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Problem-creating situations in school  

- a problem for who? 

 
A study of teachers' interpretations of the concept of inclusion 

and problem-creating behavior  

 
 

 

Abstract 
 

Denna studie handlar om skolors förutsättningar att inkludera alla elever i skolan. Inkludering 

är ett ämne som för närvarande är mycket relevant i det svenska utbildningssystemet. Skolan är 

ansvarig för att ge alla elever rätt till en likvärdig utbildning. Pedagoger står inför flera 

utmaningar när de försöker inkludera alla elever i klassrummet, ofta på grund av begränsade 

resurser. Studien som genomförts bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta pedagoger 

på en gymnasieskola och en grundskola i norra Stockholm. Studiens resultat visar att alla 

svarande deltagare har en ganska snarlik syn på begreppet inkludering i skolan. En del 

beskriver inkluderingen utifrån att alla elever befinner sig i klassrummet samtidigt. Andra 

menar att inkludering inte är platsbundet utan att undervisning och metoder bör anpassas 

utifrån enskilda elevers behov och förutsättningar. Oavsett metod syftar inkludering till att 

elever ska ges förutsättningar att lära, växa och nå sin fulla potential. Inkludering förutsätter ett 

medvetet arbetssätt, med en tydlig process och ett innehåll som är väl förankrat hos ledning och 

personal. Tidiga förebyggande åtgärder kan leda till ett minskat antal elever i behov av särskilt 

stöd. Pedagogernas förmåga att undanröja hinder för att möta enskilda elevers behov i 

klassrummet är en nyckelkomponent i ett förebyggande tillvägagångssätt. Skolans 

förutsättningar till inkludering påverkas av pedagogernas förmåga att interagera med elever i 

klassrummet. För att detta ska bli verklighet krävs goda pedagogiska färdigheter men också rätt 

förutsättningar utifrån den givna verksamheten. Pedagogernas allmänna inställning till 

inkludering samt deras förmåga att bygga relationer och förstå elevernas individuella behov är 

ofta viktiga faktorer för hur väl inkludering implementeras. 
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1. Inledning  

 

Kalle reser sig och går av och an i klassrummet. Hans lärare ber honom vänligt men bestämd 

att gå och sätta sig. Men Kalle fortsätter att vandra runt i klassrummet och småprata med sina 

klasskamrater. Efter flera tillsägelser brister det och läraren skriker: ”Nu får du sluta störa och 

lämna klassrummet!”. Kalle lämnar klassrummet med en skamsen blick utan att vända sig om. 

 
Ovanstående situation är något som vi själva upplevt och som vi vet kan få stora negativa 

konsekvenser för elevens syn på sig själv och på skolan. I varje möte med elever krävs en 

professionalism och kunskap utöver enbart ämneskunskaper, detta inte minst i mötet med barn 

och unga som befinner sig i problemskapande situationer. Många gånger kan synen på eleven 

och på det som händer kring eleven påverka pedagogens bemötande. I en problemskapande 

situation kan pedagogen tänka att eleven agerar på ett negativt sätt för att bråka och få 

uppmärksamhet. Enligt Green (2016) kan elever agera på ett sätt vi inte förväntat oss för att hen 

saknar förutsättningar och redskap för att agera annorlunda. Utgår pedagogen från det första 

synsättet har man ett kategoriskt perspektiv där eleven blir bärare av problemet. Utgår 

pedagogen istället från det andra synsättet utgår hen från ett relationellt perspektiv. Det 

relationella perspektivet innebär att det är situationen som skapar svårigheter och inte eleven. 

Därför bör skolan arbeta förebyggande för att förhindra att dessa svårigheter uppstår genom att 

utgå från elevens förutsättningar och behov. Skolverket beskriver att skolan: “Genom att 

utveckla dialogen tillsammans med eleverna ökar möjligheterna att uppfatta elevernas lärande, 

utveckling och behov för att kunna utveckla undervisningen och förebygga skolsvårigheter 

(Skolverket, 2017 s 1)”. Vidare skriver Skolverket att: “Ett utvecklat samspel är viktigt för 

skolans alla elever men allra viktigast för de elever vars lärande, av olika anledningar, utmanar 

lärarna extra (Skolverket, 2017 s 1)”. När pedagoger talar till eller om sina elever är det viktigt 

att fundera över vilka ordval som används. Det är även viktigt att reflektera kring sin egen 

toleransnivå, sin acceptans av olika beteenden samt attityden och relationen till sina elever 

(Petersson, u.å). Jenner (2004) belyser att användningen av negativa och nedvärderande ord 

som “bråkstake” skuldbelägger eleven. Därigenom minskar chanserna för att en verklig 

beteendeförändring ska ske. Personalens uppfattningar om eleven kan påverka elevens syn på 

sig själv och hur denne agerar och presterar (pygmalioneffekten). Istället bör man tänka att 

dessa elever “ [...] är mer än andra beroende av förståelse, hjälp och stöd. De saknar färdigheter 

som hjälper dem att hitta konstruktiva beteenden” (Olsson & Olsson, 2017. s 8). Pedagogernas 

synsätt på inkludering, normer, regler och problemskapande beteende får en direkt avgörande 

effekt för hur hen hanterar och agerar när problemskapande situationer uppstår. Utifrån egna 

erfarenheter finns det en risk att pedagoger väljer att exkludera elever från undervisningen om 

de saknar redskap för att kunna möta de elever som kan upplevas som utmanande. Elever som 

utvisas från klassrummet vid ett flertal tillfällen får mindre möjlighet att ta del av 

undervisningen. I förläggningen försvåras möjligheten för eleven att uppnå målen. Att praktiskt 

genomföra inkludering kan ses som en utmaning för pedagogerna. Därför krävs det kunskap 

och tid att finna strategier och metoder som fungerar i vardagen. Om skolan misslyckas med att 

inkludera samtliga elever kan det i värsta fall leda till att elevernas lärande försvåras och en 

exkludering sker. I skollagen (SFS 2010:800) står det att: ”Alla barn och elever i samtliga 

skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

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

långt som möjligt enligt utbildningens mål” (3 kap. 2§)”. Därför upplever vi att detta ämne 

känns högst relevant att få en bredare förståelse för. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att studera pedagogernas tolkningar av begreppet inkludering samt hur de upplever 

verksamhetens förutsättningar att inkludera alla elever med fokus på elever i problemskapande 

situationer.   

 

Frågeställningar: 

 

● Hur tolkar pedagogerna innebörden av begreppet inkludering?  

● Hur tolkar pedagogerna begreppet problemskapande beteende?  

● Hur beskriver pedagogerna att de praktiskt arbetar för att skapa en inkluderande 

lärmiljö? 

● Vilka förutsättningar upplever pedagogerna att det finns för att skapa en inkluderande 

skola i den egna verksamheten?  

 
 

2. Bakgrund 
 

Alla elever kan någon gång under sin skoltid uppvisa tecken på problemskapande beteende 

exempelvis vid skoltrötthet, bristande trivsel eller som en motreaktion på omgivningens krav 

eller förväntningar (Ogden, 2003). Dock är dessa beteenden övergående och av mildare form. 

Det är endast en liten grupp elever som är utåtagerande och våldsamma
1
 (a.a.). Beteendet kan 

uppvisas som en protest mot vuxenvärldens allt för högt ställda krav som eleven upplever sig 

ha svårt att uppnå. Ett problemskapande beteende påverkar även den enskilda individen på ett 

negativt sätt. Många av dessa elever har svårt med skolarbetet, svårigheter med 

kamratrelationer och svårigheter att bibehålla sin koncentration och uthållighet. Olsson & 

Olsson (2017) ger i sin bok exempel på problematiska situationer när undervisningen bygger på 

att elever ska förväntas sitta stilla och fokusera en längre stund. Författarna lyfter fram att detta 

kan leda till hög stress och för att kompensera blir de antingen mer utåtagerande eller introverta 

(a.a.). Elever som uppvisar bristande förmåga att styra sin impulsivitet kan i en skolsituation 

upplevas som problemskapande. Impulsiviteten kan visa sig i svårigheten att vänta på sin tur 

eller att agera utan att tänka igenom konsekvenserna. De elever som medvetet eller omedvetet 

bryter mot uttalade eller outtalade normer och regler benämns också som elever med 

problemskapande beteende (a.a.). Ett problemskapande beteende kan också yttra sig genom att 

en elev i perioder är frånvarande från skolan eller genom att en elev drar sig undan social 

interaktion och ofta är ledsen och nedstämd (Ogden, 2003).  

 

 2.1 Definition och beskrivning av inkludering 

Denna studie utgår från Ballards (1999) definition av begreppet inkludering:  

 
“Inclusive education means education that is non-discriminatory in terms of 

disability, culture, gender or other aspects [...]. It involves all students in a 

community, with no exceptions and irrespective of their intellectual, physical, 

sensory or other differences, having equal rights to access the culturally valued 

curriculum of their society as full time valued members of age-appropriate 

mainstream classroom (Ballard, 1999, s 1)”.  
 

I definitionen är utgångspunkten att skolans organisation ska ta sin utgångspunkt i den 

mångfald av olikheter som råder och att mångfald är något som bör eftersträvas och tas till 

                                                
1
 Aggressivt, våldsamt och utåtagerande beteende benämns ofta inom forskningen som antisocialt beteende.  
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vara. Det är förenligt med Salamancadeklarationen där utgångspunkten är att varje individ har 

rätt till undervisning oberoende av individuella olikheter (Svenska Unescorådet, 2006).  

Alla elever ska innefattas i det ordinarie utbildningsväsendet och ha tillgång till en acceptabel 

utbildningsnivå oberoende av deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella och språkliga 

förmågor och endast i undantagsfall skiljas från den ordinarie undervisningen. Undervisningen 

ska ses som en kontinuerlig utvecklingsprocess där man eftersträvar att skapa förutsättningar så 

att alla kan delta fullt ut (a.a.). Detta förutsätter att det råder en acceptans av allas olikheter och 

att dessa ses som tillgångar istället för hinder (Nilholm och Göransson, 2014) Utbildningen ska 

vara utformad på sådant sätt att individens egenskaper och behov tillvaratas. Det är inte eleven 

som ska anpassa sig till undervisningen utan det är undervisningen som ska anpassas till 

elevens behov, förutsättningar och intressen (a.a.). Inkludering bör ses som en målsättning och 

något man ska eftersträva (Andersson & Thorsson, 2008). Genom ett sådant synsätt ges alla 

elever möjligheten att delta, utvecklas och lära på lika villkor utifrån sina förutsättningar med 

så få begränsningar som möjligt (Matson, 2007). Forskningen visar till stor del att inkludering 

sker när samtliga elever i så stor utsträckning som möjligt inkluderas i den ordinarie 

undervisningen, dock finns det forskare som menar att specialundervisning vid behov ska 

fungera som ett komplement (Nilholm & Göransson, 2014). Att arbeta med inkludering är 

särskilt aktuellt i de grupper där elever av olika anledningar faller utanför gemenskapen i 

skolan. Det kan exempelvis kopplas till inlärningssvårigheter, fysiska- och psykiska 

svårigheter, etnisk bakgrund, språk, sexuell läggning, kön och socioekonomisk-/ kulturell 

bakgrund (Sandström et al., 2014).     

 

I forskningen belyses oftast tre definitioner av inkludering; gemensamhetsinriktad, 

individorienterad och platsinriktad (Nilholm & Göransson, 2014; Hermansson, 2012). I den 

gemensamhetsinriktade definitionen ses olikhet som en tillgång för gruppen (Nilholm & 

Göransson, 2014). Gemenskap skapas genom tillit till varandra och till det regelsystem som 

råder. Gruppen ska gemensamt sätta upp mål att sträva efter. Därför är det viktigt att alla elever 

ges möjlighet att vara delaktiga tillsammans. Delaktighet och inkludering innefattar såväl social 

delaktighet (utifrån elevens egen vilja och förutsättningar) och delaktighet i utformandet av 

kunskapsinhämtningen (a.a.). Kort sagt; alla elever måste ges möjlighet att göra sin röst hörd. 

Den individorienterade definitionen av inkluderingen fokuserar mer på den enskilda eleven och 

inte på gemenskapen. Om eleven trivs i skolan, har goda relationer till sina klasskamrater och 

uppnår mål så omfattar det kraven för inkludering. Alla individer kommer att delta olika 

mycket i gemenskapen, men det centrala är individens utveckling (a.a.). Den platsinriktade 

definitionen innebär att alla elever ska befinna sig på en viss plats samtidigt, exempelvis i ett 

och samma klassrum (Hermansson, 2012). Vilken form av definition man använder sig av 

kommer att vara avgörande för vilket arbetssätt personalen kommer att använda sig av för att 

uppnå inkludering.  

 

Verkningsfull och hållbar inkludering förutsätter att det sker en skolutveckling under längre tid 

där huvudmannen, skolledaren och personalen är delaktiga (Hermansson, 2012). Ansvaret för 

inkluderingen behöver delas mellan alla som berörs av eller har ansvar för elevens lärande 

(Sandström et al., 2014). Fördelningen omfattar däribland politiker, skolledare, pedagoger, 

elever, vårdnadshavare och forskare. Alla dessa aktörer måste samverka för att intentionen ska 

kunna förverkligas (a.a.). Samtal kring hur begreppet inkludering ska tolkas och praktiskt 

genomföras kan leda till meningsskiljaktigheter. Vid praktisk omsättning är det ofta 

pedagogerna som ställs inför stora utmaningar och som får ta det största ansvaret. 

Pedagogernas arbetsvillkor och kompetens är många gånger avgörande för hur väl skolan 

lyckas (a.a.).  
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2.2 Inkludering i praktiken 

Skolans uppdrag är brett vilket gör att inkludering kan upplevas som svårt att uppfylla (Nilholm 

& Göransson, 2014). Därför finns det en risk att inkludering glöms bort eller prioriteras bort till 

följd av effektivisering. Istället läggs fokus på att prioritera mätbara saker som närvaro. 

Forskningen ger inget tydligt svar kring hur skolor på ett effektivt sätt ska förändras för att 

inkludera alla elever. I varje given situation finns det en rad faktorer som påverkar och en 

strategi som bidrar till inkludering i ett sammanhang kan få motsatt effekt i en annan situation 

(a.a.). Det viktigaste är att pedagoger och rektorer utgår från den egna verksamhetens 

förutsättningar och utvecklingsbehov utifrån rådande styrdokument. För att utvärdera hur väl 

skolan uppnår inkludering kan verksamheten granska; elevernas upplevelse av delaktighet, 

elevernas måluppfyllelse och vad som görs för att främja inkludering i klassrummen och på 

skolnivå (a.a.). I en rapport beskriver Meijer (2005) studier som visar att inkludering minskar 

under senare delen av grundskolan. En orsaksförklaring som anges är att ämnesspecialiseringen 

ökar vilket ger mindre tid till att prioritera att alla elever inkluderas. Detta i kombination med 

att skillnaderna ökar mellan elever i behov av särskilt stöd och de som inte är det i takt med 

stigande ålder. Yngre elever upplever färre hinder i skolan än äldre elever, den främsta faktorn 

är skolans organisation och aktiviteternas utformning (a.a.). En annan bidragande faktor som 

lyfts fram är att de ökade kraven på studieresultat kan få en negativ effekt för elever som 

riskerar att inte nå målen. Målsättningen att nå goda resultat kan resultera i att skolor upplever 

det som svårt att uppnå inkludering. Pedagogers erfarenheter av att undervisa elever i behov av 

särskilt stöd, kunskap och utbildning är avgörande för deras inställning till inkludering (a.a.). 

Andra faktorer som påverkar är personalens tillgång till stöd, rådande arbetsbelastning, 

möjligheter till kompetensutveckling, personalens helhetsperspektiv
2
 samt tydligt och 

kontinuerligt ledarskap. Även pedagogernas förmåga att skapa en känsla av samhörighet i 

klasserna, samt klassernas storlek påverkar förutsättningarna (a.a.). Externa faktorer som kan 

påverka; tydliga nationella riktlinjer för inkludering, skolornas möjlighet att själva fördela sina 

anslag samt nationellt och lokalt stöd vid implementering av inkludering. Vidare beskriver 

Meijer (2005)  några strategier som kan ses som gynnsamma i en inkluderingsprocess. Några 

faktorer som lyfts fram är; samarbetsinriktad undervisning, gemensamma problemlösningar, 

välstrukturerad undervisning, hemvister och alternativa lärandestrategier (a.a.). 

Samarbetsinriktad undervisning omfattar ett samarbete mellan pedagoger och andra 

yrkesgrupper i och utanför skolan. Genom ökat samarbete kan elever i behov av särskilt stöd få 

stödet i klassrummet. Samarbetsinriktad undervisning leder också till kompetensutveckling 

genom att olika yrkesgrupper lär av varandra (a.a.). Gemensam problemlösning kan ske genom 

att gemensamma regler och förhållningssätt skapas tillsammans med eleverna. Välorganiserad 

undervisning omfattar handledning av eleverna, utvärdering av undervisningen, anpassningar 

vid behov samt höga förväntningar och stor tilltro på elevernas kapacitet (a.a.). Hemvister 

innebär att eleverna undervisas i ett fåtal klassrum av ett fåtal pedagoger, därigenom skapas 

större samhörighet och ökad trygghet. Genom att i tidiga skolåren lära elever olika 

studiestrategier samt redskapen att välja bland dessa så ökar möjligheten för inkludering i de 

senare skolåren (a.a.).  

 

Soriano (2014) anser att en viktig faktor för att omsätta inkludering från teori till praktik är att 

all personal på skolorna måste ha adekvat grundutbildning. Det bör även finnas möjlighet att 

komplettera med relevant fortbildning (a.a.). Genom att ha rätt kompetens och kunskap ökar 

förutsättningarna för att kunna möta variationen av behov i klassrummet. I rapporten belyses 

även nödvändigheten i att införa mer specialpedagogisk- och speciallärarkompetens i 

grundutbildningen (a.a.). Personalens inställning till inkludering, elever i behov av särskilt stöd 

                                                
2
 Alla berörda pedagoger och annan personal som har koppling till en klass bör ha god kunskap om eleverna.  
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och elevers olikheter är många gånger avgörande (a.a.). Därför bör personalen ges stöd för att 

utveckla sina strategier för att skapa inkluderande undervisning. Om möjligt bör pedagogerna 

samplanera och undervisa tillsammans med en kollega. Inkludering förutsätter även att lokalen 

anpassas så att den blir tillgänglig för alla (a.a.). 

 

2.3 Definition och beskrivning av begreppet problemskapande beteende  

Det finns några olika definitioner av begreppet problemskapande beteende. Det bottnar i att 

författarna lägger in olika tyngdpunkt när de förklarar begreppet. Hejlskov Elvén (u.å) 

definierar begreppet på följande sätt:  
 

“[...] problemskapande beteende som beteende som upplevs problem av 

personalen eller föräldrarna. Det är inte personen med beteendet som har ett 

upplevt problem, utan personalen eller föräldrarna. Därför beror det på våra 

metoder och känsla av säkerhet om ett beteende är problemskapande. Dessutom 

uppstår beteende aldrig i ett vakuum, allt beteende uppstår i samspel med 

omgivningen (Hejlskov Elvén, u.å).” 
 

Ogden (2003) definierar begreppet beteendeproblematik på följande sätt: 

 
“Beteendeproblem i skolan är elevbeteende som bryter mot skolans regler, normer 

och förväntningar. Beteendet hindrar undervisnings- och lärandeaktiviteter och 

därmed också elevernas lärande och utveckling. Det försvårar dessutom positiv 

interaktion med andra (Ogden, 2003. s 14)”.  

 

I litteratur och forskning används beskrivningen “problemskapande beteende” för elever som 

inte agerar på det sätt som man förväntar sig i vardagliga situationer (Greene, 2016). 

