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Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika uppfattningar rektorer har om 

samverkansformer i skolan för att skapa förutsättningar för en inkluderande skola. Syftet är 

även att få svar på vilka åtgärder och lösningar som rektorer anser är av betydelse för att 

kunna inkludera elever som uppvisar beteendeproblem i skolan. Vi väljer att inrikta oss på 

samverkansformer för inkludering av elever som övergår från särskild undervisningsgrupp, 

men även de elever som redan går i ordinarie skola. Fyra intervjuer har genomförts utifrån en 

kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden passar väl eftersom studien baseras på människors 

egna uppfattningar. Vi väljer att i studien presentera von Wrights (2000) pedagogiska 

rekonstruktion om människors intersubjektivitet, där hon tolkar G.H Meads interaktionistiska 

teori. Därtill kan vi koppla några av våra nyckelord i studien nämligen samverkan och 

inkludering. Samverkan och inkludering är båda beroende av kommunikation och relation 

mellan individer vilket stämmer överens med vår pedagogiska grundsyn där vi anser att 

människan lär sig just utifrån kommunikation och samverkan med andra.  

 

Resultatet visar att de uppfattningar som respondenterna har om samverkansformer, åtgärder 

och lösningar tyder på att förutsättningar för en inkluderande skola ligger i att ha ett 

relationellt perspektiv. Å ena sidan säger de att detta relationella perspektiv, med 

kommunikation och samtal, är den mest betydelsefulla faktorn, där handledning ingår som en 

viktig bit för att hitta nya vägar och våga prova nytt. Å andra sidan ser vi i deras svar att det 

fortfarande finns mycket att utveckla när det gäller att flytta problemet från eleven och istället 

se problemet utifrån den miljö/situation eleven befinner sig i. Detta ser vi som en del av en 

lång social process där det handlar om att ta någon annans perspektiv och attityd, samt att 

vidga sitt eget perspektivtagande. 
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1 INLEDNING 

 

 

Den ordinarie skolan ska idag vara för alla elever. Alla elever har rätt till likvärdig utbildning 

och detta förespråkas både i skollag (2010:800), internationella dokument som 

Barnkonventionen (Utrikesdepartementet, 2011) och Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006).   

 

I flera kommuner i Sverige har det därför beslutats att de särskilda undervisningsgrupperna 

ska läggas ner. Diskussioner har föregått i tidningar och media kring deras vara eller icke 

vara. Det finns mycket känslor med i detta och diskussionerna har tidvis varit heta. 

 

Förespråkare menar att det är mindre stigmatiserande att gå i ordinarie grundskola jämfört 

med att gå i särskilda undervisningsgrupper. Insändare i en lokaltidning av röster som är 

emot, menar att den unika kompetensen personalen har på resursskolorna går till spillo och att 

eleverna inte kommer att få den hjälp de behöver i den ordinarie klassen (Lokal dagstidning). 

Syftet med de särskilda undervisningsgrupperna är det samma som vanliga grundskolan men 

med tillägget att de ska kunna möta elever med särskilt stora psykosociala svårigheter. De 

arbetar i särskilt små grupper med eleverna och tanken är att de så småningom ska tillbaka till 

sin ordinarie klass. Ofta har dessa elever väldigt många trasiga relationer bakom sig från sin 

ordinarie skola. De särskilda undervisningsgrupperna blir på det sättet ”sista utvägen”. 

Personalen består av låg- mellan- och högstadielärare, speciallärare, fritidspedagog, 

fritidsledare, socialpedagog och assistenter. 

 

I de särskilda undervisningsgrupperna kommer lärarna eleverna närmare på ett djupare plan. 

Här spelar relationen elev/pedagog en mycket stor roll (Österberg, 2011). Vårt intresse att 

undersöka vilka uppfattningar rektorer har om samverkansformer i skolan för att skapa 

förutsättningar för en inkluderande skolan, väcktes genom dessa nedläggningsdiskussioner. Vi 

anser att skolan ska vara en plats där alla elever ska få känna sig trygga, delaktiga och 

betydelsefulla för det de är. När ett barn inte håller sig inom skolans bestämda ramar, utan blir 

störande i klassrumsundervisningen, så hamnar problemet för det mesta hos eleven. 

Förståelsen och kunskapen om barn i behov av särskilt stöd varierar enligt vår erfarenhet 

väldigt mycket ute på skolorna. För oss är det viktigt att eleven känner att ”vi vill att du är 

med i klassrummet”. För att eleven ska känna detta så hänger det på oss som pedagoger, och 

det förhållningssätt och bemötande vi har gentemot eleven. Detta är för oss en viktig del i vår 

pedagogiska grundsyn. Att skapa en relation med eleven som bygger på ömsesidig respekt, 

förtroende och tillit är en viktig del i vårt arbete som blivande specialpedagoger. För att 

komma eleverna nära och kunna hjälpa dem måste vi som lärare arbeta med hela vår 

personlighet. Vi funderar förstås på hur elever som uppvisar beteendeproblem i skolan ska bli 

bemötta i en stor klass och vilka samverkansformer, åtgärder och lösningar som skolorna 

prioriterar. Området är komplext vilket i våra ögon gör det intressant. Det medför också stora 

krav på pedagogen då det inte finns en metod som är lösningen utan flera. Pedagogen behöver 

stöd av skolledning och kollegor samt möjlighet till handledning för att som pedagog kunna 

arbeta inkluderande.  

 

Gemensamt för dessa elever vi syftar på i denna studie är de som upplevs så besvärliga i 

klassen att lärarna inte kan genomföra undervisning eller andra läraktiviteter. De stör lektioner 

genom att bråka, frångå regler, provocerar och drar till sig mycket negativ uppmärksamhet. 

När det inte går att tala eleven till rätta söker ofta läraren hjälp via skolledning, 
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elevvårdspersonal och föräldrar. Detta kan i sin tur utveckla stora och allvarliga konflikter 

mellan elev/lärare, så långt är vår egen uppfattning.  

 

En yrkesutövares förmåga att förhålla sig och förstå de krav hon möter i professionella 

sammanhang är en yrkeskompetens. I vår yrkesutövning som lärare/pedagoger krävs att vi har 

relationskompetens för att kunna tillgodose de aspekterna. Det betyder att pedagogen 

kommunicerar på ett sätt som värnar om syftet att samverka, kommunicerar på ett 

meningsfullt sätt och inte kränker eleven (Røkenes & Hanssen, 2007). 

 

I skollagen (2010:800) står det ”att lärare får visa ut en elev från undervisningslokalen för 

högst återstoden av undervisningspass, om eleven stör under undervisningen eller på annat 

sätt uppträder olämpligt” (s 35). Det står också i Lgr 11 (Skolverket, 2011) att ”Omsorg om 

den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten” (s 7). Det val vi gör när 

vi förhåller oss till detta är avgörande för hur eleven ska uppleva situationen. Väljer vi att 

endast lägga problemet på eleven eller väljer vi att samverka och kommunicera för att nå en 

mer långsiktig och framgångsrik väg för eleven. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

 

Syfte med studien är att undersöka vilka uppfattningar rektorer har om samverkansformer för 

att skapa förutsättningar för en inkluderande skola.  

 

 Vilka samverkansformer anser rektorer är av betydelse för att höja beredskapen i 

mötet med elever som uppvisar beteendeproblem i skolan? 

 Vilka åtgärder och lösningar anser rektorer är av betydelse för att kunna inkludera 

elever som uppvisar beteendeproblem i skolan?  

2.1 Avgränsningar 

I denna studie intervjuades endast rektorer. Detta motiverar vi med att det är rektorerna som 

har det yttersta pedagogiska ansvaret för verksamheterna. 

 

Begreppet beteendeproblem i texten är i huvudsak det vardagliga uttrycket, detta har vi skrivit 

mer ingående om i kapitel 3.2.  Vi har inte för avsikt att i studien koppla det till en 

diagnostisering, då den alltid måste föregås av en utredning.   
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3 BAKGRUND 

 

I följande kapitel kommer viktiga begrepp tas upp, vilka vi under respektive rubrik har 

definierat utifrån hur vi använder dem i vår undersökning. Dessa begrepp är: 

beteendeproblem, samverkan och inkludering. Detta kapitel innehåller även en 

litteraturgenomgång utifrån de områden som vi anser relevanta för vår undersökning. 

3.1 Historik 

Redan 1842 vid den allmänna folkskolans införande i Sverige diskuterades hur man skulle 

förhålla sig till elever som ansågs ha svårigheter i skolan eller var avvikande. Det var elever 

som, man uttryckte då, saknade erforderlig fattningsförmåga, var fattiga eller vanartiga (DsU, 

1986: 13). Dessa elever gick i vanliga klasser men fick inget särskilt stöd utan det ställdes 

lägre kunskapskrav på dem jämfört med andra elever.  

 

I början på 1900-talet fördes en intensiv diskussion kring dessa ”svaga” elever. Skolan ansåg 

att de eleverna hade dålig inverkan på resten av klassen, och särklasser eller hjälpklasser blev 

ett faktum på 1920-talet. Differentialpedagogiken och Binets intelligenstest utvecklades för att 

kunna skapa särskilda ”särlösningar” för vissa elever. Dessa elever hade ett diagnostiserat 

handikapp. Utvecklingen av detta förstärktes och under 60-talet skapades specialklasser för de 

”avvikande” eleverna, det var hjälpklass, skolmognadsklass, läsklass, observationsklass m.m. 

