relation. Pedagogerna i grundskolan menar att ett intresse för eleven 

som person och att utgå från elevens intresse i undervisning skapar möjlighet att 

skapa en god relation. Pedagog 3 och 5 beskriver det första mötet med eleven som 

avgörande för deras framtida relation, då de väntar in att eleven ska ta det första 

steget till kontakt.  

Det är en jätte balansgång i början. Men på något sätt bygga upp tryggheten så // 
jag hellre backar i början ett steg än att jag liksom tränga mig fram för att då når 
jag aldrig fram // att hinna se alla men även de specifika eleverna som behöver 
lite mer, det är en konst känner jag (Pedagog 1)  

När man ser att ögonen börjar komma lite emot en, då vet man att (viskar sedan) 
nu vill dom något. Då kan man liksom komma fram lite och fråga om vill du ha 
hjälp nu (Pedagog 3) 

För det första så måste man eh skapa ett förtroende med det här barnet och då vill 
jag säga att det som är avgörande är första eh mötet med barnet. Det avgör hur 
vida du ska lyckas framöver eller inte // tar reda på deras starka sidor. Bygger 
vidare på deras starka sidor, som deras intressen // inte utpeka dom alltså att dom 
är som vilken som vilken annan unge som helst (Pedagog 5) 

 För pedagogerna i träningsskolan är fokus på elevens styrkor och avgörande för 

elevens lärande och utveckling. Pedagog 6 och 7 i träningsskolan talar också hon 

om vikten att inte tränga sig på eleven men för att ge eleven ett personligt 

utrymme.    

Lära känna dom // ta reda på vad de är bra på. Vad det tycker är roligt att jobba 
med // Vad är de de tycker om, vad tycker de inte om (Pedagog 2) 

Vi ska ha ett positiv bemötande och se varje elev varje dag och höja den positivt 
alltså se de starka sidorna // så att varje elev får en god självbild och det är en 
princip i skolan att alla våra elever ska längta till skolan varje dag, det är målet // 
grundtonen måste vara positiv (Pedagog 4)  

Alltså låta den eleven lära känna mig, jätte väl eh tills den känner sig trygg med 
mig // dom vet att man alltid finns där och att man alltid gör likadant att man 
aldrig skulle bli arg eller eh (funderar) jaa och har man sagt en ska så ska man 
alltid stå för den (pedagog 6) 

Att eleven kan lita på mig, det jag säger och det vi gör, det gäller // jag brukar 
skoja och säga att jag är väldigt fyrkantig när man börjar med en elev, har en ram 
och den finns där den ramen och där jobbar jag // En del elever behöver ju större 
space runt omkring sig, för kommer det någon för nära så smäller det eller 
knuffas och sen så händer det saker (Pedagog 7) 
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Samtliga pedagoger oavsett skolform anser att det är centralt att möta det 

problemskapande beteendet med lugn. De lär sig med tiden hur de ska möta 

eleven på bästa sätt utifrån dennes behov. Grundskolans pedagoger: 

En del är så väldigt kontaktsökande verkligen kramas och vill känna å vara men 
man måste också tillåta det om det är det behovet den eleven har. Sen finns det ju 
också dom som gärna vill slåss och så som man ändå behöver ge en hårdare 
omfamning, få känna att tryggheten finns här och att jag är här och lyssnar 
(Pedagog 1)  

Jag vet ju hur dant det här barnet reagerar, jag vet hur dant det här barnet arbetar. 
Jag vet egentligen hur det här barnet gör i vissa situationer (Pedagog 3) 

Anpassa undervisningen så kan man komma jättelångt alltså och sen får man ju 
försöka hitta eh fram till dom här barnen (Pedagog 5) 

Träningsskolans pedagoger anser att det krävs ett flexibelt och lyhört bemötande 

utifrån elevens dagsform och möta eleven där den är. Många gånger så avläser 

pedagogen elevens signaler innan det problemskapande beteendet visar sig vilket 

gör att det inte behöver bryta ut. Vilka signaler de avläser skiftar från pedagog till 

pedagog. 

Deras kroppsspråk, man ser ofta i blicken och kroppshållning att nu är det 
någonting på gång, att man ser att dom typ laddar // (Pedagog 1) 

Det känns i luften, ja tycker man ser det i ögonen, man ser det på spänningen på 
barnet eh ja det är väldigt sällan som det bara kommer plötsligt // det gäller ju att 
möta barnet där det är (Pedagog 4)  

Jag vet inte vad det är men det är någonting som bara jag vet som jag känner // 
det är säkert saker som hans säger eller jag ser att nu gör han så eh och då vet jag 
att blir det så (Pedagog 6) 

Mycket på elevens kroppsspråk när du ser det där och (hon spänner sig) // den där 
glimten i ögat (Pedagog 7) 

5.1.3 Resultat strategi 

Samtliga pedagoger oavsett skolform anser att det är av vikt med förebyggande 

arbete för att undvika det problemskapande beteendet. De strategier de använder 

sig av är att ha en tydlig struktur i verksamheten, förtydliga vad som ska hända 

och i vilken ordning aktiviteterna har under skoldagen genom dagsschema på 

tavla eller bildschema samt tydlig början och slut på en aktivitet. De använder sig 

av korta instruktioner för att underlätta förståelse och delmål för att eleven ska ha 

möjlighet att lyckas. Samtliga pedagoger i grundskolan har klara regler i 

klassrummet, genomtänkt klassrumsplacering för att stödja eleven. De har samtal 

om värdegrund, rollspel, rit-prat samt sociala berättelser för att öka elevernas 

sociala kompetens dels för att förebygga men även för att medvetandegöra det 
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problemskapande beteendet för den enskilde eleven. Pedagog 1 använder sig av 

tecken i stor utsträckning för att fånga elevernas uppmärksamhet och skapa lugn i 

klassrummet samt arbete i mindre grupper där rast kan tas efter elevens behov och 

ha kortare arbetspass.  

Små delmål så att dom ser att jag fixar detta (Pedagog 1) 

 I träningsskolan är pedagogerna väl medvetna om inlärningsmiljöns påverkan på 

eleverna. Eleven förbereds genom struktur, rutiner, kontinuitet samt visuell eller 

verbal kommunikation för att skapa en lugn inlärningsmiljö, där eleven vet vad 

som ska ske och när.  

Då får man ta fram bilder där, det här kommer att hända och då kommer vi att få 
uppleva det här och det här, så att man förbereder dom // en del behöver ha lite 
punkter nedskrivna, en del behöver bilder på att det här ska hända (Pedagog 2) 

Alltså det börjar med jättetydlig struktur, jättelugn miljö eh jättetydliga 
aktiviteter. Inte för mycket, alltså väldigt lågintensivt // så att personen inte ska 
behöva skapa problem för sig själv eller andra i den utsträckningen det går // Jag 
försöker förebygga och sen analysera mycket, tänka hur ska jag kunna ändras på 
eh ja antingen rummet eller på verksamheten eller på personerna eller annat som 
det kan vara. Man får tänka mycket (Pedagog 4) 

 Bilder och prata jättemycket om det och och diskutera med eleven om den har 
frågor, vill att man ska förklara igen och förklara och förklara (Pedagog 6) 

Oavsett skolform bryter samtliga pedagoger när det problemskapande beteende 

blir utåtagerande. I grundskolan går pedagogen emellan för att bryta beteendet 

men de uppger inte hur de sker. De anser det viktigt att skilja på person och 

handling. Ofta väljer pedagogen att prata med eleven när den inte är i affekt utan 

invänta rätt tillfälle för att nå fram till eleven. Pedagog 3 tycker att det är centralt 

att fråga hur eleven tänkte eller kunde gjort istället och inte använda sig av varför. 

Det tycker jag är viktigt att skilja på person och handling eh det hjälper många 
gånger när man pratar med dom här barnen som har det lite kämpigt. Att visa att 
du duger som du är men just den där grejen du gjorde mot mot honom eller henne 
är inte okej (Pedagog 3) 

Medan i träningsskolan försöker de att avleda eleven genom att busa, skoja, 

krama eller byta personal för att bryta beteendet, beroende på vad som fungerar på 

den enskilde eleven. Samtliga pedagoger frågar eleven varför han/hon blev arg i 

direkt anslutning till problematiken. Eleven uppmanas att med ord, bilder, tecken 

eller med kroppsspråket berätta vad som är fel och varför eleven blev arg/ledsen.  

Det gör ont när du drar i håret och tala om att istället tala om innan vad är det som 
gör att du är arg eller varför du är ledsen, så att man då hjälper dom att då kunna 
tala om innan utbrottet kommer så att säga, vad är det som är fel (Pedagog 2) 
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 Försöka att bara ge en kram eller liksom vända upp och ner på… busa till det om 
det går (Pedagog 4) 

Vid utåtagerande beteende där det inte fungerat med att avleda eleven krävs 

ibland andra åtgärder.  

En kram och hålla emot (Pedagog 4) 

Satte jag mig och höll om honom // Jag håller fast honom lite först och då stretas 
det ju, kanske första halv minuten – minuten, sen slappnar han av, sen bara håller 
jag. Och känner jag att jag släpper då tar han tillbaka min hand och då ska jag 
hålla och då kanske det är över på 3 minuter, ibland kanske 5 (Pedagog 7) 

Oavsett skolform menar samtliga pedagoger att det är av vikt att lära känna eleven 

för att veta dels de starka och svaga sidorna för att kunna anpassa miljö och 

undervisning efter det men ibland behöver pedagogerna utmana eleverna för att de 

ska utvecklas. Pedagogerna i grundskolan arbetar för att eleven ska smälta in i 

gruppen genom att skapa rutiner i klassrummet, skapa motivation genom en 

omväxlande undervisning. Pedagogerna att det är viktigt att klassen är medveten 

om elevens dagliga behov, för att kunna undvika det problemskapande beteendet 

genom att pedagogen kan stödja eleven i situationer som annars kunde bli kritiska. 

