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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka om pedagoger hade ett gemensamt 

förhållningssätt, samt hur de bemötte elever med problemskapande beteende. 

Frågeställningarna var: Finns ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget/skolan? Samt 

Hur gör personal när de bemöter elever med problembeteende? 

Informanterna bestod av sju lärare vid särskolor med pedagogiskt ansvar. Intervjuerna 

var semistrukturerade och analyserades genom en tematisk innehållsanalys. Ur 

råmaterialet identifierades sex teman: elevsyn, metod, krav, ansvar, utvärdering och 

autonomi. Teman bestod av två till tre kategorier och två till fyra underkategorier. 

Slutsatsen är att studiens resultat visade att det fanns skillnader i hur pedagoger bemötte 

eleverna, samt att arbetslagen inte hade ett gemensamt förhållningssätt till eleverna. 

Studien visade att i bemötandet bör arbetslagen ha samma elevsyn, ta ansvar för 

problembeteende, ge elever rätt krav, ge eleverna förutsättningar för autonomi. Det 

gemensamma förhållningssättet visade att fortlöpande utvärderingar var viktiga, samt att 

arbetslagen för att kunna förändra ett beteende fick möjlighet till reflektion och 

diskution utifrån förhållningssättet.   

 

Nyckelord 

Problemskapande beteende, problembeteende, förhållningssätt, bemötande, elevsyn, 

autonomi. 
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Introduktion  
I Camden, USA avskedades två lärare för att de hade mobbat och trakasserat en 

tolvåring med svår autism. Det gjordes genom att de härmade, och sade nedsättande 

saker till honom. Modern förstod att något var fel när sonen blev mer aggressiv och 

började kissa ner sig på nätterna (Häggström, 2018, 16 april) 

Sven Bölte professor i barn och ungdomspsykiatri menar att minst tio procent av 

eleverna i skolorna har särskilda behov. Om lärarna inte klarar av att bemöta och 

hantera dessa elever får lärarna problem. Samtidigt saknar tre av fyra lärare tillräckliga 

baskunskaper i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism vilket 

också det ger dessa barn dåliga förutsättningar att klara en vanlig dag i skolan (Svt 

nyheter, 2018). 

En moder berättar en historia om sina två autistiska barn. Ett av barnen var mycket 

social, kommunikativ och gillade att prata mycket. Han var språkligt långt fram. Något 

hände vid 8-års ålder och barnet blev tystare och mer aggressivt, vilket slutade i 

psykoser. Det kom fram att han varit fastspänd i en stol på fritids i timtal utan föräldrars 

vetskap (Råberg, 2008).  

 

Problembeteende 

I början av 1800-talet benämndes en individ med psykisk sjukdom som idiot, en 

lindrigare form av idiot var imbecillitet. På 1860-talet ersattes de diagnoserna med 

begreppet sinnesslö, vilket innebar en onormal utvecklingsnivå, dock fanns inte 

definitionen på vad normal var. vilket ledde till godtyckliga diagnoser. Det här levde 

kvar in på 1930-talet (Grunewald, 2009). 

På 1950-talet var att vara psykisk efterbliven ett begrepp som innebar att individen 

testades utifrån sociala, pedagogiska och psykologiska kriterier, men 1968 blev psykiskt 

utvecklingsstörd ett begrepp, vilket utgicks ifrån sociala och pedagogiska kriterier. 

Enligt de kriterierna fick individen en gradering utifrån begreppet utvecklingsstörd, som 

bedömdes som en lätt, måttlig eller svår utvecklingsstörning, Dessutom kallades 

utvecklingsstörd också begåvningshandikappade eller förståndshandikappade. Ur dessa 

diagnoser fann forskare ytterligare kriterier som handlade om att individer klassades 

som bråkiga, livliga, hysteriska, tjuvaktiga, lögnaktiga, skolkare, opålitliga etcetera. 

Dessa begrepp lever kvar i vissa sammanhang, främst av personer som inte arbetar med 

dessa individer (Grunewald, 2009). Elever med problembeteende är idag beroende av 
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att få diagnos för att få rätt hjälp i skolan. Inte sällan hänger skolsvårigheter ihop med 

dessa diagnoser (Hallerstedt, 2006). Allt eftersom har olika kriterier legat till grund för 

att finna bättre diagnosbeskrivningar. Forskare har utgått ifrån en tänkt normalitet. 

Utifrån normaliteten har olikheter och avvikelser utrönts med nya diagnoser till följd, 

som exempelvis autism, adhd och aspberger. Diagnoserna autism och adhd ligger ofta 

bakom ett problemskapande beteende (Autism och aspergerförbundet, 2018).  

I dag används olika begrepp för ett problembeteende. Socialstyrelsen (2015) använder 

utmanande beteende som begrepp. Beteendet är kontextbaserat, vilket innebär att när 

individen inte förstår blir personen orolig, rädd, arg, stressad, vilket ger ett utmanade 

beteende. 

Psykologa (2018) använder utåtagerande/utagerande beteende. De menar att beteendet 

beror på bristande impulskontroll. Det innebär att om individen har en känsla av 

missnöje eller har en motgång följs det av ett beteende som kan vara skadligt för 

personen själv och/eller för omgivningen. Kravet på personen med beteendet är för högt 

ställt. 

Hejlskov (2014) använder problemskapande beteende som begrepp. Beteendet uppstår i 

ett socialt sammanhang, och är ett upplevt problem av personal eller föräldrar runt 

eleven/barnet. Problemet ligger inte på eleven/barnet. Personal/föräldrar bär ansvar för 

beteendet.  

I denna studie används olika begrepp beroende på var det är hämtat ifrån. Innebörden i 

de olika begrepp som redogjorts för är de samma.  

 
Autism 

Autismspektrumtillstånd påverkar hjärnans sätt att ta emot och behandla information. 

Personen handlar därför inte alltid rationellt. De tolkar ofta det som sägs bokstavligt. 

Problematiken är utvecklingsrelaterad och bär sin grund i den neurobiologiska 

utvecklingen hos individen. De har ofta problem i social interaktion och i förmågan till 

att sortera ut sinnesintryck (Hjärnfonden, 2018). 

Vid diagnosutredning används Wings triad. Den innebär att individen utreds utifrån 

förmåga till social interaktion, ömsesidig kommunikation och föreställningsförmåga 

(Autism och aspergerförbundet, 2018). Inom autismspektrum finns diagnosen aspberger 

som kallas högfungerande autism (1177 Vårdguiden, 2018). 
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ADHD 

AD betyder Attention Deficit, på svenska brist på uppmärksamhet. HD står för 

Hyperactivity Disorder, på svenska hyperaktivitetsstörning. Individer med ADHD kan 

vara överaktiva, ha svårt med impulskontroll och ha svårigheter med koncentrationen. 

ADD är en form av ADHD, där individen istället drömmer sig bort och undviker 

uppmärksamhet. Något som är vanligt förekommande vid dessa diagnoser är att många 

lider av depression, ångest eller ätstörningar. Vid ADHD och ADD är det vanligare att 

individen blir beroende av droger och alkohol än hos gemene man.  Besläktad med 

ADHD är EBD, vilket innebär att individen lider av socioemotionella svårigheter, vilket 

är en lindrigare form av ADHD (1177 Vårdguiden, 2018). 

 

Skollagen 

Dagens skola kan agera mot problembeteende genom det som riksdagen tagit beslut om 

i skollagen. Kapitel 5 paragraf 3 handlar om att utbildningen ska utformas på så vis att 

varje elevs trygghet säkras och att eleven får den studiero hen behöver. Om så inte är 

fallet kan rektor eller lärare enligt paragraf 6 vidta temporära och direkta åtgärder för att 

säkra elevers trygghet och studiero för att komma till rätta med elevers störande 

beteende. 

Vidare under förutsättning att elev fortsätter med ett störande beteende kan rektor enligt 

kapitel 5: 7–23 §§ besluta om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering i annan 

undervisningsgrupp, tillfällig eller permanent placering vid en annan skolenhet, 

omhändertagande av föremål och kortvarig avstängning. I det sistnämnda fallet måste 

rektor tillhandahålla undervisning på annan plats. Detta gäller i samtliga skolformer. 

Syftet med dessa åtgärder är att elev med problembeteendet ska ändra beteendet 

(Sveriges riksdag, 2018). 

 

Historik 

Individer med problembeteende har varit marginaliserade, undangömda, oönskade, 

dumförklarade och fruktade. Individer med diagnoser klumpades ihop i hem, vilket 

skapade konflikter. De har straffats med slag, fastspänningar, inlåsningar vid personals 

upplevda olydnad. De ansågs inte känna smärta, vilket legitimerade våld. Personals 

ansvar kunde gömmas bakom oskrivna regler (Grunewald, 2009).  

På 70- och 80-talen var de exkluderade från undervisning för att lära mer och inte störa 

ordningen i klassrummet (Hallerstedt, 2006). 
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Bestraffningar, våld och tvång har minskat tack vare humanismens framväxt och 

välfärdssamhällets utveckling. Ett kollektivt synsätt på samhället har ersatts av ett mer 

individbaserat. Det har lett fram till att samhället bättre ser på individen utifrån sitt sätt 

att vara. Forskningen har visat att ett annat förhållningssätt och bemötande är en 

förutsättning för att individer med diagnoser ska må bra. Forskningen har också ökat 

kring individer med diagnos, men på vissa håll ligger bemötandet inte i fas med vad 

forskningen åskådliggör (Grunewald, 2009).  

 

Bemötande  

Vid problembeteende bör pedagoger få vetskap om hur de ska göra för att kunna hjälpa 

eleven på bästa sätt (Fernell, Nylander, Kadesjö & Gillberg, 2014).  