Föregående källa benämner dem som “explosiva elever” och Socialstyrelsen (2010) använder 

begreppet “elever som utmanar”. Hejlskov Elvén (2014) definierar dessa elever som barn med 

“problemskapande beteende”. Han menar att det oftast är hos omgivningen som ett problem 

skapas och det är inte säkert att det alltid råder samsyn kring vad som är ett problem. Nordahl, 

Sørlie, Manger & Tveit (2007) använder begreppet “problembeteende” vilket de menar uppstår 

när elevernas beteende krockar med skolans normer. Hur beteendet uppfattas avgörs av den 

aktuella tidpunkten, sammanhanget, situationen och den omgivande miljön. Vad som ses som 

norm utifrån elevens ålder påverkar omgivningens tolkning av beteendet (a.a.). Ett beteende 

som kan upplevas som problematiskt i ett sammanhang kan upplevas som en tillgång i andra 

situationer. Ett exempel är att elever som är fysiskt aktiva på idrotten oftast ses som en tillgång 

medan oroligt beteende på matematiklektionen kan upplevas som störande (Hejlskov Elvén, 

2014; Nordahl et al., 2007 & Ogden, 2003.) Vad som ses som normalitet och avvikelse är 

situationsbundet och skiljer sig åt. Det som ses som norm i ett sammanhang kan upplevas som 

avvikande i ett annat. Olika normer kan existera parallellt i en och samma situation (Persson, 

2012). Samhällets normer och värderingar påverkar i hög grad formandet av individens 

identitetsskapande. I rädsla för att sticka ut och ses som avvikande eftersträvar vi att anpassa 

oss till vår omgivning, alternativt försöker vi dölja sådant som kan tolkas som avvikande. Men 

detta förutsätter att individen har förmågan att anpassa sig till olika situationer och 

sammanhang (a.a.). Specialpedagogiska skolmyndigheten använder begreppet 

“problemskapande situationer” i relation till skolan (Petersson, u.å). Denna definition flyttar 

fokus från den enskilda individen till den rådande situationen. Istället för att försöka förändra 

eleven beteende bör skolan försöka ta reda på eventuella bakomliggande orsakerna till att 

svårigheterna uppstår. Utifrån detta bör skolan anpassa undervisningen efter elevens 

behov/inkludera eleven i undervisningen. Elevens förståelse av sammanhanget i klassrummet 

eller hur meningsfull eleven upplever undervisningen kan påverka uppvisat beteende (a.a.). I 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AMari-Anne%20S%C3%B8rlie
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ATerje%20Manger
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resterande del av uppsatsen används begreppen problemskapande situationer och 

problemskapande beteende. Vid användning av begreppet problemskapande beteende åsyftas 

beteende som utlöses till följd av skolrelaterade situationen.    

 

2.4 Riskfaktorer på skolnivå  

En riskfaktor är något som ökar risken för att utveckla ett problemskapande beteende hos en 

elev. Riskfaktorer behöver inte vara en direkt utlösande faktor utan kan fungera som en 

katalysator (Andershed, 2009). Exempel på riskfaktorer är låg skolmotivation, låg 

genomsnittlig prestation, inkonsekventa regler, bristande resurser, oro i klassrummet och 

bristande undervisning (Nordahl et al., 2007). Elever med låg skolmotivation och negativ 

inställning till skolan riskerar att reagera negativt på grund av frustration. Om kamraternas eller 

klassens genomsnittliga prestationen är låg kan det bidra till en negativ inställning till skolan. 

Inkonsekventa regler samt en bristfällig tillämpning av dessa ökar risken för ett oönskat 

beteende (a.a.). Avsaknad av strategier eller bristande resurser för att förebygga och stötta 

skolsvårigheter ökar risken för att problemskapande situationer uppstår. Konfliktfylld 

undervisningsmiljö, bristande pedagogiskt ledarskap i klassrummet, låg undervisningskvalité 

samt avsaknad av pedagogiskt engagemang ökar risken för ett minskat engagemang hos 

eleverna. Även otydlig organisatorisk ledning, omfattande skolk bland eleverna och dåliga 

erfarenheter av skolan benämns som riskfaktorer (a.a.).  

 

2.5 Skyddsfaktorer på skolnivå  

Skyddsfaktorer bidrar till att en elev bemästrar en situation trots att riskfaktorer finns med i 

bilden (Andershed, 2009). Exempel på skyddsfaktorer kan vara positiva förebilder, organiserad 

undervisning, relationell pedagogik, realistiska förväntningar, kunskap inom personalgruppen, 

tydliga regler samt samarbete med hemmet (Nordahl et al., 2007). Pedagogiska förebilder kan 

förändra och förebygga “negativt beteende” genom att uppmuntra och skapa tilltro till 

elevernas förmåga att lyckas. Välorganiserad klassrumsmiljö som stimulerar till lärande leder 

till ökat intresse och engagemang hos eleverna. Därigenom minskar risken för beteende som 

kan uppfattas som negativt (a.a.). Undervisning som bygger på relationell pedagogik ökar 

möjligheten för engagemang och inkludering (Aspelin & Persson, 2011). Genom att sätta upp 

tydliga, samstämmiga och realistiska förväntningar på elever minskar pressen och kraven och 

istället ökar förutsättningarna för gynnsamt lärande (Nordahl et al., 2007). All personal bör vara 

insatt i elevers utveckling, därigenom ökar möjligheterna att eleven ges rätt förutsättningar. Det 

är relevant att stödet sätts in i tid och att elevens utveckling kontinuerligt följs upp. Skolan bör 

ha ett tydligt förhållningssätt kring regler och önskvärt beteende, men med öppenhet för 

elevinflytande. Det bör finnas ett nära samarbete mellan hem och skola då detta har en viss 

betydelse för elevens skolresultat (a.a.).     

 

2.6 Relationell pedagogik 

Relationell pedagogik bygger på att alla människor utvecklas i relation till andra och genom 

interaktion tillägnar sig individen ny kunskap (Aspelin & Persson, 2011). Som pedagog är det 

centralt att ge eleverna förtroende så de känner sig stärkta att ta ansvar för den egna 

lärandeprocessen men också utvecklas som personer i det sociala samspelet med andra. Det är 

också viktigt att tilliten till skolan, kamrater och pedagoger stärks. Det är pedagogens uppgift 

att skapa förutsättningar för att eleven ska kunna utveckla kunskaper och färdigheter samt 

utveckla en förståelse för samhället och omvärlden (a.a.). Relationell pedagogik handlar även 

om relationen mellan elever samt elevernas delaktighet. Genom att skapa omsorg för varandra 

och för skolan ökar ansvarskänslan. Eleverna ska ges möjlighet att påverka sitt eget lärande där 

planering av undervisningen bör ske i samråd med eleverna (a.a.). För att undervisningen och 

kunskapsinhämtningen ska kunna fungera krävs det en god dialog och interaktion (a.a.). 
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Relationell pedagogik skapas genom att man som pedagog försöker främja god kommunikation 

i och utanför undervisningssituationen. Elevernas förtroende för pedagogerna samt pedagogens 

förmåga att på ett respektfullt sätt lyssna på eleverna påverkar relationen. Vidare krävs att 

pedagogen har en förståelse för att elevers lärandeprocess ser olika ut (a.a.).    

 

2.7 Strategier vid möte med elever i affekt 

Hejlskov Elvén (2014) lyfter fram vikten av att inte bestraffa eleven för ett icke önskvärt 

beteende. Bestraffningar ökar risken för att situationen eskalerar då eleven kan uppleva att hen 

blivit orättvist behandlad. Skolan bör anpassa sina metoder efter elevens förutsättningar istället 

för att förskjuta ansvaret för elevens beteende på hemmiljö, eleven, vårdnadshavare, rektorer 

och politiker. Författaren hänvisar till en studie som visar att för elever under 11 år ger det mer 

effekt att ge beröm när de lyckas än att ge dem utskällningar och tillrättavisningar när de inte 

lyckas (a.a.). Negativ respons kan skapa en känsla av misslyckande. Tillrättavisningar leder 

ofta till lägre entusiasm, lägre uthållighet, sämre koncentration och negativ effekt på 

självkänslan. Vid problemskapande situationer bör personalen ge exempel på alternativa 

handlingsalternativ istället för att förbjuda vissa sätt att agera (a.a.). En strategi som ofta lyfts 

fram för att möta elever i affekt är lågaffektivt bemötande. Metoden innebär att pedagogen vid 

en problemskapande situation undviker ögonkontakt med eleven som befinner sig i affekt. Vid 

behov bör ögonkontakten behållas i max tre sekunder. Elevens integritet respekteras genom att 

pedagogen tar ett steg tillbaka istället för att pressa eleven ytterligare (a.a.). Genom att ta ett 

steg tillbaka samtidigt som man ställer ett krav (exempelvis att eleven måste lämna skolan) 

minskar risken för stresspåslag. Pedagogen kan genom sitt kroppsspråk uppvisa ett lugn, det 

tenderar att smitta av sig till eleven. Pedagogen bör försöka avleda genom att få eleven att 

tänka på någonting annat än den rådande situationen. Pedagogen bör undvika fysisk beröring, 

men om det inte går att undvika bör det ske på sådant sätt att pedagogen följer elevens rörelser. 

Om pedagogen försöker att hålla fast eleven så ökar risken för en kraftig motreaktion (a.a.).    

 

 

3. Teori  

 
Denna studie utgår ifrån tre teorier; systemteori, sociokulturellt perspektiv samt 

socialkonstruktivism. Valet av teorier grundar sig på att alla tre har stor relevans utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Samtliga teorier lyfter fram grundförutsättningar för att 

skapa en inkluderande skola för alla elever, inte minst de som befinner sig i problemskapande 

situationer. Systemteorin betonar vikten av en helhetsförståelse för elevens rådande situation 

och de faktorer som kan påverka. Socialkonstruktivismen och det sociokulturella perspektivet 

beskriver förutsättningar för lärande och därigenom indirekta faktorer som kan påverkar den 

praktiska inkluderingen.  

 

3.1 Systemteori 
Systemteorin tar sin utgångspunkt i mänskligt beteende och mänskliga relationer (Gejms, 

1997). För att förstå en människas beteende och sätt att agera bör man (utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv) utgå från att det finns mer än en orsak/faktor som påverkar 

individen (a.a.). Genom att ta hänsyn till alla de delar i ett system som kan påverka individen 

ökar också förståelsen för individens agerande. Ur ett systemteoretiskt perspektiv bör man se 

hur alla delar i de sociala systemen hänger samman och påverkar varandra. Det är alltså 

relevant att försöka skapa ett helhetsperspektiv och inte enbart fokusera på enskilda delar av 

systemets delar såsom familj och sociala relationer (Gejms 1997 & Bronfenbrenner, 1979). 

Begreppet syftar till den sociala interaktion som sker mellan individer under en längre tid. En 

individ kan endast förstås utifrån ett socialt sammanhang och för att förstå en individs 
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handlande måste man utgå från det sammanhang som individen befinner sig i (a.a). Systemets 

olika delar är beroende av varandra (Andersson, 2004). I de olika sociala system som en individ 

befinner sig i uppstår och utvecklas relationer som direkt eller indirekt påverkar ett barns 

utveckling (a.a.). Ur ett systemteoretiskt perspektiv påverkas ett barns skolprestationer inte 

enbart av vad som sker i skolan utan även av vad som händer på fritiden, i hemmet och i 

samspelet med andra i omgivning (a.a.). Ett barns utveckling påverkas av flera faktorer 

däribland det stöd, stöttning och uppmuntran som återfinns i de olika sociala systemen. 

Problem och svårigheter uppstår i samspel med andra (a.a.).  

 
”Systemteori är en teori som ser mänskligt handlande och mänskliga problem som 

något som sker och uppstår i ett samspel mellan andra människor och som inte kan 

förklaras av den enskilde individens inneboende egenskaper (Andersson, 2004, s 

20)”. 
 

Teorin utgår från att barnet inte ska ses som bärare av de svårigheter som kan uppstå utan det 

rådande problemet bottnar i den aktuella situationen (Svedberg, 2007). Genom att göra 

förändringar i miljön runt barnet minska risken för att svårigheterna ska uppstå (a.a.).  

Alla individer påverkas mer eller mindre av de olika system som de befinner sig i (Öquist, 

2013a). Genom att uppmärksamma mönster och strukturer samt sätta in enskilda händelser i ett 

större sammanhang ökar förutsättningarna för att omgivningen ska agera på ett sätt som bygger 

på ett helhetsperspektiv (a.a.). För att förebygga på ett effektivt sätt handlar det om att se 

skillnader och kontraster i ett annars kontinuerligt mönster (Öquist, 2013b). Genom dialog, 

samtal och förtroende kan man verka förebyggande och motverka att svårigheter uppstår 

(Öquist, 2013a). Bakomliggande strukturer såsom tillit, relationer och normer har stor inverkan 

på en individs beteende (Öquist, 2013b). I sökandet efter lösningar är det relevant att ta hänsyn 

till den komplexitet som råder och utgå från att det inte finns på förhand givna lösningar 

(Öquist, 2013b). För att förändra ett beteende är det inte alltid nödvändigt att sätta in åtgärder 

på den nivå där svårigheterna återfinns. Ibland kan det ge större effekt att göra förändringar på 

den nivå där man tror att förändringen ger störst resultat (Öquist, 2003).  

 

3.2 Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2011) beskriver att det sociokulturella perspektivet på lärande kan bidra till ett sätt att 

analysera hur kunskaper och erfarenheter lever vidare i samhället samt hur de återskapas och 

förnyas hos nya generationer genom deltagande i olika miljöer. En människas förståelse av ett 

fenomen påverkas av den aktuella situation som hon befinner sig i (Säljö, 2010). De kunskaper 

och erfarenheter en individ bär med sig från olika sociala sammanhang (exempelvis i skolan 

eller i hemmet) påverkar hur personen kommer att tolka den rådande situationen. Lärande och 

utveckling sker genom att interagera och kommunicera i ett socialt sammanhang tillsammans 

med andra. I en lärprocess utgår individen från sin tidigare kunskap och erfarenhet (a.a). För att 

en individ ska bli delaktig i en grupps gemensamma erfarenhet är kommunikation en 

förutsättning (Ahlskog-Björkman, 2014). Det sociala sammanhanget påverkar barnets 

uppfattning av meningsfullhet (Ahlskog-Björkman, 2014). För att något ska få en mening och 

att ny kunskap ska skapas förutsätts ett socialt sammanhang. När individen deltar i olika sociala 

sammanhang ökar förutsättningarna för ny kunskap och nya färdigheter (a.a.). Viktigt är att 

människor känner sig delaktiga och deltagande i en lärprocess (Säljö, 2011). Språk och 

kommunikation är av betydelse för det sociala samspelet och lärandet. Denna process sker hela 

tiden, både i och utanför skolan, i alla sociala interaktioner eleven befinner sig i (a.a.). Genom 

interaktion ökar våra insikter och förståelse för andras perspektiv, resonemang och 

tillvägagångssätt (Säljö, 2010). Andras synsätt och tankar bidrar till individens ökade förståelse 

och kunskapen kan sedan användas i framtida situationer. Det eleven behöver hjälp med idag 
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klarar eleven av själv nästa dag (a.a.). Dewey menar att när elever umgås med andra och blir 

delaktiga skapas kunskap och meningsfullhet. I detta sammanhang är det pedagogens uppdrag 

att skapa undervisning som stimulerar tänkandet och finnas där för att stötta (Phillips & Soltis, 

2014). Elevers utveckling och lärande påverkas av pedagogernas förutsättningar att skapa en 

fungerande kommunikation, samverkan och delaktighet bland eleverna. Utvecklingen och 

lärandet förutsätter en undervisning som utmanar eleven utifrån var de befinner sig (a.a.).  

 

3.3 Socialkonstruktivism  
Den socialkonstruktivistiska teorin bygger liksom sociokulturella perspektivet på att all 

kunskap skapas genom social interaktion i form av diskussioner, samtal och 

meningsskiljaktigheter men även genom tryckt skrift (Philip & Soltis, 2014). Även 

socialkonstruktivismen tar sin utgångspunkt i att alla gemensamma synsätt skapas genom 

dialog (Stensmo, 2007). Teorin bygger på att det sociala och kulturella förhållandet runt en 

individ påverkar hennes sätt att handla, tänka och inhämta kunskap. Faktorer som påverkar en 

individ är; relationen med andra, gruppsammansättningar, aktuell situation och språk. 

Tillsammans blir man delaktiga i att skapa ett gemensamt minne av det som varit (a.a.). 

Socialkonstruktivism menar att individen påverkas av omgivande kulturella, personliga och 

sociala kontexter. Nordahl et al. (2007) belyser att social interaktion på skolnivå formar hur 

omgivningen uppfattar en elev men också elevens egen självbild. Om pedagogen förmedlar att 

hen upplever en elev som problemskapande så ökar risken för att eleven får denna självbild. 

Risken är att eleven tar till sig pedagogens uppfattning och utgår från att det är verkligheten 

(a.a.).  

 

 

4. Tidigare forskning 
 

Enligt Lindqvist & Nilholm (2014) påverkas inkludering av skolans förutsättningar att utveckla 

verksamheten utifrån uppsatta visioner och dess förutsättningar att skapa dialog, goda relationer 

och tillit inom personalgruppen. Det bör finnas ett helhetsperspektiv kring varje enskild elev. 

Skolans stödinsatser ska vara individanpassade och bör i första hand ske innanför ramen av den 

ordinarie undervisningen. För att ge önskad effekt bör skolan kontinuerligt följa upp 

stödinsatserna. Vidare bör pedagogerna ges kunskap om olika metoder för att möta alla elevers 

förutsättningar och behov. Skolor bör eftersträva att resurserna används på sådant sätt att alla 

elever når målen. Det skulle kunna ske i form av att fler pedagoger deltar i undervisningen 

(a.a.).  

 

Paju, Räty, Pirttimaa & Kontu (2015) menar i sin studie från Finland att om man vill skapa en 

skola för alla räcker det ofta inte bara med att förändra lokalens utformning. Forskarna anser att 

följande komponenter får en avgörande betydelse för hur väl inkluderingen kommer att falla ut; 

pedagogernas sociala kapital i elevgruppen och pedagogernas förutsättning att arbeta utifrån 

relationell pedagogik. Flexibiliteten i läroplanen avgör hur väl undervisningen kan anpassas till 

elevernas behov. Inkludering påverkas även av verksamhetens förmåga att skapa goda 

lärmiljöer. Vidare drar de slutsatsen att personalens attityd, kunskaper och skicklighet att 

anpassa och ta hänsyn till elevens individuella behov blir en avgörande faktor. Paju et al. 

(2015) och Faiza, Aneeka & Tayyaba (2016) belyser vikten av politisk tydlighet kring hur 

skolor praktiskt ska implementera inkludering. Bristande tydlighet kan ge negativa effekter på 

pedagogernas inställning samt påverka negativt vid genomförandet (Gavish, 2017; Paju et al., 

2015 & Faiza et al., 2016). Politiker och skolledare bör därför ge stöd vid implementering av 

inkluderande i form av rådgivning kring alternativa metoder och arbetssätt. I dessa 

forskningsstudier beskrivs betydelsen av kollegialt lärande, där pedagogerna ges möjlighet att 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Naz,+Tayyaba/$N?accountid=14827
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ta del av varandras kunskaper och erfarenheter (a.a.). Pedagogernas utbildningsnivå har 

betydelse för synen på inkludering (Faiza et al., 2016 & Paju et al., 2015). Pedagoger som 

endast innehar grundutbildning tenderar att ha lägre förtroende för sin kapacitet att ge rätt stöd 

jämfört med de pedagoger som specialiserat sig konstaterar Faiza et al. (2016) i sin studie från 

Pakistan. 

 

Vidare lyfter forskarna fram att skolorna måste ges ekonomiska och materiella resurser. Gavish 

(2017) menar att låga förväntningar kan leda till att eleverna underpresterar och att det i sin tur 

kan leda till bristande resurser. Avsaknad av ekonomiska resurser kan i sin tur leda till att 

stödet för inkludering minskar inom personalen. Gavish lyfter fram att avsaknad av samsyn 

kring innebörden i begreppet inkludering kan försvåra implementeringen. Gavish (2017) drar 

slutsatsen att pedagoger som är yrkesverksamma i socioekonomiskt utsatta områden i lägre 

grad fokuserar på inkludering jämfört med pedagoger som arbetar i skolor med elever som 

kommer från familjer med medelinkomst. En orsaksförklaring som dras i studien gjord i Israel 

är att pedagoger som arbetar i utsatta områden upplever att de har sämre förutsättningar att 

bedriva väl fungerande undervisning. Personalomsättningen är större i dessa områden vilket 

leder till bristande kontinuitet som i sin tur försvårar förutsättningarna att skapa rutiner kring 

inkluderingsförfarandet (a.a.). 