En genomtänkt pedagogik i klassrummet, vad pedagogen avser med sin 

undervisning samt mål och hur eleven skall nå dit är centralt.  

Det är ju dom situationerna och momenten man måste lära sig att veta vilka 
elever kanske behöver gå iväg några minuter innan för att känna sig lugna och 
trygga och inte behöva ha dom här måstena // Jag försöker nog jobba med mycket 
motivation eh just till dom eleverna eh att fixar man detta, så får man detta en 
kort stund // man kan behöva pressa lite, för att det ska hända någonting (Pedagog 
1)  

Ja det var nog min första fråga till elevens föräldrar, vilka är hennes starka sidor // 
Börja inte med den negativa biten vad ungen inte kan och vad han hittar på // den 
typen av undervisning som man ger utifrån de här barnen gynnar en hel klass 
(Pedagog 5) 

I träningsskolan menar pedagogerna att de får prova sig fram i stor utsträckning 

hur de ska arbeta med eleven och hur långt man kan pressa eleven för att denna 

ska utvecklas och ibland pressar de eleven för hårt. Pedagogerna i träningsskolan 

menar att många gånger vet de vad som triggar igång eleven men att de ändå 

måste ställa krav för att eleven ska utvecklas.  

Man vet inte hur långt man då kan pressa eleven och då plötsligt blir biten i 
armen. Jaha nu gick jag lite för långt där, så är det ju (Pedagog 2)  

Man ställer krav och så mycket att man nästan hamnar där // För att man ju… ska 
vara hela tiden i den proximala zonen så händer det ju att.. inte så sällan tycker 
jag, för annars är man för feg // då måste man utmana eh och då kanske då kanske 
det är värt det att det får vara lite problem (Pedagog 4) 
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Samtliga pedagoger oavsett skolform menar att med tiden kommer erfarenheten 

och att man förvärvar nya kunskaper vartefter om det problemskapande beteendet. 

Det krävs mycket tankekraft för att hitta bra lösningar för att möta elevens behov 

och att de många gånger får prova sig fram till vad som fungerar och inte. 

Pedagoger i träningsskolan menar att alla elever är olika och att de därför inte kan 

jobba på samma sätt med eleverna. Olika sätt att kommunicera krävs beroende på 

elevens förutsättningar och behov. De bygger på elevens starka sidor i 

undervisningen, de svaga sidorna tränas men på ett positivt sätt med mycket 

beröm. Flertalet pedagoger påpekar att de aldrig säger att nu gjorde du fel eller 

pratar om det negativa. Samtliga pedagoger anser att om eleven inte lyckas har de 

inte hittat rätt sätt att bemöta eleven eller rätt strategi.  

Allt som blir fel är mitt fel känner jag (Pedagog 4) 

Det är alltid svårt med en ny elev innan man lär och känna den då och vet hur 
man ska jobba för man måste ju jobba olika med alla (Pedagog 6)  

Det är ju också olika för elev till elev för det är ju individanpassat hela, hela tiden 
// Men det kanske inte blir på det sättet utan jag får kanske ha med mig ett antal 
alternativ vad vi ska göra för att för att vi kommer till målet och vi har jobbat men 
inte på det sättet jag hade tänkt från början //det hänger ju på vilken dagsform 
eleven är i (Pedagog 7) 

5.1.4 Resultat hinder och möjligheter  

Samtliga pedagoger oavsett skolform anser sig ha stor kännedom i vilka 

situationer det problemskapande beteendet uppkommer. De är medvetna om olika 

riskfaktorer som kan utlösa det problemskapande beteendet exempelvis byte av 

aktivitet, förändringar samt väntan. Pedagogerna i Grundskolan anser att det 

problemskapande beteendet inte sällan visar sig vid tillfällen då det saknas 

struktur eller när det ställs krav.  

Just att dom får en massa måsten på sig och det har dom svårare att klara av // ja 
alltså dom har ju läroplanens mål och måsten (Pedagog 1) 

kasta prylar och detta detta sker ju oftast när den vuxne inte är i närheten, alltså 
det vill säga på fria aktiviteter på raster, matraster, ute på skolgården, i de fria 
ämnena slöjd, idrott, musik (Pedagog 5) 

I träningsskolan visar sig ofta det problemskapande beteendet när eleverna är nya 

och ovana vid krav och ibland får pedagogen minska eller backa från sina krav.  

Barnen som har kommit till oss är ganska små. Dom är ju under året i 
utvecklingsnivå flera av dom och då har ju föräldrarna aldrig utmanat dom i det. 
Sen har vi aldrig också andra kulturer som har ett annat sätt att förhålla sig och 
tycker att barnen är att dom dom får allt dom vill och slipper göra det dom inte 
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vill och då blir det ju… kan det ju bli problemskapande beteende eftersom dom 
inte är vana vid att få några krav på sig (Pedagog 4) 

Backar, backar helt och hållet // Ofta kan man bara sätta sig bredvid eh och säga 
att man… vi låter bli, vi gör det en annan dag eller vi gör… vi provar om ett tag 
igen // Då får man liksom starta om från början igen så att eleven lugnar ner sig 
och känner sig trygg (Pedagog 6) 

 Att man får ett nej, då kan det ju blixtra till ibland. Men man försöker att inte 
säga nej utan man försöker att… men ibland är man ju tvungen // Tålamod, 
tålamod, tålamod det är ju det liksom och sen som jag säger händerna på ryggen. 
Eleven ska visa vad den kan, det är inte jag som ska göra det (Pedagog 7) 

Samtliga pedagoger oavsett skolform menar att eleverna behöver ett tydligt 

ledarskap med bestämda regler vilket verkar lugnande på eleven.  Andra faktorer 

som lugnar är att använda Ipad eller jobba med datorn. De menar vidare att det 

finns ett behov av att ta en paus ibland samt få möjlighet till lugn och ro för att 

orka med.  

Det kan tillåtas att man tar rast vid en helt annan tid än där det egentligen ligger 
en rast för att det egentligen inte passar det barnet(Pedagog 1) 

 Så får man säga till han eller henne att nu ser jag att du behöver gå ifrån en 
stund, nu går du och sätter dig vid datorn så skriver du och så kommer du tillbaka 
sen. Ja att man läser av och tittar när man behöver gå in och bryta då (Pedagog 2) 

Att man får vara själv, att det inte är en massa runt omkring när, det händer saker. 
Det kanske är en personal för att då blir det lugnare än att alla försöker // det blir 
värre om man är många (Pedagog 7)  

Handlingsplanerna för ett fortgående problemskapande beteende skiljer sig åt i de 

olika skolformerna. Grundskolans pedagogers handlingsplan är att lyfta det i sin 

arbetsgrupp och därefter elevhälsan, men avvaktar inte sällan med att kontakta 

föräldrarna och i vissa fall för länge. Medan i Träningsskolan är rutinen att lyfta 

problematiken i sin lilla arbetsgrupp och därefter i den större lärargruppen. 

Vårdnadshavare kontaktas i det inledande skedet för att ta lärdom av hur dessa 

hanterar, bemöter och löser problematiken. Pedagogerna har även elevhälsan och 

habiliteringen att vända sig till. Flertalet pedagoger poängterar hur centralt det är 

att be om hjälp vid problematik som inte löses. Samtliga pedagoger oavsett 

skolform poängterar vikten av att ha med sig vårdnadshavarna i arbetet mot det 

problemskapande beteendet och att ha en god relation för att kunna hjälpa eleven 

fullt ut. De menar att det inte blir någon kontinuitet för eleven om arbetet kring 

det problemskapande arbetet bara sker på skoltid utan ett samarbete krävs för att 

kunna stödja eleven. Samtliga av grundskolans pedagoger tycker att det är centralt 

att elev och föräldrar är medveten om problematiken kring det problemskapande 

beteendet.  
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Föra diskussioner med föräldrarna vilket inte alltid är lätt ehh medvetandegöra på 
ett rätt sätt (Pedagog 1) 

Du har föräldrarna med dig alltså dom är med och dom förstår att ens eget barn 
har något problem. Då tycker jag det är mycket enklare för då har de redan 
kanske redan varit med på ett föräldramöte, berättat om sitt barns problem 
problematik // jag kan ju inte berätta för dom andra barnen någonting om jag inte 
har föräldrarnas stöd med mig (Pedagog 3) 

Det är ju a och o att man får med sig föräldrarna i detta jobbet å där där efter få 
föräldrarna att förstå den här problematiken måste ditt barn ha hjälp med 
(Pedagog 5) 

Pedagogerna i träningsskolan har ett gott samarbete med föräldrarna och 

föräldrarna är väl medveten om elevens problematik. Inte sällan får pedagogen 

information om elevens dagsform, problem i hemmet och annan väsentlig 

information redan på morgonen som de har nytta av under dagen i arbetet med 

eleverna.   

Jag hittar inte på nåt bra, hittar ingen lösning då brukar jag ringa eller låter jag 
föräldrarna komma hit då, så har vi samtal med allihopa i hela arbetsgruppen på 
vår planering då, så bjuder vi in föräldrarna och berättar hurdant vi upplever det, 
hur gör ni hemma. Och hur kan vi göra på samma sätt så att det blir samma 
rutiner, så att vi gör på samma sätt // Det har jag då vissa föräldrar som mejlar 
mig att det varit en dålig morgon (Pedagog 2)  

5.2 Sammanfattning 

Hur pedagogerna beskriver det problemskapande beteendet skiljer sig i de två 

skolformerna. I grundskolan utgår de från normen och beskriver beteendet som 

oro, utåtagerande, verbalt eller kasta saker men även att det kan vara skapat av 

pedagogen genom sin upplevelse av att eleven beteende avviker från resten av 

klassen. Medan i träningsskolan innebär det självskadebeteende eller att skada 

andra genom sparkar, slag eller kasta saker. Det pedagogerna ser som orsak till 

beteendet skiljer sig. För eleven i grundskolan blir konsekvensen många gånger 

att han/hon spelar clown, är inblandad i konflikter eller blir syndabock. I 

träningsskolan blir konsekvensen att eleven inte kan kommunicera vilket skapar 

frustration. Likheterna är att samtliga pedagoger tycker om att jobba med elever 

med problemskapande beteende även om det är slitsamt. Ett gott bemötande och 

en god relation med eleven är centralt för att kunna möta det problemskapande 

beteendet anser samtliga pedagoger. De är överens om att deras bemötande 

påverkar eleven i stor utsträckning men vad som påverkar eleven skiljer sig åt. 