Elever med autism trivs sämre i skolan än andra elever. De med problembeteende har 

högre frånvaro och lägre måluppfyllelse än andra elever. Frånvaron förklaras med att 

lärare inte har den kompetens som krävs för att bemöta elever med exempelvis ADHD 

och autism. Skolan har oftast goda avsikter, men lärare ges inte rätt förutsättningar för 

elever med autism. Eleverna ser sin omgivning på ett annat sätt än gemene man, och det 

sociala samspelet vilar på hur läraren närmar sig dessa elever för att skapa trygga och 

bra relationer. Det är pedagogerna som hjälper eleverna i situationer som de inte klarar 

av. Brister som pedagoger har visar sig också i hur de ska göra anpassningar i både 

lärsituationer och i hur miljön runt eleverna ska se ut. En annan aspekt som lärare inte 

har tillräcklig kompetens om är den omsorgen eleverna behöver (Gårlin, 2017). I en 

undersökning av Mooij och Smeets (2008) som gjordes i tolv skolor kom de fram till att 

det är viktigt att det finns en helhetssyn runt elever. Det har stor betydelse på vilket sätt 

pedagoger väljer, att antingen ha ett kontrollerande sätt eller ett vårdande sätt till barnet. 

För det kommer att visa sig i barnets beteende 

 

Lågaffektivt förhållningssätt 

Greenes (2016) syn på barnet ”Kids do well if they can” och Hejlskovs (2014) ”Barn 

som kan uppföra sig gör det” är grunden i det som kallas det lågaffektiva 

förhållningssättet. Det handlar om hur personal väljer att se på eleven, det vill säga 

vilken elevsyn pedagoger har. Lågaffektivt förhållningssätt innebär att pedagogerna 

alltid utgår från att eleven vill uppföra sig och har en inre drivkraft. Eleven klarar dock 

inte alltid av, att uppföra sig utifrån normen för miljön och sammanhanget är fel. 
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Pedagogen, enligt det lågaffektiva förhållningssättet, utgår ifrån att problemet ligger på 

annat än eleven. Därför ändrar pedagogen de yttre förutsättningarna för eleven. Det 

hjälper eleven att klara situationen i framtiden. Läraren tar därmed ansvar över 

problembeteendet (Hejlskov, 2014). Det är Sammanhanget som kräver för mycket av 

eleven, vilket leder till att eleven, för att klara situationen sparkar, slår, skriker, springer 

runt etcetera. Eleven försöker få kontroll över sig själv med det beteendet, när det är ett 

upplevt kaos runtomkring. För eleven är beteendet rationellt i förhållande till 

situationen. För omgivningen är det helt motsatt (Hejlskov, 2014). Det lågaffektiva 

förhållningssättet handlar om att backa undan, inte tillrättavisa och inte tillföra mer 

aggression i situationen. Efter ett utbrott försöker pedagogerna finna orsaker till 

beteendet, och därefter förändra beteendet. De tar då ansvar över elevers sätt att inte 

klara svåra situationer. I det här är förutsägbarhet och begriplig struktur grundläggande 

för eleven (Hejlskov, 2014). 

 

Förtroendefulla relationer 

Lilja (2013) menar att en annan viktig aspekt i att bemöta elever är lärarens förmåga till 

att skapa förtroendefulla relationer. Om eleven inte finner relationen förtroendefull är 

den inte det. Läraren bär huvudansvaret för att relationen ska bli varaktig och god. I den 

förtroendefulla relationen sker också lärandet. För en bestående relation ska läraren tro 

på eleven, visa god omsorg, vara äkta och vara en tydlig ledare. Äkthet innebär att 

läraren ser eleven i gruppen, pysslar om eleven, tror på elevens förmåga och genom att 

ge eleven möjligheter till att lyckas. Omsorgen och de mjuka värdena får därmed en 

plats i paritet med kunskapskraven i lärandemiljön. Det här fördjupar relationen till 

eleven.  

Just att bemöta elever på olika sätt utifrån elevs sätt att vara är en förutsättning för en 

förtroendefull relation, särskilt med elever som gör motstånd. Sättet att visa förståelse, 

att bemöta och att lyssna till vad eleven har att säga, är motivationshöjande för eleven. 

Om det är något som känns problematiskt för eleven ger den förtroendefulla relationen 

möjlighet för eleven att prata om det och finna lösningar. På så vis blir det enklare för 

eleven att koncentrera sig på skolarbete (Lilja, 2013).  

Det förtroendefulla bemötandet vilar på att varje elev utifrån sitt sätt att vara, ska få 

möjlighet att göra sitt bästa i såväl skolarbetet som i sättet att uppföra sig på. (Lilja, 

2013).  
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Elevers delaktighet  

Är pedagoger kontrollerande utan att ha en vårdande sida skapar ett beteende som redan 

är problematiskt ett än större problembeteende. Många lärare upplever att elever med 

svårigheterna är svåra att bemöta i klasser. De vet inte vad för krav som går att ställa på 

eleverna inte heller hur de ska göra när eleverna beter sig på ett sätt som de inte är vana 

vid. Dessutom behöver eleverna vara involverade i klassrummet utifrån sin egen 

kunskapsnivå, och utifrån sitt sätt att klara av klassrumssituationer (Mooij & Smeets, 

2008). 

 Elever med socioemotionella svårigheter lär sig bäst genom att förstå, bedöma och 

hantera sitt eget lärande. Genom att uppmuntra positiva beteenden lär de sig, att reglera 

sitt beteende. De blir bättre på att förstå beteendet. Eleven får därmed bättre 

självförtroende. Det är betydelsefullt att begränsa risker för stressorer och 

missförhållanden för eleverna, vilket då kan leda till att problemen minskar (Mooij & 

Smeets, 2008) 

Cho Blair et al. (2010) menar at elever mår bäst av att lyckas. Möjlighet till det ska ges 

så ofta som möjligt för att förändra ett beteende. De får då vetskap om hur de kan bete 

sig i olika sammanhang, vilket ger dem förutsättningar för att klara livet efter skolan. 

De ges då möjligheter till att känna sig behövda och delaktiga i skolan, samhället och i 

andra sociala sammanhang, något som alla behöver. 

 

Lärarens inställning till elever 

Delomolin och Harris (2011) menar att den egna inställningen till eleverna är viktig. 

Det handlar om att vara positivt inställd och att agera utifrån det som händer. I de lägena 

ska det strävas mot, att göra det så bra som möjligt, för så många som möjligt. Särskilt 

viktigt är det i situationer som innebär risk till problembeteenden. Det handlar om att 

vara lyhörd inför varje elev, eftersom de har olika förutsättningar trots gemensamma 

diagnoser. Betydelsefullt är också lärares förståelse för den enskilde eleven och de 

kognitiva färdigheter eleven besitter. Läraren ska använda sig av det i 

undervisningssituationer. De ska veta vilka instruktioner eleven klarar av att förstå, 

vilket leder till att eleven känner trygghet.  

Pedagogerna ska sträva efter att ge möjligheter till att eleverna får göra egna val i olika 

situationer, vilket leder till att eleverna får ökat självförtroende och en ökad självkänsla. 
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Det i sin tur skapar förutsättningar för att eleven ökar modet till att välja i andra 

situationer och får förståelse för olika situationer (Chowdroy & Benson, 2011).  

 

Förhållningssätt 

Dagens möjligheter med behandling, kunskap och tidig diagnostiserande ska hjälpa barn 

med adhd och autism, men samordningen kring sjukvård, skola och övriga samhället är 

bristfällig. Nyckeln är att arbeta för samverkan och långsiktighet. Resultat nås genom 

att vara samverkade, med ett gemensamt sätt att se på individen. Förståelse och kunskap 

för diagnoser i allmänhet och den enskildes problematik i synnerhet ses som centralt. 

Därför är det viktigt att ta del av individens utredning och där utgå ifrån styrkor, men 

också vara fullt medveten om elevs svårigheter, vilket är grundläggande för att förstå 

eleven och ge rätt förutsättningar (Fernell, Nylander, Kadesjö & Gillberg, 2014).  

 

Organisationen 

Skolornas sätt att ge stöd i hur lärare ska agera är därav viktig. Rätt kompetens utifrån 

de svårigheter som finns går inte nog att understrykas. En fungerande organisation är 

också det av vikt. Det gäller den fysiska organisationen i form av material, läromedel 

och IKT utrustning, men än viktigare i det psykologiska stödet i form av lärare och 

elevhälsoteam. Hela skolorganisationen och organisationen i det större sammanhanget 

tjänar på att samverka. Arbetet utifrån empiri och ett systematiskt tillvägagångsätt som 

lärare använder sig av, hjälper eleven på bästa sätt. Det forskningen kommer fram till är 

därav viktigt i arbetet med eleverna.  Samarbetet med övriga insatser som eleven har 

hjälper även det eleven (Mooij & Smeets, 2008). 

Samverkan skapar förutsättningar för, att få en helhetsbild av hur eleven upplever sin 

omgivning, men också över vilken hjälp eleven behöver, samt hur eleven har det i 

klassrummet. Att identifiera vad problemet är hjälper elev med problembeteende. Den 

handlar om att de som finns runt eleven arbetar utifrån samma värden, samt att lärarna 

använder sig av empirisk baserad undervisning. Det underlättar också för eleven, att 

pedagoger skapar goda föräldrakontakter, och får dem att arbeta utifrån samma värden 

som skolan gör. Struktur och att ha samma förhållningssätt i hem och skola synes även 

det grundläggande (Delomolin & Harris, 2011). 
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Inkludering 

Elever med autism menar att de oftast trivs bättre i små grupper och i specialklasser än 

inkluderad i vanlig klass. Denna elevgrupp trivs i lägre grad i skolan än vad övriga 

elevgrupper gör. Skolan strävar efter att ha ett inkluderande förhållningssätt, men den 

inkludering som det ofta handlar om är att elev måste anpassa sig efter klassen/miljön 

den är inkluderad i. Ofta klarar inte eleven det. Inkludering skulle ses ur ett större 

perspektiv än ur individens. Hela skolan skulle verka för att ha ett inkluderande 

förhållningssätt, och det till varje elev. Med det synsättet skulle skolan utgå ifrån varje 

elevs olikheter, vilket skulle gynna elever med problembeteende (Gårlin, 2017). 

Det handlar om att ge meningsfulla inkluderingsmöjligheter, vilket kräver mycket 

kunskap i hur skolan ska agera och vilket förhållningssätt de ska ha. Att göra eleven så 

självständig som möjligt är skolans mål och därför är det viktigt att ge mycket stöttning 

så tidigt som möjligt i elevens liv. Om det i lika hög grad görs på raster, ges eleven fler 

verktyg att använda sig av, i stökiga situationer senare i livet. De blir därav mer 

mottagliga för inkludering i skolklasser, samt i sociala miljöer. Vikten av att ge elev rätt 

uppmärksamhet har visat sig central (Delomolin & Harris, 2011). 