(a.a).  

 

När vi talar om ”avvikande” kommer vi osökt in på dess motpol nämligen ”normal”. 

”’Normalt’ kan syfta på ett tillstånd som är regelmässigt, vanligt, typiskt, ordinärt eller 

konventionellt. ’Normalt’ kan även betyda önskvärt, ideal, eftersträvansvärt” (Börjesson & 

Palmblad, 2003 s 19). Denna definition av normalitetsbegreppet har kommit att påverka olika 

samhällsinstitutioner däribland skolan. Det gäller att finna det som är normalt i en viss 

kultur/kontex för att sedan kunna återföra de som inte uppfyller normalitetskraven, d.v.s. de 

avvikande. Kopplar vi det till vår tids uttryck läggs stor betoning på social kompetens. Barn 

som inte klarat dessa krav på normalitet utan ses som avvikare i den miljö de vistas, kommer 

att få hela sin person granskad. Det som undersöks handlar för barn som uppvisar 

beteendeproblem, förutom det vetenskapliga, om skötsamhet. Det som är avvikande ses ofta 

som ett hot mot trygghet, ordning och reda. I vår tid handlar det om att inte vara för mycket 

eller för lite. I den schematiska sammanfattningen nedan kallas det för överslag och underslag 

(a.a). 

 

Underslag                                        Normalt                                        Överslag 
håglös/slö/underaktiv                      vaken/uppmärksam                       uppskruvad/överaktiv 

rigid                                                 avledbar/flexibel                            splittrad/okoncentrerad 

perfektionist                                    noggrann                                        slarvig 

kuvad/undergiven                           sympatisk                                       beskäftig/bortskämd 

jasägare/lättledd                              följsam                                           negativist/missnöjd 

inställsam                                        vederhäftig                                     självtillräcklig/självgod 

torftig/trög                                       kreativ/fantasifull                          lögnaktig 

klängig/vidhäftande                        självständig                                    enstöring/ självupptagen 

pjåskig/överkänslig                         tålig/uthållig                                  okänslig/hårdhudad 

kuschad/driftkucku                         frimodig/’tar för sig’                      dominerande/översittare 
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sluten/drömmande                          öppen/tillgänglig                             självutlämnande                         

(Börjesson & Palmblad, 2003 s 30). 

 

Brodin & Lindstrand (2010) hänvisar till Emanuelssons föreläsning (2003) där han använder 

sig av följande motsatspar för att åskådliggöra begreppen normalitet och avvikelse: önskad – 

oönskad, oumbärlig – umbärlig, värdefull – mindre värd. Även Hjörne & Säljö (2008) menar 

att diskussionerna om begreppen ”normalitet” kontra ”avvikelse” har lagt grunden för de 

insatser för barn som vi idag kan se både i skolan och i samhället. Vi kan blicka tillbaka till 

1930-talet, då bland annat särskilda byråer för uppfostringsfrågor inrättades.  

 

1969 års läroplan för grundskolan (Skolöverstyrelsen, 1969) kommer emellertid med en 

intention om att öka integrationen av elever med funktionshinder. I SIA-utredningen; (SOU, 

1974:53) presenterades en jämförande studie mellan specialklasser och vanliga klasser. 

Specialklasserna hade inte haft så positiva effekter som man trott, vilket gjorde att man fick 

en annan syn på elever i behov av särskilt stöd. Detta följde utbildningarna under 80-talet då 

pedagogerna utbildades för att undervisa i ”en skola för alla”. I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 

1980) framhålls att verksamheten ska utformas så att individuella behov ska tillgodoses och 

stödåtgärder ska ske inom skolan. I Lpo 94 (Skolverket, 1994) står det att elevers 

individualitet ska befrämjas, hänsyn tas till varje elevs förutsättningar och behov, samt att 

särskilt ansvar ska tas för elever som inte når målen. 

 

I nya skollagen (2010:800 11§) står det att om det finns särskilda skäl ska ett beslut enligt 9§ 

(åtgärdsprogram) innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i annan undervisningsgrupp än 

den som eleven normalt tillhör (särskild undervisningsgrupp). Samtidigt står det i 8§: ”Alla 

ska, oberoende av hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 

utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i lag” (Skollagen, 

2010:800 8§ s17). 

 

I de särskilda undervisningsgrupperna förekommer anpassad studiegång vilket innebär att 

eleverna sällan når målen i grundskolan. Skolan löser fortfarande problemen med vissa elever 

med behov av särskilt stöd genom att skilja dem från ordinarie undervisningen. Det verkar 

finnas en klyfta mellan ideologi och praktik eftersom målsättningen med integrerad alternativt 

inkluderande utbildning inte förankrats i grundskolans verksamhet (Österberg, 2011). 

3.2 Beteendeproblem 

Begreppet som används i denna studie är elever som uppvisar beteendeproblem i skolan. 

Termer som också skulle kunna användas är elever i svårigheter, elever med psykosociala 

problem, oroliga barn, explosiva barn eller elever med anpassningssvårigheter. Definitionerna 

är många men vi menar att elever som uppvisar beteendeproblem pekar mer mot de elever 

som har stora problem i skolan med sitt beteende oberoende av orsak. En del av dessa begrepp 

syftar till hur eleverna fungerar i skolan t.ex. anpassningssvårigheter. De elever vi syftar på i 

denna studie är de elever som grundskolan inte lyckats med av olika anledningar utan de har 

fått gå i särskild undervisningsgrupp, men vi syftar även till de elever som redan går i 

ordinarie skola.  

 

Nordahl et al. (2007) beskriver beteendeproblem bl.a. som psykosociala, sociala och 

emotionella svårigheter, utagerande aggressivt beteende, men menar att det är svårt att 

precisera begreppet. Ogden (2003, s 14) definierar det 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 
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utveckling. Det försvårar dessutom positiv interaktion med andra”. Definitionen riktar sig mot 

det normativa synsättet där beteendet bryter mot det som är accepterat vid en skola eller 

klassrum. Det gäller både de utåtagerande eleverna men också i hög grad de inåtvända 

eleverna (a.a). Henriksson (2006) delar också in elever som uppvisar beteendeproblem i två 

grupper. De utåtagerande eleverna kännetecknas av att de är stökiga, hyperaktiva, hamnar lätt 

i konflikter, medan de inåtvända kännetecknas av att de är ängsliga, grubblar och drar sig 

undan. Apter (1982) anser att beteendet måste vara avvikande i förhållandet till något eller 

någon och att problemet uppstår p.g.a. obalans i det sociala systemet som eleven ingår i. Här 

definierar alla tre författarna till att beteendeproblem är i förhållande till omgivningens 

normer. 

 

Beteendeproblem kan komma till olika uttryck i skolan idag. Det kan vara elever som reagerar 

starkt på tillsägelser, som är hotfulla mot vuxna och kamrater, som är borta från skolan, som 

sluter sig inom sig själva eller drar sig undan från klassen (Ogden, 2003). Gemensamt för 

dessa elever är att de har svårt att skapa goda kamratrelationer. En vänskapsrelation bygger på 

att bägge får ut något av det, men elever som uppvisar beteendeproblem använder kamrater 

till att skaffa sig det de själva vill ha. Erbjuda något i utbyte är de inte särskilt intresserade av 

(a.a). 

 

I en avhandling av Henriksson (2006) visar det sig att underskattade och knappt 

uppmärksammade svårigheter verkar vara barns inåtvända beteende och känslor av ensamhet. 

Dessa barn är i stort behov av hjälp och problemen behöver synliggöras. Lärare behöver stöd 

och hjälp att hitta strukturerade och effektiva strategier i mötet med elever med psyko- socio- 

emotionella svårigheter. Skolutveckling behöver handla om att utveckla goda bemötande 

strategier. Vidare visar studien på att de mest vanliga strategierna på att lösa problem oavsett 

typ av problemsituation var att ”diskutera” med eleven och att kontakta föräldrarna. Lärarna 

tycks ha få strategier till att lösa problemsituationer i klassrummet (a.a). Saknas dessa 

strategier är det lätt att onda cirklar skapas runt eleven. För att få stopp på dessa negativa 

förväntningar gäller det att finna positiva samverkansformer. Ofta är det samspelsmönster 

som måste förbättras, de onda cirklarna består vanligtvis av anklagelser och försvar. Det 

handlar många gånger om att förbättra kommunikationen mellan de inblandade individerna. 

Det kan vara mellan eleven och övriga elever, mellan hem och skola, mellan föräldrar och 

barn, samt samspelet mellan skolans anställda så att alla har ett gemensamt och tydligt 

förhållningssätt gentemot eleven. Barn är olika i en mängd avseenden, det är ett faktum. ”Så 

länge som undervisningen kräver att eleverna är så lika som möjligt kommer olikheter att 

vålla problem” (Andersson, 1999 s 72). 