Grundskolans pedagoger menar att vid en dålig dag kan deras tålamod med det 
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problemskapande beteendet påverkas negativt medan i träningsskolan avläser 

eleven pedagogens kroppsspråk vilket kan påverka eleven negativt.  

Samtliga pedagoger menar att förebyggande strategier är av vikt men hur de ser ut 

skiljer sig åt. Grundskolans pedagoger använder sig av värdegrundsarbete, 

rollspel, rit-prat och sociala berättelser för att öka elevernas sociala kompetens. I 

träningsskolan innebär förebyggande strategier bland annat att bryta det 

problemskapande beteendet innan det visar sig, genom att de läser av elevernas 

kroppsspråk, mimik eller att det syns i ögonen men även att bryta ett påbörjat 

problemskapande beteende genom att avleda eleven. Andra likheter är att 

förebygga i inlärningsmiljön och att undervisningen måste utgå från elevens 

behov med delmål för att eleven skall lyckas. De får prova sig fram för att hitta 

bra strategier för att möta eleven. Hur pedagogerna bryter det problemskapande 

beteendet skiljer sig delvis åt, där grundskolans pedagoger går emellan och ger en 

hård kram medan i träningsskolan avleder, busar, byter personal, kramar 

pedagogen eleven och i svåra fall använder de sig av fasthållning. Det 

pedagogerna ser som riskfaktorer i verksamheterna ser likartade ut som byte av 

aktivitet, förändringar och väntan. Medan skyddsfaktorerna anser samtliga är 

struktur, tydlighet, kontinuitet, rutiner, lyhördhet inför elevens behov samt tydliga 

regler och ledarskap. Det som skiljer sig är synen på föräldrarnas medverkan och 

dess betydelse för att möta det problemskapande beteendet. I grundskolan menar 

pedagogerna att föräldrarna inte sällan saknar förståelse för problematiken och att 

det blir en process för pedagogen att hitta vägar till både förståelse och samarbete. 

Medan i träningsskolan kan föräldrarna medverka vid problemlösning och samt 

förmedla elev information till gagn för pedagogen vid arbete med eleven. 

5.3 Teoretisk tolkning 

I den sociokulturella teorin talas det om språkliga och fysiska artefakter/redskap 

som människan skapat och använder sig av för att för att skapa gynnsammare 

förutsättningar för tillvaro, bemästra olika situationer samt förbättra sitt lärande i 

samverkan med andra individer (Säljö, 2010). I båda skolformerna använder de 

fysiska artefakter/redskap som datorer, Ipad, material baserat på elevens intresse 

samt kunskapsnivå för att skapa gynnsammare förutsättningar för elevens tillvaro 

samt bemästra olika situationer. Eleven kan med olika artefakter, finna lösningen 
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på problem samt klara av olika situationer som annars skulle vara omöjligt (Säljö, 

2010). Ytterligare artefakter är bilder, schema på tavlan för att underlätta 

förståelse och andra verktyg som kan förutsäga vad som ska hända samt 

tydliggöra. Ansiktsbilder, sociala berättelser och rit-prat används för att förbättra 

sin förmåga att hantera olika situationer och utveckla sitt lärande. I det 

sociokulturella perspektivet är kommunikation ett villkor för att eleven ska 

tillgodogöra sig kunskaper samt färdigheter. De språkliga artefakternas har en 

central betydelse som redskap i interaktion mellan individer genom bland annat 

den proximala utvecklingszonen, skillnaden i inlärning emellan elevens egen 

kapacitet eller med vägledning av en individ som kan mer än barnet själv 

(Vygotskij, 1999). Pedagogerna oavsett skolform talar om att de måste utmana 

eleverna för att de ska utvecklas, vilket stämmer väl överens med det 

sociokulturella perspektivet. Om undervisning som utmanar i den proximala 

utvecklingszonen är avgörande för lärandet (Phillips & Soltis, 2010; Skolverket, 

2009; Swärd & Florin, 2011; Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004). Samtliga 

pedagoger oavsett skolform använder sig av elevens intresse i undervisningen och 

utgår från elevens behov samt arbetar för en god relation/bemötande vilket bör 

skapa möjlighet till kommunikation.  I träningsskolan förvärvade eleverna inte 

sällan en kommunikation under sin skolgång, ett talspråk eller alternativ 

kompletterande kommunikation (AKK). Tal och icke verbalkommunikation har 

en central roll i samspel med andra och leder till tänkande (Smidt, 2010). Språket 

genom dialogen är ett centralt redskap för elevens utveckling, där språket är ett 

sätt för tanken att förmedla sig (Vygotskij, 1999). Pedagogerna i träningsskolan 

menar att när eleven fått tillgång eller förbättrat sin kommunikation upphör det 

problemskapande beteendet ofta. Pedagogerna provar sig fram med olika 

strategier och bemötande tills de når fram till eleven och använder sig sedan av 

detta i arbetet med eleven, vilket ligger i linje med det sociokulturella 

perspektivet. Inom den sociokulturella teorin menar man att elevers utveckling 

inte begränsas av elevens mentala nedsättning utan att möjlighet till 

kommunikation, interaktion och är avgörande för lärandet (Phillips & Soltis, 

2010; Skolverket, 2009; Swärd & Florin, 2011; Winlund & Rosenström 

Bennhagen, 2004). Pedagogerna oavsett skolform provar sig fram för att möta 

eleven och ur det sociokulturella perspektivet via interaktion utformas en 
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medvetenhet hos pedagogen, samspelet skapar möjligheter till ny kunskap. När 

det problemskapande beteendet skapar svårigheter diskuterar pedagogerna i 

grundskolan med specialpedagogen eller elevvårdsteamet medan pedagogerna i 

träningsskolan i lilla gruppen alternativt i lärargruppen vilket ger nya perspektiv, 

resonemang samt möjliga lösningar. Detta blir ett lärande för pedagogen för att 

bättre kunna möta eleven. Lärande sker ständigt i varje samtal, handling och 

händelse (Säljö, 2010). Vi lär oss om hur andra individer tycker, tänker och 

känner under olika förhållanden i detta fall andra pedagogers uppfattningar vilket 

medverkar till ny kunskap för pedagogen. I samspel med andra formas tänkande 

och handlande genom att individen anammar andras sätt att resonera samt tolka 

verkligheten vilket gör att vi sedan kan nyttja dessa resurser för att förstå och 

kommunicera i framtida situationer (Säljö, 2010). Pedagogerna i träningsskolan 

menar att innan en elev har förvärvat/förbättrat en kommunikation finns det en 

risk att de feltolkar elevens vilja eller önskan. Men när pedagogen lärt sig läsa 

elevens kroppsspråk kan pedagogen dra nytta av i andra situationer i 

verksamheten. De intellektuella redskapen möjliggör för oss att agera samt 

handskas med vardagen i praktiska sammanhang (Säljö, 2010). Elevens 

utveckling kommer inte sällan an på interaktion med pedagog/elev samt de 

artefakter som skolan kan erbjuda. Samtliga pedagoger anser det viktigt att 

anpassa verksamheten efter elevens förutsättningar som delmål, material, struktur, 

kontinuitet och rutiner vilket stämmer väl överens med det sociokulturella 

perspektivet. Individen utveckling står i direkt relation till sin sociala kontext i 

detta fall klassrummet (Smidt, 2010). Det fordras en anpassning till individens 

intellektuella redskap samt förmågor för att individen ska tillägna sig nya kunna 

kunskaper och insikter (Säljö, 2010).  

Ur ett relationellt perspektiv är det centralt att se det som sker i 

förhållande/interaktion mellan olika aktörer, där utgångspunkten är att se på 

svårigheter utifrån ett socialt och miljörelaterat perspektiv (Westling Allodi, 

2010).  Pedagogerna anpassar inlärningsmiljön och bemötande till elevens behov i 

båda skolformerna vilket stämmer väl överens med ett relationellt perspektiv. En 

förändring av den sociala miljön kan ändra förutsättningarna och skapa en 

gynnsammare miljö för ett barn i svårigheter. Pedagogerna i grundskolan arbetar 

för att eleverna ska vara en delaktig i klassen och smälta in. Det sociala klimat är 
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en betydande faktor för hur barnen upplever verksamheten och därmed trivsel 

(Westling Allodi, 2010). Ur det relationella perspektivet är det verksamhetsmiljön 

som är i behov av förändring och inte sällan krävs en diskussion om 

specialpedagogiska lösningar (Westling Allodi, 2010). Genom att förändra 

inlärningsmiljö tar pedagogerna ansvar för en förändring av det problemskapande 

beteendet. Beteendet i grupp styrs av gruppnormer dessa kan vara hinder eller 

hjälpmedel (Gotvassli, 2002). Pedagogens grupptänkande eller beteendemönster 

kan hindra eller generera utveckling. Samtliga pedagoger oavsett skolform menar 

att deras bemötande av det problemskapande beteendet påverkar eleven i stor 

utsträckning. Elevers problematik kan vara en konsekvens av svårigheter på 

gruppnivå i samspel mellan individ och grupp eller organisationsnivå genom hur 

skolan bemöter elevers olikheter (Olsson & Olsson, 2007). Pedagogerna provar 

sig fram för att hitta rätt metoder och strategier för att nå eleverna och skapa 

möjlighet till inlärning. Pedagogerna är en central del av lärmiljön där deras 

engagemang och intresse för eleverna kan vara essentiellt för elevens möjlighet 

till måluppfyllelse och utveckling (Normell, 2008). Ett starkt samband finns 

mellan elevers problematik, pedagogisk metodik samt skolmiljö (Olsson & 

Olsson, 2007).  