 

Krav, struktur och arbetsmiljö  

Rätt strukturer är grundläggande. Eleven slipper då att vara flexibel, dessutom 

motverkar det frustrationsutbrott. De behöver också hjälp med, att tolka känslor och 

affekter. Idag finns utbildningar om förhållningssätt och strategier för både föräldrar och 

pedagoger, vilket behövs eftersom kunskapen ibland saknas. Insatserna till eleven riktas 

inte bara till individen. Det är ett helhetstänk som ger individen förutsättningar för att 

slippa problembeteenden. Vuxenstödet för dessa elever är grundläggande. Anledningen 

är att få hjälp med vägledning om hur eleven ska klara vardagen. Det yttre stödet hjälper 

till att reglera individens inre, vilket leder till att upprätthålla ordningen så att inte 

beteendet går över styr (Fernell, Nylander, Kadesjö & Gillberg, 2014).  

Brosnan och Healy (2011) menar att de som är runt individen ska ha ett gemensamt 

förhållningssätt som handlar om att, vara lyhörda för att förändra såväl den fysiska 

miljön, som den sociala miljön om inte behoven som individen har uppfylls.  

Miljön ska vara anpassad för den enskilde individen, för att främja ett bra beteende. Det 

görs tillsammans genom en tydlig struktur, rätt kravnivå och förutsägbara situationer. 

Det minskar oönskade beteenden i arbetet med personer som är utagerande. 
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Positivt beteendestöd 

Cho Blair et al. (2010) har genomfört en studie där de menar att PBS positive behavior 

support, positivt beteendestöd, är en bra metod att använda för att förstärka barns 

beteende. Den syftar till att pedagogerna och annan personal, som arbetar i ett klassrum 

ska verka för att förstärka barns positiva beteende för att beteendet ska förändras. Det 

ska göras genom att ha gemensamma förhållningssätt. Framgångsfaktorer var när 

pedagoger och övrig personal verkade för att genomföra individanpassade planer utifrån 

varje barns beteenden. Målmedvetenheten hos eleverna ökade och personalen i 

undersökningen upplevde att lektionerna blev lugnare, med betydligt färre 

störningsmoment. Eleverna blev mer tillfreds med tillvaron och interagerade med lärare, 

övrig personal och elever på ett bättre sätt. Huvuddragen i PBS är att eleven bemöts på 

ett sätt där känslor och behov tas på allvar, där det förebyggande arbetet är centralt och 

där personalen diskuterar, kartlägger och utvärderar arbetet. Familjemedlemmars 

engagemang i PBS ansågs också betydelsefull för att förändra ett problembeteende hos 

eleverna. 

Chowdhury och Bensom (2011) undersökte vuxna och barn med ganska svår 

intellektuell funktionsnedsättning. De försökte att släcka/ta bort det beteendet som 

ansågs opassande genom att förstärka beteenden som är goda. Positiva förstärkningar är 

det centrala när eleven har ett beteende som anses bra. Genom att definiera förhållandet 

mellan händelser i miljön kan personal förändra oönskade beteenden. 

Strategin innefattade det situationsstyrda, vilket innebar tydliga instruktioner, klara 

strukturer, anpassningar i miljön, visuellt stöd och att ge individen valmöjligheter. 

Därefter att lära in det nya beteendet. Slutligen konsekvenstänket, som handlade om 

strategier för förstärkning, utsläckning av beteende, samt att förändra och ge rätt sorts 

respons till den med problembeteende. Undersökningen visade att genom att förstärka 

rätt beteende går det att förändra ett beteende (Chowdroy & Benson, 2011). 

 

Positivt beteendestöd genom Funktionell analys 

Brosnan och Healy (2011) gjorde en undersökning på publikationer mellan 1980 och 

2009. Studien handlade om individer med utagerande beteende mellan 3 år och 18 år. 

De kom fram till att det är framgångsrikt att utgå från en funktionell analys. Den innebär 

att det är viktigt att utgå ifrån behoven individen har. Personal lär individen alternativa 
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beteenden eller nya beteenden. De görs genom att förstärka beteenden som är 

acceptabla för både individ och omgivning. 

Beteendet ska ha samma funktion som ett problembeteende har för individen. Om 

eleven blir upprörd är målet att, individen ska uppvisa ett beteende som inte är 

utåtagerande. Inte heller något som tillskansar skada till sig själv eller till de i 

omgivningen. Beteendet blir därmed mer funktionellt för individen och omgivningen 

(Brosnan & Healy, 2011). 

 

Hantera, utvärdera och förändra 

Hejlskov & Sjölund (2018) menar att pedagogen ska kunna hantera, utvärdera och 

förändra ett problemskapande beteende hos en elev. Hantera handlar således om vad 

pedagog ska göra när kaosbeteende uppstår hos eleven. Det kan inrymma många olika 

beteenden. det kan också vara ett beteende som inte är ett kaosbeteende, men ändå 

skapar problem för eleven. Utvärdera är att ha kunskap om vad individen klarar av att 

göra och tanken på att eleven alltid gör sitt bästa. Utvärderingen görs fortlöpande 

tillsammans i arbetslaget. Viktigt är att skapa rutiner kring dessa möten. Dels vad gäller 

hur pedagogerna diskuterar med varandra om eleverna, men också att det ges tillräckligt 

med tid för att göra det. Diskussionerna ska föras utifrån arbetslagets och pedagogers 

förhållningssätt till att inte vara dominerande. Grundläggande är att se till vad 

arbetslaget och pedagogen ska göra för att förändra miljö och förhållningssätt till 

eleven. Därför är kartläggningar av elevers beteende betydelsefulla, och ger kunskap om 

vad som hände, när det hände, vilka bakomliggande faktorer som låg bakom, samt vad 

den utlösande faktorn var. Därefter förändrar pedagogerna tillsammans, miljö, 

förutsättningarna och förhållningssätt utifrån vad elevens kartläggning visade. Det blir 

ett sätt för arbetslaget att arbeta utifrån (Hejlskov & Sjölund, 2018)  

Pedagogerna och övrig personal behöver därför få tid till samtal och reflektioner för att 

förbättra samverkan, förhållningssätt och förståelse kring eleverna. Dessutom bör de 

vara utbildade i hur de ska klara av att ge eleverna rätt förutsättningar till att klara 

skolgången. Lärarnas attityder till hur de bemöter eleverna kan inte nog understrykas 

(Mooij & Smeets, 2018). 
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Syfte och frågeställningar 

Det är viktigt vid problembeteende att pedagoger får verktyg om hur de ska göra för att 

eleven ska få möjlighet till ett lärande utifrån hur eleven är (Fernell, Nylander, Kadesjö 

& Gillberg, 2014).  

Syftet var, att undersöka hur pedagogers bemötande till elever med problembeteende 

var, samt om det fanns något gemensamt förhållningssätt i hur de gjorde i bemötandet.  

Frågeställningar: 

Finns ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget/skolan? 

Hur gör personal när de bemöter elever med problembeteende? 

 

Metod 

Deltagare  

Informanterna var pedagoger vid små enheter på särskolan i små kommuner. Två av 

pedagogerna arbetade i grundsärskolan och fem i gymnasiesärskolan. Grundsärskolorna 

fanns där det fanns grundskola och gymnasiesärskolorna där det fanns gymnasieskolor. 

Grundsärskolorna innehöll elever från år ett till år nio. Gymnasiesärskolorna hade tre 

olika program plus det individuella programmet. Fem av informanterna hade minst 15 

års arbetserfarenhet inom denna elevkategori. Två av dem hade mindre än sju års 

erfarenhet. Tre av informanterna var specialpedagoger, en var speciallärare, två var 

förskolelärare och en av dem hade gått olika kurser, men hade ingen lärarlegitimation. 

Samtliga informanter hade ett övergripande ansvar eller var programansvariga över 

särskolorna. Åldersspannet i studien var mellan 40 och 64 år. Medelåldern i 

undersökningen var 55år.   

Mail (bilaga 1) skickades ut till sex rektorer i små kommuner. I mailet förklarades 

studiens syfte och om rektorn kände till någon som kunde intervjuas. Fem av rektorerna 

svarade och gav förslag på informanter, vilka rektorn först kontaktade. Den sjätte 

rektorn kontaktades ytterligare två gånger utan att rektorn återkom med varken ett ja 

eller nej till medverkan. Därefter kontaktades rektorerna ånyo och de gav förslag på 

informanter, som kontaktades. Samtliga informanter utifrån rektorernas förslag fick 

studiens syfte förklarade för sig via mail. Där informerades det om att det skulle ta ca en 

timme och de fick också de praktiska samt de etiska aspekterna förklarade för sig vid 

det tillfället. Samtliga var förberedda på kontakt och gav sitt samtycke till att medverka 

i studien (bilaga 2).  Två av deltagarna var män och fem var kvinnor.  
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Instrument 

Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie. Därför var frågor av 

reflekterande art viktiga för att respondenten verkligen skulle fundera över hur de gjorde 

i bemötandet och om det hade ett gemensamt förhållningssätt. Val av metod blev därför 

semistrukturerade intervjuer. Frågorna anpassades efter studiens syfte och 

frågeställningar. De i sin tur formulerades som en intervjuguide, vilken godkändes av 

handledaren, där följdfrågor var viktiga för syftet och frågeställningarna vilket 

Langemar (2008) utgår ifrån. 7 deltagare intervjuades och spelades in med hjälp av en 

telefon, i en för dem välkänd miljö. Urvalet styrdes utifrån att det var särskolans 

pedagoger som rektorerna ytterst valde ut. Det gjordes med tanke på att de har den 

erfarenhet som krävs för undersökningens syfte (Langemar, 2008).  