 

Gavish (2017), Paju et al. (2015), Idol (2006) & Faiza et al. (2016) lyfter fram att ökad kunskap 

om specialpedagogik, inkludering och funktionsvariation bidrar till förstärkt inkludering. 

Genom ökat samarbete mellan olika pedagoger men även mellan pedagoger och andra 

yrkesroller underlättas inkludering, då kunskapen kring eleverna ökar (Gavish, 2017). Skolan 

bör sätta upp gemensamma mål för verksamheten som personalen arbetar tillsammans för att 

uppnå (a.a.). I sin artikel innehållande en studie från USA skriver Idol (2006) att det är 

nödvändigt att ge stöd till mindre erfarna pedagoger i form av en mentor som kan ge stöd och 

råd. Ökad inkludering leder till ökad tolerans av elevernas funktionsvariation och stödbehov. 

Genom ökade erfarenheter av inkludering blir pedagogerna skickligare på att anpassa 

undervisningen till elevernas förutsättningar, behov och intresse (Idol, 2006 & Faiza et al., 

2016). Dessa anpassningar kan   utmana pedagogerna som måste tänka utanför de traditionella 

undervisningsmetoderna och våga testa på nya tillvägagångssätt.  

 

4.1 Problemskapande situationer i skolan  

Problemskapande situationer som leder till problemskapande beteende har en tydlig negativ 

effekt på elevens utveckling och skolresultat (Đurišić & Gajić, 2015). Elevers sociala och 

kognitiva utveckling sker i skolans olika lärmiljöer. Den sociala kompetensen är en viktig 

färdighet när elever ska interagera i olika sammanhang tillsammans med andra. I konkurrens 

med olika ämneskunskaper finns en risk att sociala färdigheter prioriteras bort konstaterar 

denna studie från Serbien (a.a.). En stökig och oordnad klassrumsmiljö riskerar att försämra 

elevernas skolresultat och generella beteende. Klassrumsklimatet påverkas i stor grad av de 

rådande normerna bland pedagoger och elever (O’Brennan, Bradshaw & Furlong, 2015). 

Pedagogernas användning av beteendestrategier, däribland deras förmåga att ge uppmuntran 

och beröm, påverkar elevernas agerande (a.a.). Pedagogernas förmåga att lära ut samt deras 

tilltro till sin egen pedagogiska förmåga återspeglas också i elevernas beteende. Pedagogernas 

upplevelse av eleverna påverkas även av rådande arbetssituation, relationen till kollegor och 

skolans ledning framkom i studien från USA (a.a.). Forskning visar att det finns en koppling 

mellan problemskapande beteende och bristande eller nedsatt språkförmåga (Tommerdahl & 

Semingson, 2013). Språksvårigheter försvårar möjligheten att ta till sig instruktioner vilket 

leder till frustration. Ofta försöker elever dölja sin nedsatta språkförmåga genom att uppvisa 

problemskapande beteende. Att arbeta för att tidigt upptäcka och förebygga problematiska 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bradshaw%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25346779
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situationer skulle kunna minska antisociala- och internaliserande problemskapande beteende 

(a.a.).  

 

4.2 Förebyggande arbete  

Forskning visar att det finns ett samband mellan pedagogernas beteende, speciellt empati och 

ett varmt bemötande, och elevernas engagemang i skolan. Roorda, Koomen, Spilt, & Oort 

(2011) studie från Holland visar att relationen mellan pedagoger och elever har betydelse för 

elevernas direkta resultat. Forskarna lyfter fram tre faktorer till skolmotivation. Den första 

faktorn är pedagogens förmåga att stödja genom sitt engagemang. Den andra faktorn är 

pedagogens förmåga att skapa struktur genom att sätta upp och följa regler. Den tredje faktorn 

är pedagogens förmåga att ge eleverna möjlighet att göra egna val och samtidigt ges det stöd de 

behöver i sitt skolarbete (a.a.). Andra faktorer som påverkar elevernas skolresultat är elevens 

familjesituation och socioekonomiska förutsättningar. Därför kan det vara svårt att avgöra den 

relationella pedagogikens direkta betydelse för skolresultaten (a.a.). Det finns även en 

korrelation mellan dåliga erfarenheter (av exempelvis relationer) i skolan och lägre 

engagemang. De sämre erfarenheterna har större effekt på engagemang och resultat än goda 

erfarenheter. De sämre erfarenheterna ger större påverkan under längre tid (a.a.). Goda 

relationer mellan pedagoger och elever förbättrar förutsättningarna för lärande samt ökar 

pedagogernas möjligheter att hjälpa eleven att hantera de krav som ställs i skolan. Negativa 

relationer mellan pedagoger och elever ger motsatt effekt, då främst för yngre elever (a.a.). 

Yngre elever påverkas i större utsträckning av relationen till sina pedagoger medans äldre 

elever i större utsträckning påverkas av kamratrelationer. Några förklaringsfaktorer som lyfts 

fram är att gymnasieelever har fler pedagoger att förhålla sig till och därmed ges sämre 

förutsättningar att skapa goda relationer till var och en av dem. Istället läggs mer fokus på 

skolresultat (a.a.). Artikeln hänvisar till andra studier som påvisar att gymnasieelever i större 

utsträckning är i behov av goda relationer till sina pedagoger då eleverna oftare är i behov av 

hjälp och stöd i samband med att skoluppgifterna blir svårare. Relationell pedagogik visar sig 

ännu mer viktigt för elever med skolsvårigheter (a.a.). Vidare visar forskning från Holland att 

barn mellan 8-13 år är mer mottagliga för positiv feedback än negativ kritik (Duijvenvoorde, 

Zanolie, Rombouts, Raijmakers & Crone, 2008). En förklaring kan vara att deras arbetsminne 

inte är tillräckligt utvecklat för att kunna omvandla negativ återkoppling till en förändring. 

Kontrollbehovet ökar ju äldre eleverna blir och de har då lättare att ta till sig negativ 

återkoppling (a.a.).  

 

För att förebygga problemskapande beteende belyser Hulac och Benson (2010) i sin studie från 

USA att pedagoger kan skapa belöningssystem utifrån tre olika modeller: beroendesystem, 

oberoende system och ömsesidigt beroende. Beroendesystem innebär att hela gruppen får 

belöning baserat på utvalda individers prestation. Exempelvis kan alla i klassen belönas om de 

ignorerar negativa kommentarer från en klasskamrat (a.a.). Oberoende system innebär att 

eleven belönas oavsett andra individers prestation. Det innebär att elever som följer uppsatta 

regler och normer och som exempelvis räcker upp handen för att få ordet belönas. Ömsesidigt 

beroende innebär att gruppen får belöning utifrån hela gruppens prestation (a.a.). Det innebär 

att hela gruppen belönas om alla uppnår gemensamt uppsatta mål, exempelvis om alla elever 

gjort klart matteuppgiften i tid. När pedagogen eller skolan ska genomföra ett belöningssystem 

måste eleverna informeras om hur systemet fungerar. Syftet med denna metod är att uppmuntra 

önskvärt beteende istället för att förbjuda oönskat beteende (a.a.). Närhi, Kiiski och Savolainen 

(2017) visar i sin studie som utfördes i Finland att positivt beteende förstärks om pedagogen 

inkluderar hela klassen. De pedagoger som deltog i studien satte upp gemensamma mål för 

samtliga elever exempelvis att alla skulle räcka upp handen och vänta på sin tur. I slutet av 

lektionen utvärderade pedagogen tillsammans med klassen hur väl målsättningen föll ut. Det 

http://journals.sagepub.com.proxy.lnu.se/author/Koomen%2C+Helma+M+Y
http://journals.sagepub.com.proxy.lnu.se/author/Spilt%2C+Jantine+L
http://journals.sagepub.com.proxy.lnu.se/author/Spilt%2C+Jantine+L
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positiva resultatet lyftes fram och förstärktes (a.a.). I slutet på veckan sammanfattades alla 

elevers individuella resultat. För de elever som inte uppnådde målsättningen sammankallades 

vårdnadshavare för att diskutera tänkbara stödinsatser. I vissa fall kopplades även 

specialpedagogen in. Slutsatserna av studien var att pedagogerna upplevde en avsevärd 

förbättring, eleverna upplevde inte samma stora förbättring men de lyfte fram att en förbättring 

skett. Även om respondenterna inte var fullt samstämmiga kunde forskarna se att det skett en 

förbättring av det generella klassrumsklimatet (a.a.). Rusby, J. C., Taylor, T. K., & Foster, M. 

E. (2007) genomförde en studie i USA i syfte att försöka ta reda på hur disciplinära åtgärder 

påverkar klassrumsklimatet. Forskarna kom fram till att det inte går att dra någon generell 

slutsats kring åtgärdernas resultat då det finns olika parametrar som påverkar, såsom skolans 

synsätt och hantering av problemskapande situationer. I vissa skolor åläggs enskilda pedagoger 

att ta ansvar för när problematiska situationer uppstår (a.a.). I vissa skolor sätts disciplinära 

åtgärder endast in vid extrema situationer medans andra skolor sätter in samma disciplinära 

åtgärder oavsett händelse. En annan faktor som kan påverka är hur mycket stöd pedagogerna 

får vid hantering av problematiska/utmanande situationer. Om pedagogerna upplever att de får 

stöd av ledning och kollegor är det troligare att hen i större utsträckning kommer att söka stöd i 

framtiden när svåra situationer uppstår (a.a.).      

 

5. Metod och källor 

Vi har utfört en studie baserad på semistrukturerade intervjuer med åtta pedagoger på en 

gymnasieskola och en grundskola i norra Stockholm. Syftet med kvalitativa studier är att få 

fram material som är svårt att få genom standardiserade enkätfrågor. I en kvalitativ studie finns 

det sällan några färdiga tolkningsramar och därför är det viktigt att man som forskare 

reflekterar kring sina tolkningar så att de överensstämmer med den man intervjuar (Ahrne & 

Svensson, 2015). I en semistrukturerad intervju finns det på förhand uppsatta frågor, med 

möjlighet att ställa följdfrågor. Genom att utgå från ett tema och vissa på förhand givna frågor 

så säkerställs en viss likvärdighet i intervjuerna och det blir enklare att hålla en röd tråd under 

samtalet. Syftet med semistrukturerade intervjuer är att få informantens uppfattning där hen får 

tala mer fritt utan större styrning (Hedin, 1996). Informanterna har på förhand fått tillgång till 

intervjuguiden (se bilaga 3) med frågorna som kommer att ställas under intervjun. Det finns 

både för- och nackdelar med detta tillvägagångssätt. Syftet med att deltagarna fått tillgång till 

frågorna är att de givits möjlighet att tänka igenom vad de vill lyfta fram. Risken med att ge 

frågorna i förväg är att de spontana svaren uteblir och att svaren kan vara tillrättalagda. Ett sätt 

att undvika det är att förtydliga att det som sägs inte kommer att föras vidare och att uttalanden 

inte kommer att återges ordagrant. Därmed minskar riskerna att informanten går att spåra. I 

resultatavsnittet presenteras det empiriska resultatet i form av en sammanslagning, oavsett 

skolform. Analysen återfinns efter varje underrubrik i resultatavsnittet. Syftet med att lyfta in 

analysen i anslutning till resultatets olika avsnitt är att det ska underlätta för läsaren att få en 

förståelse för vad som ligger till grund för analysen. Vid en längre sammanhållen analys ökar 

risken för att läsaren får svårare att se kopplingarna mellan analys och resultat. I 

analysavsnitten lyfts tänkbara förklaringsfaktorer fram kopplat till litteraturen. I 

resultatanalysen används en hermeneutisk metod. Eklund (2016) beskriver att hermeneutisk 

metod i första hand handlar om att tolka, förstå och förmedla fenomen. Intervjun kan dels 

tolkas utifrån de enskilda intervjufrågorna och dels utifrån intervjun i sin helhet. Denna metod 

är användbar i studier där man utgår från informanternas beskrivningar/tolkningar (a.a.). 

Genom att studera faktorer som kan påverka informanternas svar, exempelvis skolans resurser, 

kan man som forskare finna förklaringsfaktorer till informanternas svar (Eklund, 2016). Inom 

hermeneutiken finns det inget givet angreppssätt vid analysen utan det är upp till forskaren. 
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Forskaren bör vid insamlandet av material låta informanterna själva välja vad de vill lyfta fram 

om fenomenet utan att påverka allt för mycket. När materialet sedan ska bearbetas är det 

relevant att forskaren läser igenom texten flera gånger och undviker att utgå från förutfattade 

meningar (a.a.). Forskaren försöker också se ett samband i materialet exempelvis genom 

återkommande ord eller begrepp och utgår från informanternas huvudbudskap. Det är viktigt att 

forskarens tolkningar är transparenta så att läsaren förstår vad tolkningarna grundas på (a.a.). I 

studien utgår vi från det som Denk (2002) kallar fokuserad studie. Det innebär att studien utgår 

från ett fåtal informanter.  Informanternas svar har analyserats och kopplats till relevant 

forskning och litteratur om inkludering, problemskapande beteende och problemskapande 

situationer (Denk, 2002). I resultatet har vi valt att sammanfatta intervjuerna utifrån likheter 

och skillnader i informanternas svar. Det innebär att svaren inte återges ordagrant eller 

individuellt med undantag för citat som kan förtydliga informanternas svar. Resultatet från 

intervjuerna presenteras i en följd och inte utifrån vilken skolform som informanterna arbetar 

vid. I diskussionen belyses likheter och skillnader mellan respektive skolform.  

 

Artiklarna som vi utgår från i studien är funna genom databasen ERIC och OneSearch via  

Linnéuniversitetets bibliotek. Vi har filtrerat för att endast få fram artiklar som är peer 

reviewed. Vi använde följande sökord då vi letade fram artiklarna; special education, inclusion, 

special needs, teachers attitude och problemskapande beteende. Urval av artiklarna gjordes 

utifrån deras vetenskapliga grund kopplat till problematiska situationer i relation till skolan och 

specialpedagogik. Alla sökorden är nyckeldelar i arbetet och studien som genomförts på 

skolorna och kändes därför som relevanta ord att basera sökningen efter artiklar på. Urval av 

artiklarna gjordes utifrån deras vetenskapliga grund kopplat till problematiska situationer i 

relation till skolan och specialpedagogik. För att skapa ett bredare internationellt perspektiv har 

vi gjort en medveten ansats att söka efter artiklar baserade på internationella studier 

representerade från olika delar av världen. De internationella artiklar belyser utländska 

skolsystem och är skrivna av författare som kan bidra med andra infallsvinklar, synsätt och 

beröringspunkter som kan vara svåra att fånga upp i en undersökning vars information endast 

härstammar från ett enda land. Vår önskan var att dessa studier skulle fungera som komplement 

till de svenska studier som gjorts kring inkludering och problemskapande beteende. 

 

 

5.1 Urval 
Urvalet av skolor har skett utifrån att vi är intresserade av att få en bredare bild av hur elevens 

förutsättningar, hinder och stödinsatser ser ut under stor del av skoltiden. Vi har därav valt att 

intervjua pedagoger som undervisar på grundskolan eller gymnasiet. Urvalet av pedagoger som 

intervjuades skedde genom en mailförfrågan till samtliga pedagoger med lärarexamen på de 

båda skolorna. Vi grundade valet av skolor utifrån skolornas olika socioekonomiska 

förutsättningar och skolformer. Vi hade som önskemål att försöka få en bredd gällande år av 

erfarenhet inom yrket. I urvalet av pedagoger på gymnasieskolan var målsättningen att 

intervjua karaktär- och kärnämneslärare. Karaktärsämneslärare är pedagoger som undervisar i 

karaktärsämnena vilka utgör inriktningen på respektive program. Kärnämneslärare undervisar 

de gymnasiegemensamma ämnena som är obligatoriska på nästan samtliga program. 

Undersökningsgruppen i vår studie är sammanlagt nio stycken pedagoger med olika roller i 

respektive verksamhet. Fem av informanterna arbetar vid en gymnasieskola och tre av 

informanterna arbetar på en grundskola i årskurserna 3-6. På gymnasieskolan undervisar 

samtliga informanter på två program som är yrkes- och studieförberedande. Två av dem är 

karaktärslärare och tre av dem är kärnämneslärare. Informanterna på grundskolan består av en 

speciallärare, en klasslärare samt en biträdande rektor som även undervisar i klassrum samt har 

huvudansvar för skolans elevhälsoteam.  
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5.2 Forskningsetiska överväganden 

Uppsatsen följer de etiska riktlinjerna som satts upp av Vetenskapsrådet (2011). Innan intervjun 

informerades deltagarna om studiens syfte (informationskravet). Detta har dels skett genom att 

de via e-post fått ett informationsbrev (se bilaga 1) samt att de fått förtydligande information i 

början av intervjun. Genom dessa har det tydligt framgått att deltagandet sker på frivillig basis 

och att den information som framkommer under intervjun får användas i studien 

(samtyckeskravet). Deltagarna har när som helst rätt att avbryta sitt deltagande utan särskilda 

orsaker (Vetenskapsrådet, 2011). Alla deltagare har fått fylla i en samtyckesblankett (se bilaga 

2) vid inledningen av intervjun. Då intervjuerna önskades bandas så bad vi om samtycke att 

spela in samtalen samt tillåtelse att använda det inspelade materialet i studien. Efter att samtliga 

inspelade intervjuer transkriberats har de raderats. Informationen från intervjun kommer endast 

att användas i denna studien och inte i andra sammanhang (Vetenskapsrådet 2011). Detta 

framgår också i informationsbrevet och blanketten om samtycke. Informationen om deltagarna 

kommer att behandlas med största konfidentialitet. Vi som genomför studien har tystnadsplikt 

och ska garantera att känslig information och information som kan avslöja deltagarnas identitet 

ej framkommer (a.a.). Hedin (1996) menar att detta är ännu viktigare vid intervjuer då 

informanterna ofta delger personlig information. Därför är det som forskare viktigt att ur ett 

etiskt perspektiv säkerställa att informanterna inte får några negativa konsekvenser till följd av 

den information som delges. Hedin (1996) lyfter fram att det därför kan medföra att man som 

forskare inte alltid kan publicera allt som sägs. Om informanten önskar att vissa delar ej får 

användas måste detta respekteras. Därför kommer pedagogerna att benämnas som pedagog 1-8 

i resultat, analys och diskussion. Ahrne och Svensson (2015) och Hedin (1996) behandlar hur 

forskaren bör reflektera kring om och när de intervjuade ska få ta del av den nedskrivna 

intervjun och resultatet av uppsatsen. Hedin (1996) menar att informanterna bör få ta del av 

materialet i någon form. Vi har valt att delge informanterna sammanställningen av svaren från 

dennes intervju. En fördel med att låta den intervjuade ta del av resultatet av arbetet före 

publicering kan vara att denne då kan bidra med ytterligare material eller fördjupade tolkningar 

(Ahrne & Svensson, 2015).   

 

 

6. Resultat och analys 
 

I resultatredovisningen kommer svaren från gymnasiet och grundskolan att sättas samman. 

Gymnasiets pedagoger benämns som pedagog 1-5 och grundskolans pedagoger 6-8.  

Beskrivning av informanterna på gymnasiet; pedagog 1 och 3 arbetar som karaktärslärare, 

pedagog 2, 4 och 5 arbetar som kärnämneslärare. Fyra av informanterna har mindre än 10 års 

arbetslivserfarenhet som pedagog och en av informanterna mer än 10 års erfarenhet. Endast 1 

av informanterna har arbetat mer än fem år vid den aktuella gymnasieskolan. Pedagog 6 arbetar 

som klasslärare i årskurs 3. Pedagog 7 har anställning som biträdande rektor och undervisar 

även i årskurs 6. Pedagog 8 är speciallärare för årskurs 4-6. Som ovan nämnt (i metoden) 

kommer resultatet att varvas med analys i syfte att förtydliga för läsare vad som ligger till 

grund för de tänkbara tolkningar som återfinns i analysen.  