5.4 Slutsatser 

Syftet med föreliggande studie är att kartlägga och synliggöra pedagogernas 

upplevelser av problemskapande beteende, bemötande samt strategier. 

Frågeställningar jag vill ha svar på i arbetet är: 

• Vad är ett problemskapande beteende?  

• Hur upplever pedagogerna problemskapande beteende?  

• Hur tänker pedagogerna om strategier samt bemötande av 

problemskapande beteende?  

• Vilka hinder och möjligheter upplever pedagogerna vid arbete med 

problemskapande beteende?  
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5.4.1 Analys  

Pedagogerna i grundskolan har flertalet beskrivningar på ett problemskapande 

beteende medan i träningsskolan en. Samtliga pedagoger upplevelser det positivt 

att arbeta med dessa elever trots frustration och trötthet många gånger. De påtalar 

vikten av en god elev/pedagog relation för att kunna påverka det 

problemskapande beteendet i en gynnsammare riktning, vilket även Juul och 

Jensens (2009) forskning visar. Pedagogerna i de båda skolformerna anser att det 

är centralt att möta det problemskapande beteendet med lugn, vilket kan ses som 

Hejlskov Elvén (2014) låg-affektivt bemötande. Oavsett skolform menar 

pedagogerna att en anpassad inlärningsmiljö är av vikt för att möta eleven, vilket 

stämmer väl överens med Nordahl et al. (2007) som menar att individens beteende 

kan bero på inlärningsmiljön. Samtliga pedagoger trycker på värdet av det 

förebyggande arbetet vilket även Hejlskov Jørgensen (2009), Ogdens (2003) samt 

Nordahl et al. (2007) förespråkar. Men hur det förebyggande arbetet ser ut skiljer 

sig, i grundskolan är det organisatoriska och pedagogiska anpassningar samt 

socialt stöd för att skapa delaktighet för eleven centralt, vilket även Nordahl et al. 

(2007), Ogden (2003) samt Szönyi och Söderqvist Dunkers (2013) påvisar. 

Medan i träningsskolan är struktur och organisation en normal del av vardagen 

medan det förebyggande består av stöd i samspel, kommunikation samt 

situationsanpassning för att skapa ett sammanhang och förståelse för eleven, 

vilket även Antonovskij (2005) samt Heister Trygg och Andersson (2009) påtalar. 

Strävan är oavsett skolform att undervisningen ska utgå från elevens behov, 

förutsättningar samt intresse genom att använda sig av delmål, ha rimliga 

förväntningar/krav för att eleven ska få möjlighet att lyckas, vilket är ett skydd 

mot problemskapande beteende enligt Ogden (2003). De använder sig av positiv 

feedback eller belöning för att få eleven att prestera, enligt Duijvenvoorde et al. 

(2008) så ger den positiva feedbacken en ökad hjärnaktivitet och förbättrar 

resultaten. Pedagogerna är medvetna om olika hinder och riskfaktorer som finns i 

verksamheten som väntan och oförutsedda händelser, Greene och Ablon (2006) 

bedömer att orsaken till det många gånger är brister i de exekutiva funktionerna. 

Pedagogerna i grundskolan anser att ett bristande struktur eller krav kan utlösa det 

problemskapande beteendet, vilket även Nordahl, Sølie, Manger och Tveit (2007) 

hävdar. Medan i träningsskolan elevens är det i nästan samtliga fall beroende på 
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en brist på kommunikation, vilket Chiang (2008) samt Murphy et al. (2005) 

konstaterat. En medvetenhet om ledarskap, tydliga regler, struktur, kontinuitet 

samt rutiner betydelse för att motverka det problemskapande beteendet tar 

samtliga informanter upp, det kan liknas vid Nordahl et al. (2007) skyddsfaktorer. 

Både grundskolans och träningsskolans pedagoger anser det centralt att samarbeta 

med föräldrarna kring det problemskapande beteendet, möjligheten för att det 

skapar ett helhetsperspektiv och kontinuitet för eleven. Ett helhetsperspektiv på 

eleven där alla runt eleven arbetar mot samma mål är av vikt (Hattie, 2012; 

Olsson & Olsson, 2007).  
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6. DISKUSSION 
I diskussionen av resultat och analys har författaren följt en struktur som är 

kopplad till studiens fyra frågeställningar. Det är ett sammandrag av ett 

representativt urval samt intressanta delar från studiens resultat samt utifrån 

studiens frågeställningar. Mina synpunkter och funderingar över undersökningens 

resultatet diskuteras, varför resultatet ser ut som det gör, hur det kan förstås samt 

hur det kan tolkas utifrån den tidigare litteratur genomgången samt den teoretiska 

tolkningsramen. Därefter sker en metoddiskussion, en problematisering av 

studiens metod och dess utgångspunkter. Avslutningsvis presenteras tillämpning 

av resultaten samt tankar och frågor uppkommit under studiens gång vilket skulle 

kunna ligga till grund för framtida forskning.  

6.1 Diskussion av resultaten 

6.1.1 Problemskapande beteende  

Samtliga pedagoger i grundskolan använder sig av normen för att beskriva det 

problemskapande beteendet samtidigt som de menar att det inte finns någon norm. 

Min tolkning är att för att pedagogerna ska kunna beskriva en avvikelse krävs det 

en norm att utgå ifrån. Så länge en elev befinner sig inom ramen för normal 

variation fungerar grundskolans verksamhet. Skolan har som institution ett 

normsystem om hur ett barn bör vara samt bete sig, vilket stöds av Lansheim 

(2010) och Palla (2011).  När en elev inte uppför sig på ett sätt som pedagogen 

förstår och de vanliga pedagogiska metoderna, verktyg samt bemötande inte 

fungerar, kan det skapa problematik. Pedagogen är då många gånger i behov av 

stöd samt extra resurser för att kunna möta det problemskapande beteendet. För 

att få tillgång till resurser krävs inte sällan i styrdokumenten en kategorisering av 

eleven, därför blir en kategorisering av eleven central (Andreasson, 2007). Eleven 

placeras in i ett fack samtidigt som styrdokumenten pekar mot det relationella 

perspektivet, vilket blir motsägelsefullt (Svenska Unescorådets skriftserie, 2006). 

Pedagogerna i grundskolan anger flertalet orsaker till det problemskapande 

beteendet, möjligen beroende på att det finns en norm och alla beteende utanför 

normen blir en avvikelse. Pedagogerna i träningsskolan beskriver ett 

problemskapande beteende som när eleven skadar sig själv eller andra. I 
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träningsskolan ses olikheter som en naturlig del i verksamheten och det blir därför 

svårare att hitta beteende som faller utanför ramen. Jag tyder det som att när den 

fysiska säkerheten hotas för enderas elev eller omgivning så anser pedagogerna 

det vara ett problemskapande beteende. Endast en pedagog gör skillnad på farlig 

och ofarligt beteende möjligen för att både det farliga samt ofarliga 

självskadebeteende påverkar omgivningen i hög grad. Om ett självskadebeteende 

uppträder sporadiskt så kan pedagogerna ignorera detta men när ett beteende 

intensifieras och ökar i frekvens så kan pedagogen uppfatta det som ett 

problemskapande beteende, vilket kan vara svårt att uppleva utan att gå in och 

bryta, trots att det är ett ofarligt beteende. Ett beteende som accepteras på 

träningsskolan skulle troligtvis inte accepteras i grundskolan. Med grund i det, blir 

inte ett problemskapande beteende ett problem förrän omgivningen ser det som ett 

problem. Kontexten har betydelse för hur individen förstår samt handskas med ett 

beteende (Andershed & Andershed, 2005; Hejlskov Elvén, 2009; Nordahl et al., 

2007; Ogden, 2003).  

6.1.2 Upplevelse av problemskapande beteende? 

Vad pedagogerna ser som orsak till det problemskapande beteendet skiljer sig dels 

mellan pedagogerna i grundskolan dels mot träningsskolans pedagoger. 

Anledningen till det är möjligen pedagogernas olika erfarenheter som skilda 

utbildningar, attityder samt synsätt till problemskapande beteende. Vilket är i linje 

med Danielsson och Liljeroths (1996) som ser att förhållningssätt har sin grund i 

individens tankar vilka utgår ifrån erfarenheter som kunskaper, känslor samt 

värderingar. Pedagog 1 på grundskolans beskriver orsakerna till problemskapande 

beteende kan vara uppmärksamhetssökande eller dåligt agerande, elevens 

beteende kan då uppfattas provokativt med ett sämre bemötande som möjlig följd 

och en ond cirkel kan skapas. Det förutsätter att elevens agerande är avsiktligt och 

kan då upplevas som trotsig, vilket även Hejlskov Elvén (2014) konstaterar. 

Pedagog 1 och 5 i grundskolan sätt att tänka om orsaken domineras av 

individperspektivet med eleven eller föräldrar som bärare av problematiken. Det 

kan resultera i en probleminriktad pedagogik där problematiken är i fokus vilket 

kan skapa svårigheter att se lösningar, vilket stöttas av Olsson och Olsson (2007). 