 

Procedur  

Intervjuerna genomfördes på en avskild plats på informanternas arbetsplats. De tog 

mellan 48 minuter och 64 minuter. En av informanterna intervjuades två gånger 

eftersom informanten första gången intervjuades tillsammans med en kollega, vilket 

kunde ge ett resultat som blev missvisande. Det datamaterialet ströks från 

undersökningen och den andra av informanterna medverkade därmed inte i 

undersökningen. 

Intervjun inleddes med en förklaring till vad studien handlade om och deltagarna 

informerades om de etiska aspekterna. Informanternas trygghet var viktig, därför lärde 

intervjuaren känna deltagaren genom att det ställdes allmänna frågor till deltagaren. 

Därvid ställdes de färdigformulerade frågorna till informanterna, och därtill följdfrågor 

utifrån informantens svar. Det var viktigt för att få förståelse av hur bemötandet och 

förhållningssättet var. Viktigt var att tankar och reflektioner gavs utrymme via öppna 

frågor (Langemar, 2008). 

Det fördes anteckningar under intervjun för att lägga grunden till kodningen. Efter 

intervjuerna gicks anteckningarna igenom och det gjordes inledande tankar och analyser 

av intervjun. Därefter transkriberades intervjun allt utifrån Langemar (2008). 

Intervjuerna började med frågor av generell art för att sedan ledas in på syftets kärna i 

studien. Informanterna kunde därefter reflektera och förklara vilket bemötande och 

förhållningssätt de hade till eleverna. I slutet sammanfattade intervjuaren det som hade 

sagts. Ville de kommentera något som de inte tyckte stämde, eller om de ville lägga till 
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något eller hade frågor till intervjuaren gavs möjlighet till det. Därefter tackades 

informanterna för att de hade velat intervjuas. 

I analysen användes en tematisk innehållsanalys som utgicks ifrån Langemar (2008), 

Burnhard (1991) och Graneheim och Lundman (2003) 

I tolkningen översattes texten till ny text utifrån den kontext informanten och den som 

intervjuade befann sig i. I undersökningen var författaren beroende av en förförståelse 

av vad bemötande och förhållningssätt var, men också förståelse för vem informanten 

var. Det som sades tolkades i intervjusituationen, dessutom spelade den erfarenhet, den 

kunskap, och de känslor som undersökaren hade, in i tolkningen av intervjun 

(Langemar, 2008). 

Materialet strukturerades från transkriberingen. Genom att materialet sorterades delades 

också materialet in i olika delar som tolkades var för sig, men också tillsammans. Efter 

det togs ovidkommande text bort, komprimering. Den ledde fram till att innehållet 

gjordes om till olika kategorier, vilka utgicks från syftet i uppsatsen. Därpå slogs koder 

samman som liknade varandra, varpå koderna analyserades, för att se hur resultatet 

blev. Därefter analyserades och lästes ånyo transkriberingarna igenom för att se om det 

missats någonting (Burnard, 1991). 

Därvid följde studien ett specifikt schema där fem viktiga begrepp var grunden till hur 

texten tolkades, vilka utgicks från Graneheim och Lundman (2003) och de var: 

• Meningsbärande enheter. Det innebar viktig information som svarade upp mot 

undersökningens syfte. 

• Meningskondensering. Det handlade om att göra de meningsbärande enheterna 

mer lättförståeliga och lättarbetade.  

• Kodning. Det handlade om att hitta rätt benämning till det som är 

kondenseringen, 

• Underkategori. Innebar att i koden finna de viktiga nyckelorden som hade med 

syftet att göra.  

• Huvudkategorin i undersökningen. Handlade om i vilket sammanhang 

underkategorierna hittades. 

Det kritiska förhållningssättet till denna undersökning var central. Det viktiga var texten 

och det som sades i intervjuerna (Langemar. 2008). 

Analysprocessessen har ett exempel från varje kod enligt tabell 1:  
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Tabell 1  Exempel på analysprocessessen. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori  Huvudkategori 

Ja de är ju som så att dom 

gör så bra dom kan för de 

är ju som så att de är ju 

som så att om en elev 

skriker, gapar sparkas 

eller slåss så är det ett sätt 

att få tillbaka kontrollen 

över en svår situation 

  

Det är som så att de gör så 

gott de kan utifrån deras 

sätt och om en elev 

skriker, gapar, sparkas, 

eller slåss är det ett sätt att 

få tillbaka kontrollen över 

situationen 

Elevsyn Elev gör alltid sitt 

bästa 

Elev motiverad 

Jag säger ju till 

personalen att de kanske 

måste ändra på hur de gör 

eftersom lille Pelle inte 

klarar av just det 

sammanhanget. De kan ju 

då påverka situationen 

  

Personalen måste ändra 

på hur de gör eftersom 

lille Pelle inte klarar av 

det sammanhanget. De 

kan då påverka  

Ansvar  Personal Påverka 

Förändring 

Personal tar 

ansvar 

Det handlar om att iaktta 

och känna in vad eleverna 

klarar att göra för oss 

  

Det handlar om att iaktta 

och göra något som 

eleven klarar av att göra 

Krav Förståelse  

Iaktta elev 

Känna elev  

Jag tycker att det är 

viktigt att de vet vad dom 

ska göra därför vill vi ha 

en bra struktur där dom 

vet vad dom ska göra å då 

kan dom också klara att 

göra egna val 

viktigt att de vet vad de 

ska göra. bra struktur. 

Klarar då att göra egna 

val 

Autono

mi 

Struktur 

Egna val 

Bestämma själv 

Förutsägbarhet 

Vi arbetar ju för att vara 

samsynta när vi bemöter 

eleverna. Det är viktigt 

för att vi ska ha en bra 

organisation runt 

eleverna. Då kan vi också 

sätta gränserna som de 

kan förstå 

Man ska vara samsynta i 

bemötandet för att ha en 

bra organisation. De 

förstår gränserna 

Strategi  Samsyn och 

Struktur 

Gemensamma 

strategier 

Vi har satsat på en god 

planering å reflektionstid 

som vi har sett är 

jätteviktig för oss då 

känner vi också att vi kan 

hjälpa på bästa sätt eleven 

å förbättra 

God planerings och 

reflektionstid, jätteviktigt. 

hjälper eleven på bästa 

sätt och göra förbättringar 

Utvärde

ra  

Reflektion 

planering  

Diskussioner 

viktigt  



 

 

 

16 

Etik  

Uppsatsen svarade upp mot de etiska riktlinjerna Ansvaret för att det efterlevdes låg på 

författaren. De etiska grundprinciperna efterföljdes i uppsatsen. Vetenskapsrådet (2002) 

framhåller fyra etiska grundkrav som centrala att utgå ifrån och dessa efterföljdes i 

studien. Informanterna fick information om vad undersökningen skulle handla om. De 

kunde avsluta undersökningen närhelst de ville. Allt enligt vad informationskravet 

säger. Informanterna fick utifrån vad samtyckeskravet handlar om, skriftlig information 

om vad studien skulle handla om. Dessutom skrev deltagarna under ett papper (bilaga 2) 

för att förtydliga deltagandet. Deltagarna gavs full sekretess, vilket innebar att forskaren 

allena hade rätten till uppgifterna utifrån konfidentialitetskravet. Allt som samlades in i 

undersökningen användes enbart till dess syfte, det utifrån nyttjandekravet. 

 
Resultat 
Studien genomfördes för att visa på vilket sätt pedagoger och personal bemötte elever i 

särskolor med problemskapande beteende, samt vilket förhållningssätt de hade. Det 

fanns olika sätt att se på hur de gjorde i arbetslagen. Den tematiska analysen visade att 

det fanns olika teman i bemötandet och i förhållningssättet till eleverna. Varje tema 

hade tre till fyra kategorier. Nedan presenteras en tabell (tabell 2) med teman, kategorier 

och underkategorier. Efter det förklaras tabell 2 utifrån de olika teman.  
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Tabell 2.  Identifierade teman, kategorier, underkategorier 

Tema  Kategori  Underkategori 

Elevsyn   Pedagoger tycker  Elev upplevs motiverad  

  att elev kan och vill Elev upplevs göra sitt bästa  

    Personal vill påverka 

  

  Lära känna elev  Förståelse  

    Iaktta  

    Relation 

 

Personal fokuserar på  Eleven upplevs som problemet  

  problem hos eleven Elev upplevs störa med beteendet   

Elev upplevs omotiverad 

______________________________________________________________________________________________ 

Ansvar  Personal tar ansvar Inte barnets fel  

    Beteendet beror på känslan 

    Personal kan påverka  

    Förändring  

 

Elev ansvarig  Bestraffning 

  Orolig elev.  

Elev accepterar ej personal  

______________________________________________________________________________________________ 

Krav  Rätt krav  Analysera kunskap  

    Analysera socialt samspel   

 

  För höga krav  Frustration  

    Ilska  

    Problemskapande beteende 

______________________________________________________________________________________________  

Autonomi   Förutsägbarhet   Struktur  

    Fått det förklarat 

    Relation  

    Egna val 

 

  Eleven visar hur hen Förståelse  

  vill ha det.  Stolthet  

    Utveckling 

    kunskap om sig själv 

______________________________________________________________________________________________ 

Strategi  Gemensamma strategier  En strategi  

  för alla.  Samsyn  

Struktur  

    Tydlighet 

    Resultat 

   

  Måste ha flera  Elever för olika 

  strategier  Individuella strategier 

    Situationsstyrt 

 

Inga gemensamma  Osäkerhet hos elev och personal 

strategier   Otydligt  

______________________________________________________________________________________________ 

Utvärdering  Diskussioner centralt Samsyn  

    Reflektion  

    Planering  

 

  Diskussioner viktiga Letar strategi 

  men det funkar inte oenighet.  

 

  Brist på diskussioner Osäkerhet. 

    Olika arbetssätt.  

    Oenighet.  

______________________________________________________________________________________________ 
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Teman  
Teman utkristalliserade sig som Elevsyn, Ansvar, Krav, Autonomi, Strategi och 

Utvärdering. De i sin tur hade två till tre kategorier som förklaras under teman i 

resultatet. 