 

 

 

 

6.1 Pedagogernas syn på inkludering 
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Flera informanter på gymnasiet anser att inkludering skapas genom ett uppmuntrande 

klassrumsklimat som innefattar elevinflytande, exempelvis genom att eleverna ges möjlighet att 

vara med och påverka undervisningens upplägg (pedagogerna 1, 2 & 4 ). Några av 

informanterna beskriver att inkludering ger eleverna ökade förutsättningar att nå sina mål i 

skolan (pedagogerna 3, 6 och 8) och att inkludering “[...] betyder att alla ska få samma 

möjligheter utifrån sina förutsättningar (pedagog 6)”. En informant beskriver inkludering på 

följande sätt: “Jag tolkar begreppet inkludering att man så långt det går försöker involvera 

samtliga elever som ingår i en klass i samma undervisning, i samma rum samtidigt (pedagog 

4)”. Andra informanter anser att inkludering inte alltid är bundet till klassrummet utan bör 

anpassas utifrån individuella behov och elevens egen vilja (pedagog 5 & 7).  Detta beskrivs på 

följande sätt:  

 
“Det kan finnas elever med olika behov som känner att det fungerar bättre om de går 

ifrån och arbetar med exempelvis en speciallärare. Det betyder inte per automatik att 

man ska skicka ut alla elever utan målsättningen är att eleverna ska vara kvar i det 

stora sammanhanget då det är viktigt för lärandeprocessen. Eleven måste känna att 

hen är en del av processen (pedagog 5)”.  

 

En informant känner att elever kan uppleva sig exkluderade av olika orsaker även om de 

befinner sig i samma klassrum som sina klasskamrater (pedagog 8). Kontextualiserad 

undervisning utifrån elevernas intressen, förutsättningar och sociala sammanhang ökar 

förutsättningarna för inkludering (pedagog 3, 2 & 4). Detta kan ske genom att pedagogen 

använder olika undervisningsmetoder under lektionstiden (pedagog 8). Därigenom ökar 

förutsättningarna att samtliga elever finner en eller flera metoder som fungerar för dem. En av 

informanterna ger följande exempel:  

 
“En grupp kan sitta och diskutera medan en annan grupp fokuserar på att läsa och en 

tredje grupp sitter för sig själva och lyssnar på musik för att de har svårt att fokusera. 

Målet är att skapa en miljö som är anpassad så att alla får vara med samt skapa miljö 

som stimulerar och motiverar (pedagog 2)”.  

 

Det centrala är att skolan alltid ska utgå från vad som är bäst för barnen och det måste finnas 

med i åtanke när man exempelvis anpassar lärmiljön (pedagog 7). Pedagogen måste kunna 

situationsanpassa och ha ett helhetstänk när hen möter eleverna (pedagog 6). Detta kan ske 

genom att pedagogen gör generella anpassningar utifrån var eleverna befinner sig och därifrån 

arbetar de tillsammans framåt (pedagog 4). Om dessa anpassningar inte görs så finns det en risk 

att eleverna tappar intresset menar informanten. En informant anser att inkludering inte per 

definition innebär att elever med funktionsvariation ska särbehandlas gentemot andra elever 

genom att de ges enklare uppgifter (pedagog 3). Denna informant menar att det snarare handlar 

om att uppgifterna bör anpassas utifrån elevernas behov (a.a.). Flera informanter anser att en 

kontinuerlig dialog mellan elever och pedagoger är avgörande (pedagog 1, 3 & 7). Ett exempel 

som lyfts fram under intervjun är enskilda elevsamtal (pedagog 1 & 3). Vid dessa ges eleven 

möjlighet att lyfta fram metoder och upplägg som fungerar respektive inte fungerar. Detta 

samtal ligger sedan till grund för en individuell plan som skapas tillsammans av pedagogen och 

eleven. Därigenom ökar pedagogens medvetenhet kring varje elevs individuella behov (a.a.). 

En annan faktor som påverkar förutsättningarna för inkludering är samtal mellan kollegor 

(pedagog 1,3 & 7). I dessa samtal kan personalen utbyta tankar och idéer kring olika former av 

upplägg som kan passa olika klasser (pedagog 2). Betydelsen av det kollegiala samtalet 

beskriver informanten på följande sätt:  

 
“En avgörande faktor för att skapa inkluderande undervisning är ett nära samarbete  
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med pedagoger som har samma klass för att se hur de arbetar med gruppen och att 

tillsammans skapa stimulerande uppgifter och idéer som kan anpassas till gruppen 

(pedagog 2)”.  

 

Pedagogerna bör samtala kring varför elever fungerar olika i olika ämnen och ta lärdom av 

varandra för att undervisningen ska fungera optimalt för samtliga elever (pedagog 7). Genom 

pedagogiska samtal ökar förutsättningarna för ett större helhetsperspektiv bland kollegiet (a.a.). 

Inkludering förutsätter att det finns en samsyn kring innebörden av begreppet inkludering samt 

hur skolan ska arbeta för att omsätta begreppet praktiskt och hur det ska omsättas i praktiken 

(pedagog 4 & 7). Vidare bör det finnas en röd tråd genom hela skoldagen. Informanten 

beskriver det på följande sätt: “jag tror att man biter sig själv i svansen många gånger för att 

man inte har det helhetstänket (pedagog 7)”. Informanten menar att om det finns en likvärdig 

struktur och bemötande under hela skoldagen, oavsett om det är undervisning eller rast, ökar 

förutsättningarna för inkludering. Därigenom minimeras riskfaktorer som kan få negativ effekt 

för enskilda elever (pedagog 7). Hen menar att problemskapande situationer kan uppstå mellan 

lektionerna och genom att arbeta förebyggande kan skolan förhindra att detta uppstår (a.a.). 

Andra faktorer för inkludering som berörs under intervjuerna är: tydlig undervisningsstruktur 

och tydliga regler i klassrummet (pedagog 2), samverkan mellan alla parter som berör elevens 

vardag, på så sätt skapas en bättre helhetsbild kring eleverna (pedagog pedagog 6, 7 och 8) och 

grundläggande respekt mellan elever och personal. Respekt är något “[...] som man måste vinna 

och inte kan kräva. Det gör man genom att ha ett öppet sinne och en accepterande inställning 

(pedagog 4)”.  

 

6.2 Analys av pedagogernas syn på inkludering 
Informanterna i denna studie har ett liknande synsätt kring begreppet inkludering. 

Gymnasieskolans informanter beskriver att inkludering skapas genom ett uppmuntrande klimat 

där det råder elevinflytande. Informanternas tankar stämmer väl överens med O’Brennan et al. 

(2015) forskning som visar hur klassrumsklimatet och elevernas beteende påverkas av 

pedagogernas val av strategier. Det kan exempelvis handla om pedagogens förmåga att ge 

beröm och uppmuntran. Ett klassrum där det råder oordning riskerar att få negativ effekt på 

elevernas resultat och beteende (a.a.). Även det systemteoretiska perspektivet lyfter fram 

betydelsen av stöd, stöttning och uppmuntran för en positiv utveckling (Andersson (2004). 

Utöver vad som sker i skolan påverkas eleven av vad som sker utanför skolan vilket kan 

påverka elevresultaten (a.a..). Det är något som informanterna lyfter i en tidigare fråga och som 

kan vara relevant att ta i beaktning när skolorna ska ge stöd och arbeta förebyggande.  

Van Duijvenvoorde et al. (2008) lyfter fram att det i första hand är elever i de lägre åldrarna 

som påverkas i större grad av negativ respektive positiv återkoppling. Äldre elever kan i större 

utsträckning hantera negativ kritik då det oftare finns andra faktorer som stärker deras 

självkänsla (a.a.). Utifrån denna forskning skulle man kunna tolka det som att pedagogerna på 

grundskolan i större utsträckning förväntas lyfta fram betydelsen av positiv respons och tydliga 

regelsystem. Utifrån intervjuerna är det svårt att utröna orsakerna till att pedagogerna på 

grundskolan inte lyfter fram dessa faktorer som avgörande. Det skulle kunna bero på att den 

berörda grundskolan har välfungerande strategier och att det därför inte är något de reflekterar 

över. En annan förklaring kan vara att personalen inte upplever dessa områden som 

problematiska. Ytterligare en tänkbar orsak är att skolan prioriterar andra fokusområden. Om 

gymnasieskolan medvetet eller omedvetet arbetar för att främja en positiv lärmiljö där eleverna 

ges positiv återkoppling framgår inte vid intervjuerna. Två av informanterna på 

gymnasieskolan lyfter fram att flera av eleverna kommer från socialt utsatta områden. En av 

informanterna anser att faktorer utanför skolan påverkar elever negativt. Vår tolkning är att det 

därför kan finnas ett större behov av uppmuntran och tydliga regler att förhålla sig till på 
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gymnasieskolan. Det råder delade meningar kring betydelsen av elevernas rumsliga placering 

för att inkludering ska kunna ske. En pedagog på gymnasiet beskriver att eleverna bör vara i 

samma klassrum under hela lektionstiden för eleven ska vara delaktig. Vi kopplar samman med 

Hermanssons (2012) beskrivning av platsinriktad definition på inkludering. En annan av 

gymnasiets pedagoger ger uttryck för en beskrivning som vi tolkar på ett sätt som skulle kunna 

kopplas samman med synsättet som Nilholm & Göransson (2014) benämner som 

individorienterat synsätt. Pedagogen menar liksom vår tolkning av Nilholm och Göransson 

(2014) att det är elevens behov som påverkar. Om eleven är i behov av att sitta på en annan 

plats tillsammans med någon annan så anser pedagogen att det bör räknas som inkludering. 

Forskning visar att inkludering främst sker när elever undervisas i det ordinarie klassrummet 

(Lindqvist & Nilholm, 2014; Nilholm & Göransson, 2014). Men det finns forskare som menar 

att specialundervisning kan vara ett komplement till den ordinarie undervisningen (Nilholm & 

Göransson, 2014). Informanter både på gymnasiet och grundskolan beskriver att anpassningar i 

undervisningen eller anpassningar under skoldagen ökar förutsättningarna för inkludering. Det 

stämmer väl överens med forskning och annan litteratur som beskriver inkluderinsbegreppet 

(Matson, 2007; Faiza et al., 2016; Lindqvist & Nilholm, 2014; Hejlskov Elvén, 2014 & 

Svenska unescorådet, 2006). I Salamancadeklarationen beskrivs det att det är skolan som ska 

anpassas utifrån individens förutsättningar, intressen och behov (Svenska unescorådet, 2006). 

Hejlskov Elvén (2014) menar att det är skolan som ska anpassa sina metoder och inte lägga 

ansvaret på andra faktorer såsom hemmet och eleven.  

 

Pedagoger i de båda skolformerna betonar vikten av dialog mellan elev och personal för att öka 

förutsättningarna för inkludering. Dialogens betydelse är något som även Aspelin & Persson 

(2011) lyfter fram som en hörnsten för att skapa relationell pedagogik. Några informanter på 

gymnasiet nämner att de genomför individuella elevsamtal för att få kunskap om elevernas 

förutsättningar och behov. Utifrån våra intervjuer är det svårt att få kunskap om detta är ett 

etablerat arbetssätt hos samtliga pedagoger på skolan eller om det endast är de berörda 

informanterna som använder denna metod. Om arbetssätten genomsyrar hela verksamheten 

skulle detta kunna tolkas som medvetna strategier för att samtliga elever ska inkluderas utifrån 

sina förutsättningar och behov. Arbetssättet skulle kunna fungera som en förebyggande åtgärd. 

Är det däremot endast några informanter som utgår från denna metod så kanske metoden inte 

får samma reella betydelse för elevernas gymnasietid då eleverna under sina tre år möter många 

olika pedagoger med olika arbetssätt. Sandström et al. (2014) menar att ansvaret för 

inkludering måste fördelas på de som påverkar elevernas skolgång däribland huvudmannen, 

skolledaren och personalen men att det oftast är pedagogerna som får ta ansvar för att det ska 

implementeras. Paju et al. (2015) & Faiza et al. (2016) anser att otydlighet vid genomförandet 

av inkludering ger en negativ effekt på pedagogernas inställning och försvårar genomförandet. 

Forskarna anser att politiker och skolledning därför bör ge stöd vid implementeringen. Om så 

är fallet i respektive skola framgår inte, dock nämns det inte vid intervjuerna hur skolledningen, 

huvudmannen och övrig personal arbetar för att främja inkludering. En faktor till att detta inte 

framgår kan bero på utformningen av intervjufrågorna. Under intervjuerna på grundskolan 

nämns inte enskilda elevsamtal specifikt av informanterna men varje grundskola är enligt lag 

skyldig att, för de elever som ännu inte får betyg, upprätta en individuell utvecklingsplan en 

gång per år i samband med ett av de utvecklingssamtal som sker varje termin (Skolverket, 

2018). Detta är dock inget som lyfts fram vid intervjuerna. På gymnasiet finns inte individuell 

utvecklingsplan i denna form utan dialogen sker genom utvecklingssamtal som grundar sig på 

muntliga eller skriftliga omdömen kring elevernas resultat i varje kurs samt utvecklingsmål. 

Elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet vid utvecklingssamtalen kan se olika ut vid 

gymnasieskolan. På grundskolan sker utvecklingssamtal i regel alltid tillsammans med elev, 

vårdnadshavare och lärare. En möjlig förklaring till att informanterna på grundskolan inte lyfter 
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fram elevers utvecklingssamtal kan vara att de inte kopplar samman detta med intervjufrågorna 

gällande inkludering. De elevsamtal som gymnasiets informanter lyfter fram syftar till att 

belysa tidigare studiegång med fokus på vad som fungerat och inte fungerat tidigare. Dessa 

samtal verkar inte fokusera så mycket på utveckling och kursmål. Pedagogernas elevsamtal och 

de individuella utvecklingsplanerna
3
 kan länkas samman med det som Aspelin & Persson 

(2011) beskriver om elevens egna lärande. Författarna menar att elevernas möjlighet att 

påverka sitt eget lärande och planering av undervisningen i samråd med pedagogerna relateras 

till en fungerande lärmiljö. Även Nordahl et al. (2007) nämner vikten av att klassrumsmiljön 

ska stimulera elevernas intresse och engagemang. Elevernas möjligheter att framföra sina 

åsikter behandlas även av Roorda et al. (2011) som beskriver vikten av att eleverna får göra 

sina egna val. Slutligen belyser flera informanter relevansen av det goda samtalet mellan 

pedagoger för att lära av varandra, vilket även Lindqvist & Nilholm (2014) lyfter fram. 

Författarna menar att dialog inom personalen är en viktig komponent för att skapa 

skolutveckling.  

 

6.3 Pedagogernas tolkningar av begreppet problemskapande beteende 

Informanterna tolkar problemskapande beteende på olika sätt. De är dock överens om att eleven 

inte ska ses som bärare av problematiken. En av informanterna lyfter att man historiskt sett ser 

elever som ansvariga för sitt beteende men detta synsätt har förändrats (pedagog 8). 

Problemskapande beteende kan visa sig genom att en elev är utåtagerande eller har svårigheter 

att sitta stilla (pedagog 3). Informanten menar att en grupp som ofta glöms bort när man talar 

om problemskapande beteende är högpresterande elever. Dessa elever behöver utmanas annars 

riskerar de att tappa intresset och istället uppvisa ett utåtagerande beteende (a.a.). Vidare 

beskriver informanten att elever som uppvisar ett problemskapande beteende kan skapa 

frustration både hos pedagogen och övriga elever i klassen (a.a.). En annan informant uttrycker 

sig på följande sätt rörande begreppet problemskapande beteende:  

 
 “Jag tolkar det som ett beteende som skapar utmaningar för vår omgivning och  

som utmanar våra normer och ifrågasätter vårt sätt att se på hur en elev ska bete sig. 

Men det skapar alltid ett problem för eleven själv i form av tillsägelse eller  

övervakning och det blir en negativ spiral. Utgångspunkten är att alla vill platsa in 

och för de som inte kan det kan det yttra sig i ett problemskapande beteende 

(pedagog 1)”.  

 

En annan informant anser att det är kontexten utanför skolan som gör att elever utvecklar ett 

problemskapande beteende (pedagog 4). En del elever har ett rykte kring sig vilket gör att andra 

elever känner respekt och tvingas att anpassa sig utifrån dessa elever (a.a.). Andra pedagoger 

lyfter fram att alla problematiska beteenden har en bakomliggande orsak och det är skolans 

uppdrag att försöka ta reda på dessa orsaker för att kunna ge rätt stöd (pedagog 5 & 8). Två 

informanter lyfter fram att en stor del av gymnasieeleverna kommer från socialt utsatta 

områden och att det direkt eller indirekt kan påverka elevernas beteende (pedagog 2 & 5). En 

av dessa informanter beskriver att problemskapande beteende kan uppstå genom:  

 
 “[...] att eleverna har ett visst krav på hur de ska bete sig i ett klassrum och man  

förväntar sig att de ska bete sig på ett visst sätt. Kan de inte bete sig så blir det ofta 

problematik. Jag tänker också att det är elever som befinner sig i svårigheter där 

                                                
3
 Denna plan ska innehålla ett omdöme och en framtidsplan för hur eleven ska uppnå kunskapskraven och 

utvecklas i riktning mot läroplanens mål. I planen som skrivs av pedagogen ska det även framgå vad skolan ska 

göra för att eleven så långt som möjligt utvecklas för att nå målen (Skolverket, 2018).  
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orsakerna kan vara många. Det kan också handla om beteenden som kan vara 

skadliga för klasskamraterna och för dem själva (pedagog 2)”.  

 

Problemskapande beteende är ett negativt begrepp menar en av informanterna (pedagog 6). 

Hen betonar att barn beter sig bra om de kan. När man talar om problemskapande beteende bör 

man enligt en informant ställa sig följande frågor: ”Problem för vem [...]. Vem skapar du 

problemen för och vad är det för ett beteende som är ett problem (pedagog 7)?”. Informanterna 

menar att det kan finnas olika anledningar till ett visst beteende. Exempelvis kan barn med 

psykiska funktionsnedsättningar agera på ett sätt som omgivningen inte väntat sig och därför 

kan “ [...] pedagogens förhållningssätt hjälpa till att förebygga att svåra situationer uppstår 

(pedagog 6)”. Svåra situationer kan förebyggas genom att pedagogen tillsammans med eleven 

bygger strategier för att hantera känslor och skapar en verktygslåda med handlingsalternativ 

(pedagog 1). Att tolka de små signalerna innan problemet uppstår kan vara avgörande i det 

förebyggande arbetet (pedagog 7 & 6).  

 

6.4 Analys av pedagogernas tolkningar av begreppet problemskapande beteende 

När informanterna beskriver problemskapande beteende är de flesta överens om att eleverna 

inte ska ses som bärare av problemet utan att beteendet bottnar i en rad andra faktorer. Detta 

kan kopplas samman med Svedbergs (2007) beskrivning av systemteori, där barnet inte ska ses 

som bärare av problemet utan problemet uppstår i den rådande situationen. Säljö (2010) 

beskriver att förståelsen av ett fenomen påverkas av den aktuella situationen. Det skulle kunna 

tolkas som att pedagogernas tolkning av den rådande situationen kan påverka hur hen upplever 

elevens agerande. Dock finns det vissa nyansskillnader i informanternas svar. Gymnasiets 

pedagoger fokuserar i första hand på orsakerna till att problemskapande situationer uppstår 

medan grundskolans pedagoger fokuserar på betydelsen av begreppet problemskapande 

beteende. Gemensamt för pedagogerna på de båda stadierna är att de tycker att skolan ska 

arbeta förebyggande. Ur ett systemteoretiskt perspektiv bör skolan, som informanterna lyfter, 

ha kunskap om orsakerna för att kunna sätta in korrekt stöd (Gejms, 1997). Det 

systemteoretiska perspektivet betonar att flera olika faktorer kan påverka och att det inte alltid 

är den uppenbara orsaken som har störst betydelse (Öqvist, 2003). Perspektivet bör vara att det 

inte finns på förhand givna lösningar utan att stödet ska riktas mot de områden där det får störst 

effekt (Öqvist, 2003 & Öqvist, 2013b). Vidare lyfter teorin fram vikten av att uppmärksamma 

mönster, strukturer och händelser runt eleven. För att förebygga handlar det om att se skillnader 

och kontraster i ett annars kontinuerligt mönster (Öquist, 2013b). Dessa bör sättas in i ett 

sammanhang och därigenom öka möjligheten att rätt stöd sätts in (Öqvist, 2013a). 

Helhetsperspektivet kring orsakerna till en elevs beteende är något som lyfts fram av en av 

informanterna vid gymnasiet. En annan informant vid gymnasiet menar att problemskapande 

beteende kan uppstå om en elev får mer skäll och tillrättavisningar än positiv återkoppling. 