Medan pedagog 3 och träningsskolans pedagoger lägger skulden hos sig själv, 
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metoder eller inlärningsmiljön.  Trots det sker samtliga pedagogers insatser 

utifrån det sociokulturella perspektivet genom värdegrundsarbete på gruppnivå för 

att förbättra samspel och kommunikation i gruppen genom förbättrade 

kompetenser samt det relationella perspektivet med förbättrad inlärningsmiljö. 

Möjligen för att pedagogen har god kompetens eller att skolans kultur har fokus 

på det sociokulturella samt relationella perspektivet. Pedagog 1 talar även om en 

dubbel problematik, dels det problemskapande beteendet dels det dåliga samvetet 

för att inte räcka till för endera eleven och/eller klassen. Jag tyder det som ett 

dagligt dilemma att möta både eleven och gruppens behov utan att det sker på 

bekostnad av den ena eller andra. Det kan skapa en frustration och maktlöshet hos 

pedagogen vilket kan visa sig i bemötande samt samspel. Henricson (2006) menar 

att det problemskapande beteendet kan väcka affekter hos pedagogerna och en 

känsla av vanmakt vilket kan förhöja risken att pedagogen möter eleven på ett 

mindre bra sätt. En möjlighet är att det är lätt att falla tillbaka på gamla traditioner 

och individperspektivet när pedagogen inte har verksamma verktyg, metoder eller 

bemötande, vilket även Palla (2011) forskning visar. Pedagogerna i 

träningsskolan menar att orsaken till ett problemskapande beteende vanligen är att 

eleven inte har tillgång till/ bristande kommunikation och kan vara ett sätt för 

eleven att kommunicera. Jag tolkar det som att pedagogerna har en hög 

medvetenhet om kommunikationens betydelse för beteendet, vilket även Murphy 

et al. (2005) forskning pekar emot. Hur eleven hanterar sina känslor är centralt för 

dess beteende (Eresund & Wrangsjö, 2008). Pedagogerna bryter elevens beteende 

genom att avleda innan det problemskapande beteendet visat sig genom att läsa av 

elevens kroppsspråk, mimik eller mönster. Jag tyder det som att pedagogen 

använder sig av sin intuition som de förvärvat genom erfarenhet utifrån den tid de 

tillbringat med eleven. Pedagogerna tillägnar sig elevkunskapen både medvetet 

samt omedvetet, en stor del av den kunskapen är tyst kunskap, intuitiv och är 

erfarenhets baserad (Gärdenfors, 2010). Den intuitiva kunskapen kan visa sig i en 

känsla som pedagogen lyssnar in och handlar därefter men även i handling där 

den erfarne pedagogen agerar utifrån intuition (Johansson & Kroksmark, 2004). 

Jag uppfattar det som att pedagogerna ser det problemskapande beteendet som en 

bristande förmåga hos eleven och dennes enda tillgängliga strategi. När eleven får 

tillgång till kommunikation minimeras eller försvinner det problemskapande 
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beteendet (Chiang, 2008). Vilket även stämmer väl överens med den 

sociokulturella teorin där de menar att elevers utveckling inte begränsas av 

elevens mentala nedsättning utan möjlighet till kommunikation samt interaktion 

(Phillips & Soltis, 2010; Skolverket, 2009; Swärd & Florin, 2011; Winlund & 

Rosenström Bennhagen, 2004).  

Samtliga pedagogerna oavsett skolform menar att det problemskapande beteendet 

får konsekvenser för eleven. Jag ser det som ett uttryck för att det 

problemskapande beteendet begränsar eleven med sämre livskvalitet som följd. I 

grundskolan skapar beteendet inte sällan konflikter med dels elever dels lärare 

samt eleven misstolkas och blir syndabock.  Pedagog 5 uppfattning är att det 

gäller att hantera de här barnen vackert, så de inte blir syndabockar. Jag tolkar det 

som att det finns en oro hos henne att elevens självbild och beteende kan 

försämras på grund av andra lärares bemötande. Troligtvis ser hon en risk är att 

eleven upplever sig bli orättvist beskylld och därför lika gärna kan leva upp till 

syndabocksproblematiken eftersom det genererar i skäll oavsett. Andra 

människors uppfattning om individen är en del i identiteten, tilltro till sitt eget 

handlande skapas ofta genom gensvar från omgivningen, vilket kan försämra 

självbilden (Mineur, Berg & Tideman, 2009). Det kan spela en avgörande roll hur 

pedagogen möter eleverna för deras självkänsla och har stor betydelse för elevens 

utveckling (Hermansen, 2011). Hon menar vidare att lärarna placerar problemet 

hos eleven och inte vill se sitt eget bidrag till problematiken. Möjligen för att 

läraren lägger över problematiken på eleven och friskriver sig därmed från ansvar, 

vilket stöttas av Hejlskov Jørgensen (2009). Pedagogens kunskap består inte 

sällan av vanliga elevers utveckling samt vanliga pedagogiska metoder vilket gör 

att kunskap om hur problemskapande beteende bör bemötas saknas, vilket även 

påvisas av Wadström (2013). Samtliga pedagogerna upplever det utmanande och 

spännande att arbeta med problemskapande beteenden trots att det är jobbigt och 

slitsamt många gånger. De gånger pedagogerna lyckas nå fram till eleven skapar 

det energi, glädje samt kraft att fortsätta arbetet. Ogden (2003) menar att lyckas i 

skolan är en skyddsfaktor, vilket kanske även skulle kunna innefatta pedagogerna. 

6.1.3 Strategier och bemötande  

Samtliga pedagoger oavsett skolform anser att pedagogens förhållningssätt och 
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bemötande är centralt och påverkar eleven i stor utsträckning, vilket påvisas av 

Juul och Jensen (2009). När pedagogerna i grundskolan har en dålig dag, kan det 

visa sig som ett begränsat tålamod medan i träningsskolan läser eleverna av 

pedagogens kroppsspråk i stor utsträckning. En möjlig orsak till det är att 

pedagogens tankar det vill säga förhållningssätt visar sig i pedagogens bemötande 

och handling vilket är i linje med Danielsson och Liljeroth (1996). De överför sin 

sinnesstämning på eleven en affektsmitta vilket även Hejlskov Jørgensens (2009) 

forskning visar.  Det stämmer väl överens med Greene (2003) samt Hejlskov 

Elvén (2014) som menar att ett bristfälligt förhållningssätt och bemötande är ett 

skäl till problemskapande beteende. En medvetenhet om hur det egna tänkandet 

och förhållningssättet påverkar bemötandet av andra människor ser jag som 

centralt. Jag upplever att pedagogerna är väl medvetna om sitt bidrag till det 

problemskapande beteendet genom att de analyserar och söker lösningar för att 

anpassa den pedagogiska miljön samt organisation. En bristande inlärningsmiljö 

kan skapa ett funktionshinder för eleven (Socialstyrelsen, 2015). Samtliga 

pedagoger oavsett skolform menar att det är centralt med en god relation till 

eleven och att det tar tid att bygga den för att kunna möta det problemskapande 

beteendet. Det uppfattar jag som att pedagogerna lägger stor vikt vid att skapa 

tillit och trygghet för eleven, de tar ansvar för kvaliteten på deras relation samt att 

samtliga har en medvetenhet om relationens betydelse för elevens utveckling och 

trivsel, vilket stämmer väl överens med Hejlskov Elvén, (2014), Juul och Jensens 

(2009) samt Nordahl et al. (2007) tankegångar. Pedagogens bemötande och 

förhållningssätt har sin grund i erfarenheter och kunskap, vilket påvisas av 

Danielsson och Liljeroth (1996). Om pedagogen inte har erfarenheten och 

kunskapen om problemskapande beteende använder sig pedagogen av ett 

bemötande för att hon inte kan annat, förmågan att möta beteendet på ett annat 

bättre sätt saknas. Kanske även Greenes (2003) princip att elever som kan uppföra 

sig gör det, kan gälla pedagoger. Sätta in rätt stöd till pedagogen för att lyckas blir 

då ett centralt uppdrag för skolledning. För att använda sig av Hejlskov Elvéns 

(2014) åsikt om problemskapande beteende, har inte pedagogen andra fungerande 

handlingsmöjligheter kommer pedagogen att fortsätta med att bidra till det 

problemskapande beteendet. I grundskolan anser pedagogerna att det är av vikt att 

inte tränga sig på eleven utan att relationen till eleven måste byggas upp sakta. 
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Pedagog 3 och 5 menar att det första mötet med eleven är avgörande för deras 

framtida relation. De tänker att de måste lära känna eleven innan de kan skapa en 

god relation, vilket ligger i linje med Winlund (2011) som anser att pedagogen 

behöver se, höra och förstå eleven och försöka sätta sig in i elevens sits för att 

kunna möta eleven på ett gott sätt. Jag tolkar det som att de behöver skapa sig ett 

helhetsperspektiv av eleven för att kunna bemöta denne på ett bra sätt, vilket även 

Hattie (2012) forskning visar. För att förbättra det problemskapande beteendet 

krävs insatser som utgår ifrån kunskap om eleven i ett helhetsperspektiv som 

elevens svårigheter och resurser, inlärningsmiljö samt olika verksamma metoder 

att använda, vilket stöds av Hejlskov Elvén et al. (2012). I grundskolan använder 

sig pedagogerna av organisatoriska strategier för att förebygga för det 

problemskapande beteendet som struktur och tydlighet i enlighet med Teacch 

modellen, vilket även påvisas av Mesibov et al. (2007). Medan i träningsskolan 

använder de sig av Hejlskov Elvén et al. (2012) avledande strategier för att bryta 

det problemskapande beteendet och de organisatoriska strategierna för att 

förebygga beteendet. Det tolkar jag som att de organisatoriska strategierna är en 

naturlig del av träningsskolans verksamhet och när det problemskapande 

beteendet visar sig krävs det individuella strategier för att bryta beteendet för den 

enskilde eleven, vilket Hejlskov Elvén et al. (2012) forskning visar. Samtliga 

pedagoger beskriver att de avläser elevens signaler och därigenom blir varse att 

det problemskapande beteendet är i antågande. De tyder jag som att de använder 

sin intuition och erfarenhet, den tysta kunskapen som de lyssnar till och bryter 

aktiviteten, vilket fastställs av Gärdenfors (2010) samt Johansson och Kroksmark 

(2004).  