 

 

Det är viktigt att se till varje individ eftersom problemen ibland ligger på individen, ibland på 

grupp- och ibland på organisationsnivån. Problemet kan bero på faktorer hos individen så som 

bristande uppmärksamhet och eller otillräcklig uthållighet. Det kan även vara uppgiften som 

inte är anpassad efter elevens förmåga eller det kan vara miljön som är kaotisk runt eleven. 

Strukturerad och lugn miljö för koncentration är viktig för dessa elever. Viktiga faktorer för 

koncentrationen är också lärarens förhållningssätt på gruppnivå, elevgruppens storlek och 

relationerna mellan eleverna i gruppen (Olsson & Olsson 2007). 

 

Hejlskov (2009) tar upp att det ofta är skolans krav som ligger till grund för utagerande 

beteende. Egentligen kan orsaken bakom ett utbrott vara att skolan ställer för höga krav, men 

lärarna förväntar sig att eleverna ska förstå konsekvenserna av sina handlingar. Författaren 

menar att problembeteende hos eleven endast är ett problem om omgivningen uppfattar det så. 
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Ofta fokuserar pedagogerna i skolan på det enskilda barnet och dess familj som en förklaring 

till ett utagerande beteende. Dessa elever som visar ett utagerande beteende har hög stressnivå 

i grunden. En liten störning kan räcka för att de ska reagera. Eleverna har svaga exekutiva 

funktioner och de måste lägga mycket kraft och energi för att försöka förstå sin omvärld p.g.a. 

den höga stressnivån. 

 

Kaufmann (1981) sammanfattar riskfaktorerna i skolan i några huvuddrag. Personliga, sociala 

och pedagogiska behov för eleven ligger inte i fokus för lärarna, och eleverna blir därför inte 

erbjudna anpassning av undervisningen eller miljön. Därför möts eleverna av orealistiska 

förväntningar och krav som antingen är för högt eller för lågt ställda, eller också möts 

eleverna av inkonsekventa eller olämpliga reaktioner. Undervisningen i form av material och 

arbetsformer är inte tillräckligt motiverande. Det läggs stor kraft på kortsiktliga lösningar på 

beteendeproblemen och lite på beröm och belöning.  

3.3 Elevhälsa 

I skollagen (2010:800 25§) står det klart och tydligt att det ska finnas en elevhälsa i skolan 

idag. Den ska vara främst förebyggande och hälsofrämjande och innefatta medicinska, 

psykologiska, sociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till personal 

med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser tillgodoses. Det ska 

även finnas kompetent personal för de medicinska, psykosociala och psykiska insatserna 

d.v.s. skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. ”Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas” (a.a s 24). Det är rektorns ansvar att elevhälsan utformas så att 

eleverna får den hjälp och stöd de behöver. Det måste ske ett aktivt samspel mellan skolans 

personal och elever och i nära kontakt med föräldrar och samhället i dess närhet. 

Verksamheten behöver ständigt prövas, resultaten följas upp och utvärderas och metoder 

behöver prövas och utvecklas (Skolverket, 2011). 

 

Persson (2001) beskriver specialpedagogiken utifrån ett relationellt perspektiv. Det innebär att 

pedagogen inte utgår från individens svårigheter och att de ska diagnostiseras, utan pedagogen 

fokuserar istället på situationer där eleven lyckas hantera problemen. I det specialpedagogiska 

arbetet blir det då att skapa en stödjande miljö för varje individ, grupp och skolorganisation. 

Problemet framstår istället som ett kommunikationsproblem eller felaktig metodik inom 

skolan.  

 

Ska ett arbete som syftar till förändring ske bör det ske parallellt på både individ, grupp och 

organisationsnivå. På individnivå arbetar man direkt med eleven, med dennes beteende, 

känslor och attityder, och försöker fånga elevens tankar runt sin egen situation. På gruppnivå 

arbetar man med samspelet mellan klassen, lärare och eventuellt också familjen. På 

organisationsnivå sker arbetet mer övergripande med skolans organisation, ledarskap, 

elevvårdarbetet, eller med andra myndigheter om så krävs. Även andra personer utanför 

familjen kan komma ifråga (Andersson, 1999). 

3.4 Miljö  

Verkningsfulla åtgärder i skolan visar ofta resultat på bieffekter på hemmaplan och tvärtom. 

D.v.s. lyckas skolan korrigera ett aggressivt beteende i skolan kan beteendet öka eller minska 

i hemmet. Beteendekorrigeringen kan alltså sätta igång kedjereaktioner på flera plan i 

omgivningen. Förklaring till detta kan vara att beteendet har ett nära samband med den miljö 

där den äger rum (Ogden, 2003).  

 

Normer och regler skiljer sig från skola till skola. Vad som är acceptabelt på en skola kan vara 

oacceptabelt på en annan skola. Det kan handla om vilka normer och regler som gäller, men 
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det kan också vara vilka krav som ställs. Omgivningens krav och förväntningar stämmer då 

inte överens med elevens förutsättningar (Apter, 1982). 

 

Men Ogden (2003) menar också att det kan hänga ihop med ”problemskolor”. Där är största 

delen av upptagningsområdet från hemmiljöer som gör eleverna dåligt rustade inför mötet 

med skolan. Författaren tar också upp orsaker som kaotisk skolmiljö, lärare som saknar 

kompetens, samarbetsproblem inom personalgruppen, men också mellan skola och föräldrar. 

Beteendeproblem blir vad vi gör det till och är knutet till de sociala normer och samhälls- och 

människosyner som finns i den kontexten vi befinner oss i (Kaufmann 1981). ”Det finns med 

andra ord elever som har svårigheter i skolan, elever som skolan har svårigheter med och 

skolor med problem” (Ogden, 2003 s 15). 

 

Kadesjö (2001) delar in koncentrationssvårigheter i primära svårigheter och sekundära 

svårigheter. De primära svårigheterna kan ha biologisk eller psykologisk bakgrundsförklaring. 

Han menar att de är de vardagliga återkommande problemen medan de sekundära är en följd 

av bristande omsorg, förhållande eller andra faktorer i barnets livsmiljö som skapar stress. 

Avlägsnar man dessa negativa faktorer försvinner även koncentrationssvårigheterna. 

 

Barn och ungdomar som växer upp i miljöer som är otrygga p.g.a. konflikter eller t.ex. dålig 

ekonomi har svårare att koncentrera sig på en uppgift. Samma barn beskriver Green (2003) 

som barn som blivit missförstådda och menar att barnen ofta reagerar med verbal och fysisk 

aggressivitet p.g.a. att de blir lätt frustrerade över att inte kunna tänka klart och förstå sin 

omgivning. 

3.5 Inkludering 

Svenska akademins ordlista (SAOB - Svenska Akademiens ordlista) definierar ordet 

inkludera med att innefatta, inbegripa och medräkna. Denna definition av begreppet är en 

generell beskrivning, medan i denna studie används begreppet utifrån ett skol – och 

utbildningsperspektiv.  

 

När det gäller skolreformer och läroplaner har inkludering blivit ett centralt begrepp. Det är 

därför viktigt att vi tydliggör vad det är vi menar när vi pratar om inkludering i 

skolsammanhang. Inkluderingsbegreppet (inclusion) kommer från början från USA, där det 

ersatte begreppet ” mainstreaming”. ”Mainstreaming” innebär att eleverna ska anpassa sig till 

den skolsituation de kommer till. Det nya begreppet ska skolan istället utformas så att den ska 

passa alla elevers förutsättningar (Nilholm, 2006). 

 

Salamancadeklarationen (2006) har haft stor betydelse för inkluderingsbegreppets genomslag 

internationellt sett. I artikel 2 finns följande att läsa: "ordinarie skolor med inriktning mot 

inkludering är det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en 

välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma 

skolundervisning för alla" (Svenska Unescorådet, 2006). 

 

Svenska Unescorådet (2008) beskriver inkluderingsbegreppet i fyra punkter: 

 

 ”Inkludering är en process” - vilket innebär att vi hela tiden vill lära oss att ta tillvara 

på mångfalden, att inte enbart lära sig att leva med olikheter utan även lära av 

olikheter. 
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 ”Inkludering har att göra med att kartlägga och att avlägsna hinder” - man tar tillvara 

och samlar fakta från olika källor för att utifrån det skapa kreativitet och 

problemlösningar som främjar allas lärande. 

 ”Inkludering handlar om alla elevers deltagande, delaktighet och resultat”. Deltagande 

handlar här om var och i vilken utsträckning elever går i skolan, delaktighet handlar 

om elevens egen upplevelse av sin skolvistelse, och resultatet innefattar utfallet av 

elevens hela skolsituation i relation till lärandet 

 ”Inkludering innefattar särskild tonvikt på de elevgrupper som riskerar att 

marginaliseras, exkluderas eller underprestera” - vilket innebär att de barn/elever som 

är i riskzon ska få särskild uppmärksamhet och att åtgärder utförs om behovet så 

kräver för att säkerställa deras närvaro och deltagande. (Svenska Unescorådet & 

Specialpedagogiska institutet, 2008 s 24). 