Nordahl et al. (2007) gör en koppling mellan problemskapande beteende och 

socialkonstruktivism. Om pedagogen förmedlar att hen upplever eleven som problemskapare 

finns det en ökad risk att eleven tror att det är en korrekt beskrivning vilket riskerar att påverka 

elevens självbild negativt (a.a.). Hejlskov Elvén (2014) beskriver att yngre individer riskerar att 

känna sig misslyckade när de får tillrättavisningar, vilket kan leda till minskad entusiasm, lägre 

uthållighet och sämre koncentration. Informanten lyfter liksom Hejlskov Elvén (2014) fram att 

pedagogen tillsammans med eleven ska utveckla strategier och handlingsalternativ när 

problematiska situationer uppstår. Därigenom minskar risken för att eleven agerar i affekt. En 

informant på gymnasiet beskriver att ett problemskapande beteendet skapar problem för 

pedagogen och de andra. Informantens svar skulle kunna tolkas som att eleven blir bärare av 

problematiken och att pedagogen och klasskamraterna får ta konsekvenserna. Detta motsägs 

senare under intervjun då hen beskriver att det är skolan som måste ge individanpassat stöd till 
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samtliga elever. Två av informanterna beskriver att problemskapande beteende får stor negativ 

effekt för den berörda eleven. Även Ogdens (2003) anser att problemskapande 

beteende försvårar undervisnings- och lärandeaktiviteter och får därigenom negativa effekter 

för alla elevers lärande, utveckling och sociala interaktion. 

 

Vid intervjuerna ställer en av informanterna frågan: “problem för vem? (pedagog 7)” och “vad 

är det för ett beteende som är ett problem? (pedagog 7)”. Det går att dra paralleller mellan 

pedagogens synsätt och Hejlskov Elvén (2014) som anser att problem kopplat till beteende 

skapas i det omgivande samhället. Han menar att det inte alltid råder en samsyn kring vad som 

ses som ett problematiskt beteende (a.a.). Hejlskov Elvén (u.å) lyfter att eleven själv upplever 

beteendet som problem utan att det oftast är personalen och vårdnadshavare som upplever 

beteendet problematiskt. Vidare lyfter han att det är omgivningens metoder som påverkar om 

ett beteende blir problematiskt. Det är i samspelet med omgivningen som problem uppstår 

menar författaren (a.a.). Utifrån detta synsätt får varje pedagog och varje skolas arbetssätt, 

metoder samt förebyggande arbete en stor betydelse.  Elevernas erfarenheter från tidigare 

skolgång och tidigare möten med pedagoger kan därför påverka hens syn på skolan. Det 

sociokulturella perspektivet lyfter fram att de erfarenheter och den kunskap individen har, inte 

minst av den sociala situationen hemma och på skolan, påverkar hur individen tolkar det som 

sker (Säljö, 2010). En av informanterna beskriver att problemskapande beteende utmanar våra 

normer och kan därför upplevas som utmanande av omgivningen. Pedagogerna beskriver att 

problemskapande beteende uppstår på grund av olika omständigheter när skolan inte lyckas 

kompensera för elevers olikheter. När pedagogerna beskriver problemskapande beteende och 

problemskapande situationer dras paralleller ofta till elever som är utåtagerande. En av 

pedagogerna nämner att elever som är understimulerade riskerar att uppvisa ett negativt 

beteende till följd av detta. Ingen nämner de elever som är tysta och introverta. Detsamma 

gäller merparten av den litteratur som berörs i uppsatsen. En tänkbar förklaring skulle kunna 

vara att dessa elever inte upplevs som något problem då de inte stör och utmärker sig på ett 

negativt sätt och riskerar därför att hamnar i skymundan. En av informanterna ställer en 

relevant fråga, nämligen; eleven skapar problem för vem? En skola måste alltid förhålla sig till 

faktorer som kan påverka eleverna och arbeta kompenserande så att eleverna ska nå så långt 

som möjligt. Samtidigt måste skolan verka för att ingen ska kränkas på bekostnad av någon 

annan. Därför påverkar skolans normer och regler i stor grad vilket beteende som är accepterat.     

 

6.5 Pedagogiska metoder och kompetens för att skapa inkludering 

För att skapa en inkluderande verksamhet och kunna möta elever som befinner sig i 

problemskapande situationer bör pedagogen skapa strategier för att vinna elevernas förtroende 

(pedagog 1). Pedagogen anser att: 

 
“Tillit skapas genom att man visar att man lyssnar, genom att ställa frågor, genom att 

lägga delar av ansvaret på dem, genom att vara tydlig med vad man som pedagog 

kan stötta med men också vad eleven måste göra själv, genom att visa respekt för 

deras historia och deras svårigheter. Genom att aldrig låta någon förlora ansiktet men 

att också vid ett störande beteende tänka att det är eleven som är mest utlämnad i det 

här (pedagog 1)”. 

 

Ett lågaffektivt bemötande lyfts fram som en metod som fungerar väl för att möta elever i 

affekt. En av informanterna beskriver att pedagogen bör försöka “[...] förstå varför en elev gör 

som hen gör istället för att kräva ett visst beteende. Det är bättre att bemöta än att konfrontera 

(pedagog 4)”. En annan informant beskriver metoden på följande sätt:   
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“Ett lugnt och behärskat bemötande är viktigt speciellt vid utåtagerande beteende. 

Det är viktigt att läsa av och försöka förhindra ett vredesutbrott. Det är viktigt att 

försöka analysera situationen innan man tar nästa steg. Man ska också ta avstånd för 

att undvika att trappa upp situationen och inte stirra eleven i ögonen. Efter ett tag 

brukar eleverna lugna ned sig (pedagog 2)".  

 

Om eleverna upplever klassrumsklimatet som tryggt ökar förutsättningarna att skapa en 

inkluderande undervisning (pedagog 4). Som pedagog kan man bidra till att skapa trygghet 

genom att verka för ett öppet och tillåtande klimat (a.a.). En informant anser att relationell 

pedagogik i kombination med tydlighet, ordning och reda samt tydliga konsekvenser när regler 

bryts gynnar alla elevers lärande (pedagog 5). Flera informanter betonar relationens betydelse 

för att förebygga att problemskapande situationer uppstår (pedagog 1, 2, 3 & 4). En informant 

beskriver relationell pedagogik på följande sätt:  

 
“Om jag byggt en relation med en elev som vanligtvis inte tycker om skolarbete eller 

som är svag i sina studier så kan man få dem att arbeta med sina uppgifter antingen 

för att de har respekt för mig, därigenom får jag lite att bedöma och kan därefter ge 

positiv förstärkning och peka på hens styrkor samt visa på att hen har en felaktig bild 

av sig själv och sin förmåga (pedagog 4)". 

   

En annan informant beskriver relationens betydelse på följande sätt: “Relationer är en viktig 

faktor, det är en plattform och grundpelare att utgå från. Utifrån trygghet växer eleverna 

(pedagog 5)”. De pedagoger som använder auktoritärt ledarskap tenderar i större utsträckning 

att hamna i konflikter med eleverna (pedagog 4). Samtidigt krävs det att pedagogen ger 

eleverna tydlig och ärlig återkoppling så att eleven inte känner sig lurad (pedagog 5 & 7). Som 

pedagog måste man “[...] kunna utmana och ställa krav på eleverna och hjälpa dem att utmana 

sin tilltro till sin egen förmåga (pedagog 1)”. Som pedagog bör man grunda sina metoder och 

strategier på teoretisk grund och forskning och inte enbart beprövad erfarenhet (pedagog 1 & 

2). För att kunna inkludera samtliga elever krävs kunskap och utbildning (pedagog 1, 5 & 8). 

Utbildningen bör enligt informanterna innefatta: relationell kompetens, specialpedagogisk 

kunskap och kunskap om olika former av skolsvårigheter (pedagog 3, 5 & 6). En informant 

anser att pedagogens grundsyn på elever, bemötande och undervisning har större betydelse än 

den faktiska utbildningen (pedagog 4). Kompetensutveckling kan också ske genom 

kontinuerlig handledning av personalen under en längre tid (pedagog 7). Informanten beskriver 

handledningen på följande sätt:  

 
“Jag tror inte på handledning där man går enskilda tillfällen och får coachande 

samtal eller reflekterande samtal som pedagog. Jag pratar handledning. Borra borra 

borra. Lyft upp det. Tänk, vänd och vrid. Tillsammans för att se om man då kan 

skapa någonting (pedagog 7)". 

 

Hur denna handledning ska gå till eller vem som ska genomföra den berörs inte under 

intervjun. Att genomföra uppföljningar och utvärderingar lyfts fram som en annan viktig del för 

att utveckla skolorna i en mer inkluderande riktning. En informant ger åtgärdsprogrammen som 

exempel, genom att hålla dokumentet levande kan skolorna följa upp, analysera och utvärdera 

om åtgärderna och stödet fungerar som det är tänkt (pedagog 7 & 8). En av informanterna anser 

att skolans analys av åtgärdsprogrammen är för grundliga (pedagog 7)". I åtgärdsprogrammen 

bör skolan: “[...] också ha en analys på framstegs faktorer och det som inte funkade (pedagog 

7)”. Något som flera informanter berör är betydelsen av kontinuiteten inom ledning och 

personal. En informant menar att de täta personalbyten drabbar eleverna. Hen beskriver att: 

“Lärare kommer och går. Man jobbar i några år och sen går man vidare till nästa skola eller 
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nästa grej och det gör också fritidspersonal. Det blir aldrig lugnt (pedagog 7)". Bristande 

kontinuitet skapar otrygghet och kan i förlängningen ge negativ påverkan på skolornas 

förutsättningar till inkludering (pedagog 5 & 7). Genom att bekräfta och se personalen utifrån 

deras förutsättningar och behov kan rektorerna skapa stabilitet inom personalgruppen och 

därigenom gynnas även eleverna och verksamheten i stort (pedagog 5, 7 & 8). Avslutningsvis 

lyfter en informant fram att kraven på långsiktiga mål med fokus på förebyggande och 

hälsofrämjande insatser ökat (pedagog 8).  

 

6.6 Analys av pedagogiska metoder och kompetens för att skapa inkludering 

I intervjusvaren går det att återfinna några likheter och skillnader mellan gymnasiets och 

grundskolans pedagoger. Gymnasiets pedagoger betonar pedagogens förmåga att skapa tillit, 

tydlighet, tryggt klassrumsklimat, förmågan att stärka elevens tilltro till sin förmåga och goda 

relationer. Även inom systemteori belyses vikten av relationer, tillit och förtroende för att 

förebygga att svårigheter uppstår (Öqvist, 2013a & Öqvist, 2013b). Svedberg (2007) lyfter 

fram att man genom förändringar i barnets (elevens) miljö minskar hindren (svårigheterna). 

Informanterna lyfter även pedagogernas förmåga att möta elever i problemskapande situationer 

med lågaffektivt bemötande. En förklaringsfaktor till att gymnasiets pedagoger belyser dessa 

områden som relevanta skulle kunna bero på att eleverna på gymnasiet saknar samma nära 

relation till sina pedagoger som man oftare har på grundskolan, där man vanligtvis har ett färre 

antal pedagoger. Detta ställer också högre krav på ett regelsystem som följs av samtliga, när det 

blir fler pedagoger ökar risken för inkonsekvens. Nordahl et al. (2007) menar att inkonsekventa 

regler kan bidra till att problemskapande situationer uppstår. Även Meijer (2005) förstärker det 

som informanterna lyfter fram. Genom tydliga regler och välstrukturerad undervisning i 

kombination med andra faktorer såsom gemensam problemlösning och samarbetsinriktad 

undervisning ökar förutsättningarna för inkludering. Den samarbetsinriktade metoden omfattar 

alla yrkesgrupper som finns kopplade till eleverna. Två informanter på grundskolan belyser 

vikten av ett helhetstänkande kring eleverna. Meijer (2005) anser att ett helhetstänkande i 

förlängningen kan leda till kompetensutveckling genom de lärdomar yrkesgrupperna kan dra av 

varandras kompetens (a.a.). Även Lindqvist & Nilholm (2014) belyser i sin forskning 

relevansen av att skapa ett helhetstänkande kring elevernas behov. De menar att det stöd som 

ges till eleverna måste vara flexibelt och individanpassat samt kontinuerligt följas upp (a.a.). 

Både litteraturen och flera informanter lyfter att lågaffektivt bemötande kan fungera som en 

metod för att möta elever i problemskapande situationer. Denna metod förespråkas av Hejlskov 

Elvén (2014). Författaren liksom informanterna menar att man bör undvika att konfrontera 

eleven då detta riskerar att förvärra situationen. Vilken effekt denna metod ger ur ett 

vetenskapligt perspektiv har varit svårt att finna. Dock upplever en av informanterna att denna 

metod ger effekt i mötet med elever som befinner sig i en problemskapande situation. En av 

gymnasiets informanter beskriver att pedagogen genom stöd kan stärka elevens tilltro till sin 

egen förmåga. Det stämmer väl överens med Vygotskijs tankar om att lärandet är en process 

som sker ständigt i alla sociala sammanhang (Säljö, 2011). Han menar att det en elev behöver 

hjälp med idag klarar hen själv framöver. Gemensamt för informanterna från de båda stadierna 

är önskemål om ökad kunskap bland personalen samt kontinuitet inom personalgruppen. 

Informanter på respektive stadie anser att avsaknaden av dessa faktorer får negativa effekter på 

verksamhetens kontinuerliga arbete. Grundskolans pedagoger lyfter fram handledning och 

analys och utvärdering av åtgärdsprogram som viktiga metoder för att skapa inkludering. 

Huruvida pedagogerna på grundskolan upplever större brister än gymnasiet rörande 

åtgärdsprogram framgår inte vid intervjun. Det framgår inte heller hur insatta pedagogerna i 

respektive skolform är kring detta dokument. Handledning bör ges till pedagoger som är 

relativt nya i sin yrkesutövning och som behöver stöd och råd menar Idol (2006). Därigenom 

ökar förutsättningen att all personal kan möta samtliga elever menar informanterna. 



 
 

23 

Informanternas tankar stämmer även överens med Soriano (2014) som menar att inkludering 

ökar om all personal på skolorna har en grundutbildning i kombination med att de ges 

möjlighet att komplettera med relevant fortbildning. Även Faiza et al. (2016) och Paju et al. 

(2015) kommer fram till att utbildningsnivån hos pedagogerna är avgörande eftersom 

pedagoger med endast en grundutbildning har mindre tillit till sin kapacitet att ge rätt stöd 

jämfört med de pedagoger som specialiserat sig. Soriano (2014) anser att samtlig personal bör 

ges stöd för att utveckla ett inkluderande arbetssätt. Ett tillvägagångssätt för att öka kunskapen 

om inkludering är handledning, som nämns av flera informanter. Vid dessa samtal kan 

personalen utbyta kunskap, erfarenheter, tankar och idéer kring olika metoder som fungerar i 

olika klasser. Betydelsen av det kollegiala lärandet och det pedagogiska samtalet lyfts fram 

även i forskningen (Lindqvist. 2014, Gavish. 2017, Paju et al. 2015 & Faiza et al. 2016). En 

viktig förutsättning för att skapa verkningsfullt kollegialt lärande med ett bra samtalsklimat är 

att det finns tillit inom personalgruppen menar en av informanterna på gymnasiet. Det går att 

koppla samman med sociokulturella teorins tankar om att interaktion bidrar till att öka våra 

insikter och vår förståelse för andras perspektiv och resonemang (Säljö, 2010). Detta kan bidra 

till ökad kunskap och förståelse som kan användas i framtida situationer (a.a.).  

 

6.7 Förutsättningar och brister för en inkluderande verksamhet 
För att uppnå en långsiktig och verkningsfull inkludering krävs att personalen reflekterar kring 

lärmiljöns utformning så att den främjar elevernas lärande (pedagog 6). Däribland nämner 

informanten utformningen av färdighetsträning av läs- och skrivutveckling. Pedagogen 

upplever att skolan väljer att ta bort eller minskar kraven på färdighetsträning när barnen inte 

vill genomföra det. Detta är fel väg att gå menar informanten som anser att pedagogerna istället 

bör utgå från hur eleverna vill göra för att öka intresset (pedagog 6). Klassrummens storlek och 

utformning kan påverka förutsättningarna för inkludering såväl positivt som negativt (pedagog 

1 & 6). En av dem upplever klassrummen som för små (både i och utanför klassrummet) vilket 

minskar tillgängligheten att dela upp klassen i mindre grupper (pedagog 1). Den andra 

informanten upplever klassrummen som allt för stora (pedagog 6). Fördelen med mindre rum 

enligt informanten är att eleverna får större möjligheter att arbeta i mindre grupper i olika rum 

(a.a.). Även klassrummets möblering kan påverka elevernas förutsättningar att koncentrera sig 

(pedagog 1). Informanten ger exempel på en möblering som syftar till att elever som har behov 

av att röra på sig enkelt ska kunna ta sig ut för att ta en bensträckare. Informanten upplever 

dock att möbleringen fått motsatt effekt då bänkarnas placering försvårar för eleverna och 

pedagogen att ta sig mellan bänkarna. Det får negativ effekt för de elever som behöver hålla 

fokus åt en riktning då bordsplaceringen ökar risken för att de blir störda av elever som går ut 

och in alternativt går mellan för att komma till en annan klasskamrat. Några pedagoger lyfter 

fram att det tar tid att finna fungerande arbetssätt (pedagog 1 & 3). Därför kan tidsbrist leda till 

negativ inverkan på inkludering. Råder tidsbrist minskar pedagogens förutsättningar till 

individuell anpassning. Till följd av tidsbrist upplever en informant att hen får utgå från 

erfarenhetsbaserad kunskap vid tolkning av elevernas svårigheter i olika klassrumssituationer 

(pedagog 1). Ett annat hinder som lyfts fram är svårigheten att anpassa undervisningsspråket 

vid genomgångar, då det råder stora språkliga skillnader bland eleverna (pedagog 2). Det är en 

stor utmaning att lyckas nå alla elever så att ingen exkluderas (a.a.). Ytterligare ett hinder som 

lyfts fram är klassernas storlek och pedagogernas andel undervisningstimmar. Om klasserna är 

stora och pedagogen har fullt på sitt schema försvåras förutsättningarna att individualisera 

undervisningen i alla situationer (pedagog 1). Kontentan blir att pedagogen måste skapa 

metoder som gynnar merparten av eleverna istället för att individanpassa (a.a.). Ett annat hinder 

som lyfts fram är svårigheten att samverka i personalgruppen då det finns så stora skillnader i 

samlad kunskap och erfarenhet. Detta utmynnar i att personalen bemöter eleverna på olika sätt 

(a.a.). 
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Kunskap, utbildning, ett fungerande elevhälsoteam och god arbetsmiljö är några avgörande 

faktorer för att skapa en inkluderande verksamhet (pedagog 1). På lärarutbildningen bör 

blivande pedagoger få kunskap om lärmiljöer och förhållningssätt. Denna kunskap kan de 

sedan omsätta från teori till praktik ute i verksamheterna (pedagog 6). Även tillåtande 

arbetsklimat där pedagoger vågar be sina kollegor om stöd och råd påverkar förutsättningarna 

för inkludering (pedagog 1). Fungerande specialpedagogiska kartläggningar ökar kunskapen 

och förståelsen för elevers svårigheter, därigenom ökar förutsättningarna för en anpassad och 

inkluderande undervisning (pedagog 2). Om informationen finns måste det vara varje pedagogs 

ansvar och skyldighet att ta reda på elevernas svårigheter och behov (pedagog 3). För att få 

eleverna delaktiga och engagerade måste pedagogen kombinera uppmuntran och belöning, 

speciellt då många av skolans elever kommer från socioekonomiskt utsatta områden (pedagog 

1). Skolan bör premiera elever som förändrar sitt beteende i en positiv riktning, inte minst då 

dessa kan fungera som positiva förebilder för övriga elever (pedagog 4). Informanten menar att: 

 
“Undervisningen är viktig, men det sociala är en större del. Eleverna ska kunna 

känna sig hemma i skolan, känna trygghet och ha en positiv känsla i skolan. [...] 