Samtliga pedagoger oavsett skolform menar att det är av vikt att möta det 

problemskapande beteendet med lugn, flera pedagoger uppger att de ger eleven 

utrymme och backar, vilket skulle liknas vid McDonell et al. (2007) låg – 

affektivt bemötande. Det ser jag som en medvetenhet om att pedagogens 

bemötande är av vikt för det problemskapande beteendet. Samtliga pedagoger 

oavsett skolform anser att ett farligt problemskapande beteende måste stoppas, 

vilket fastslås av Hejlskov Jørgensen (2009) samt Nordahl et al. (2007). I 

grundskolan går de emellan för att bryta konflikten eller som pedagog 1 uttryckte 

sig, ger eleven en hård kram. Jag uppfattar att en hård kram skulle kunna innebära 
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en omfamning som hålls kvar för att stoppa elevens beteende. Om eleven i 

träningsskolan försöker att skada sig själv allvarligt eller någon annan elev 

använder pedagogerna sig av fasthållning. Troligtvis för att de upplever att det 

låg-affektiva bemötandet inte fungerar och därför anses det nödvändigt med 

fasthållning, för att undvika fysiska skador på elev eller omgivning. Det tolkar jag 

som att pedagogen möjligen har ställt för höga krav i förhållande till elevens 

dagsform, vilket stämmer överens med O’Reilly et al. (2009) som ser orsaken till 

det problemskapande beteendet för att undvika krav. Dagsformen kan skifta från 

dag till dag och även förmågorna, vilket stöds av Green (2011) samt Eresund och 

Wrangsjö (2008). Det kan liknas vid Hejlskov Elvén et al. (2012) grundläggande 

dels situationsbestämda belastningsfaktorer och han menar att flertalet 

fasthållningar provoceras fram av pedagogernas bemötande och krav, vilket då 

ska ses som felaktigt ställda krav. Eftersom en konfrontation bedömdes som enda 

utväg av pedagogen så hade en upptrappning av det låg-affektiva bemötande där 

pedagogen följer elevens rörelse utan att använda sig av fasthållning kunnat vara 

verksam anser jag enligt McDonell et al (2007) forskning. En annan möjlighet är 

att pedagogen inte har tillräcklig kunskap om hur aggressiviteten skall bemötas på 

ett adekvat sätt. Flertalet elever i träningsskolan har autism diagnos, Farmer och 

Aman (2010) forskning visar att dessa elevers aggression skiljer sig och har högre 

intensitet än elever med andra utvecklingsstörningar eller normalt utvecklade 

elever. Även ur ett genus perspektiv skiljer sig pojkarna med autisms reglering av 

den impulsiva aggressionen ifrån flickornas (Kaartinen, Puura, Helminen, 

Salmelin, Pelkonen & Juujärvi, 2012), vilket gör att det kan vara av avsevärd vikt 

med kunskap om autism och aggression för ett flexibelt bemötande utifrån elevens 

behov och förutsättningar. 

Efter en konflikt menar pedagogerna i grundskolan att det är viktigt att skilja på 

person och handling genom att vara tydlig med att det som eleven gjort inte var 

bra men att de tycker om eleven som person, vilket stämmer väl överens med 

Nordahl et al. (2007) samt Olsson och Olsson (2007). Det tyder jag som att det 

finns en oro hos pedagogerna att elevens självförtroende kan försämras och att de 

därför behöver tydliggöra för eleven skillnaden mellan person och beteende. 

Andra människors uppfattning om individen är en del i identiteten, förväntas man 

inte klara av saker gör man inte heller det, vilket kan försämra självbilden 
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(Mineur, Berg & Tideman, 2009). Ofta väljer pedagogen att prata med eleven när 

den inte är i affekt utan invänta rätt tillfälle för att nå fram till eleven. Det 

uppfattar jag som att pedagogerna är medvetna om aggressioner och affekternas 

påverkan på individen. Greene (2003) anser att elever med problemskapande 

beteende inte har förmågan att förstå konsekvenser av sitt agerande under 

affektpåverkan. Medan samtliga pedagoger i träningsskolan frågar eleven varför 

han/hon blev arg i direkt anslutning till problematiken. Möjligen för att elevens 

funktionsnedsättning ger en begränsad minnes kapacitet och därför måste frågan 

ställas direkt innan eleven glömmer. Hejlskov Elvén et al. (2012) åsikt är att för 

att en belöning ska vara verksam i träningsskolan skall den vara omedelbar samt 

förutsägbar detsamma bör då gälla tillrättavisningar. 

I grundskolan strävar pedagogen efter kontinuitet och att eleverna med det 

problemskapande beteendet ska smälta in i gruppen samt att verksamheten är 

förutsägbar, vilket stöds av Ogden (2003). Jag ser det som en strävan efter en 

social inkludering av eleven genom stöd från pedagogen kan problematiken 

överbryggas och normaliseras. Elevens empowerment förstärks successivt genom 

en förbättrad kontroll över sin situation (Mineur, Bergh & Tideman, 2009). 

Eleven kan då få möjlighet att vägledas och stöttas av läraren så länge denna är i 

behov av det, vilket kan ses som om pedagogen arbetar med eleven i den 

proximala utvecklingszonen, vilket stöds av Kozulin, Gindis, Ageyev samt Miller 

(2003). Det bör leda till att verksamheten blir mer begriplig och förutsägbar för 

eleven och öka elevens KASAM, vilket Antonovsky (2005) förespråkar. Rutiner 

samt kontinuitet skapar trygghet för elever med problemskapande beteende 

(Mesibov et al., 2007). Det kan uppfattas som en strävan mot en normalisering av 

elevens beteende, en homogenisering för att underlätta undervisningssituationen. 

Berthén (2007) menar att inte sällan arbetar pedagogerna för förändra och forma 

elevernas beteende till rådande norm, en disciplinering mot en normalisering. En 

annan tolkning är att pedagogens strävan är att eleven ska känna tillhörighet till 

klassen och känna delaktighet. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2013) menar att 

för att uppnå delaktighet ska tillhörighet, tillgänglighet, erkännande, engagemang 

samt autonomi vara uppfyllda. Medan i träningsskolan finns kontinuiteten och 

rutinerna men man strävar efter att bryta detta ibland för att förbereda eleverna på 

oväntade saker. Det tolkar jag som att pedagogerna strävar efter träna eleverna på 
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att möta oväntade händelser. Desto fler möten med det oväntade desto större 

möjlighet att kunna bemästra oväntade situationer. Det ligger i linje med av 

Mesibov et al (2007) samt Ogdens (2003) forskning där de menar att ett visst 

inslag av utmaningar, förändringar eller nya aktiviteter behöver eleverna också 

träna. Men pedagoger i grundskolan anser att de måste utmana eleverna för att det 

ska bli något gjort och i träningsskolan för att utmana eleverna för att de ska 

utvecklas. Vilket stämmer väl överens med sociokulturella perspektivet att det är 

centralt att arbeta i den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1995). Möjligen 

att få någonting gjort och utvecklas kan innebära samma sak.  

6.1.4 Hinder och möjligheter  

Individperspektiv: Samtliga pedagoger i grundskolan och träningsskolan arbetar 

med färdighets träning för att eleven ska förbättra sina sociala färdigheter som 

ökad förståelse för sin omgivning, sitt beteende samt orsak/verkan. Jag ser det 

som en medvetenhet hos pedagogen att problematiken beror på bristande förmåga 

hos eleven och inte är medvetet, vilket stämmer överens med Green, Ablon samt 

Martins (2006) forskning. Bristande social kompetens är en riskfaktor för 

problemskapande beteende (Eresund och Wrangsjö, 2008). Aspelin och Persson 

(2011) att pedagogens åtagande är att stödja eleven i dennes ansats att försöka 

begripa sin omgivning och sig själv i förhållande till denna. Om eleven får en 

ökad förståelse för handling/konsekvens kan den sociala kompetensen samt 

förmågan att följa regler och normer förbättras möjligtvis dess beteende med 

minimerade misslyckanden som följd. Misslyckas i skolan är en riskfaktor för 

problemskapande beteende (Ogden, 2003). En förbättrad relationskompetens kan 

vara avgörande för delaktighet, vilket stöttas av Szönyi och Söderqvist Dunkers, 

(2013). Genom elevens förbättrade förmågor bör inlärningsmiljön bli mer 

begriplig för eleven. En elev har större möjlighet att möta problematik om miljön 

är förutsägbar och att de befinner sig i ett sammanhang de förstår, vilket påvisas 

av Antonovsky (2005). Samtliga pedagoger i grundskolan och träningsskolan 

arbetar med delmål och använder sig av individuella anpassningar för att eleven 

ska lyckas med sina uppgifter, vilket Gerrbo (2012), Hattie (2012), Swärd och 

Florin (2011) samt Winlund och Rosenström Bennhagen (2004) forskning visar. 

Det uppfattar jag som att pedagogen har rimliga förväntningar och krav på eleven 
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för att denna ska lyckas. Framgång i skolan är en skyddsfaktor (Ogden, 2003). 