 

Elevsyn  

Temat elevsyn hos pedagogerna handlade om hur pedagogerna ser på eleverna. I 

intervjuerna menade några av pedagogerna att eleverna ville göra sitt bästa. De andra 

menade att eleverna ville skapa oordning och störa. Det framkom också att några av 

pedagogerna bara fokuserade på problemet. Temat bestod av två kategorier: Pedagoger 

tycker att elev kan och vill, Lära känna elev, samt Personal fokuserar på problem hos 

eleven. 

 
Pedagoger tycker att elev kan och vill 

Några av informanterna menade att eleven alltid gör sitt bästa utifrån sina 

förutsättningar. Hen ville göra rätt. De uppfattade elev som motiverad. De här 

pedagogerna menade också att när de såg eleven på det sättet kunde de också påverka 

elevers beteende. Det eftersom eleverna hela tiden strävade efter att göra rätt. Deltagare 

1 beskrev det på följande sätt: 

Ja de gör ju så bra dom kan för det är ju som så att om en elev gapar, 

sparkas eller slåss så är det ett sätt för dom att få tillbaka kontrollen över 

en svår situation  

 
Lära känna elev 

Informanterna ansåg att ha en bra relation till eleverna var mycket viktigt för att de 

skulle kunna känna in, iaktta och få förståelse för eleven. Det för att pedagogerna skulle 

veta vad eleverna klarade av att göra, vilket deltagare 2 förklarade på följande sätt: 

Det handlar om att iaktta och känna in vad eleverna klarar av att göra för 

oss. Vi måste ju känna eleverna ordentligt. 

 
Personal fokuserar på problem hos eleven. 

Några av informanterna upplevde att eleverna ville störa ordningen och att de därför 

uppvisade ett problembeteende. Problemet var eleven och inte på sättet som arbetslaget 

gjorde. Det upplevde att det inte hjälpte vad de än gjorde. Eleven ville ändå störa 

ordningen, trots att pedagogerna enligt dem själva gjorde så att eleverna inte skulle 

uppvisa ett problembeteende. De menade att det berodde på att eleven inte hade 
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motivation till att vilja lära. Eleven upplevdes ohyfsad och ville bråka, vilket deltagare 3 

beskrev:  

Eleven gör det för att jäklas, jag menar att vi vet ju att hon säger det här 

till läraren för att hon ska bli arg och hon vill ju bara störa läraren och 

om man säger till henne blir hon ännu mer provocerande och vägrar göra 

det jag tar fram till henne.  

 

Ansvar 

Temat ansvar handlade om vems ansvar det var när det uppstod problemskapande 

beteende. Några informanter menade att personal kunde påverka om de tog ansvar när 

elev var i affekt. Medan någon av pedagogerna menade att ansvaret låg på eleverna. 

kategorierna som kom fram var Personal tar ansvar och Elev ansvarig. 

 
Personal tar ansvar 

Handlade om att pedagogerna tog ansvar för ett problembeteende genom att se sin del i 

det hela. Några menade då att de kunde påverka situationen och utifrån det förändra 

elevs beteende i framtiden. Beteendet berodde på vilken känsla situationen gav. Det var 

inte barnets fel om hen blev arg, för det var omständigheterna runt som det handlade 

om. Deltagare 1 beskrev en situation på följande sätt: 

Jag säger ju till personalen att de kanske måste ändra på hur de gör 

eftersom lille Pelle inte klarar av just det sammanhanget. De kan ju då 

påverka. 

 
Elev ansvarig 

Handlade om att eleverna fick ansvar över beteendet. Det handlade om att 

bestraffningar på något sätt skapade oro hos eleven. Någon av informanterna menade att 

om elev inte accepterade personal berodde det på eleven. En av pedagogerna berättade 

att, om de inte kunde bete sig på ett bra sätt fick eleven gå ut ur klassrummet. Deltagare 

7 förtäljde att, elev blev borttagen från gruppen för att: 

Han bli väldigt arg och då tar vi in honom i ett annat rum och låser 

dörren för att han ska lugna sig, men vi ser honom för det är ju fönster 

där.  

Krav 

Temat krav handlade om vilka krav som informanterna kunde ställa på eleverna. 

Pedagogerna menade att mycket handlade om att ställa rätt krav. Rätt krav var 
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individuellt anpassat. Mycket handlade också om att de lärde känna eleverna. 

Kategorierna som framkom var: Rätt krav och För höga krav. 

 
Rätt krav  

Samtliga pedagoger hävdade att rätt krav är en förutsättning för elevens välbefinnande. 

Därför menade några av informanterna att kunna analysera den kunskapsmässiga biten 

som viktigt. Dessutom att ha kunskap om och att kunna analysera elevens sociala 

förutsättningar som grundläggande, vilket deltagare 5 menade på följande sätt: 

Man får se till att dom klarar saker för ibland har det kanske hänt nåt 

eller så och jag tror det är viktigt att individanpassa kraven för att hitta 

det som eleven klara av att göra just nu. 

 
För höga krav 

Pedagogerna hävdade att för höga krav för eleven var problematiskt. Dock kunde det 

vara svårt att veta vad som var ett för högt krav. Några av informanterna berättade om 

problembeteenden som kunde kopplas till för höga krav som exempelvis deltagare 5 

beskrev: 

Det fanns ju inget speciellt samband till att han blev så arg, mer än att de 

va i den klassen som han samläste med andra som det hände och dom han 

kom i konflikt men dom gjorde ju inget konstigt. 

Eller deltagare 7 på följande sätt: 

Han springer runt när det är samling även om vi säger till honom att han 

måste sitta still. Det är ju frustrerande för dom andra. 

 

Autonomi  

Behandlade huruvida eleven vet vad hen skulle göra, att hen hade självkontroll och att 

hen kände att hen kunde och klarade av att göra val. Pedagogerna förklarade vikten av 

struktur och att elever fick saker och ting förklarade för sig, men det fanns också 

informanter som sade att elev inte kunde förstå sig på sig själv. Kategorierna som visade 

sig var: Förutsägbarhet och Elev visar hur hen vill ha det. 

 
Förutsägbarhet 

Någon av deltagarna hävdade att relationen till eleven var viktig för annars fick inte 

pedagogerna med sig eleverna i sina planeringar. Några av pedagogerna menade att 

struktur och förklaringar till eleverna var centralt. Mycket för att de skulle kunna förstå 
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vad de skulle göra, och dessutom kunna göra egna val utifrån sitt sätt att klara av att 

göra det på. Det var också viktigt för att kunna bete sig på ett sätt som omgivningen 

fann ok. Deltagare 6 beskrev det: 

Jag tycker ju att det är viktigt att de vet vad dom ska göra, därför vill vi ju 

ha en bra struktur, där dom vet vad dom ska göra och då kan dom ju 

också klara att göra egna val. 

 
Elev visar hur hen vill ha det 

Några av informanterna ansåg att elevers egen förståelse över sig själv var viktigt. Det 

skapade en stolthet. Deltagare 4 menade att det blev en klar utveckling för elev när hen 

kunde beskriva det själv, detta genom följande kommentar 

När vi fick honom att själv visa vad han själv ville, och verkligen få honom 

till detta, då har vi märkt att det har ändrat sig katastrofalt ja till det 

bättre alltså. 

 

Strategi 

Temat strategi handlade om huruvida pedagogerna hade gemensamma metoder i 

bemötandet till eleverna. Dessutom handlade det om, ifall de upplevde att de behövde 

fler strategier i bemötandet. Pedagogerna menade att det var bra med gemensamma 

strategier. Dock fann några det svårt att ha det. Någon av informanterna menade att det 

gick att ha en och samma strategi till alla elever i bemötandet. Andra informanter 

menade att de var tvungna till, att ha flera olika strategier för, att bemöta eleverna, i 

annat fall fungerade det inte. Kategorierna som framkom var Gemensamma strategier 

för alla, Måste ha flera strategier och Inga gemensamma strategier. 

 
Gemensamma strategier för alla 

Några av informanterna menade att gemensamma strategier gav en samsyn kring 

eleverna, vilket skapade struktur och tydlighet för eleverna i bemötandet. De 

pedagogerna menade också att det gick att använda sig av en strategi för alla elever. 

Alla visste då vad som gällde och det var enklare att arbeta tillsammans. Två av 

pedagogerna tyckte att gemensamma strategier i bemötande gav en bättre organisation 

runt eleverna, vilket deltagare 6 uttryckte:  

Vi arbetar för att vara samsynta när vi bemöter eleverna. Det är viktigt för 

att vi ska ha en bra organisation runt eleverna. Då kan vi också sätta 

gränser som dom förstår. 
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Måste ha flera strategier 

Några av pedagogerna menade att det krävdes flera strategier för att klara att bemöta 

samtliga elever. De hävdade att eleverna var för olika. Någon av deltagarna tyckte att de 

planerade förhållningssätt utifrån varje elev och det mesta var situationsstyrt i 

bemötandet.  Deltagare 2 sade: 

Man måste ju kunna läsa av eleven och då om man märker idag är ingen 

bra dag och då göra något annat. Så ett gemensamt sätt kan ju vara 

problematiskt att ha.   

 
Inga gemensamma strategier 

Några av informanterna hävdade att de arbetade på olika sätt i arbetslaget. två av dem 

kunde inte komma på något specifikt de gjorde som ledde till att elever inte förbättrade 

ett beteende. Vidare hävdade de att det skapade otydlighet för eleverna och personalen. 

Deltagare 7 tyckte det skapade oro bland elever och personal att inte veta hur personal 

skulle göra vid problembeteende med följande kommentar. 

Det känns som om vi jobbar på olika sätt, och när elev blir arg kan även 

personal bli arg och det känns inte bra, och det skapar oro hos alla som 

är där. 

Dessutom upplevde de att eleverna var bråkiga och inte ville ägna sig åt skolarbete. De 

tog lång tid för eleverna att göra det som pedagogerna ville. Några av deltagarna 

menade att de arbetade med att inkludera särskoleelever i klasser på grundskolan, men 

det funkade mindre bra, för eleverna blev oftare arga ute i klasserna. Pedagogerna visste 

inte varför. De menade att de tyckte att eleverna borde klara det för att de hade gjort bra 

anpassningar. Informanterna menade att inkludering var viktigt i de skolorna, men de 

visste inte varför det var viktigt.   