Eleverna måste känna att det inte bara är beslut som är tagna ovanifrån och som de 

endast ska vara med och implementera (pedagog 4)". 

  

Andra förutsättningar som lyfts är att pedagogen måste se varje elev och göra dem delaktiga i 

allt från stort till smått (pedagog 1, 2, 4 & 6). Genom att låta eleverna stegvis tränas i att fatta 

beslut så tränas de också i att vara demokratiska medborgare (pedagog 1). Eleverna kan vara 

delaktiga genom att de får vara med och besluta hur deras klassrum ska inredas samt ansvara 

för att inget förstörs (pedagog 4).  

 

En informant anser att tvålärarsystem bidrar till att undervisningen blir mer inkluderande då det 

ökar förutsättningarna att se och stödja samtliga elever så att ingen glöms bort (pedagog 3 & 6). 

Som ensam pedagog kan det annars vara svårt att hinna med alla elevers behov. Vilket får som 

konsekvens att en del elever blir sittande utan att få något gjort eller att eleverna tappar intresset 

när det dröjer innan de får återkoppling (a.a.). Majoriteten av informanterna på gymnasiet 

upplever att fler elever på den berörda skolan är i behov av extra anpassning eller särskilt stöd 

jämfört med elever på andra skolor (pedagog 3, 4 & 5). En av informanterna förklarar 

orsakerna till detta på följande sätt: “Klasserna är inte homogena och det kan uppstå 

kulturkrockar. Det finns även många elever som påverkas av socioekonomiska faktorer 

(pedagog 5)”. Därför anser hen att skolans största utmaning är att arbeta förebyggande och 

arbeta för att alla elever “[...] ska känna sig trygga och bekräftade. De elever som stör måste 

fångas upp direkt. Detta kräver rutiner som man följer (a.a.)". Det höga behovet av 

anpassningar kan ses som en fördel menar en av informanterna: 

 
“[...] många elever på den här skolan som är i behov jämfört med “standardeleven” 

och det gör att man kan inkludera på ett annat sätt då det är fler som har behoven. Då 

kan man lägga det på den nivå som det behövs utan att det är elever som i lika stor 

utsträckning känner sig drabbade (pedagog 4)". 

 

En annan av informanterna menar att det är en stor utmaning för pedagogerna att kunna möta 

dessa behov. För att personalen ska orka på lång sikt krävs att skolan gemensamt finner 

långsiktiga och hållbara metoder (pedagog 5). Vidare lyfter hen att den berörda 

gymnasieskolan medvetet eller omedvetet valt bort en kompletterande stödverksamhet i form 

av speciallärare vilket per automatik innebär att samtliga elever ska inkluderas i ordinarie 

undervisning (a.a.).  
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Några informanter anser att trygghet och inkludering skapas genom att skolan tydligt markerar 

när en elev missköter sig på ett allvarligt sätt (pedagog 4 & 5). En av dem menar att: “Elever 

måste se att något händer när en annan elev går över en gräns (pedagog 5)". Det kan ibland 

behöva gå så långt att elever som missköter sig ordentligt skrivs ut, men ofta tvekar ledningen 

då det skulle innebära minskat elevantal/elevpeng (a.a.). Bristen på markering leder istället till 

risken att skötsamma elever väljer att sluta (pedagog 4). Andra sätt att skapa en inkluderande 

skolmiljö kan ske genom gemensamhetsskapande aktiviteter i syfte att främja grupprocessen, 

speciellt när det gäller förstaårselever (pedagog 4 & 5). Genom att stärka gruppkänslan skapas 

en vilja att stötta varandra (a.a.).  

 

Att det råder gemensam syn kring innebörden av begreppet inkludering påverkar det praktiska 

genomförandet så att det inte blir upp till varje pedagog att tolka begreppet (pedagog 2 & 7).  

Ett gemensamt synsätt och nära samarbete mellan olika personalgrupper inom skolan ger en 

samlad helhetsbild av eleverna (pedagog 6). Arbetar pedagogerna på ett likartat sätt blir det mer 

konsekvent och mer greppbart för eleverna (pedagog 4). En av informanterna beskriver det på 

följande sätt: “Jag tror det är otroligt viktigt att man lyfter själva begreppet inkludering och 

man lyfter också det till en nivå att det ska finnas en nyfikenhet kring att se hur kan vi jobba för 

att göra anpassningarna till de här eleverna och att ha barnen i fokus (pedagog 7)“.  

 

Vid intervjuerna lyfter informanterna fram flera skydds- och riskfaktorer som kan påverka 

huruvida problemskapande situationer uppstår. Bristande kunskap och förståelse bland 

personalen kring hur barn fungerar är en riskfaktor (pedagog 6). Därför är det avgörande att 

man som kollega vågar vara kritisk mot såväl sitt eget som andras förhållningssätt till elever 

(a.a.). De elever som ofta får mycket skäll och förmaningar, men sällan positiv feedback, 

riskerar i större utsträckning att utveckla problemskapande beteende (pedagog 1). 

Problemskapande situationer kan även uppstå när en elev som är van att bete sig som hen vill 

möter auktoritära pedagoger som kräver respekt (pedagog 4). Andra riskfaktorer som kan skapa 

problematiska situationer är bristande struktur och många förflyttningar under en skoldag som 

kan öka stressen hos eleverna (pedagog 7). Även bristande relationell pedagogik, höga 

teoretiska krav och stora klasser lyfts fram som riskfaktorer. Om en elev har dålig relation till 

en eller flera av sina pedagoger eller om eleven har svårighet att förstå undervisningen kan 

problemskapande situationer uppstå (pedagog 2). Konsekvensen blir att tilltron till personalen 

och skolan som verksamhet minskar (a.a.). De teoretiska kraven i gymnasiet försvårar för 

elever med koncentrationssvårigheter, därför krävs stor variation av metoder och många raster 

för att det ska fungera för alla (pedagog 3). Vidare menar informanten att “[...] många av våra 

elever kommer från mindre klasser. När de kommer till oss så hamnar de oftast i stora klasser 

där alla ska försöka finna sin plats och sin roll (pedagog 3)”.   

 

Några skyddsfaktorer som informanterna lyfter fram är ett fungerande elevhälsoteam. På 

grundskolan arbetar elevhälsoteamet tillsammans med eleverna för att alla ska må bra på rasten 

(pedagog 6). Det bör även finnas ett nära samarbete mellan skolan och andra berörda parter 

såsom vårdnadshavare och myndigheter (pedagog 4, 7 & 8). Vårdnadshavarnas syn på skolan 

är många gånger avgörande för elevernas inställning till skolan (pedagog 7). Betydelsen av 

vårdnadshavare beskrivs på följande sätt: “Det är vårdnadshavarna som känner sina barn bäst. 

Vi kan bli betydligt bättre på att involvera och dra lärdom av deras erfarenheter för att 

förebygga och undvika konflikter eller skolsvårigheter (pedagog 8)”. Andra skyddsfaktorer kan 

vara elevinflytande, positivt klassrumsklimat och positiv förstärkning i form av feedback som 

bekräftar när eleven gjort något bra (pedagog 1). Informanten menar att om eleverna “[...] som 

blivit sedda som problem eller ser sig själva som jobbiga så lyfts även de genom att de görs 
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delaktiga och blir lyssnade till (a.a.)”. En annan pedagog är inne på samma bana: “Genom rätt 

bemötande och positiv förstärkning kan vi påverka elever att utvecklas i rätt riktning (pedagog 

4)". Båda informanterna poängterar att eleverna måste få ges möjligheten att förstå varför man 

som pedagog eller ledning fattar vissa beslut. Genom att vara transparent kring beslut minskar 

risken för att konflikter ska uppstå (pedagog 1 & 4). Genom att låta rastlösa elever röra sig fritt 

samt att pedagogen bemöter alla elever med ett lugnt och behärskat förhållningssätt, minskar 

riskerna för att problemskapande beteende uppstår (pedagog 2). Vidare är det relevant att “ [...] 

vara ett steg före, läsa av situationen och se vad jag kan göra för att det inte ska eskalera. Ofta 

räcker det med att man sätter sig hos eleven och frågar hur det går och erbjuder stöd (pedagog 

3)". 

 

När det gäller skolans förebyggande arbete kring problemskapande beteende finns det olika 

upplevelser bland informanterna. På gymnasieskolan arbetar man förebyggande genom att det 

finns rutiner kring grupprocesser och intervjusamtal med eleverna i årskurs 1 (pedagog 1). 

Skolan förebygger även genom en elevgrupp som arbetar för att motverka mobbning (a.a.). En 

annan av informanterna beskriver att hen upplevt att det inte förts några samtal rörande 

problemskapande beteende (pedagog 2). En annan informant upplever att skolan genom en 

intern utbildning samtalat kring främjande, förebyggande och åtgärdande insatser (pedagog 3). 

Hen upplever att kollegiet vid dessa utbildningstillfällen fått möjlighet att samtala kring 

förhållningssätt och pedagogiska infallsvinklar som fungerar och inte fungerar i undervisningen 

(a.a.). En informant anser att skolan arbetar “[...] mer åtgärdande än främjande och 

förebyggande (pedagog 4)” och att skolan inte alltid vidtar tillräckliga åtgärder när elever beter 

sig illa. “Om eleverna märker att det inte vidtas åtgärder när de uppvisar ett negativt beteende 

tenderar det att eskalera och spridas till andra (pedagog 4)". Vidare menar hen att strängare 

åtgärder skulle leda till ökad trygghet och att grupprocessen i klasserna skulle stärkas. Ökad 

trygghet skulle i sin tur kunna leda till mer öppenhet bland eleverna och därigenom ökar 

förutsättningar till nya perspektiv menar informanten (a.a.). För att förebygga problemskapande 

beteende måste man arbeta på ett sätt som kräver mer resurser och tid (pedagog 5). Hen menar 

att personalen diskuterat hur grupperna ska bli mer sammansvetsade samt få en större förståelse 

för varandra (a.a.). För att förebygga och skapa stabilitet måste arbetet ske långsiktigt och att de 

uppsatta visionerna följs upp menar informanten. Det krävs också att ledningen står fast vid 

sina beslut även om det riktas kritik (a.a.). En av grundskolans informanter upplever att skolan 

arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för pedagogiska samtal inom kollegiet (pedagog 6). 

På skolan betonas även vikten av pedagogiska samtal mellan pedagogerna och eleverna samt 

att personalen arbetar aktivt för att skapa ett gott samtalsklimat mellan eleverna (a.a.). Skolan 

arbetar också med specialpedagogiska insatser där kuratorer, logoped, skolpsykolog och 

skolsköterska deltar. Dock går informanten inte in på hur dessa insatser praktiskt genomförs. 

Informanten lyfter även att skolan arbetar med värdegrundsarbete och likabehandlingsarbete för 

att innehållet i dessa dokument ska vara levande (a.a.). Det är viktigt att personalen ges tid att 

samtala kring hur man ska möta eleverna (pedagog 7). En åtgärd som informanten önskar att 

skolan skulle utveckla är strategier kring hur personalen ska upptäcka elever med 

problemskapande beteende i tid (a.a.). Fördelningarna av klasserna mellan pedagogerna kan 

fungera som en förebyggande insats, men det kräver att man funderar över vilken personal som 

fungerar bäst med respektive elevgrupp/klass (pedagog 8). Informanten upplever att 

värdegrundsarbetet inte fullt ut genomsyrar verksamheten. Detta till följd av att täta 

personalbyte har gjort det svårt att upprätthålla kontinuiteten. Hen lyfter fram att det finns 

uppsatta regler, men att dessa är svåra att följa då det blir inkonsekvent när inte all personal ser 

till att de efterlevs (a.a.).    
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6.8 Analys av förutsättningar och brister för en inkluderande verksamhet 
Några faktorer som pedagogerna anser påverkar skolans förutsättningar för inkludering är; 

andelen elever i behov av särskilt i samma klass, pedagogernas utbildningsnivå samt stödet från 

ledning och kollegor. Under intervjuerna återkommer flera informanter, främst på 

gymnasieskolan, till relationens betydelse vid inkludering samt betydelsen av att förebygga 

problemskapande beteende. Roorda et al. (2011) lyfter fram att det finns en rad faktorer som 

påverkar elevernas upplevelse av skolan och att det kan vara svårt att peka ut relationens 

betydelse som en enskild faktor. Studien visar dock att negativa relationer får en tydlig negativ 

effekt på skolresultaten (a.a.). Vidare lyfter de fram i studien att yngre elever är mer beroende 

av goda relationer än äldre elever. Roorda et al. (2011) menar att elever på gymnasiet ofta har 

mindre kontakt med sina pedagoger då de oftast har fler lärare och att allt mer fokus läggs på 

studieresultaten. I samma studie hänvisas till annan forskning som visar på att elever på 

gymnasiet är i större behov av goda relationer till sina pedagoger då de är i större behov av stöd 

i de olika ämnena, speciellt elever med skolsvårigheter (a.a.). Det sistnämnda skulle kunna vara 

en förklaringsfaktor till att pedagogerna på gymnasieskolan upplever det som centralt att skapa 

goda relationer. En annan förklaringsfaktor skulle kunna vara det som tidigare nämnts, att en 

del av eleverna kommer från socialt utsatta områden och kanske är i större behov av stöd med 

sina studier. Vikten av en vuxen förebild kan vara speciellt avgörande om de haft negativa 

erfarenheter sedan tidigare. Nordahl et al. (2007) lyfter att en skyddande faktor för att 

förebygga problemskapande beteende är att ha just goda pedagogiska förebilder. Informanterna 

på de båda skolorna har olika upplevelser av i hur stor omfattning skolan arbetar främjande, 

förebyggande och med åtgärdande insatser kring problemskapande beteende. En av gymnasiets 

informanter upplever att skolan arbetar mer med åtgärdande insatser. Pedagogen upplever det 

därför som relevant att skolan vidtar åtgärder när elever uppvisar problemskapande beteenden 

eftersom det annars kan eskalera och leda till att andra elever tar efter. Öqvist (2003) lyfter att 

det är relevant att sätta in åtgärder på den nivå i systemet där förutsättningarna är som störst för 

att finna lösningar på svårigheterna. Vidare menar författaren att i ett systemteoretiskt 

perspektiv är det relevant att se till helheten kring eleverna. Hejlskov Elvén (2014) anser att det 

är viktigt att skolan inte bestraffar elever som uppvisar problemskapande beteende då detta 

riskerar att få motsatt effekt. Rusby et al. (2007) undersöker i sin studie hur disciplinära 

åtgärder påverkar klassrumsklimatet. Forskarna kom fram till att det inte går att dra någon 

generell slutsats kring åtgärdernas resultat då det finns olika parametrar som påverkar, som till 

exempel skolans synsätt och hantering av problemskapande situationer. Resultatet i dessa 

studier står i kontrast till informantens perspektiv att strängare åtgärder leder till en ökad 

trygghet hos eleverna och leder till att grupprocessen i klasserna fungerar bättre. Grupprocesser 

och dess betydelse lyfts av flera informanter på gymnasiet. Stärkt samhörighet bland eleverna 

skulle kunna ske genom det som Nilholm och Göransson (2014) benämner som 

gemensamhetsinriktad definition. Denna definition tar sin utgångspunkt i att det måste finnas 

tillit inom gruppen och att gruppen gemensamt skapar mål för att inkludering ska ske (a.a.). Det 

går även att dra paralleller till systemteorin där det lyfts fram att de olika relationer som skapas 

i de olika system som barnet (eleven) befinner sig i påverkar dennes utveckling (Andersson, 

2004). Phillips & Soltis (2014) lyfter att en elevs utveckling och lärande påverkas av hur väl 

pedagogen lyckas skapa förutsättningar för kommunikation, samverkan och delaktighet bland 

eleverna. För att utveckling och lärande ska ske krävs att eleverna utmanas där de befinner sig 

(a.a.). Det är något som lyfts av flera informanter. Att informanterna på gymnasieskolan 

fokuserar på grupprocesser skulle kunna förklaras utifrån (Sandström et al., 2014) beskrivning 

av inkludering. Författaren menar att det är extra viktigt att arbeta med inkludering i grupper 

där det finns risk att elever exkluderas på grund av olika anledningar såsom etnisk bakgrund, 

språk, och socioekonomisk-/ kulturell bakgrund (a.a.). Ballard (1999) betonar vikten av att 

involvera alla elever både i skolan och samhället i stort utan några undantag och oberoende av 
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elevens förutsättningar. Ballards definition kan tolkas som att skolans organisation ska ta sin 

utgångspunkt i den mångfald av olikheter som råder och att mångfald är något som bör 

eftersträvas och tas till vara. Genom att stärka gruppens samhörighet ökar förutsättningarna för 

att stärka interaktionen och kommunikationen i gruppen. Därigenom ökar även 

förutsättningarna för ökad acceptans av olikheter och att skolor, pedagoger och gruppen tar 

tillvara på den mångfald som återfinns i klassen. Både sociokulturella perspektivet och 

socialkonstruktivismen beskriver att lärande och utveckling sker genom att individer 

interagerar och kommunicerar med andra i ett socialt sammanhang (Säljö, 2010 & Philip & 

Soltis, 2014). I vår lärprocess utgår vi från vår tidigare kunskap och erfarenhet (a.a). Barnets 

(elevens) uppfattning av hur meningsfullt något är påverkas av det sociala sammanhanget 

(Ahlskog-Björkman, 2014). Genom att elever umgås med andra och blir delaktiga skapas 

kunskap och meningsfullhet (Phillips & Soltis, 2014). I skolsituationer blir pedagogens uppgift 

att stimulera tänkandet och stödja elevens utveckling (a.a.). Genom social interaktion ökar 

förutsättningar för att utveckla nya kunskaper och färdigheter (Ahlskog-Björkman, 2014). För 

att stärka gruppen kan pedagogerna utgå från ett belöningssystem (Hulac och Benson, 2010). 

Hulac och Benson (2010) tar upp olika typer av belöningssystem med syftet att uppmuntra 

önskvärt beteende istället för att förbjuda oönskat beteende. En av informanterna på gymnasiet 

menar att skolan bör premiera elever som försöker förändra sitt beteende. Det skulle enligt 

informanten och forskningen (a.a.) kunna fungera som ett positivt incitament för elever att 

förändra sitt beteende. En annan av informanterna lyfter fram att skolan bör kombinera 

motivation med belöning till de elever som kämpar i skolan.  

 

Informanter från båda stadierna anser att kontinuiteten bland personalen och ledningen är 

avgörande för inkludering. Genom kontinuitet skapas förutsättningar att bygga upp fungerande 

strategier och metoder som alla arbetar efter. Därigenom ökar även förutsättningarna för att 

skapa trygghet och tillit mellan elever och pedagoger. I sin studie kommer Gavish (2017) fram 

till att personalomsättningen är större på skolor i socioekonomiskt utsatta områden (i Pakistan) 

jämfört med andra skolor. Därigenom försvåras möjligheten att bygga upp rutiner, som är en 

viktig förutsättning för att skapa och bibehålla en inkluderande verksamhet (a.a.). Informanter 

både vid gymnasieskolan och grundskolan menar att rektorerna kan skapa en stabilitet och 

kontinuitet i personalgruppen om hen ser och bekräftar sina anställda. Huruvida 

personalomsättningen är stor på de båda skolorna framgår inte av intervjuerna. Dock nämner 

två av informanterna arbetsbelastningen som en faktor till att personalen riskerar att inte orka i 

längden. Det skulle kunna vara en riskfaktor som kan leda till ökade personalbyten. En av 

informanterna på grundskolan beskriver svårigheten att skapa samsyn när pedagogerna har 

olika erfarenheter och kunskap. Detta kan enligt informanten leda till att pedagogerna bemöter 

eleverna på olika sätt vilket i sin tur kan försvåra samverkan. Det bör finns en samsyn i 

personalgruppen när det gäller inkludering beskriver två informanter (en från varje stadium). 

Det är något som även lyfts fram i Gavish (2017) forskning. Socialkonstruktivismen utgår från 

att alla gemensamma synsätt skapas genom dialog (Stensmo, 2007). 