Pedagogerna i grundskolan talade om behovet att stödja eleven i olika situationer 

vilket inte alltid var möjligt därför att vårdnadshavaren inte ville kännas vid 

elevens problematik. Det tolkar jag som att pedagogen upplever det svårt att 

särbehandla eleven i gruppen eftersom det kan upplevas orättvist. De menade 

vidare att när föräldrarna var medvetna och öppna om problematiken skapade det 

en öppenhet i klassrummet med högt i tak. Det tyder jag som att när 

problematiken är tydliggjord för alla inblandade som elever och deras föräldrar, 

skapar det en acceptans för särbehandling av eleven utifrån dess behov. Möjligen 

för att pedagog eller elevens föräldrar kan förklara orsakerna till varför eleven 

särbehandlas, vilket kan förbättra bemötande från klasskamrater och deras 

föräldrar. Det kan skapa en förståelse för att vissa elever behöver mer för att få 

lika mycket. Det kan även ses som ett sätt att arbeta med läroplanen sociala 

uppdrag som att utveckla en förståelse för sina medmänniskor samt förmåga till 

inlevelse, vilket förespråkas av Skolverket (2011). Möjligen kan en ökad 

förståelse för orsaken till det problemskapande beteendet skapa empati och ett 

bättre bemötande från klasskamrater och en förbättrad möjlighet för eleven att bli 

delaktig. Genom att se synliggöra orsakerna till beteendet, elevens styrkor samt 

svagheter kan pedagogen använda sig av den kunskapen som pedagogiska verktyg 

i sitt arbete med eleven vilket stöds av Hejlskov Elvén et al. (2012).  

Grupperspektiv: Samtliga pedagoger oavsett skolform menar att de har tydliga 

regler, struktur, kontinuitet, rutiner samt ledarskap i verksamheten, vilket påvisas 

av Nordahl et al. (2007). Det uppfattar jag som att en anpassad lärmiljö kan dels 

förebygga problematik dels överbrygga elevens bristande förmåga i stor 

utsträckning. En bristande inlärningsmiljö kan skapa ett funktionshinder för 

eleven, där funktionshindret inte är en egenskap hos individen utan anger 

förhållandet mellan en individ med funktionsnedsättning och brister i miljön 

(Socialstyrelsen, 2015). Samtliga pedagoger oavsett skolform är medvetna om 

olika kritiska situationer och riskfaktorer som kan utlösa det problemskapande 

beteendet. Det tolkar jag som att pedagogerna har en god elevkunskap samt är väl 

medvetna om det relationella perspektivet inverkan på det problemskapande 

beteendet, vilket stöttas av styrdokumenten (Skolverket, 2011). Samtliga 

pedagoger är eniga om att undervisningen måste anpassas till varje elev, detta 
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stämmer väl överens med styrdokumenten (SFS: 2010:800, Svenska Unescorådet 

skriftserie, 2006). Pedagog 5 i grundskolan menar att genomtänkt pedagogik, 

målet med undervisningen, hur målen ska nås för eleven med det 

problemskapande beteendet gynnar hela klassen, vilket påvisas av Hattie (2012). 

Jag uppfattar det som att hennes förhållningssätt, bemötande och metoder utgår 

från svagaste länken och att dessa anpassningar kan alla elever dra nytta av samt 

utvecklas utifrån. I träningsskolan menar pedagogerna att alla elever är olika 

vilket kräver individuellt bemötande, förhållningssätt och mål för samtliga elever.  

En elev i behov av stöd behöver en individuellt anpassad pedagogik samt miljö 

(Skolverket, 2014).  

Organisationsperspektiv: Samtliga pedagogerna oavsett skolform ser på det 

problemskapande beteendet som utmanande, spännande och att de tycker om 

dessa elever men beskriver det även som jobbigt, frustrerande och oroande. 

Flertalet beskriver arbetet som att det krävs mycket tankeverksamhet och analyser 

av verksamheten för att hitta lösningar. Det tolkar jag som det finns ett 

engagemang hos pedagogerna för att försöka möta alla elever utifrån deras nivå, 

förutsättningar och de använder en lösningsinriktad pedagogik, vilket stöds av 

Olsson och Olsson (2007). Hur pedagogen ser på problemskapandet beteendet och 

dess orsak till detta, avspeglar sig i bemötande av dessa elever (Hejlskov Elvén, 

2009).  Enligt Hattie (2012) spelar det en avgörande roll hur pedagogen tänker på 

sin roll som lärare. Om pedagogen inte har adekvat kompetens eller erfarenhet 

finns en risk att pedagogen inte har förståelse för orsak och mening med 

beteendet, vilket då troligtvis inte klassen har det heller. Det finns då en risk det 

problemskapande beteendet hindrar samspel, kommunikation samt möjlighet att 

få kamrater, vilket stöds av Kylén (2012). Hur pedagogerna möter ett fortgående 

problemskapande beteende skiljer sig åt i grundskolan där föräldrarna kontaktas i 

ett sent skede medan i träningsskolan i det inledande skedet. Det tyder jag som att 

föräldrar till elever i grundskolan inte alltid är medvetna om deras barns 

problematik medan i träningsskolan har utredningar om utvecklingsstörningen 

tydliggjort elevens problematik tidigare innan de började träningsskolan. Det 

innebär för pedagogerna i grundskolan ytterligare en problematik, att introducera 

föräldrarna i elevens svårigheter vilket kan upplevas komplicerat. De anser att det 
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är centralt att elev och föräldrar är medveten om problematiken kring det 

problemskapande beteendet. Det uppfattar jag som att när elev eller 

vårdnadshavare är medveten om problematiken skapar det möjlighet till 

samverka, tillgång till ett helhetsperspektiv på eleven, problematiken kan 

offentliggöras samt få resurser eller utredningar, vilket stöds av Palla (2011) samt 

Lansheim (2010). Pedagogerna i träningsskolan har ett gott samarbete med 

föräldrarna. Inte sällan får pedagogen information om elevens dagsform, problem 

i hemmet och annan väsentlig information redan på morgonen som de har nytta av 

under dagen i arbetet med eleverna. Det tolkar jag som att pedagogerna får ett 

helhetsperspektiv på eleven, där föräldrarna kan bidra med värdefull information 

som dagsform och med förbättrad elevkunskap och anpassning som följd. För att 

skapa en bra lärande situation för eleven krävs ett nära samarbete med 

vårdnadshavare, samtliga strävar mot samma mål för eleven, vilket stöds av Hattie 

(2012) samt Olsson och Olsson (2007).  

6.2 Metoddiskussion 

Inför studien övervägdes olika metoder som enkät, observation samt intervju. 

Utifrån egen erfarenhet av svårigheten att få tillbaka svar på enkäter valdes detta 

bort. En observation som metod skulle synliggöra pedagogernas förhållningssätt 

och bemötande av eleverna i praktiken. En nackdel är att det blir forskarens 

tolkning av situationen som avgör och inte pedagogens avsikt. Eftersom jag ville 

ta del av pedagogernas upplevelser och tankar kring problemskapande beteende 

och inte handling i praktiken valdes inte observation. Intervjuer utsågs som 

undersökningsmetod och baserades på önskan om att synliggöra pedagogers 

upplevelser av problemskapande beteende dels utifrån yrkeskategori dels utifrån 

skolform. Det fenomenologiska perspektivet bedömdes som passande utifrån 

uppsatsens syfte. Det är informanternas uppfattning, upplevelse och känslor som 

belysts, därför var en fenomenologisk ansats passande där subjektivitet, tolkning 

och beskrivning är i fokus (Denscome, 2009). Försöka att förstå hur pedagogerna 

förstår och tyder olika fenomen kring problemskapande beteende, upptäcka 

skillnader, likheter samt gemensamma tolkningar. Individens subjektiva 

upplevelse är i fokus och ger möjlighet att därefter jämföra deras tankar i syfte att 

hitta allmänbegrepp för olika fenomen (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Jag fick 
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möjlighet att ta del av pedagogens upplevelser och med det som grund tolka 

dennes värld utifrån pedagogens perspektiv, vilket stöds av Bryman (2011). Jag 

hade begränsad tid till förfogande och därför var fenomenologisk metod av 

intresse, vilket även fastställs av Denscombe (2009).  

Urvalet grundade sig på frivilligt urval vilket kan skapa en skevhet genom att de 

som var intresserade och kunniga om problemskapande beteende deltog, medan 

de andra avstod.  Det kan leda till att resultatet ser bättre ut än normalt, vilket kan 

innebära att tillförlitligheten måste ifrågasättas och ger låg representativitet och 

generaliserbarhet. Men avsikten är inte att kunna generalisera utan min strävan har 

varit att synliggöra skillnader och likheter i pedagogers upplevelser av 

problemskapande beteende i olika skolformer. Stukát (2011) anser att en 

undersökning av denna typ kan leda till att läsaren känner igen sig och kan 

relatera till sin verksamhet, se likheter och skillnader i den egna verksamheten. 

Vad gäller reliabiliteten i studien kan jag inte uppskatta pålitligheten i deras svar 

eller att de inte svarat utifrån förväntningar. En möjlighet är att mina frågor inte 

tolkats rätt av informanten eller jag inte tolka informanternas svar rätt (Stukát, 

2011). En fördel med intervjun var att som intervjuare kunna anpassa sig utifrån 

hur samtalet utvecklar sig, ställa följdfrågor och begära förtydligande när det 

behövdes för att höra om jag uppfattat det rätt. En annan fördel var att kunna 

avläsa mimik samt kroppsspråk vilket var värdefullt för analysen. Intervjun 

skapade möjlighet att ta del av pedagogens uppfattar om skeenden, värderingar 

samt förhållningssätt, vilket även konstateras av Bell (2006) samt Bryman (2011). 