 
Utvärdering 

Temat handlade om pedagogers syn på utvärdering i arbetslaget och om de fungerade 

som det skulle. Alla tyckte det var viktigt att diskutera och utvärdera det som hände. 

Dock menade några att det inte fungerade runt eleverna trots att de diskuterade och 

utvärderade. Några ansåg att reflektion och planering var centralt. Någon bedömde att 

de inte diskuterade på ett sätt där alla var involverade. Utifrån det, utkristalliserade det 

sig tre teman, Diskussioner centralt, Diskussioner viktiga men det funkar inte och Brist 

på diskussioner. 
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Diskussioner centralt 

Informanterna hävdade att diskussioner var viktigt. Några av deltagarna ansåg att det 

var av vikt med diskussioner och utvärderingar för att få en samsyn. De tyckte dessutom 

att det bidrog till en bättre arbetsmiljö för eleverna och pedagogerna. Några av 

informanterna ansåg därtill att planering och reflektion var centralt för arbetet med 

elever med problemskapande beteende. Det för att beteendet blev bättre med det sättet, 

vilket deltagare 4 beskrev: 

Vi har satsat på en god planerings- och reflektionstid, som vi har sett är 

jätteviktig för oss. Då känner vi också att vi kan hjälpa eleven på bästa 

sätt och förbättra beteendet 

. 

Diskussioner viktiga men det funkar inte  

Några av deltagarna hävdade att de diskuterar problemen i arbetslaget, men eleverna 

gjorde inte som pedagogerna ville ändå. Det skapade känslor hos personal av att de inte 

räcka till.  Några av informanterna menade att de inte var helt överens över hur de 

skulle göra. Andra informanter letade efter strategier för hur de skulle göra i vissa 

situationer, men eleverna blev arga ändå. Vilket förklarades av deltagare 3 genom att: 

Vi sitter och pratar på våra möten om det som händer, men det är ju svårt, 

för när vi gjort en förändring och eleven ändå fortsätter att jäklas. Vad 

ska vi då göra liksom.  

Brist på diskussioner 

En av informanterna menade att de utvärderade för sällan. Dessutom om de utvärderade, 

var inte alla en del av utvärderingen. De upplevde att det skapade osäkerhet bland både 

personal och elever. Vidare sade en informant att de behövde diskutera för att bli bättre. 

Informanten menade också att en av pedagogerna kunde bestämma hur de skulle göra 

utan de andras vetskap. Informanten menade att det aldrig blev bra vid de tillfällena. 

Eleverna visste aldrig vad som skulle hända, eftersom personalen inte visste det heller.  

 

Diskussion   
Studien visade att pedagoger och personal gjorde på olika sätt i bemötandet och i det 

gemensamma förhållningssättet till elever med problembeteende. Det berodde på att de 

gjorde på olika sätt i det som blev studiens teman: Elevsyn, Strategi, Krav, Ansvar, 

Utvärdering och Autonomi.  



 

 

 

24 

Tema Elevsyn hade tre kategorier, vilka var: Pedagoger tycker att elev kan och vill, 

Lära känna elev och personal fokuserar på problem hos eleven. Det hade betydelse på 

vilket sätt personal såg på eleven för att kunna hjälpa elev på bästa sätt.  

Tema Ansvar hade två kategorier, vilka var: Personal tar ansvar och Elev ansvarig. Det 

hade betydelse på vem som tog ansvaret för beteendet.  

Tema Krav hade två kategorier, vilka var: Rätt krav och För höga krav. Det hade 

betydelse vilka krav som ställdes på eleverna.      

Tema Autonomi hade två kategorier, vilka var: Förutsägbarhet, och Elev visa hur hen 

vill ha det. Det hade betydelse i vilken grad eleverna fick förutsättningar för autonomi. 

Tema Strategi hade tre kategorier, vilka var: Gemensamma strategier, måste ha flera 

strategier och Inga gemensamma strategier. Det hade betydelse på vilket sätt personal 

gjorde vad gäller strategier. 

Tema Utvärdering hade tre kategorier, vilka var: Diskussioner centralt, Diskussioner 

viktiga men det funkar inte och Brist på diskussioner. Det hade betydelse på vilket sätt 

utvärdering gjordes.  

 

Bemötande och gemensamt förhållningssätt 

I bemötandet är det viktigt att pedagogerna arbetar för att skapa goda och 

förtroendefulla relationer med eleverna (Lilja, 2013). I relationen får personalen 

förståelse för eleven och ser till styrkor hos eleven. I relationen skapas också 

tryggheten. Ur tryggheten vågar eleven berätta för pedagogen vad som är problem, 

vilket leder till snabbare lösningar. Eleven kan då fokusera på rätt sak (Lilja, 2013).  

Informanterna ansåg att goda relationer är en förutsättning för att lära känna, få 

förståelse och ge eleverna en grundtrygghet. När det gjordes var det lättare att bemöta 

eleverna på ett bra sätt. Gårlin (2017) menar att eftersom elever med autism ser 

omgivningen på ett annorlunda sätt, måste läraren veta hur hen ska göra för att skapa 

bra relationer och förutsättningar för eleven.  

Fernell et al. (2014) menar att med ett gemensamt och samverkande förhållningssätt till 

eleven skapas resultat. Därför ska organisation såväl i den fysiska miljön som i det 

psykologiska arbetssättet i arbetet samverka. Organisationen ska sträva efter att skapa 

rätt förutsättningar för lärarna (Mooij & Smeets, 2008). Därför är helhetsbilden över 

eleven central för att skapa det för eleven. Därav ska alla runt eleven arbeta för att 

identifiera problemen utifrån ett helhetstänk, utifrån samma värden och utifrån 
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gemensamma förhållningssätt. Detta är grundläggande för att eleverna ska få de 

förutsättningar som undviker problembeteende, som i sin tur leder till att fokus hamnar 

på skolarbetet för eleven (Delomolin & Harris, 2011). 

 

Elevsyn 

Mooij och Smeets (2008) hävdar att vara positivt inställd till eleverna är viktigt för att 

ge eleverna ett bra bemötande. Dessutom enligt Greenes (2016) syn på barnet ”Kids do 

well if they can” Har det lågaffektiva synsättet växt fram som handlar om hur pedagoger 

väljer att bemöta elever. Utifrån det anser Hejlskov (2014) att elever gör rätt om de kan, 

eller om de får rätt förutsättningar. Det handlar om att pedagogerna ska ha en elevsyn 

som handlar om att eleven är motiverad och alltid gör sitt bästa. De kan med det 

synsättet påverka problematiska situationer, eftersom de vet att eleven gör sitt yttersta i 

den uppkomna situationen.  

I studien visade det sig att pedagogerna hade olika elevsyn. Några av informanterna 

menade att eleverna gör sitt bästa och är motiverade. De andra informanterna menade 

att elever gick in för att störa ordningen i klassrummen. Problemet för dem låg på 

eleven. De menade att de gjorde tillräckligt för att eleverna skulle ha ett bra beteende, 

vilket kunde innebära att problembeteende uppstod. De som tyckte att eleven gjorde sitt 

bästa utifrån sammanhanget upplevde att de kunde påverka eleverna och förändra 

förutsättningarna för eleven.  

 

Ansvar 

Lilja (2013) menar att varje elev oavsett vilket beteende de har ska få rätt förutsättningar 

för att klara sitt skolarbete, och det ligger under skolans ansvar att det efterlevs. 

Delmolin och Harris (2011) hävdar att personal måste vara lyhörd och ta ansvar inför 

varje elev. Hejlskov (2014) anser att, när lärare och skolan tar ansvar för 

problembeteende i skolan kan de också påverka ett beteende. De tar ansvar över 

situationer som eleven inte klarar av. Lägger de över skulden på eleven måste eleven 

själv finna lösningar på sådant de inte har förmåga att klara av. Studien visade att några 

informanter ansåg att ansvaret låg på pedagoger och skolan. De tyckte att de kunde 

påverka och hjälpa elever med att förändra ett beteende. Skollagen (2018) anser att 

ansvaret ligger på både elever och skolan. Elever som inte klarar av att bete sig enligt 

det sätt skolan vill kan bli omplacerade och avstängda av rektor. Några av 
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informanterna hade den synen. De ansåg att om en elev inte kunde uppföra sig kunde de 

använda sig av bestraffningar. Det ledde dock till oro bland samtliga elever. I det fallet 

var det eleven som var ansvarig för beteendet. Det ledde till att eleven kunde få ett 

problembeteende 

 

Krav 

Gårlin (2017) anser att det finns brister i hur pedagoger gör anpassningar i bemötandet 

med problembeteende, samt i hur miljön ska se ut för dessa elever, vilket leder till att de 

inte vet vilka krav eleven klarar. Mooij och Smeets (2008) menar att en del lärare 

upplever att de inte vet vilka krav de kan ställa på eleven. I studien visade det sig att 

pedagogerna tyckte att rätt krav var viktigt för att eleven skulle förstå vad den skulle 

göra. Därför var det viktigt att ha förståelse för eleverna och analysera vad de kunde i 

både lärsituationer och i det sociala sammanhanget. I något av fallen berättade 

informanterna att eleverna kunde bli frustrerade och ilskna, vilket kunde kopplas till för 

högt ställt krav från personal i det sociala sammanhanget.  

Delomolin och Harris (2011) menar att i den kontexten ska personal ha rätt 

uppmärksamhet och krav till eleven. Brosnan och Healy (2011) hävdar att lagom stora 

utmaningar för eleven leder till ett lugnare beteende. Det krävs därav att pedagoger är 

lyhörda och har vetskap om elevens kunskap och förmåga i det sociala sammanhanget. 

För höga krav leder till frustration och ilska. Pedagogerna ska analysera hur, när och 

varför elever inte klarar ett krav. Därför är det bästa att strunta i det som inte fungerar. 

Att utgå från det som fungerar, det vill säga rätt krav, är det centrala för varje individ 

med ett problemskapande beteende (Hejlskov, 2014). Läraren måste därmed få eleverna 

själva att förstå, att alla elever behöver olika krav för att kunna fungera som bäst. 

Dessutom leder tron på elevernas förmåga tillsammans med rätt krav till att eleven ges 

möjlighet till att lyckas (Lilja, 2013).  