 

Det kan ibland vara svårt att klart se skillnaden mellan integrering och inkludering. För att bli 

integrerad i exempelvis en klass måste eleven först ha varit avskild d.v.s. segregerad. Om 

eleven däremot alltid gått i klassen och varit en självklar del av gruppen och dess gemenskap 

så kan man istället tala om inkludering (Brodin & Lindestrand, 2010). I Sverige går de flesta 

barn i den vanliga skolan, men det är inte enbart den fysiska placeringen som är avgörande för 

om barnet/eleven är inkluderad (Nilholm, 2006). Inkludering handlar inte bara om att ta 

hänsyn till mångfald och olikheter, utan om att förbättra kvaliteten på utbildningen för alla 

elever. Det handlar också om att gagna alla elever, och att alla ska få likvärdig utbildning utan 

att exkluderas (Svenska Unescorådet & specialpedagogiska institutet, 2008). Ballard (1997) 

beskriver inkludering på följande sätt:  

 
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 classrooms (s 244). 

 

Inom forskningen om specialpedagogik har flera perspektiv vuxit fram, två av dem är det 

kompensatoriska perspektivet och det kritiska perspektivet. Det kompensatoriska perspektivet 

är det perspektiv som dominerat och fortfarande dominerar forskningen inom detta område. 

Här är några exempel, på utmärkande drag för det kompensatoriska perspektivet, som även 

kan gå under benämningen kategoriska eller funktionalistiska perspektivet: 

 

1. Särskilda behov ligger hos individen. 

2. Behoven kategoriseras. 

3. Speciellt stöd istället för inkluderat stöd förespråkas. 

4. Kompetent stöd i form av specialpedagogisk kompetens ges till elever som påvisar 

diagnostiserade problem. 

5. Specialpedagogiska behov har en elev om hon/han har svårigheter som är medfödda 

eller bundna till individen på annat sätt (Nilholm, 2006).  

I det kritiska perspektivet lokaliseras å andra sidan svårigheterna till faktorer som ligger 

utanför individen. Med detta synsätt ses elevernas olikheter som något självklart och 

grundläggande. Det är inte individen som ska anpassa sig utan det är det pedagogiska arbetet 

som måste anpassas utifrån elevernas olikheter och förutsättningar. Något som betonas är 

också alla elevers rätt till delaktighet, och att allt som kan ses som särlösningar ska undvikas. 
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Den specialpedagogiska kompetensen ses här som en förmåga att kunna anpassa 

undervisningen så den främjar lärandet för alla elever och att de känner delaktighet i arbetet 

(Nilholm, 2006). 

3.6 Samverkan 

En entydig definition av begreppet samverkan är svår att hitta. Hur man definierar begreppet 

kan variera beroende på vilken kontext man avser att beskriva. Vi avser i denna studie att 

använda begreppet samverkan utifrån det samhällsperspektiv som vi ser i skolans 

organisatoriska arbete med att inkludera alla elever. I denna studie med fokus på elever som 

uppvisar beteendeproblem. Socialstyrelsen hänvisar till Fridolf (2006) som definierar 

samverkan på följande sett: ”…att verka samman parallellt – Ett organisatoriskt fenomen” (s 

21).  

 

Skolan är en människobehandlande organisation, där  ”objektet”  för samverkan är människor. 

Detta gör att begreppet samverkan i denna organisation får betydelse för hur olika människor 

tolkar, förstår, åtgärdar de problem som uppstår. Dessutom förväntas ”objektet” d.v.s. 

människan också vara ”subjekt” med egna åsikter, tankar och känslor. Det är därför viktigt att 

vid planering av samverkansprojekt ta hänsyn till det specifika med att samverka med 

människor, något som ofta glöms bort (Danermark, 2004).  

 

Lundgren & Persson (2003) menar att en viktig bit kan vara att värna om delaktighet och 

öppenhet. Det är exempelvis viktigt att inte låta effektivitet i arbetet med de olika 

samverkansformerna gå före den enskilde individens integritet. Samverkan är ett samarbete 

som kan sägas karakteriseras av gemensamma mål och syften, urskiljbara kompetensgränser, 

ambition att tona ner professionshierarkier och gemensam syn på klienternas behov. Med 

utgångspunkt av detta är det naturligt att samverkan framstår som önskvärt. 

 

Vad finns det då för hinder respektive framgångsfaktorer som är av betydelse för att 

samverkan ska fungera på ett tillfredsställande sätt för alla parter. Det grundläggande ansvaret 

för att skapa goda förutsättningar för samverkan ligger hos ledningen. Brister det redan där så 

följs det lätt av en bristande kommunikation och en samverkan som inte upplevs som 

ömsesidigt fördelaktig (Danermark, 2000). Det handlar om att vara tydlig när det exempelvis 

gäller mål, arbetsfördelning och rutiner för samverkan. Det handlar också om att kartlägga de 

behov som samverkan ska tillgodose och tydliggöra termer och begrepp så alla inblandade 

talar om samma sak (Josefsson, 2007). 

 

Det finns inga enkla standarlösningar som kan användas då det finns behov av dem, har 

erfarenheterna av allvarliga problembeteende visat sig (Walker et al: 1995). Det finns behov 

av långsiktlig kunskaps-, kompetens-, och åtgärdsutveckling för att skolan ska kunna hantera 

beteendeproblem i skolan. Personalens inställning är viktig och det behövs en kritisk 

genomgång av detta inför mötet med dessa elever. Kunskap om utvecklingen av 

beteendemönster, samspel med familj, skolkamrater, vänner och lärare kan öka förståelsen 

hos skolans personal (Ogden, 2003). 

3.7 Förhållningssätt 

Under denna rubrik tar vi upp de förhållningssätt som för studien är relevanta: 

kommunikation, dialog, handledning, ICDP-programmet och anknytningsteorin. 

3.7.1 Kommunikation 

I en minirapport av Österberg (2011) visar sig tre viktiga faktorer som påverkar situationen 

positivt för elever i de särskilda undervisningsgrupperna, och det är relation, kommunikation 
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och tid. Grundläggande för all kommunikation och samverkan mellan människor kan 

beskrivas utifrån fyra perspektiv. Dessa fyra perspektiven är: den andres perspektiv, 

egenperspektivet, den intersubjektiva upplevelsegemenskapen och samverkansperspektivet. 

Mitt egenperspektiv är på det sätt jag tolkar världen utifrån min egen erfarenhet, personlighet, 

åsikt och kunskap. I mötet med andra måste jag förhålla mig till dennes 

verklighetsuppfattning, d.v.s. den andres perspektiv. Upplevelsegemenskap finner vi då vi i 

mötet med andra hittar gemensamma aspekter på vår omvärld. Slutligen har vi 

samverkansperspektivet som handlar om att förstå själva relationen mellan de parter som 

samverkar. Mycket kopplat till det sätt vi i vår yrkesroll kommunicerar på, ett slags 

uppifrånperspektiv (Røkenes & Hanssen, 2007). 

 

I det relationella perspektivet sker förvandlingen från individuellt behov till gemensamt 

intresse genom att t.ex. läraren intresserar sig för det eleven gör. De kommunicerar med 

varandra och utbyter tankar. Läraren sitter här inte inne med lösningen utan den återfinns i 

samförståndet, i relationen, och kan sedan bekräftas efteråt. Det gäller alltså att bekräfta för 

eleven att hon/han är – ett vem, inte bara vad hon/han är (von Wright, 2001).  

3.7.2 Dialogen 

En av många kommunikationsformer är dialogen. Den bygger på ömsesidig och jämlik 

relation mellan två personer. I lärandet har dialogen en stor betydelse. Från elever som 

deltagit i ett utvecklingsprojekt om elevers inflytande i skolan, framkom det bland annat att 

lärare och elever måste lyssna och försöka förstå varandra. Detta kan ske om de båda parterna 

går halva vägen var. De visar också på motsatsen där lärarna är allt för snabba med att avfärda 

elevernas idéer, förväntningar och framtidsvisioner, och säga att det är fel. Det är viktigt att 

eleven känner att hon/han får ingå i ett ”vi”, och att läraren tycker om henne/honom. 

Erfarenheter säger att framgångsrika elever ofta har många dialoger och de som inte är så 

framgångsrika ofta känner sig ignorerade (Strandberg, 2006). 

3.7.3 Handledning 

Handledning handlar till stor del av att ha ett lyssnande förhållningssätt, och inte som många 

tror, att komma med färdiga svar och lösningar. Det handlar om att som pedagog kunna inta 

detta lyssnande och handledande förhållningssätt gentemot både barn och vuxna, istället för 

att vara förmedlande och agerande. Handledning kan vara givande både genom att samtala 

med kollegor om dagliga erfarenheter, eller att sitta i mer strukturerade samtal tillsammans 

med en erfaren handledare. Att i handledningen få tillfälle att reflektera själv eller 

tillsammans med andra, kan vara en framgångsrik väg att gå, för att därigenom skapa nya 

perspektiv och höja förmågan att se nya vägar till ett fördjupat yrkeskunnande (Mollberger 

Hedquist, 2006). 

 

Handledning kan ges både enskilt eller som grupphandledning. Normell (2008) menar att 

grupphandledning har flera olika positiva fördelar, som gynnar skolans personal när det gäller 

både deras personliga och professionella utveckling. Hon nämner bl. a att genom deltagarnas 

olikheter kan problemet diskuteras utifrån flera perspektiv. Den enskilde pedagogen får på så 

sätt insikt i att hon/han inte är ensam om problemet, utan genom att prata om det delas det 

med andra. Med ett vidgat perspektiv kan det vara lättare för pedagogen att se och hitta 

lösningar.  