 

En av pedagogerna på grundskolan menar att hens skola i större utsträckning bör reflektera 

kring skolans lärmiljö så att den anpassas utifrån eleverna. På gymnasieskolan arbetar man för 

att eleverna ska inkluderas i ordinarie klassrum. Det finns ingen speciallärare eller annan form 

av stödverksamhet utanför den ordinarie undervisningen. Om detta är ett medvetet val eller om 

det finns andra faktorer till varför inte alternativt stöd finns vid behov framkommer inte under 

intervjuerna. På grundskolan finns stödverksamhet parallellt med ordinarie undervisning i form 

av speciallärare och specialpedagoger. En av informanterna på gymnasiet lyfter fram att det 

inte alltid är helt enkelt för pedagoger att inkludera alla elever i ett och samma klassrum. En 

informant på grundskolan nämner tidigare att elever kan vara i samma klassrum utan att vara 
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inkluderade. För att öka stödet till eleverna är ett tvålärarsystem en alternativ metod menar 

några informanter, därmed ökar förutsättningarna att ge eleverna stöttning i den ordinarie 

undervisningen. Om tvålärarsystemet är ett etablerat system framgår inte vid intervjun. Men det 

är endast en av fem informanter på gymnasiet som nämner detta system så vår tolkning är att så 

inte är fallet. Även Soriano (2014) förespråkar samplanering och samundervisning för att öka 

inkluderingen. Utifrån informanternas beskrivning och Soriano (2014) studie skulle detta 

system kunna vara betydelsefullt för eleverna på gymnasiet. Det skulle till och med kunna ses 

som en avgörande faktor på gymnasieskolan, där andelen elever i behov av särskilt stöd 

upplevs som omfattande av samtliga informanter. Omfattningen av stödbehovet på grundskolan 

framgår inte tydligt. Därav skulle man kunna tolka det antingen som något de inte reflekterar 

kring eller så kan andelen i behov av särskilt stöd vara mindre påtagligt än på gymnasieskolan. 

Ytterligare en faktor som skulle kunna påverka är att svårighetsgraden ökar när eleverna når 

högre skolstadier. Det skulle kunna förklara att andelen elever i behov av stöd ökar från 

grundskolan upp till gymnasiet då kraven i kurserna ökar när eleverna blir äldre. Soriano 

(2014) lyfter fram att pedagogernas erfarenheter och kunskap men även hur deras upplevelse av 

skolans förutsättningar att möta alla elever påverkar deras inställning till anpassningar och 

särskilt stöd. En informant på gymnasiet upplever att det stora behovet av stöd förenklar 

nivåanpassning av undervisningen. En annan gymnasiepedagog anser att skolan måste utveckla 

metoder och strategier för att möta alla elevers behov. Enligt Nilholm och Göransson (2014) 

finns det inga exakta svar på vilka strategier som fungerar. Det är därför nödvändigt att 

personalen utgår från skolans verksamhet, förutsättningar och behov samt skollagstiftningen 

och utifrån dessa utarbetar strategier som passar (a.a.).  

 

Både litteraturen, forskningen och informanterna lyfter fram olika risk- och skyddsfaktorer på 

skolorna som påverkar uppkomsten av problemskapande situationer. För att kunna möta alla 

elever måste det finnas kunskap inom personalgruppen menar såväl informanterna som 

litteraturen (Meijer, 2005; Soriano, 2014; Lindqvist & Nilholm, 2014; Paju et al., 2015). När 

pedagoger saknar denna kunskap ökar risken för att svårigheter uppstår anser en av 

informanterna på grundskolan. För att öka kunskapen är en förutsättning att personalen har en 

grundutbildning och därefter kontinuerligt fortbildas (Soriano, 2014; Gavish, 2017; Paju et al., 

2015; Idol, 2006 & Faiza et al., 2016). Två av gymnasiets informanter betonar vikten av att 

bygga kunskap på forskning och teori istället för enbart baserat på beprövad erfarenhet. 

Informanterna lyfter fram flera riskfaktorer till problemskapande situationer som bekräftas av 

litteraturen. Däribland nämner de; bristande struktur och ledarskap, bristande relationer mellan 

elever och pedagog, endast negativ feedback samt avsaknad av konsekvenser (som nämns 

ovan). Vidare nämns bristande variation och allt för hög teoretisk nivå som riskfaktorer som 

kan bidra till att elever tappar intresse och fokus, vilket i kombination med andra faktorer kan 

bidra till att de blir utåtagerande. Roorda et al. (2011) beskriver att elevernas skolmotivation 

påverkas av pedagogernas förmåga att stötta, skapa struktur, sätta upp och följa regler. 

Elevernas tilltro till sin egen förmåga påverkas av hur väl pedagogen lyckas stödja eleverna att 

fatta egna beslut (a.a.).  

 

Några skyddsfaktorer som belyses vid intervjuerna; ett kontinuerligt och fungerande samarbete 

med elevhälsoteam, god kommunikation med vårdnadshavare och belöningssystem. Betydelsen 

av ett nära samarbete med elevhälsoteamet beskrivs vid intervjun. En tolkning är att ett nära 

samarbete med elevhälsoteamet gör att skolan i ett tidigt skede kan fånga upp elever i tid. 

Därigenom kan skolan i större utsträckning arbeta främjande och förebyggande då flera 

professioner kopplas in. En välfungerande kommunikation mellan hem och skola har en viss 

betydelse för elevens skolresultat (Nordahl et al., 2007). Det är något som även informanterna, 

främst på grundskolan, beskriver. Sandström et al. (2014) anser att alla aktörer kring eleverna 
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måste samverka för att inkludering ska kunna ske. Närhi, Kiiski och Savolainen (2017) lyfter 

fram vikten av att inkludera vårdnadshavarna i de mål som sätts upp i skolan eller i den 

enskilda undervisningen genom att följa upp resultaten med vårdnadshavarna. I studien 

sammankallades vårdnadshavare till de elever som inte nådde målsättningen i syfte att 

diskutera tänkbara stödinsatser. Denna metod visade sig ha positiv effekt för elevernas resultat 

(a.a.). Om denna metod är aktuell för någon av de studerade skolorna är svårt att dra slutsatser 

kring då denna studie ej fokuserat på resultat eller måluppfyllelse. Dock skulle det kunna vara 

tänkbart att skolors stöd går att förankra och utveckla genom ett nära samarbete med 

vårdnadshavare. Vidare menar informanterna, främst på gymnasiet, att klassrumsklimatet kan 

förstärkas genom positiv förstärkning i form av positiv feedback eller belöningar. Delaktighet 

är en metod som flera informanter ser som effektivt för att inkludera alla elever. Om pedagogen 

inkluderar hela klassen kan det ge positiv effekt på elevernas beteende (Närhi, Kiiski och 

Savolainen, 2017).  

 

Informanterna anser att storlek och utformning på klassrummen har betydelse för elevernas 

förmåga att fokusera. Det kan handla om möjligheten att dela in klasserna i mindre grupper 

eller skapa möblering som underlättar att elever med stort rörelsebehov enkelt ska kunna lämna 

klassrummet för en bensträckare. Även här lyfts elevernas socioekonomiska förutsättningar 

som en viktig faktor. Olsson & Olsson (2017) ger också exempel på problematiska situationer 

när undervisningen bygger på att elever ska sitta stilla länge på en plats och fokusera på en text. 

Författarna menar att det kan leda till hög stress för elever som har svårt att koncentrera sig 

under längre tid och eleverna upplevs då ofta som rastlösa och ofokuserade. Flera av 

informanterna beskriver detta som vanligt förekommande. En skolmiljö där det finns utrymme 

för anpassad rörelse i kombination med ett strukturerat arbete med elevhälsoteam, organiserad 

positiv feedback, god kontakt mellan hem och skola samt tillgång till utbildad personal skulle 

kunna skapa ett ramverk av skyddsfaktorer med ökade förutsättningar att undvika 

problemskapande beteende.  

 

6.9 Sammanfattande analys 
I studien återfinns inga entydiga svar, det går inte heller att finna en svarsfrekvens utifrån 

informanterna. Faktorerna till detta kan vara flera såsom år av erfarenhet och personliga 

tolkningar. Det finns dock vissa likheter kring vad man lägger fokus vid baserat på vilken skola 

pedagogen arbetar. Det går att återfinna vissa gemensamma nämnare i de svar som ges från 

pedagogerna som arbetar i samma verksamhet. Nedan återfinns en sammanfattning utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Gemensamt för pedagogerna oavsett verksamhet är att de 

tolkar begreppet inkludering som relevant för att eleverna ska ges ökade förutsättningar att nå 

sina mål. De menar att inkludering ger elever samma möjligheter att delta utifrån sina 

förutsättningar. Bland pedagogerna råder det en delad mening om huruvida eleverna bör 

befinna sig i samma klassrum eller inte för att inkludering ska ske. En del lyfter att det är en 

viktig förutsättning. Andra belyser att inkludering inte alltid är bundet till klassrummet utan bör 

anpassas utifrån individuella behov och även elevens egen vilja. Oavsett synsätt menar 

pedagogerna att det centrala är att skapa en fungerande lärmiljö. Om lärmiljön inte fungerar 

riskerar elever att exkluderas oavsett om de är i eller utanför klassrummet. Vidare visar 

resultaten att pedagogerna upplever att de praktiskt arbetar för att skapa en inkluderande 

lärmiljö genom att sträva efter att skolan i stort alltid ska utgå från vad som är bäst för eleverna. 

De menar att detta perspektiv måste pedagogen ha i åtanke när exempelvis lärmiljön ska 

anpassas. Konkreta exempel på anpassad lärmiljö är att uppgifterna anpassas utifrån elevernas 

behov. En kontinuerlig dialog och samtal mellan elever och pedagoger ses som en avgörande 

faktor för att skapa en inkluderande lärmiljö. Vid dessa möten kan man som pedagog få ökad 

kunskap och förståelse för elevernas förutsättningar och behov. Även kontinuerliga samtal 
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mellan kollegor ses som viktiga faktorer. Kontextualiserad undervisning utifrån elevernas 

intressen, förutsättningar och sociala sammanhang ökar förutsättningarna för inkludering anser 

flertalet informanter. Pedagogernas tolkning av problemskapande beteende skiljde sig till viss 

del men de är alla överens om att eleven inte ska ses som bärare av problematiken. En pedagog 

beskriver det som ett negativt begrepp och betonar att barn beter sig bra om de kan. 

Problemskapande beteende kan visa sig genom att en elev är utåtagerande eller har svårigheter 

att sitta stilla medan en grupp som ofta glöms bort när man talar om problemskapande beteende 

är högpresterande elever. De sistnämnda eleverna behöver utmanas för att inte riskera att tappa 

intresset och då istället uppvisa ett utåtagerande beteende menar informanterna. Pedagogerna 

beskriver också att det kan finnas olika anledningar till ett visst beteende. Elever med psykiska 

funktionsnedsättningar kan exempelvis upplevas som att de uppvisar ett problemskapande 

beteende genom att agera på ett sätt som omgivningen inte förstår eller har kunskap om. 

Pedagogerna i denna studie lyfter fram olika faktorer som de anser vara avgörande 

förutsättningar för att skapa en inkluderande skola i den egna verksamheten. Några av dessa 

innefattar att personalen har god kunskap om elevernas utmaningar, ett kompetent 

elevhälsoteam, tvålärarsystem och en stöttande samverkan med kollegor. Kontinuitet bland 

personal och ledning, internutbildning samt samsyn och långsiktiga hållbara metoder nämns 

också som positiva faktorer. Tidsbrist och hög arbetsbelastning kan leda till negativ inverkan på 

inkludering liksom samarbetssvårigheter inom personalen eller stor skillnad på pedagogernas 

utbildningsnivå. Andelen elever i behov av stöd i samma klass, klassernas storlek och även 

klassrummens storlek, utformning och möblering kan också påverka förutsättningarna för 

inkludering. 

 

 

7. Diskussion 

 
7.1  Diskussion av resultatet 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka pedagogernas syn på inkludering och problemskapande 

beteende utifrån en gymnasieskolas och en grundskolas skilda förutsättningar. Studien syftar 

även till att ta reda på pedagogernas upplevelse kring sin egen förmåga att inkludera och 

verksamhetens förutsättning att inkludera samtliga elever med fokus på elever som utmanar 

rådande normer till följd av problemskapande situationer.     

 
Slutsatserna som kan dras utifrån resultatet är att det råder samstämmighet bland de åtta 

informanterna kring tolkningarna av begreppet inkludering. Vi tolkar det som att samtliga 

pedagoger upplever att inkludering är avgörande för en fungerande undervisning. Men att 

pedagogerna upplever att inkludering praktiskt kan genomföras på lite olika sätt. Centralt är att 

inkluderingen sker utifrån elevens förutsättningar och behov. Där blir elevsamtal och samtal 

med kollegor en förutsättning anser flera av informanterna. Det bör även råda samsyn kring vad 

inkludering innebär och hur det ska genomföras. En generell slutsats är att det råder vissa 

skillnader mellan informanternas svar beroende på om de arbetar vid gymnasieskolan eller 

grundskolan. Slutsatsen är att det råder mindre nyansskillnader mellan pedagogerna inom 

respektive skolform och större skillnader mellan de båda skolorna. En faktor kan vara att 

andelen informanter på respektive skolform skiljer sig åt. Från grundskolan är det tre 

informanter och från gymnasiet fem informanter. När det gäller kärn- och karaktärslärare på 

gymnasieskolan går det inte att utröna några större skillnader. Utifrån informanternas svar 

tolkar vi det som att inkludering är en central fråga i alla skolformer men i verksamheter där det 

råder stora skillnader mellan elevernas förutsättningar och behov blir inkludering ännu 
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viktigare. Inte minst när det gäller elevernas möjlighet att påverka undervisningens struktur och 

det stöd som främjar elevens utveckling. Utifrån pedagogernas beskrivningar av 

gymnasieskolan uppfattar vi att andelen elever i behov av stöd och extra anpassningar är större 

vid denna skola än andra skolor. Om antagandet är korrekt eller om det är en upplevelse är 

svårt att säga, men det kan vara en påverkande faktor till informanternas svar. På grundskolan 

belyses inte andelen elever i behov av stöd vilket gör det svårt att jämföra andelen elever i 

behov av stöd i de båda skolorna. Om det råder stora skillnader mellan skolorna skulle det 

kunna vara en förklarande faktor till skillnaderna i pedagogernas svar.  

 

Som informanterna på gymnasiet nämner kan individanpassad undervisning utifrån elevernas 

kunskap, intresse, förutsättningar och behov vara avgörande för många elevers kunskaps- och 

sociala utveckling. Det ställer höga krav på personalen inte bara när det gäller ämneskompetens 

utan det kräver även en förmåga att använda olika pedagogiska strategier. I förlängningen 

handlar det om att pedagogerna ska orka med då en inkluderande undervisning kan medföra en 

ökad arbetsbelastning innan fungerande strategier utformas och implementeras. För att 

effektivisera en skola kan verksamheten välja att exempelvis minska lärartätheten, öka 

klasstorlekarna eller öka på schemalagd undervisningstid. Följden blir en tyngre 

arbetsbelastning för pedagogerna eftersom de även har en rad administrativa ansvarsområden. 

Några tänkbara konsekvenser till följd av detta är; försämrad undervisningskvalité, begränsad 

tid för pedagogerna att möta varje enskild elev, försämrad arbetsmiljö samt ökad stress. Det kan 

i sin tur leda till att pedagogerna medvetet eller omedvetet försöker att effektivisera 

undervisningen och minska på sådant som kan upplevas som tidskrävande däribland 

inkludering, anpassningar och relationell pedagogik. Detta kan ge effekten att skolan riskerar 

att misslyckas med delar av sitt uppdrag, nämligen att möta alla elever utifrån sina behov så att 

de ges möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi tror att pedagogerna 

måste ges rätt förutsättningar utifrån varje verksamhets individuella villkor. Om 

förutsättningarna saknas kan det i förlängningen leda till att goda pedagogiska förebilder väljer 

att lämna skolans värld eller byter arbetsplats för att själva orka med. Som flera pedagoger 

lyfter fram i de båda skolformerna är kontinuitet inom såväl ledning som personal avgörande. 

Utan denna stabilitet försämras förutsättningarna för trygghet och kontinuitet. Detta inte minst 

när relationell pedagogik är av stor betydelse. Utan denna kontinuitet ökar risken för minskad 

trygghet, inte minst för de elever som saknar detta utanför skolan. För dem kan personalen och 

skolan som verksamhet bli en fast punkt. Vid täta personalbyten ökar risken att eleverna 

förlorar förtroende till skolan och i förlängningen intresset och engagemanget. Det finns ingen 

enkel metod för att alla elever ska inkluderas på alla plan samtidigt som personalen inte ska bli 

utbrända. Några punkter som informanterna lyfter fram och som vi tror kan vara av betydelse är 

att all personal minst bör ha en pedagogisk grundutbildning. Därefter ska skolan fortbilda all 

personal utifrån verksamhetens behov, inte minst inom specialpedagogik. Ett tvålärarsystem 

skulle kunna fungera som stöd både för eleverna och pedagogerna då det blir två resurser i 

klassrummet. Ett nära och väl fungerande samarbete mellan pedagoger, ledning och 

elevhälsoteam men också tillsammans med externa verksamheter som är kopplade till eleverna 

är relevant för att skapa ett helhetsperspektiv runt varje enskild elev. I detta arbete skulle 

specialpedagogen kunna fungera som en sammanbindande länk. 

 

För att skapa inkludering utgår pedagogerna till viss del från liknande metoder, däribland 

nämner flera lågaffektivt bemötande, ordning och reda i kombination med ett öppet och tryggt 

klassrumsklimat. Som tidigare nämnts så reflekterar flera informanter på gymnasiet kring 

betydelsen av den relationella pedagogiken vilket flera av dem lyfter som en grundpelare för en 

lyckad undervisning. De pedagoger som inte tillämpar metoden hamnar oftare i konflikter 

beskriver en av informanterna. Samtliga av de pedagoger som intervjuas på gymnasiet utgår 
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från denna pedagogik och flera av dem har arbetat på skolan i mer än två år. Utgår man från 

detta samt informanternas svar tolkar vi det som att pedagoger som inte arbetar relationellt i 

större utsträckning tenderar att byta arbetsplats. Det är dock inget som beskrivs ordagrant under 

intervjuerna. Andra faktorer som kan vara avgörande och som även beskrivs av informanterna 

är kontinuerlig fortbildning i relevant kunskap samt uppföljning av åtgärdsprogram. Det är 

viktigt att samtlig personal håller sig uppdaterade om de elever som de undervisar eller av 

annan anledning har kontakt med. Om kunskapen saknas ökar risken för att eleverna inte får det 

stöd som de är berättigade till vilket i sin tur kan leda till frustration och negativt beteende. 

Genom kunskap om elevernas skolgång och skolsituation kan personalen förebygga 

problemskapande situationer och främja en god lärmiljö.  

 

Skolornas generella förutsättning att arbeta för en inkluderande miljö påverkas av en rad 

faktorer menar informanterna. Det kan handla om hur man anpassar undervisningens innehåll 

men även klassrummens storlek och utformning. Tid att utarbeta metoder och tid till att finna 

samarbete med kollegor samt utbyta kunskap och information nämns som viktiga faktorer. 

Grundskolans informanter talar om att skoldagen måste anpassas och att det ska finnas “en röd 

tråd” genom hela skoldagen medan gymnasiets informanter i första hand beskriver att 

undervisningens struktur och innehåll måste anpassas utifrån eleven. Här upplever vi att 

gymnasieskolan skulle kunna lära av grundskolan. Genom att skapa ett större helhetsperspektiv 

kring varje elevs skoldag istället för att se skoldagen som “undervisningsblock” underlättas 

förutsättningarna att fånga upp elever med svårigheter i ett tidigt stadium. Genom en 

helhetsanalys ökar även förutsättningarna att rätt stöd sätts in redan från början. Andelen 

pedagoger som eleverna möter under en skoldag ökar ju äldre eleverna blir. På grundskolan har 

man oftast en och samma pedagog i flera ämnen, det underlättar för elever med svårigheter 

genom att de endast behöver föra en dialog med ett fåtal pedagoger. Pedagogerna blir mer 

insatta i varje elevs situation genom att de undervisar ett färre antal elever. På gymnasiet har 

oftast karaktärsämneslärare samma klasser i flera karaktärsämnen medan kärnämneslärare 

oftare har undervisning i ett större antal klasser. Det skulle kunna vara en faktor som påverkar 

pedagogernas möjlighet att inkludera samtliga elever. Dock är detta inget som nämns vid 

intervjuerna. En annan förklaring skulle kunna vara att den teoretisering som sker på gymnasiet 

kan bidra till att pedagogerna blir mer ämnesfokuserade. Andelen undervisningstimmar och 

antalet klasser samt klasstorleken lyfts fram som försvårande faktorer enligt informanterna. 