 

Autonomi 

Eleverna mår bäst av att lyckas i så hög grad som möjligt, vilket ökar chansen till att 

problembeteenden ska försvinna. När eleven lyckas är det enklare att förändra ett 

beteende. De får då vetskap om hur de kan bete sig i olika situationer. Vid svåra 

situationer hjälper det om eleven förstår vad hen ska göra, därför är struktur runt eleven 

viktig för att få den förståelsen (Cho Blair, Fox & Lentini, 2010).  
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I denna studie visade det sig, att några informanter ansåg att eleverna var tvungna att 

veta vad som skulle göras. Förutsägbarhet och struktur ansåg de som centralt för 

eleverna. Likaså var elevernas självbestämmande av vikt. De kunde då uttrycka vad de 

ville. Deras hantering av och förståelse för svåra situationer förbättrades. Dessutom 

kände de stolthet över det och vann ny kunskap om sig själv. Elevernas autonomi 

påskyndade utvecklingen för eleverna, samt gav dem en större självkänsla och ett större 

självförtroende. Mooij och Smeets (2008) anser att elever med problembeteende lär sig 

bäst genom att förstå, bedöma och hantera beteendet. De blir bättre på att reglera 

beteendet, vilket leder till ett stärkt självförtroende. Hejlskov (2014) hävdar att elevens 

autonomi leder till att eleven får ökad förståelse för hur hen ska klara svåra situationer 

på ett enklare sätt. Dessutom finner eleven det mer meningsfullt när hen förstår vad som 

ska göras. När livet är förutsägbart för eleven finner eleven ett lugn och 

problembeteenden blir mindre frekvent förekommande.  

 

Gemensamma strategier  

Fernell et al, (2014) menar att det är viktigt att ha en gemensam förståelse för individer 

med problembeteende och där utgå från styrkor, men också vara medveten om elevens 

svårigheter, för att eleverna ska få de förutsättningar de behöver. Hejlskov och Sjölund 

(2018) menar att det gemensamma förhållningssättet ska utgå ifrån att pedagogerna inte 

är dominerande. Brosnan och Healy (2011) anser att ha gemensamma strategier som 

utgår ifrån individen är grundläggande. Vidare hävdar de att det ska ske genom positiv 

förstärkning av ett accepterat beteende. Det ska leda till att eleven får förutsättningar för 

ett ändrat beteende, men som ska fylla samma funktion som ett problembeteende gör för 

eleven. Cho Blair, Fox och Lentini (2010) hävdar likaledes att pedagoger och personal 

gemensamt utifrån varje elevs beteende ska individanpassa för eleverna. Det genom att 

gemensamt förstärka beteenden som är positiva. När de har gjort på det viset upplevde 

de att eleverna interagerade mer med varandra och med pedagogerna.  

I några av informanternas arbetslag tillämpades gemensamma strategier, vilket de 

upplevde satte upp tydliga strukturer för eleverna, samt att de kunde visa upp en samsyn 

kring hur de skulle göra. Det skapade tydlighet för eleverna. Eleverna kunde fokusera 

på skolarbetet och inte på att de skulle skapa en egen ordning som ledde till 

problembeteende. Några andra av informanterna hävdade att de var tvungna att ta till 

flera strategier, för att eleverna var alldeles för olika, och de tyckte att allt som hände 
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var situationsstyrt. Det fanns en tredje grupp. De hade inga genomtänkta strategier. De 

arbetade på olika sätt i arbetslaget vilket skapade oro både bland personal och bland 

eleverna. De upplevde att eleverna var bråkiga.  

Gårlin (2017) menar att ett inkluderande förhållningssätt är bra för eleven om det görs 

genomgående på hela skolan. Det handlar inte om att eleven ska lägga sin kraft på att 

passa in utan det ligger på skolan att vara inkluderande. Några informanter arbetade 

med att inkludera elever i klass på grundskola, men det fungerade mindre bra. Eleverna 

blev oftare arga i den miljön än i särskolemiljön. Pedagogerna förstod inte varför elever 

fick det beteendet. Brosnan och Healy (2011) anser att det krävs mycket kunskap för 

skolans personal för att kunna ge eleverna de inkluderingsmöjligheterna som innebär att 

hela skolan är inkluderande i sitt förhållningssätt. Fernell et al. (2014) menar att 

pedagogerna många gånger saknar vetskap om hur de ska förhålla sig till dessa elever, 

men det finns utbildningar pedagoger vad gäller strategier och förhållningssätt som i 

slutändan skulle gagna eleverna.   

 

Utvärdering 

Det krävs att förstå eleverna för att flexibiliteten hos dem är begränsad. Grundläggande 

är att pedagogerna ger tydlig struktur, rätt krav och rätt stöd. Är det yttre stödet på rätt 

nivå för eleven leder det till ett lugnt inre, vilket skapar ett acceptabelt beteende. I det är 

diskussioner viktiga (Fernell, Nylander, Kadesjö & Gillberg, 2014). Stödet ska utgå 

ifrån att varje elev gör sitt bästa utifrån miljön den är en del av. Pedagogerna ska veta 

hur de ska göra vid problembeteende. Det är då av vikt att utvärderingen sker 

fortlöpande bland samtlig personal runt eleven (Hejlskov & Sjölund, 2018). 

Några av informanterna menade att de hade diskussioner fortlöpande där alla var 

delaktiga. De upplevde att det var centralt för att kunna ge eleverna rätt hjälp. Det fanns 

också deltagare som menade att vid deras arbetslag var inte alla med rent fysiskt. Några 

av deltagarna hade utvärderingar där lösningar diskuterades, men där inga förbättringar 

vad gäller beteendet skedde. 

Vid utvärdering är det viktigt att komma fram till hållbara förändringar. Därför ska 

grundläggande kartläggningar om beteendet göras. Det utifrån när, var, hur och varför 

det hände, men också vilka bakomliggande faktorer som kunnat påverka beteendet. 

Således är det kartläggningen som ligger till grund för förändring. Viktigt är att förstå 

att det är personalen som ska göra rätt anpassningar för att förändra beteendet och inte 
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eleven. Det är förändringarna i sig som ska skapa ett accepterat beteende (Hejlskov & 

Sjölund, 2018). Individens behov ska sättas i centrum. Därför är personalens vilja och 

kunskap om eleverna tillsammans med vilket förhållningssätt de ska ha grundläggande. 

Med tanke på det kan de förändra förutsättningar för eleven som leder till förändrade 

beteenden. Det göres genom att diskutera och kartlägga elevernas beteenden (Brosnan 

& Healy, 2011).  

Några av informanterna diskuterade problembeteende hos eleverna, men eleverna 

fortsatte med beteendet. Det skapade frustration bland arbetslaget och en känsla av att 

inte räcka till. Andra informanter tyckte att det viktigaste var diskussionerna, samt 

planeringen runt eleverna. Dessutom att få den tid som krävs till reflektion utifrån 

diskussionerna och planeringen ledde till förutsättningar till att förändra 

problembeteenden. Den utvärderingen förbättrade också samsynen på eleverna, vilket 

upplevdes ge en bättre arbetsmiljö för både elever och pedagoger. Mooij och Smeets 

(2008) hävdar att reflektion och samtal runt eleven är centralt för samsyn, 

förhållningssätt och förståelse till eleverna. Det skapar ett hållbart arbetssätt. Det ska 

förhoppningsvis leda till att personal har rätt attityder vad gäller förhållningssättet.. 

 

Slutsats bemötande och gemensamt förhållningssätt 

Studien visade att det gjordes på olika sätt inom arbetslagen vad gäller bemötandet till 

eleverna. Dessutom fanns inte ett gemensamt förhållningssätt i en del av de olika 

arbetslagen. I enlighet med tidigare nämnd forskning visade denna studie att arbetslagen 

bör ha en elevsyn, ta ansvar för beteendet, ge eleverna rätt krav, ge eleverna 

förutsättningar för autonomi i bemötandet till eleverna. Dessutom bör de ha 

gemensamma strategier och fortlöpande utvärderingar i sitt gemensamma 

förhållningssätt. Där är reflektioner och diskussioner grundläggande för att kunna 

förändra problembeteende. Det visade sig att det fanns arbetslag där detta inte utfördes. 

Studien visade att i de fall verksamheten fungerade som bäst hade arbetslagen både ett 

bemötande utifrån det undersökningen visade, samt ett gemensamt förhållningsätt till 

problemskapande beteende i fokus hela tiden.  

 

Praktiska implikationer 

Studiens syfte visade på stor olikhet både i det gemensamma förhållningssättet och i hur 

de bemötte elever med problembeteende. Dessutom visade studien att flera av 
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arbetslagen hade brister i det. Arbetslagen skulle kunna ha nytta av att fördjupa sig i 

vilken elevsyn de har, vilka krav de kan ställa, vem som tar ansvar vid 

problembeteenden, i att utvärdera och i vilken grad de arbetar för att eleverna ska ges 

förutsättning för autonomi. Det skulle kunna leda till att arbetslagen fick rutiner i hur de 

skulle kunna bemöta problembeteende på samma sätt varje gång. Det skulle skapa en 

tydlighet för både arbetslagen och eleverna.  

 

Metoddiskussion 

Det fanns mycket som kunde påverka validiteten i denna kvalitativa studie. Det första 

var att hålla sig till det som sades i intervjusituationen. Det var informanternas uttalande 

som var i fokus, vilket medförde att det som sades också avsågs att tolkas så distinkt det 

gick, vilket Langemar (2008) anser som viktigt. Tveksamheter sorterades bort. 

Materialet transkriberades flera gånger och koder gjordes om ett flertal gånger för att 

besvara syftet. Dock kunde saker och ting förbises i det som skulle kunna ha 

analyserats, det beroende på vad intervjuaren lyssnade till i intervjuerna. Intervjun 

startades med frågor av generaliserande art, vilket ledde till en trygghet hos 

informanterna. Därefter ställdes frågorna ur ett öppet perspektiv för att ledas in på 

följdfrågor till informanten. Det innebar att intervjuerna tog lite olika riktningar, men 

intervjuaren var noggrann i sitt syfte under intervjuerna.  