 

3.7.4 ICDP – programmet 

ICDP vilar på anknytningsteorin, och står för International Child Development Programme, 

och kan förklaras som ett förhållningssätt där relationer och tidig kommunikation spelar en 
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central roll. Det är ett utbildningsprogram som grundar sig på forskning om vad som krävs för 

att den miljö som barn växer upp i ska bli så utvecklingsfrämjande som möjligt (Hundeide, 

2005). ICDP International är ett nätverk, där största vikten läggs på att förbättra barns villkor 

världen över. ICDP Sweden driver programmet i Sverige, och är en religiöst, opolitiskt 

obunden stiftelse. (Stiftelsen ICDP, http://www.icdp.se/barn_tonaringar.aspx).  

 

I ICDP har relationer, tidig kommunikation och dialoger en viktig roll. Enligt Hundeide 

(2009) finns det tre dialoger som ger de bästa förutsättningarna för att skapa ett 

klassrumsklimat som är harmoniskt. Dessa tre dialoger är: den emotionella dialogen, den 

reglerande dialogen och den meningsskapande dialogen. Tillsammans består de av åtta teman 

för hur ett gott samspel ska kunna skapas. Det gäller inte bara att skapa den emotionella 

dialogen, utan det kognitiva stödet och det vägledande meningsskapandet är också av stor 

betydelse. Om dessa tre dialoger kommer i balans med varandra skapar det de bästa av 

förutsättningar för att inlärning, ömsesidig respekt och harmoni ska infinna sig i klassrummet 

(a.a). 

  

 
(Stiftelsen ICDP, http://www.icdp.se/barn_tonaringar.aspx).  

 

De tre dialogerna är lika viktiga, men de tar olika lång tid att bygga upp. Den emotionella 

relationen är den som tar längst tid att bygga upp. Den meningsskapande dialogen är den som 

vi ständigt för i klassrummet, elever och lärare tillsammans. Den reglerande dialogen är den 

korta och koncisa, med tydliga ramar för vad som gäller (Niss et al. 2007).   

 

Det praktiska arbetet i skolan som uppvisar beteendeproblem domineras fortfarande av gott 

omdöme som består av ackumulerad erfarenhet genom utbildning och praktik. Formella 

aspekter påverkar också, de bildar förutsättningar och sätter gränser för skolverksamheten 

såsom regelverk, ekonomiska ramar och politiska beslut. Arbetet med barn och unga bygger 

på fakta från olika teorier, forskning och ”common sense”. Viktiga hörnstenar har varit 

Erikssons psykosociala personlighetsteori, Bowlbys anknytningsteori, Maslows behovs- och 

http://www.icdp.se/barn_tonaringar.aspx
http://www.icdp.se/barn_tonaringar.aspx
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motivationsteori och på senare tid Bonfenbrenners utvecklingsekologiska teori (Ogden, 2003). 

Eftersom ICDP, som vi tidigare nämnt, vilar på anknytningsteorin, kommer vi presentera just 

den teorin lite närmare under kommande rubrik. 

3.7.5 Anknytningsteori 

Anknytningsteorin växte fram på 1950-talet och dess grundare var den engelske läkaren och 

psykoanalytikern John Bowlby. Teorin handlar om hur viktigt det är för barnet att redan som 

spädbarn, men även vidare under uppväxten, ha ett väl fungerande samspel med sina föräldrar 

eller andra omsorgspersoner. Blir detta samspel stört kan det ge negativa konsekvenser för 

barnet framförallt i deras relation till andra (Broberg et al. 2006). Konsekvenserna kan 

förutom svårigheter i kamratrelationer även öka risken för problem med utåtagerande 

beteende. Anknytningsteorin brukar förklaras utifrån fyra olika beteendemönster: 

 

1. Den trygga anknytningen – kunskap om hur samspel mellan människor går till, vilken 

domineras av positiva erfarenheter. 

2. Den undvikande anknytningen – där barnet inte visar behov av tröst och omsorg från 

sina föräldrar, detta kan utvecklas då föräldern inte haft förmåga att ge barnet detta. 

3. Den ambivalenta anknytningen – barnet kan inte reglera samspelet till föräldern med 

sina egna signaler, utan föräldern bestämmer själv utifrån vad som passar den. Detta 

skapar dålig självkänsla hos barnet. 

4. Den desorienterade anknytningen – ett samspel som bygger på rädsla. (Gärdsmo 

Pettersson, 2010). 
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4 TEORI OCH GRUNDSYN 

 

4.1 Teoretiskt perspektiv 
Vi har i vår studie valt att presentera von Wrights (2000) tolkning av G.H Meads 

interaktionistiska teori. Detta vill vi motivera med att vi därigenom kan koppla några av de 

nyckelord som vår studie bygger på nämligen samverkan och inkludering. von Wright gör där 

en rekonstruktion om människors intersubjektivitet. Samverkan och inkludering är båda 

beroende av kommunikation och relation mellan individer.  Elever som uppvisar 

beteendeproblem i skolan har ofta relationssvårigheter, vilket i sin tur stör kommunikationen 

mellan lärare/elev och mellan elev/elev. Detta styrks i von Wrights (2000) relationella 

perspektiv. Vi kan även relatera till vår egen pedagogiska grundsyn om att människan lär sig 

genom kommunikation och samverkan med andra. Vi nämner också Persson (2001) och 

Nilholm (2007) i en jämförelse för att få begreppen sedda från flera håll. 

 

Mead (1863 – 1931) var filosof och socialpsykolog, han var huvudsakligen verksam vid 

universitetet i Chicago, där han var professor i filosofi. En av Meads grundtankar är att en 

individs medvetenhet och självet inte är något man en gång får och sedan alltid bära med sig. 

Det är en process som ständigt pågår, förändras och konstrueras i samspel med andra (von 

Wright, 2001).  

4.2 Perspektivtagande 

Den sociala processen, som att ta någon annans perspektiv eller attityd vidgar vårt eget 

perspektivtagande. Vi blir lite mindre egocentriska, då vi inte bara ser saker ur vår egen 

synvinkel, även om den kanske skulle passa bäst för en själv. Då vi tar någon annans 

perspektiv införlivar vi den andres syn in i oss själva och skapar på så sätt något nytt i självet. 

(von Wright, 2000).  

4.3 Punktuella och relationella perspektivet 

Människans intersubjektivitet skapas genom kommunikation mellan ett ömsesidigt handlande 

människor emellan. Det sker med hjälp av ett språk där även gester och känslor ingår. Mead 

bidrog på så sätt till utvecklingen av begreppet perspektivtagande. Detta kan ses som att gå 

från det punktuella till det relationella perspektivet eller ”en intersubjektiv vändning”.  Det 

vill säga från att ha utgått från den enskilde individens isolerade och olika egenskaper till att 

övergå till att se vikten i ömsesidighet och mänskligt handlande (von Wright, 2000).  

 

von Wright (2000) menar vidare att i undervisningssituationen består en pedagogisk situation, 

enligt det relationella perspektivet, av en socialprocess där kommunikation och lärande, samt 

relationen mellan elev och lärare är viktiga bitar. Läraren är på så sätt med och utvecklar 

elevens ”vem”. Sett ur ett punktuellt perspektiv kan eleven istället lätt uppfattas som ett 

”vad”. Det är här vanligt att läraren försöker förklara varför en elev exempelvis är ”stökig”, 

genom att påvisa orsaker och verkan. Detta kan leda till att stärka elevens egocentriska 

uppfattning om sig själv. Att kunna göra ett perspektivskifte är här enligt författaren något en 

lärare har behov av att kunna göra för att distansera sig från egna förutfattade meningar. Det 

kan exempelvis vara i situationer som rör elevens hemförhållanden, där det då kan vara till 

stor hjälp att kunna föra ett eget reflekterande kring det. Det gäller att se möjligheter istället 

för att älta och fastna i hur det borde vara.  

 

Dessa perspektiv går att jämföra med de Persson (2001) benämner som det kategoriska 

perspektivet och det relationella perspektivet. Enligt författaren beskriver dessa två perspektiv 



20 

 

 

hur läraren förhåller sig till elevens svårigheter. Å ena sidan det kategoriska, där elevens 

svårigheter betraktas som något som ligger förankrat hos individen, svårigheterna är alltså 

bundna till individen. Å andra sidan finns det relationella perspektivet, där elevens svårigheter 

däremot ses i relation till de krav som omgivningen och miljön ställer, d.v.s. en elev i 

svårigheter, men bara i vissa situationer.  