Elevinflytande och personalens samsyn kring inkludering har betydelse. Att se varje elev och 

att ge dem uppmuntran och stöd lyfts fram som skyddande faktorer, men samtidigt måste 

skolan sätta upp tydliga ramar. Detta betonas främst av informanterna på gymnasiet. Vår 

tolkning är att skolan skulle gynnas av att arbeta med två parallella spår; att stärka eleverna 

socialt och undervisa i ämneskunskap. Dessa två fokusområden är något som alla skolor ska 

arbeta med. Svårigheten som vi kan se det är att finna en hårfin balans så att det ena inte 

överväger det andra. Skolan ska dels arbeta för att utbilda anställningsbara individer med rätt 

ämneskunskaper och dels skapa demokratiska individer som är starka i sig själva. Fokuserar 

verksamheten för mycket på det ena området riskerar man att misslyckas med skolans uppdrag. 

Andra områden som lyfts fram av informanterna är vikten av tydlighet och transparens kring 

skolans och pedagogernas beslut då detta påverkar elevernas tilltro till pedagogerna och 

verksamheten i stort. Betydelsen av grupprocesser lyfts fram vid flera intervjuer på gymnasiet. 

Vår tolkning är att det alltid är viktigt att arbeta för att stärka “vi-känslan” hos elever och att se 

varandras olikheter som en tillgång. Varje elev måste ges förutsättningar att vara unik och 

samtidigt ges förutsättningar att bidra till gemenskapen. Därför är det relevant att arbeta med 

dessa frågor oavsett skolform.   
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Pedagogerna beskriver att problemskapande beteende uppstår på grund av olika omständigheter 

när skolan inte lyckas kompensera för elevers olikheter. När pedagogerna beskriver 

problemskapande beteende och problemskapande situationer dras ofta paralleller till elever som 

är utåtagerande. Det är endast en pedagog som beskriver att elever som upplever sig 

understimulerade kan uppvisa ett liknande beteende. Ingen av informanterna beskriver tysta 

och introverta som individer i en problemskapande situation. Merparten av litteraturen i denna 

studie fokuserar även den på de extroverta eleverna. En förklaringsfaktor skulle kunna vara att 

introverta elever inte upplevs som något problem då de inte stör och utmärker sig på ett negativ 

sätt. Därför riskerar de att hamnar i skymundan, framförallt om de går i en klass med en eller 

flera utåtagerande elever. När skolans personal samtalar kring problemskapande beteende och 

problemskapande situationer bör man fundera kring en fråga som en av informanterna ställde, 

nämligen; för vem är situationen ett problem? Skolor bör arbeta kompenserande så att eleverna 

kan nå så långt som möjligt. Samtidigt måste skolan verka för att ingen ska kränkas på 

bekostnad av någon annan. Genom att göra en analys av helheten kan skolan enklare ge stöd 

och handlingsalternativ till eleven.  

 

En tolkning utifrån informanternas svar är att personalen på gymnasieskolan har en högre 

tolerans kring var gränsen går för socialt accepterat beteende och sådant som skulle kunna 

upplevas som normbrytande. En orsaksförklaring kan vara bristen på åtgärder när normerna 

och reglerna bryts på sådant sätt att andra elever påverkas negativt menar två informanter. En 

annan förklaring som även nämns av informanterna är att skolor tenderar att ha högre tolerans i 

rädsla för att förlora elevpengar. Ytterligare en tänkbar förklaring skulle kunna vara att 

pedagogerna i sin eftersträvan att inkludera alla elever och möta alla elevers behov har en högre 

acceptans. Pedagogernas medvetenhet om elevernas förutsättningar och behov kan vara 

ytterligare en faktor till att acceptansen höjs. Utifrån informanternas svar framgår inte vilka 

åtgärder skolan vidtagit när problemskapande situationer uppstått. Vidare framgår det inte 

heller vilken process dvs. vilka steg som måste vidtas innan en elev stängs av. Därför är det 

svårt att analysera åtgärderna. Men utifrån informanternas svar tolkar vi att skolor i sitt 

förebyggande arbete bör föra en dialog med eleverna och besluta om konkreta åtgärder när 

elever uppvisar problemskapande beteende. Detta skulle kunna vara en väg att välja för att 

motverka oönskat beteende samt skapa ett fungerande klassrumsklimat.  

 

I mötet med elever som befinner sig i problemskapande situationer eller uppvisar ett 

problemskapande beteende är det viktigt att analysera situationen och överväga sina beslut då 

detta kommer att få avgörande betydelse för utfallet av situationen. Vi tror liksom Ogden 

(2003) att alla elever kan visa tecken på problemskapande beteende av olika skäl. Beteenden 

som beror på bristande intresse eller som en motreaktion av de vuxnas krav är ofta övergående. 

Det är endast ett fåtal elever som uppvisar ett sådant beteende som kan skada omgivningen. Om 

man sätter in rätt strategier och metoder kan man i de flesta fall minska och förebygga att 

problemskapande situationer uppstår. Avslutningsvis vill vi återkoppla till vad en av 

informanterna beskrev vid intervjun. Hen menar att det är relevant att skolan sätter upp tydliga 

mål och visioner som ledningen vågar hålla fast vid och stå för även när dessa ifrågasätts. Vi 

anser att det är viktigt att sätta upp tydliga, långsiktiga och gemensamma mål för hur skolan ska 

arbeta för ökad inkludering av samtliga elever så att ingen exkluderas oavsett förutsättningar 

eller behov. I en vidare studie hade det varit intressant att studera vilka mål och visioner 

berörda skolor skapat kring inkludering och att granska dokument såsom verksamhetsplanen 

för att se hur väl dessa mål fallit ut.  
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7.2 Metoddiskussion 

Inledningsvis övervägde vi att genomföra en observationsstudie i kombination med intervjuer 

av pedagoger och specialpedagoger. Valet att enbart utgå från intervjuer baseras på svårigheten 

att få en helhetsbild av pedagogernas arbetssätt utifrån enbart en eller ett fåtal 

observationstillfällen. Då dessa observationer skulle genomföras i slutet av terminen var det få 

pedagoger som hade möjlighet att delta under flera veckor. Speciellt då ordinarie undervisning 

avbryts till följd av nationella prov och andra aktiviteter i slutet på terminen. En alternativ 

metod som övervägdes var intervjuer i fokusgrupper. Fangen & Sellerberg (2011) behandlar att 

forskaren genom fokusgruppsdiskussioner kan få en bild av pedagogernas erfarenheter och 

värderingar. Det främsta skälet till att vi valde individuella intervjuer framför diskussion i 

fokusgrupper var att vi ville få en djupare förståelse för den enskilde pedagogens perspektiv. 

Vid diskussioner i grupp finns det en risk att det individuella perspektivet försvinner till förmån 

för gruppens gemensamma förhållningssätt alternativt att det endast är en eller några få som 

kommer till tals. Fokusgrupper ställer höga krav på gruppens sammansättning. Det finns också 

en risk att man som forskare endast skrapar på ytan då det är fler informanter som skall komma 

till tals. Intervjuer skapar större förutsättningar att gräva på djupet och få ett breddat perspektiv. 

Dock begränsas oftast antalet informanter i förhållande till diskussioner i grupp. Vid intervjuer 

är det viktigt att vara medveten om att frågornas utformning kan påverka informantens svar. 

  
Att endast utgå från två skolor gör det svårt att dra några generella slutsatser kring inkludering 

med fokus på elever i problemskapande situationer. För att kunna säkerställa studiens 

tillförlitlighet skulle det uppvisade resultatet kunna jämföras med fler grundskolor och flera 

gymnasieskolor med såväl liknande som skilda förutsättningar och sammansättning av elever. 

För att få en rättvisare bild vid jämförelsen av de båda skolorna hade det varit önskvärt att få en 

jämnare fördelning av informanter mellan de två undersökta skolorna. Orsaken till den ojämna 

fördelningen av informanter beror på att endast tre informanter från grundskolan hade 

möjlighet att delta i studien. Här hade ett alternativ kunnat vara att byta grundskola alternativt 

endast studera gymnasieskola. Vi valde dock att bibehålla den ursprungliga tanken om att 

jämföra grundskolan med gymnasieskolan då vi var nyfikna på om det skilde sig. Vi är 

medvetna om att detta kan ha påverkat utfallet av resultatet. Denna studie kan dock ge en 

fingervisning av vilka faktorer som kan påverka förutsättningar för inkludering.  

 

Analysen försvårades av att svaren var spretiga då informanterna fokuserade på lite olika 

områden under samma frågeställning. Tolkningsutrymmet av frågorna var relativt stort, vilket 

vi var medvetna om vid utformningen av frågorna. Det finns alltid en risk att informanterna har 

feltolkat frågorna eller att vi som forskare har tolkat in saker i informanternas svar. Vårt syfte 

var att genomföra studien på ett undersökande sätt med ett öppet samtalsklimat utan 

underbyggda avsikter. För att minska risken för misstolkningar har vi under intervjun 

återkopplat till informantens svar och vid behov bett om förtydligande. I efterhand hade vi 

behövt komplettera med ytterligare följdfrågor för att minimera feltolkningar och få mer 

underlag att analysera.  

 

I vår studie granskade vi ett 40-tal artiklar relaterat till inkludering av elever i problemskapande 

situationer eller problemskapande beteende. Merparten av den litteratur vi fann utgick från 

inkludering med koppling till funktionsnedsättning. Elever som uppvisar problemskapande 

beteende kan ibland ha funktionsnedsättningar, men det är inte så att alla elever med 

funktionsnedsättning uppvisar ett problemskapande beteende. Därför sökte vi dels artiklar som 

bara fokuserade på problemskapande beteende och andra artiklar som bara granskade 

inkludering i kombination med specialpedagogik. Endast ett fåtal relevanta artiklar beskrev 

kombinationen problemskapande situationer och inkludering. Vi valde ut de artiklar och den 



 
 

36 

litteratur som vi upplevde som mest relevant utifrån syfte och frågeställningar. Hade vi valt att 

fokusera enbart på inkludering eller enbart på problemskapande beteende eller 

problemskapande situationer hade troligen studiens utfall sett annorlunda ut. Samtliga artiklar 

är funna på de internationella sökdatabaserna ERIC och OneSearch. Merparten av böckerna i 

vår studie är skrivna av svenska författare. Det är främst litteratur skriven på svenska som 

dyker upp i sökdatabasen på Stockholms stadsbibliotek. Om det beror på att det främst är 

svenska författare som belyser inkludering och problemskapande beteende eller om 

internationella databaser skulle ange internationell litteratur vet vi inte.  

 

7.3 Konklusion 

Oavsett skolform är inkludering ett högst aktuellt och relevant ämne, inte minst för de elever 

som av någon anledning riskerar att få sin skolgång begränsad. Innebörden av inkludering kan 

tolkas olika och därför är det relevant för personalen på varje skola att komma överens om och 

implementera ett gemensamt förhållningssätt. En stor utmaning är alltså att skapa en gemensam 

teoretisk och praktisk plattform kring hur man ska arbeta för att kunna möta och inkludera alla 

elever.  Informanterna ger uttryck för att inkludering innefattar både social- och 

kunskapsmässig utveckling. Det är först när eleven upplever skolan och undervisning som 

begriplig, hanterbar och meningsfull som verklig inkludering kan ske. Inkluderande verksamhet 

genomsyrar allt från organisationsstruktur till personalens pedagogiska strategier. Inkludering 

handlar inte bara om att alla elever ska få gå i samma klass utan även om att skapa 

förutsättningar så att alla elever kan delta på lika villkor. Det kan handla om att omorganisera 

ett klassrum men likväl att omfördela skolans resurser. Det finns ingen färdig mall för hur 

inkludering förverkligas utan det behöver anpassas till varje verksamhet och varje given 

situation. I skollagen framgår det tydligt att skolan ska ge alla elever ledning och stimulans så 

att de utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Det är framför allt i miljöer där det 

råder avsaknad av dessa som problemskapande situationer uppstår. Ett steg mot att främja en 

skola för alla är att skolan gemensamt verkar för att skapa en skolmiljö där olikheter tillvaratas 

och delaktighet och engagemang uppmuntras. Skillnaderna mellan skolornas förutsättningar att 

möta alla elevers behov kan få stora konsekvenser för den enskilda elevens skolgång. De 

intervjuade pedagogerna på dessa skolor betonar vikten av inkludering men fokuserar på lite 

olika områden beroende på vilken skola de är verksamma vid. Det finns en rad faktorer som 

kan påverka pedagogernas premisser att inkludera alla elever, däribland andelen elever i behov 

av särskilt stöd, tillgången och fördelningen av resurser och personalens kompetens. 

Inkludering är inget som sker över en natt utan det är en process i ständig utveckling. Slutsatsen 

är att en inkluderande verksamhet är komplex att skapa och ställer stora krav på såväl 

verksamhetens struktur som den enskilda pedagogen i sitt dagliga arbete. Det är viktigt att inte 

lägga hela ansvaret på pedagogerna eller att skuldbelägga dem som inte lyckas med 

inkluderingen. Ansvaret att skapa rätt förutsättningar bör ligga på alla berörda parter som är 

kopplade till skolans värld. Det är av vikt att skolan och personalen ges rätt stöttning utifrån 

den specifika verksamhetens behov. Det krävs att det finns stöd och stöttning i alla led från 

politiker, huvudman, skolledning och kollegiet. bland kan det handla om ökade resurser och 

ibland om kompetensutveckling av personalen. Det lyfts i litteraturen och av pedagogerna i 

denna studie att stora klasser, hög personalomsättning och ökande ämneskrav minskar 

förutsättningarna för inkludering. Om så är fallet är det än viktigare att skolan tillsammans med 

berörda parter finner strategier för att balansera dessa negativa effekter.  
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8. Specialpedagogiska implikationer  

 
Ämnet inkludering och problemskapande beteende relaterat till skolan är ett relevant område 

för såväl pedagoger som specialpedagoger. Många gånger kan bemötandet av elever i 

problemskapande situationer dels påverka hur den aktuella situationen kommer att falla ut och 

dels hur framtida möten kommer att fungera. Med rätt kunskap och kompetens samt stöd och 

stöttning av såväl skolledning som specialpedagog kan pedagogen finna fungerande strategier 

för att möta alla elevers förutsättningar och behov. Andelen elever i behov av särskilt stöd blir 

färre genom tidiga och förebyggande insatser. Därigenom ökar förutsättningarna för att elever 

blir mer delaktiga och kan tillägna sig undervisningen. I förlängningen leder detta till en ökad 

tilltro till den egna förmågan och kan förebygga skolsvårigheter. Skolornas förmåga att främja 

inkludering och förebygga problemskapande situationer påverkar omfattningen av 

specialpedagogiska insatser. Förutsättningarna att genomföra specialpedagogiska insatser 

påverkas även av verksamhetskulturen i skolorna. Som specialpedagog bör man vara medveten 

om rollens betydelse och de höga förväntningarna som ofta finns från andra yrkesgrupper på en 

skola. Specialpedagogen bör enligt informanterna ha en handledande funktion. Däribland 

önskas råd och vägledning gällande inkludering och bemötande av elever i affekt. Därför är det 

relevant att specialpedagogen med stöd av ledningen beskriver att yrkesrollen syftar till att 

stödja och handleda. Specialpedagogen tillsammans med ledning och övrig personal ska 

granska, åtgärda och förebygga faktorer som riskerar att skapa problemskapande situationer 

samt exkludering. Specialpedagogen bör tillsammans med övrig personal verka för att 

värdegrundsarbete och likabehandlingsplan hålls levande för att alla elever ska kunna ges 

förutsättningar att vara delaktiga utifrån sina unika behov. När verksamheten arbetar för att 

skapa en inkluderande skola är det relevant att utgå från den samlade kompetensen inom 

personalgruppen. För att skapa verkningsfull inkludering krävs ett medvetet arbetssätt med en 

tydlig process som måste vara väl förankrat hos personal och ledning. Vidare förutsätts en 

kontinuerlig uppföljning och utvärdering av skolans kvalitetsarbete, däribland hur väl skolan 

lyckas få eleverna att känna sig delaktiga och inkluderade. Vid såväl utformning, uppföljning 

samt utvärdering av skolans uppsatta mål är specialpedagogens kompetens relevant.    
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10. Bilagor 

 

10.1 Informationsbrev 

 

Vi heter Sara Ljung och Jenny Odar och studerar till specialpedagoger vid Linnéuniversitetet i 

Växjö, sista terminen. Som en del av vår utbildning skriver vi ett examensarbete om 

inkludering med fokus på problemskapande beteende kopplat till problematiska situationer i 

skolan. I vår uppsats vill vi därför belysa ett pedagogiskt perspektiv kring synsätt och arbetssätt 

för att inkludera elever som uppvisar ett problemskapande beteende på grundskolan och 

gymnasiet.  

 

Detta informationsbrev skickas till dig för att beskriva studiens syfte samt ge information om 

intervjuns struktur. För de pedagoger som väljer att delta kommer det att genomföras en 

intervju som tar ungefär 30-40 minuter. Om du som informant tillåter kommer intervjun att 

spelas in för att underlätta bearbetning. Intervjun kommer därefter att sammanställas och 

bearbetas enligt en kvalitativ metod.  

 

Störst möjliga konfidentialitet kommer att eftersträvas och ingen obehörig får ta del av 

materialet. Informanten som uppges under intervjun, era namn samt skolan kommer att 

avidentifieras. I uppsatsen kommer vissa citat att användas från intervjuerna, men mestadels 

kommer det att ske en sammanslagning av informanternas svar. Ni kommer att få ta del av en 

sammanställning av just era svar. Vid behov skulle vi önska möjlighet att komplettera med 

följdfrågor.  

 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare 

motivering. För ytterligare upplysningar om undersökningen vänligen maila: 

sl223dd@student.lnu.se eller jo222tg@student.lnu.se. Du tillfrågas härmed om deltagande i 

denna undersökning genom godkännande med signatur på bifogat dokument. 

 

Vänliga hälsningar, 

Sara Ljung   

Jenny Odar 
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10.2 Samtyckesdokument 

 

Deltagande pedagog 

 

 

Uppsats titel:  
 

Problemskapande situationer i skolan - 

problem för vem? 

 

Datum:  

Studieansvarig:  
Sara Ljung 

Jenny Odar  

 

E-post:  

sl223dd@student.lnu.se eller 

jo222tg@student.lnu.se.  

 

Studerar: 

Specialpedagogprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö 

 

Nivå: avancerad 

 

 

Jag har informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig information.  

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och kan därför när som helst och utan 

närmare förklaring avbryta mitt deltagande. 

 

Informationen från intervjun kommer endast att användas i denna studie och inte i något 

annat sammanhang.  

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning:  

 

Deltagarens underskrift  

 

………………………………………………… 

 

Namnförtydligande  

………………………………………………... 

 

Ort datum 

………………………………………………... 
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10.3 Intervjuguide 

 

Nedan följer de intervjufrågor som kommer att behandlas vid intervjun: 

 

❏ Hur tolkar du begreppet inkludering?  

 

❏ Vilka faktorer är avgörande för att skapa en inkluderande undervisning?  

 

❏ Vilka faktorer är avgörande för att skapa en inkluderande verksamhet?  

 

❏ Vilka förutsättningar och hinder upplever du att det finns i verksamheten för att uppnå 

inkludering fullt ut? Vad bör verksamheten prioritera för att gynna alla elevers lärande?   

 

❏ Hur tolkar du begreppet problemskapande beteende?  

 

❏ Vilka riskfaktorer finns det på skolnivå för att problemskapande beteende uppstår?  

 

❏ Vilka skyddsfaktorer finns det på skolnivå för att motverka problemskapande beteende?  

 

❏ Vilka pedagogiska metoder använder du dig av för att möta problemskapande beteende?  

 

❏ Hur arbetar din skola förebyggande gällande problemskapande beteende?  

 

❏ Vilken kompetens krävs för att bedriva inkluderande verksamhet? Vilken 

kompetensutveckling behöver personalen för att kunna möta alla elever?  

 