Att analysen var latent var viktigt, eftersom det som sades kunde tolkas felaktigt 

(Graneheim och Lundman, 2003). Det var endast en författare som analyserade 

intervjuerna i denna studie, vilket både Langemar (2008) och Burnard (1991) menar 

försvagar validiteten.  

I studien var det viktigt att skapa en förtroendefull relation, vilket kan vara en svårighet. 

Intervjuaren strävade efter att vara lyhörd som Langemar (2008) menar viktigt.  

Risker fanns för att informanten inte vågade besvara frågorna som de egentligen var, 

särskilt när det gällde känsliga frågor som hur de gjorde i bemötandet med elever. I de 

lägena var det viktigt att förtydliga hur författaren hanterade konfidentialitetskravet i 

studien. Varje samtal och intervju var dessutom satt i ett sammanhang där intervjuaren 

för varje intervju fick mer kunskap om hur intervjuerna skulle gå till. Påverkansgraden 

av föregående intervjuer var därav svår att mäta. Dessutom kunde det vara som så, att 

intervjuaren omedvetet lade vissa svar i munnen på informanten som styrde studien i en 
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viss riktning, men författaren försökte vara noggrann med att ha det i åtanke hela tiden 

allt enligt Langemar (2008). 

Informanternas bakgrund och erfarenhet var med ett undantag stor och varierande, vad 

gäller arbete med elever med problembeteende, vilket var bra för validiteten då de hade 

många olika erfarenheter av elever med problembeteende. Urvalet var inte valt utifrån 

en helhetssyn på bemötande ur ett samhälleligt perspektiv, eftersom informanterna kom 

från småkommuner. Det innebar också att urvalet var begränsat, med tanke på att i 

någon av kommunerna fanns det enbart särskola i åldern upp till och med högstadiet. 

Urvalet var därav begränsat. Det skapade dock en större bredd på elevers åldrar än vad 

det varit om det bara analyserats i större kommuner. Analysen hade troligtvis gjorts i 

samma ålder i större kommuner. Det kan också tänka sig att just åldersspannet gör att 

svaren blir olika med tanke på hur bemötandet blir, men i studien var det hur personal 

gjorde generellt, vilket innebar att åldersspannet blev av sekundär art. I studien 

intervjuades en av informanterna två gånger, eftersom informanten blev intervjuade 

tillsammans med en kollega första gången. Det påverkade förmodligen vad informanten 

sade vid andra intervjun. Dock var den som intervjuade noggrann med att följa 

intervjuguiden och studiens syfte. Den första intervjuns datamaterial ströks därför helt 

för att det inte var ett rättvisande resultat, det för att de båda informanternas svar 

förmodligen påverkade varandra. Den andra informanten medverkade därefter inte i 

studien. 

Studiens struktur skulle kunna ha gjorts på flera sätt, med tanke på stoffet från 

intervjuerna. Dock Svarade de teman som framkom som centrala för hur bemötandet 

och förhållningssättet var, väl upp mot studiens syfte.   

 

Vidare forskning 

Forskningen är begränsad vad gäller förhållningssätt och bemötande men utifrån 

studiens resultat, vore en tänkbar vidare forskning att inrikta sig på hur bemötande och 

förhållningssätt till elever med problembeteende, som är inkluderande i grundskolan 

och gymnasieskolan är. De eleverna kommer ofta på kant med andra elever och 

personal. I de fallen saknas kanske kompetens för att bemöta de eleverna. Det skulle 

kunna göras i kvantitativa studier med hjälp av de teman denna studie kommit fram till. 

Det skulle kunna göras med syfte att ta reda på om något tema är viktigare än det andra. 
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Det skulle möjligtvis kunna leda till att pedagogerna får verktyg att arbeta med vad 

gäller gemensamma rutiner. 

Ett annat sätt utifrån studiens syfte vore, att observera eller filma hur pedagoger gör i 

sättet att bemöta problembeteende. Det är något som författaren inte funnit i någon 

forskning. Där skulle kvalitativa studier användas. Den skulle kunna inrikta sig på att se 

till vilken elevsyn pedagogerna har, till vem de tycker ska ta ansvar över beteenden, till 

vilka krav de sätter på eleverna och med hur de arbetar med elevers autonomi.   
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Bilagor  

Bilaga 1 

Hej! 

Mitt namn är Fredrik Skoglund. Jag är lärare på särgymnasiet på Gnosjöandans 
kunskapscentrum. Dessutom läser jag Psykologi lll allmän eller arbetspsykologisk 
inriktning 61-90 hp. Har tidigare också läst psykologi l och psykologi ll. Jag gör det på 
distans via Linnéuniversitet. Jag skriver nu min C-uppsats om hur vi bemöter elever 
med problemskapande beteende. Därför skulle jag bli väldigt glad om jag fick möjlighet 
att intervjua dig, någon programansvarig eller lärare som arbetar med elever med 
problemskapande beteende i särskolan. Detta för att få hjälp med mitt syfte till min 
uppsats. För uppsatsens syfte är det viktigt att den som intervjuas har ett övergripande 
ansvar eller arbetar i verksamheten. Exempel kan vara någon från grundsärskolan, 
träningsskolan eller gymnasiesärskolan. 
 
I min undersökning utgår jag ifrån vetenskapsrådets fyra etiska grundkrav. Dessa är: 

• Informationskravet. Den som ska intervjuas ska veta vad uppsatsen handlar om 
och också veta att hen får hoppa av när hen vill. 

• Samtyckeskravet. Att den som ska intervjuas får skriftlig information om vad 
uppsatsen ska handla om och att hen också skriftligt ger sitt godkännande. 

• Konfidentialitetskravet handlar om att all information och alla uppgifter om den 
som intervjuas har full sekretess. Ingen mer än den som undersöker äger rätten 
till att ta del av de uppgifterna. 

• Nyttjandekravet Handlar om att allt som samlats in i undersökningen endast 
kommer att användas för undersökningens syfte och för vilket det rådde ett 
samtycke 

 
Jag hoppas att du finner det meningsfullt att vara med! 
Jag vore väldigt tacksam för ett snabbt svar. 
Ha det gott och på återhörande!  
Med vänliga hälsningar 
Fredrik Skoglund 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

Mitt namn är Fredrik Skoglund och jag läser Psykologi lll allmän eller 

arbetspsykologisk inriktning 30 hp. Har tidigare också läst psykologi l och psykologi ll. 

Jag gör det på distans via Linnéuniversitet. Jag skriver nu min C-uppsats om hur vi 

bemöter elever med problemskapande beteende. Därför skulle Jag bli väldigt glad om 

jag fick möjlighet att intervjua någon i er verksamhet för att få hjälp med syftet till min 

uppsats. För uppsatsens syfte är det viktigt att den som intervjuas har ett övergripande 

ansvar eller är programansvarig för verksamheten. Dessutom skulle det underlätta 

arbetet med uppsatsen om intervjun spelades in. 

Syftet med uppsatsen är att: 

Undersöka hur bemötandet är mot elever som har ett problemskapande 

beteende.  Det görs genom att fråga om hur personal gör i mötet med 

elever som har ett problemskapande beteende och om det finns något 

gemensamt förhållningssätt i det mötet.  

 

I min undersökning utgår jag ifrån vetenskapsrådets fyra etiska grundkrav. Dessa är 

• Informationskravet. Den som ska intervjuas ska veta vad uppsatsen handlar om 

och också veta att hen får hoppa av när hen vill. 

• Samtyckeskravet. Handlar om att den som intervjuas får skriftlig information om 

vad uppsatsen ska handla om och att hen också skriftligt ger sitt godkännande 

•  Konfidentialitetskravet handlar om att all information och alla uppgifter om den 

som intervjuas har full sekretess. Ingen mer än den som undersöker äger rätten 

till att ta del av de uppgifterna. 

• Nyttjandekravet Handlar om att allt som samlats in i undersökningen endast 

kommer att användas för undersökningens syfte och för vilket det råder ett 

samtycke 

 

 

Respondenten har tagit del av vad uppsatsens syfte är och godkänner att de etiska 

grundkraven efterföljs: 

 

 

 

…………………………………………………………………   

Underskrift    Datum  

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

Allmänt hållna frågor först! 

Vad för bakgrund? Vilken erfarenhet? Hur länge arbetat med elever? Utbildning? 

Special utbildning (autism, problemskapande beteende, ADHD, ADD mm)? 

Hur är ditt bemötande mot elever i stort? Hur är de andra i arbetslagets bemötande mot 

elever i stort?   

Syftets frågor 

Vad är ett problemskapande beteende?  

Finns eller har det funnits elever som har ett problemskapande beteende? Hur yttrade 

sig det? Har det yttrat sig på olika sätt?  

Hur är ditt bemötande i de situationerna? Hur var de andras bemötande i de 

situationerna?  Gjordes på samma sätt?  

Hur är era elever? Är det ofta problem? Blir det konflikter? mellan vilka? (exempel: 

elever, mellan elev personal, mellan personalen? I vilka situationer? 

När blir eleverna arga? På vilket sätt blir eleverna arga? På vem blir de arga? (alla i 

arbetslaget, en i arbetslaget, annan elev, övrig personal? Hur gör du i de lägena? Hur gör 

arbetslaget i de lägena? 

Förhållningssätt 

Finns ett gemensamt förhållningssätt till eleverna? Hur ser det ut? Är det bra att ha det? 

Om inte hur kommer det sig? Går det att ha ett förhållningssätt i arbetslag?  

Har skolan ett gemensamt förhållningssätt? Hur i så fall? På vilket sätt år det bra att ha 

ett gemensamt förhållningssätt? Hur ser det ut? På vilket sätt är det inte bra med ett 

gemensamt förhållningssätt? Går det att ha ett förhållningssätt?  

Om det händer något vad finns för plan då? Finns en handlingsplan? Vet alla om den?   

Hur arbetas det förebyggande med att bemöta elever? Hur arbetas det med struktur runt 

eleverna? Hur arbetas det med miljön runt eleverna? 

Avslutning  

något annat viktigt när man bemöter elever? Sammanfattning? Stämmer intervjuarens 

bild med respondentens? Något tillägg? Annat att kommentera? 

Tack för medverkan! 

 