 

Nilholm (2007) skriver även om det tredje perspektivet, vilket vi inte kan finna någon 

motsvarighet till hos Mead eller von Wright. Detta har han lanserat som ett 

dilemmaperspektiv. Här kritiseras det kategoriska och relationella perspektivet. Det som 

kritiseras är att de båda perspektiven har en allt för ensidig syn på det som är dilemmat, och 

att de fokuserar på lösningar. Dilemmaperspektivet gör inte det utan ser det istället som 

motsättningar som ej går att lösa utan att ta olika ställningstagande. 
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5 METOD 

 

5.1 Vetenskapsteori  

Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka icke mätbara företeelser. Den ämnar 

undersöka rektorers uppfattningar och upplevelser av sin omvärld då det gäller samverkan och 

inkludering. Vi ville beskriva rektorernas uppfattning vilket skulle framhäva studien av 

individernas uppfattningar på ett beskrivande och öppet sätt som möjligt (Kvale, 1997).  

 

I en kvalitativ studie beskrivs människors uppfattningar om olika fenomen och företeelser, 

och i denna studie handlar det om samverkan och inkludering. Det finns inga olämpliga eller 

direkt felaktiga svar, utan respondenten svarar utifrån sin erfarenhet och reflektion (Kvale, 

1997). En uppfattning betyder inte att det är en åsikt man har om något utan snarare den 

oreflekterade grund som åsikterna vilar på (Larsson, 1986).  Fenomenet i denna studie blir 

rektorers uppfattningar om vilka samverkansformer, åtgärder och lösningar skolor använder 

för att skapa förutsättningar för en inkluderande skola. 

5.2 Urval 

Vid inhämtning av empirin bestämdes ganska snabbt att rektorer skulle intervjuas. Samtliga 

fyra rektorer kommer från en och samma kommun. Anledningen till att endast intervjua denna 

yrkesgrupp är att vi ser inkludering- och samverkansfrågan ur ett organisatoriskt perspektiv, 

där rektorer i sina respektive verksamheter har ett huvudansvar. De har även direktkontakt 

uppåt i skolledningen.  

 

Valet av skolor var inte lika självklart. Skolor valdes där vi inte själva var eller har varit 

involverade på ett eller annat sätt, t.ex. tidigare arbetsplatser eller där våra barn gått i skola. 

Detta val gjordes för att kunna komma som intervjuare och vara neutral inför respondenten.  

Stukát (2005) ger exempel på olämpligheten i att intervjua de vi lättast får tag på, vilket oftast 

är de vi känner.  

 

När det gäller valet av att genomföra endast fyra intervjuer, resonerade vi utifrån vårt syfte 

och frågeställningar för att få våra svar belysta på ett trovärdigt sätt. Carlström & Carlström 

Hagman (2007) skriver att en av de första frågorna en handledare får är just hur många 

intervjuer studenten ska göra. För att svara på detta måste en analys av problemformulering 

och frågeställning göras. Vi ansåg också att ju fler intervjuer vi gör desto mer bearbetning 

krävs. Fler än fyra intervjuer blir mycket att bearbeta då risken är att analysen blir ytlig 

(Larsson, 1986). För oss är det viktigt att se vilka aspekter som finns att uppfatta utifrån vårt 

syfte. 

5.3 Kvalitativ intervju 

Metoden har varit kvalitativa halvstrukturerade intervjuer där respondenten fick möjlighet att 

fritt formulera sina svar på frågorna. I halvstrukturerade intervjuer är frågorna förutbestämda. 

Formuleringarna behöver inte vara ordagranna och frågorna behöver inte ställas i en bestämd 

ordning (Carlström & Carlström Hagman, 2007). Vi utformade frågorna utifrån syftet med 

forskningen (a.a). 

 

Vi anser att den kvalitativa studien passar väl eftersom denna studie fokuserar på subjektiva 

uppfattningar, där studien måste baseras på människors egna uppfattningar, åsikter och 

tolkningar kring ämnet (Carlström & Carlström Hagman, 2007). Nyckelord som låg till grund 

för våra frågor var beteendeproblem, samverkan och inkludering. 
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5.4 Provintervju 

Innan första intervjun genomfördes en provintervju med en kollega. Vi ville försäkra oss om 

att frågorna var förståliga och gick att svara på, samt att prova vår kompetens att kunna ställa 

relevanta följdfrågor. Några ändringar av intervjufrågorna behövde inte göras. Vi passade 

även på att prova teknikens värld, d.v.s. vi använde en iphone som inspelningsverktyg. Kvale 

(1997) skriver att intervjuaren genom sin provintervju vinner självförtroende inför de 

kommande intervjuerna. Han menar vidare att intervjuaren ökar sin förmåga till att bland 

annat skapa ett tryggt och givande samspel med respondenten. 

5.5 Genomförandet av intervjuerna 

Någon vecka innan intervjutillfället tillfrågades och informerades respondenterna om vår 

studie och dess syfte. Detta gjordes i form av ett missivbrev (bilaga 1), för att de skulle veta 

vad det handlade om. Intervjufrågorna (bilaga 2) skickades några dagar innan intervjun för att 

ge respondenten möjlighet att sätta sig in i frågorna. Definitioner på begreppen 

beteendeproblem, samverkan och inkludering bifogades (bilaga 2). Vid intervjutillfället 

informerades respondenterna igen om de fyra etiska principerna, och vi påminde om att de när 

som helst kan avbryta intervjun. Under intervjuerna var vi två och kunde på så sätt 

komplettera varandra. Respondenten kunde tala fritt runt frågorna och vi utvecklade samtalet 

med att ställa följdfrågor. För att inte missa viktig information spelades intervjuerna in med 

hjälp av våra iphones. Vi var måna om att få sitta i en lugn och trygg och miljö, men då våra 

respondenter redan valt intervjuplats kunde detta inte påverkas. (Carlström & Carlström 

Hagman, 2007). Vi upplevde ändå att denna önskan uppfylldes. 

5.5.1 Databearbetning och analys 

För att skaffa oss en djup kunskap och kunna förstå och analysera det empiriska materialet 

avlyssnades ljudinspelningarna från intervjuerna flera gånger. Inspelningarna transkriberades 

och textmaterialet blev omfattande men lästes flera gånger, vilket underlättade något. På så 

sätt kunde vi bearbeta varje text efterhand och göra löpande analyser. Var och en av oss har 

kategoriserat materialet efter vad som var relevant svar på vårt syfte, nämligen att kunna 

beskriva rektorernas uppfattningar om samverkan och inkludering. Under själva 

kategoriseringen utkristalliserade sig flera uppfattningar, vilka vi sammanställde och utifrån 

dem skapade rubrikerna samverkan och inkludering, som återfinns i resultatet. Överflödigt 

material rensades bort, texten komprimerades och sammanfattades. (Carlström & Carlström 

Hagman, 2007).  

5.6 Trovärdighet och giltighet 

Hur trovärdig och giltig en kvalitativ forskning är måste noga begrundas när själva 

datainsamlingen är klar (Larsson, 1986). Vi har redovisat datainsamlingens och 

databearbetningens tillvägagångssätt och genomförande, vilka visar att vi varit både 

noggranna och seriösa när vi samlat in och bearbetat data. I studien har undersökningsgruppen 

d.v.s. rektorerna valts eftersom vi ser samverkans- och inkluderingsfrågan ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Rektorerna har en direktkontakt uppåt i skolledningen, vilket gör 

att de har sakkunskap om samverkan och inkludering i sina respektive verksamheter. Deras 

giltighet som undersökningsgrupp i denna studie stärks därmed. Vidare har intervjuer och 

frågeformulär varit noga utprovade för just denna undersökningsgrupp. Vi såg till att 

intervjufrågorna överensstämde med syftet. En provintervju gjordes för att se att frågorna 

”höll” och för att registrera eventuella följdfrågor (Carlström & Carlström Hagman, 2007). Vi 

upptäckte senare att tillfället med provintervjun gett oss mycket viktig träning och vi kände 

oss säkra på frågorna och följdfrågorna. Vi hoppas att detta lett till god trovärdighet till våra 

data. 
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I resultatet har vi använt oss av citat för att på så sätt ge stöd åt det vi sammanställt utifrån 

empirin. Enligt Larsson (1986) ökar detta trovärdigheten och det blir lättare för läsaren att 

förstå och fånga innebörden. 

 

Enligt Kvale (1997) är en studies giltighet hög då dess syfte är besvarat. Vi formulerade 

intervjufrågorna så de skulle passa och ge för studien relevanta svar. För att försäkra oss om 

att frågorna skulle överensstämma och ge svar på syftet gjorde vi en provintervju. Vi har varit 

noggranna i analysen och tolkningen av det transkriberade materialet. Detta är enligt Kvale 

viktigt, då forskaren annars kan göra felaktiga tolkningar och genom det försämra studiens 

giltighet. 

 

Stukát (2005) menar att när vi gör studier som har med människor att göra kan vi inte vara 

säkra på att de vi intervjuar säger som det är. Det kan ske antingen medvetet eller omedvetet 

och av olika skäl. Det finns emellertid ingen anledning att tro annat än att respondenterna i 

denna studie varit uppriktiga i intervjuerna. Det är de som har huvudansvaret för en 

inkluderande skola, samt innehar den sakkunskap som är relevant för vår empiri. 