Pedagogen styrde i stor utsträckning intervjun genom att tala om det som upplevs 

som viktigt och relevant, vilket stöds av Bryman (2011). Inspelningen av samtliga 

intervjuer med mobiltelefon anser jag har ökat tillförlitligheten och gav mig 

möjligheten att gå tillbaka till ursprungsmaterialet vid behov för att höra suckar, 

betoningar och tveksamheter. Under hela undersökningen har jag ifrågasatt om 

jag verkligen undersöker det jag vill undersöka utifrån studiens syfte. En 

fortlöpande validering har genomförts under hela forskningsprocessen, 

följaktligen bör validiteten vara ganska god.  Samtliga intervjuer transkriberades, 

redan där påbörjades analys arbetet. I analys och tolkningsarbetet nyttjade jag mig 

av frågorna var, hur, vad samt varför för att åstadkomma en vidare förståelse, 

vilket stöds av Olsson och Sörensen (2007). Under analysen delades intervjuerna 
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upp i olika tema med hjälp av klipp och klistra metoden och färgkodning. Detta 

hade med fördel kunna gjorts på dator då klipp och klistra metoden var 

tidsödande. En etisk reflektion har funnits med under hela processen genom att 

vara vaksam på hur jag uttrycker mig i text samt min strävan har varit att följa 

vetenskapsrådets etiska råd under studiens gång. En möjlig felkälla är att 

intervjuaren omedvetet kan påverka pedagogen eller att denna svarar för att 

uppfylla intervjuarens förväntningar. Min förkunskap och inifrån perspektiv 

skulle även omedvetet kunna påverka tolkning och analys. Ytterligare en felkälla 

kan vara att det frivilliga urvalet resulterade i att det är endast de pedagoger som 

är intresserade, engagerade och har kunskapen om problemskapande beteende 

ställde upp, vilket då skulle medföra att studiens resultat ser bättre ut än i skolan 

generellt. Endast kvinnor deltog i studien och en blandning av män och kvinnor 

har eventuellt kunnat tillföra ytterligare dimensioner till studien.  En möjlig 

nackdel med fenomenologin kan vara att den inte går att generalisera eftersom 

ingen verksamhet är den andra lik samt att det inte finns någon vetenskaplig 

stränghet att följa (Denscome, 2009). Mitt mål har aldrig varit att generalisera 

utan endast synliggöra pedagogernas upplevelser i den verksamhet jag undersökt. 

Jag är väl medveten om den valda metodens för- och nackdelar samt möjliga 

felkällor, vilket stöds av Backman (2008). Jag anser mig ha fått svar på studiens 

samtliga frågeställningar.  

6.3 Tillämpning 

Önskan är att min studie kan bidra till att utveckla och uppmärksamma hur 

centralt pedagogens värderingar, attityder och upplevelser är för förhållningssätt 

och bemötande av ett problemskapande beteende. Elever i behov av stöd ska 

beredas samma möjlighet till utveckling och lärande som övriga elever, vilket 

stöds av Skollagen (2010:800). Skolan ska vara en skola för alla elever oavsett 

funktionsnedsättningar eller inte, verksamheten bör därför anpassas att alla kan 

delta i verksamheten utifrån sina behov och förutsättningar. Min förhoppning är 

att pedagoger kan finna ytterligare perspektiv och reflektera över sin roll och sitt 

uppdrag utifrån studien. Studiens syfte samt de fyra frågeställningar har blivit 

besvarade. Resultaten pekar på att pedagogerna arbetar med det problemskapande 

beteendet på individ, grupp nivå samt organisationsnivå. Jag fann mer likheter i 
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deras förhållningsätt och tankemönster än skillnader trots olika erfarenheter och 

utbildning. Deras förhållningssätt utgick ifrån det sociokulturella teorin och det 

relationella perspektivet där fokus är samspel, bemötande och anpassad 

inlärningsmiljö. Resultatet pekar även på att pedagogerna inte behöver ha en 

specialpedagogisk utbildning för att kunna möta det problemskapande beteende 

på ett bra sätt. Det centrala tycks vara pedagogens attityder, värderingar samt 

intresse för problemskapande beteende för att hitta goda strategier och lösningar.  

6.4 Fortsatt forskning 

Det skulle vara av intresse att titta på hur det farliga självskadebeteendet bemöts i 

särskolan och vilka metoder som används. Ytterligare en intressant fråga är hur 

pedagogens bemötande och förhållningssätt påverkar klassens upplevelser samt 

bemötande av det problemskapande beteendet. Vilken problematik möter 

pedagogen när det gäller det problemskapande beteendet utifrån styrdokument, 

kollegor och skolledning? Upplever manliga och kvinnliga pedagoger det 

problemskapande beteendet på samma sätt, använder de likartade metoder och 

strategier?  
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Bilaga 1 

Intervju frågor     

     

 

1. Vad är ett problemskapande beteende? 

2. Vad anser du orsaken till problemskapande beteende är? 

3. Vad är elevens avsikt med det problemskapande beteendet? 

4. Hur anser du att ett problemskapande beteende bör bemötas? 

5. Vad anser du att får problemskapande beteende för konsekvenser för 

eleven? 

6. Hur skapar man en god relation till eleven? 

7. Hur påverkas eleven av ditt bemötande? 

8. Vilka pedagogiska metoder använder du dig av för att möta 

problemskapande beteende? 

9. Vad är ett förebyggande arbete för problemskapande beteende? 

10. Vilka skyddsfaktorer anser du finns för att förebygga problemskapande 

beteende? 

11. Vilka riskfaktorer ser du för problemskapande beteende? 

12. Vilket stöd får du för att möta elever med problemskapande beteende? 

13. Finns det handlingsplaner för problemskapande beteende? 

14. Beskriv en kritisk situation i som du hanterade bra?  

15. Beskriv en kritisk situation som du tyckte var svår att hantera?  

16. Såhär i efterhand, skulle du kunna ha gjort på något annat sätt?  

17. Kan du se att kritiska situationer uppstår i vissa sammanhang, men inte i 

andra?  
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Bilaga 2 

INFORMATIONSBREV 

Mitt namn är Marie Olsson och jag arbetar som idrottslärare i särskolan samt 
gymnasiesärskolan.  Jag utbildar mig till speciallärare med inriktning 
utvecklingsstörning på Högskolan Kristianstad, sista terminen.  Som en del av 
min utbildning ska jag skriva ett examensarbete och vill i min uppsats belysa 
pedagogernas perspektiv, deras attityder samt känslor för problemskapande 
beteende och kritiska situationer vilka inte sällan är en del av vardagen i 
grundskolan och träningsskolan.  
Under vårterminen kommer jag att göra mitt examensarbete och jag kommer 
därför göra intervjuer med ett antal pedagoger. Detta informationsbrev skickas 
därför ut till tillfrågad berörd pedagog samt överordnad för information om 
studien samt syfte.  

En intervju kommer att genomföras med intresserade pedagoger. Intervjun sker 
vid ett tillfälle och tar ca 30 minuter, kommer att spelas in för att underlätta 
bearbetning. Syftet är att få en förståelse kring hur pedagogerna tänker om 
problemskapande beteende och kritiska situationer i träningsskolan ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv.  I intervjun kommer fokus att vara pedagogens 
perspektiv, attityder och känsla för problemskapande beteende och kritiska 
situationer.  

Intervjun kommer därefter att sammanställas och bearbetas enligt en kvalitativ 
metod. Slutresultatet ska leda till förståelse för pedagogernas perspektiv.  

Störst möjliga konfidentialitet kommer att eftersträvas och ingen obehörig får ta 
del av materialet. Materialet förvaras så att det endast är åtkomligt för mig som 
undersökningsledare. Rapporteringen av resultatet sker i form av en examination 
vid Högskolan Kristianstad som studenter, lärare på 
speciallärare/pedagogutbildningen samt intresserade får ta del av.  

Informanten samt skolan kommer att avidentifieras så det går alltså inte att koppla 
resultatet till enskilda individer. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan 
när som helst avbrytas utan närmare motivering. 

Ytterligare upplysningar om undersökningen kan lämnas av mig och kan då nås 
på: marie.olsson0182@stud.hkr.se. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 
undersökning genom godkännande med signatur på bifogat dokument (Bilaga 3).  

 

Hälsningar Marie Olsson 
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Bilaga 3 

Tillstånd                                       
 Rektor                                            

 

Uppsatsens titel: Pedagogers tankar kring 
problemskapande beteende  

Datum: 2014-12-09 

 

 

 

Studieansvarig: Marie Olsson 

E-post: marie.olsson0182@stud.hkr.se 

 

 

 

Studerar vid Högskolan 
Kristianstad, sektionen för 
lärande och miljö, 291 88 
Kristianstad, Tfn 044-20 32 00 

Utbildning: 
Speciallärarprogrammet 
specialisering utvecklingsstörning 
Nivå: 90hp 

 

 

Härmed ger jag följande student vid Högskolan Kristianstad tillstånd att 
genomföra ovanstående undersökning i min verksamhet. 

………………………………………………………………………………… 

Studentens namn 

 

 

……………………………………………………………………………… 

Skola/verksamhet 

……………………………………………………………………………… 

 Underskrift rektor 

………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

………………………………………………………………… 

Datum Ort 
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Bilaga 4 

Samtycke                                                                                              
Deltagande pedagog 

 

Uppsats titel: Pedagogers tankar kring problemskapande 
beteende  

 

 

Datum: 2014-12-09 

 

 

 

 

 

Studieansvarig: Marie Olsson 

E-post: marie.olsson0182@stud.hkr.se 

 

 

 

 

 

Studerar vid Högskolan 
Kristianstad, sektionen för 
lärande och miljö, 291 88 
Kristianstad, Tfn 044-20 32 00 

Utbildning: 
Speciallärarprogrammet 
specialisering 
utvecklingsstörning 

Nivå: 90hp 

 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad 
skriftliginformation. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och kan 
därför när som helst och utan närmare förklaring avbryta mitt deltagande. 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning: 

…………………………………………………………………………….. 

Deltagarens underskrift 

………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

………………………………………………………… 

Ort datum 
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