5.7 Etiska överväganden 

Det är av stor vikt att vi är medvetna om de eventuella fördomar vi har runt det ämne vi 

studerar. Detta för att vi ska ha förmåga att visa förståelse, empati och tolerans för andras 

synpunkter. I Carlssons föreläsning (2011-11-18) poängterar hon ”klokheten” inför intervjuer, 

där vårt förhållningssätt som intervjuare är viktigt. Hon nämner bland annat vikten av att vara 

smidig inför egna reaktioner, visa intresse och respekt för respondenten. Jenner (1992, s 42) 

menar att: ”Framgången av intervjun är en produkt av I:s förmåga att kombinera en 

förutsättningslös attityd med förtrogenhet om ämnet”. [I:s = intervjuarens, vår anmärkning]. 

 

De grundläggande etiska frågorna som gäller vid all forskning handlar om de inblandade 

individernas integritet, frivillighet och anonymitet (Bryman, 2008). Vetenskapsrådet (2002) 

presenterar fyra principer som gäller för svensk forskning: 

 

Informationskravet innebär en presentation av vilka vi som intervjuare är, samt vilka moment 

som ingår i intervjun. Syftet med studien förklaras och att den ska ge svar på studiens 

frågeställningar. Dessutom informeras respondenten om att medverkan är helt anonym och 

frivillig. I det här fallet innebär det också att skolan förblir anonym. 

 

Samtyckeskravet innebär att respondenten kan avbryta intervjun när helst han vill. Vi var 

mycket noga med att inte utsätta respondenterna för påtryckningar eller påverkan. Det ska 

heller inte finnas något beroendeförhållande mellan intervjuare och respondent. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att allt som rör respondentens identitet och personuppgifter 

behandlas med största konfidentialitet, och att inga identifikationer kan göras utifrån 

redovisningen.  Då vi i vår studie inte anser att det är relevant med vem som sagt vad utan 

rent generellt se variationer och uppfattningar om hur rektorer ser på samverkansformer, 

åtgärder och lösningar. Vi har därför utifrån svaren kategoriserat respondenternas svar som 

grupp under rubrikerna. 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast ska användas i studien. Respondenten 

har möjlighet att läsa det utskrivna materialet (Vetenskapsrådet, 2002). 

I inledningen refererar vi till en lokal dagstidning. Denna lokala dagstidning heter egentligen 

något annat. Vi hamnade i ett etiskt övervägande, om vi skulle skriva ut tidningens namn, och 
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på så sätt röja vilken kommun studien handlar om, men i gengäld kunna referera korrekt till 

originalkällan. Vi valde den etiska aspekten av dilemmat och hänvisar då till 

Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer, om att värna om respondenternas integritet och 

att skolorna ska förbli anonyma. 

5.8 Metoddiskussion 

Vi har i detta examensarbete valt att göra en kvalitativ studie. Detta val grundar vi på att vi i 

vår studie vill belysa rektorers uppfattningar om samverkansformer i skolan för att skapa 

förutsättningar för en inkluderande skola. Vårt intresse ligger i att spegla rektorernas 

uppfattningar, samt se eventuella variationer.  

 

De metoder vi kan välja för att samla in data vid en kvalitativ studie är intervju, enkät, 

observation, samt skriftliga källor (Carlsson, 2012-01- 26). Då vi gjorde vårt val att enbart 

genomföra intervjuer, hade vi syftet och frågeställningarna som utgångspunkt. Vi frågade oss 

helt enkelt vilket sätt som skulle ge oss den bästa informationen. Detta är något som 

Carlström & Carlström Hagman (2007) poängterar som viktigt att ha med vid alla val genom 

studien, inte bara vid valet av datainsamlingssätt. Eftersom antalet intervjuer endast var fyra, 

skulle vi utan svårigheter kunna återkomma till respondenterna om något var oklart under 

databearbetningen. Detta var också något som vi försäkrade oss om under själva 

intervjutillfallet. Någon sådan återkoppling behövdes inte göras. 

 

Fyra intervjuer kan tyckas vara få att genomföra. Detta var vi medvetna om, men vi avvaktade 

med att tillfråga fler respondenter, för att först se hur resultatet blev. Vi fann att de svar vi fick 

av respondenterna gav ett mättat resultat, vilket visade sig i att svaren blev återkommande och 

inget nytt tillkom. Därför nöjde vi oss med dessa fyra intervjuer. Ur ett metodologiskt 

perspektiv har vi kritiskt granskat och värderat vårt val av intervju som undersökningsmetod. 

Vi fann att intervju som metod i studien skulle ge oss fritt formulerade svar utifrån subjektiva 

uppfattningar. Studien baseras på människors egna uppfattningar, åsikter och tolkningar.   

6 RESULTAT 

 

 

Resultatet vi fått fram i vår undersökning kommer i detta kapitel redovisas genom att vi 

kopplar tillbaka till syftet, vilket är att undersöka vilka uppfattningar rektorer har om 

samverkansformer för att skapa förutsättningar för en inkluderande skola. Samverkan och 

inkludering är båda beroende av kommunikation och relation mellan individer. Detta styrks i 

von Wrights (2000) relationella perspektiv. Vi har dock bakat ihop syftet och 

frågeställningarna, då vi upptäckte att de svar vi fick från respondenterna flöt in i varandra då 

de gällde samverkan, åtgärder och lösningar. Det blev därför svårt att redovisa dem var för 

sig.  

6.1 Vilka samverkansformer, åtgärder och lösningar är av betydelse för inkludering av 

elever som uppvisar beteendeproblem i skolan?  

Respondenterna har en uppfattning om att det inte enbart är hos eleven som själva problemet 

ligger, utan de menar att det är viktigt att titta på miljön och situationen runt eleven. Det är 

alltså där samverkansformer, åtgärder och lösningar måste ses över i första hand. 
 

Vad är det som gör att man stör eller bråkar, man kan inte lägga över det på barnet, då 

är man ute precis fel…(respondent 1). 
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6.1.1 Samverkan utifrån det relationella perspektivet  
Enligt respondenterna är det relationsbyggande förhållningssättet det mest framgångsrika när 

det gäller samverkan. De menar att kommunikationen och samtalet mellan elev-lärare och 

mellan elev-lärare-förälder är oerhört viktig. I det sammanhanget framhölls vikten av att 

lyssna på elev och föräldrar, för att genom det skapa goda relationer och få dem att känna 

delaktighet.  

 

ICDP-utbildning var något som respondenterna deltagit i, samt i olika utsträckning låtit sin 

personal fortbilda sig i. Samverkansformerna för gemensamt förhållningssätt har skett genom 

kompetensutveckling och diskuteras på personalmöten kontinuerligt. Respondenterna ansåg 

att just ICDP:s förhållningssätt var något de ville fortsätta med och vidareutveckla ytterligare. 

Det fanns långtgående planer på att starta intern fortbildning för personalen kring Ross 

Greenes (2011) bok ”Vilse i skolan”, för att därigenom hitta nya vägar för åtgärder och 

lösningar för elever som uppvisar beteendeproblem.  

 

Vikten av anknytningsteorin poängterades, d.v.s. att ha någon att knyta an till, och i detta 

avseende menar respondenterna att assistentens roll är av positiv karaktär.  

 
Det handlar ju ofta i att störningen ligger i att de inte har någon relation, alltså de har ju 

ingen anknytning (respondent 1). 

 

Respondenterna poängterade också vikten av att vi måste se vad som händer med oss själva i 

problematiska situationer. Att vi tränar oss i att se vad som gör att jag klarar att hantera vissa 

elever bättre än andra, samt att vi funderar på hur vi förhåller oss till eleven i problem. 

Åtgärden och lösningen kan till viss del ligga hos oss själva, menar de.  
 

…istället för att säga att nu måste vi förändra barnet, alltså man kan inte säga till någon 

att nu måste du ändra dig, men genom mitt sätt att vara så kanske jag kan ändra på 

någon annan. Det är så man måste träna upp sig på det (respondent 2). 

 

Att ha ett förtroende för varandra i arbetslaget och, att man där samverkar istället för att börjar 

bevaka varandra var också något som uppfattades som viktigt. Förhållningssättet de vuxna 

emellan är av stor betydelse för hur klassen ska fungera.  

 
…det går verkligen inte att lägga det på ungarna, utan vi måste liksom titta på vad är 

det i vårt vuxenspel…titta på hur arbetslaget ser ut i den klassen, hur pratar de till 

varandra? (respondent 1). 

 

Respondenterna poängterar här vikten av att ha ett elevhälsoteam som har kontinuerliga 

möten, där det finns en tydlig arbetsgång och rutiner för hur ett elevärende ska behandlas.  

Det ska även ”backa” upp läraren vid akuta händelser. Teamet ska snabbt kunna ha ett möte 

för att bestämma hur de ska lösa det som hänt. Respondenterna ansåg det svårt när inte alla i 

elevhälsoteamet fanns tillgängliga. Flera skolor har därför en handlingsplan för vad som ska 

ske vid akuta händelser av hot och våld mellan elever eller elev – lärare. På en liten skola 

ansåg de att det inte var något problem utan kunde diskutera direkt med varandra och lösa 

problemen tillfälligt. 

 

Respondenterna menar att en viktig samverkansform är att läraren får lasta av sig lite ansvar 

och få känna att de inte står ensamma. De alternativ på avlastning som framkom var 

dialogmöte och en avlastningsblankett. I dialogmötet sitter läraren tillsammans med 

elevhälsoteam och rektor, där de resonerar om vad och hur man ska kunna jobba runt den här 
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eleven. Tankar finns om att vidareutveckla dessa möten till att kunna skötas i arbetslagen för 

att på så sätt vara en nivå som är snabbare. Det andra alternativet var att som första steg fylla i 

en blankett där läraren avlastar sig själv, för att sedan tillsammans med elevhälsoteamet prata 

om det man skrivit ner. 

 
…det handlar mycket om att kunna avlasta sig själv ganska mycket…så man kan börja 

tänka nya tankar, för när man blivit inkörd i ett hörn så reagerar man precis som ett 

barn gör, man slutar tänka kreativt (respondent 1). 

 

Elevvårdskonferenser var också något som kom upp som en samverkansform, där skolans 

personal, elev och förälder samverkar för att komma fram till mer långsiktiga åtgärder. 

   

Uppfattningen av handledning som samverkansform var något som respondenterna 

poängterade som mycket viktig, samt en väg för att hitta åtgärder och lösningar. Det beskrivs 

hur de i arbetslaget försöker hjälpa varandra, genom att någon sitter med i klassrummet och 

observerar vad som händer, och utifrån det har de sedan handledande samtal. De anser dock 

att det ibland kan vara bra med någon utifrån, som kan se saker med nya ögon.  

 
 Våga tänka nytt, och inte fastna i en negativ spiral (respondent 3). 

  

Handledning nämns också som en viktig del i det förebyggande arbetet, inte bara när 

bekymret är ett faktum, utan lärare och hela arbetslag bör få kontinuerlig handledning i 

förebyggande syfte. 

 

Samtalet tycks vara en av de största samverkansformerna. Det framkommer också att 

personalen handleder varandra inom skolan ibland.  

 
Där man kan stöta och blöta saker med varann direkt när bekymren kommer, så kan vi 

ta tag i det direkt då (respondent 4)  

 

Respondenterna menar att samtalen kan vara spontana, planerade men också akuta. De 

nämner även samverkan med förskolan som en viktigt förebyggande arbetsform. Att tidigt 

ha en helhetsbild över vilka elever som väntas till hösten och att göra grupperingar och 

lärarindelning efter det. Det är också viktigt med en tidig kontakt med barnen från 

förskolan. 

6.1.2 Inkludering utifrån ett miljörelaterat perspektiv  

Miljön kring eleven som uppvisar beteendeproblem ansågs ha stor betydelse för elevens 

inkludering i skolan. Vad gäller åtgärder och lösningar för att skapa denna miljö var svaren 

många. Ett förslag respondenterna ansåg som en framgångsrik väg var att skapa mindre icke 

permanenta grupper.   

 
…just att dom har fått ha mycket vuxenkontakt och en miljö som är helt annan, 

anpassad efter dom då, sen försöker vi hela tiden att slussa tillbaka, för dom ska ju 

tillbaka till en annan värld i framtiden och så…(respondent 4). 

 

Att ha flexibla resurser som åtgärd var också något som nämndes. Individuellt anpassad 

undervisning, kompensatoriska hjälpmedel eller schema, som då varade en viss tid, kunde 

vara en lösning.  För elever som inte orkar vara i en stor grupp hela dagen, föreslogs någon 

form av pausaktivitet, som då skulle finnas att tillgå för den eleven. Denna pausaktivitet 

skulle hjälpa eleven att minimera stress. Att ha ett resurscentra (vår benämning) som ligger 
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mitt i skolan var något som respondenterna nämnde. Dit kunde elever komma för att få riktad 

undervisning eller t.ex. för att få en pausaktivitet. 

 

För att skapa en mer anpassad miljö för dessa elever som uppvisar beteendeproblem kunde 

det under en viss tid vara en fördel att sätta in personligt stöd i form av fritidspedagoger, 

förskollärare eller assistenter. 

 
…det kan vara att man tillskapar mer resurser till gruppen…i form av 

assistenter…(respondent 2). 

 

Tanken, menade de, är då att eleverna inkluderas med hjälp av tillfälligt stöd under en viss tid, 

för att under den tiden hitta mer långsiktiga lösningar. Här återkommer respondenterna till 

vikten av att vara flexibel. Det som bestäms vid läsårets start behöver inte vara statiskt under 

hela läsåret och då syftar de på både elevgrupper och resursfördelning. Just resursfördelning 

kan vara en känslig bit både i personalgruppen och bland föräldrar. Det kan se ”orättvist” ut 

på pappret, exempelvis om en lärare får vara ensam med 25 elever, medan det i en annan klass 

kan vara fyra vuxna.  Resurserna kan också bestå i kompensatoriska hjälpmedel, t.ex. datorer, 

surfplattor eller annan it-utrustning, detta kan också upplevas som ”orättvist”, att vissa elever 

får använda det mer än andra. I verkligheten beror den ”orättvisa” fördelningen på att 

resurserna är satta utifrån det behov som finns, för att varje individ ska kunna utvecklas och 

må bra, samt ett sätt att inkludera eleven i skolan. Respondenterna anser att detta är något som 

vi i skolan måste prata mycket mer om, samt förankra hos föräldrar. 

 
Surfplattor är vår nya grej nu …det finns så mycket roliga skolappar där. Vi kan sätta 

den mest röriga eleven där, och kunna jobba i timmar med så mycket intryck på en 

gång. Jag rekommendera det varmt, gör jag och det kommer nog att explodera 

(respondent 4). 

 

Respondenterna menar vidare att alla vuxna på skolan har ett gemensamt ansvar för den 

skolmiljön som eleven befinner sig i. Genom att hjälpas åt i eller mellan arbetslagen och på så 

sätt se vad det är som utlöser problemet för eleven. Detta kan exempelvis ske genom 

observationer. De säger att som lärare måste man vara öppen mot sig själv och våga ställa 

frågan – varför fungerar inte denna elev hos mig? En lösning som nämndes var att det kan 

räcka med att möblera om i klassrummet. Det handlar om att undanröja hinder och istället se 

möjligheter.  

 
Det finns inte en lösning, utan egentligen, lösningen i det här finns i den variation och 

möjlighet att kombinera de här sakerna på något sätt…(respondent 3). 

6.2 Sammanfattning 

Vårt syfte i denna studie är att undersöka vilka uppfattningar rektorer har om 

samverkansformer för att skapa förutsättningar för en inkluderande skola, samt utifrån våra 

frågeställningar ta redan på: 

 

 Vilka samverkansformer anser rektorer är av betydelse för att höja beredskapen i 

mötet med elever som uppvisar beteendeproblem i skolan? 

 Vilka åtgärder och lösningar anser rektorer är av betydelse för att kunna inkludera 

elever som uppvisar beteendeproblem i skolan?  
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Utifrån de svar vi fått kan vi utläsa att uppfattningarna om vad som är mest betydelsefullt 

överensstämmer bra mellan rektorerna. Det som framkommer mer frekvent är 

förhållningssätt, miljö, elevhälsoteam och handledning.  

 

Att ha ett gemensamt förhållningssätt på skolan var också något som rektorerna ansåg vara av 

största vikt. Rektorerna menar att det är viktigt att all personal strävar efter att ha ett 

gemensamt förhållningssätt, där deras uppfattning om att skapa goda relationer med både 

elever och föräldrar, samt att lyssna på elever och föräldrar, framträdde tydligt. 

 

Rektorerna ansåg att miljön och den skolsituation som eleven befinner sig i är av stor 

betydelse för att inkludering ska kunna ske. Skolan måste se sin del i det som sker och ta ett 

gemensamt ansvar för den miljö som eleven ställs inför i skolan. De menar att det gäller att 

undanröja hinder, minimera stress och istället se möjligheter. 

 

Elevhälsoteamet var något som rektorerna nämnde som en viktig samverkansform. Där kan 

lärare lasta av sig och känna att de inte står ensamma med problemet. 

 

När det gäller att hitta åtgärder och lösningar ansåg rektorerna att handledning är en mycket 

bra framgångsfaktor. Handledningen kunde se lite olika ut, både handledning enskilt och i 

grupp, samt handledning utifrån, men även i arbetslagen. All handledning ansåg de som 

viktig, och där var kommunikation och samtal viktiga samverkansformer. 
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7 DISKUSSION OCH ANALYS 

 

I detta kapitel diskuterar vi först intressanta resultat i vår undersökning, vilket vi kopplar till 

relevant litteratur från vår text. För att allt inte ska flyta in i varandra har vi valt att utgå från 

de rubriker som vi hade i resultatet. Avslutningsvis skriver vi en sammanfattande analys, där 

vi fokuserar på den teori som studien grundar sig på, d.v.s. von Wrights tolkning av Meads 

interaktionistiska teori, och prövar den mot det vi kan tyda i resultatet. De perspektiv vi 

kommer använda oss av när vi gör vår analys är det punktuella perspektivet och det 

relationella perspektivet. 

7.1 Samverkan och inkludering utifrån ett relationellt och miljörelaterat perspektiv 

Det förhållningssätt som vi kan se genomsyrar denna studie är det relationsbyggande 

förhållningssättet. Vi kan både i respondenternas svar, samt i litteraturen tyda en gemensam 

uppfattning om förhållningssättets betydelse för att samverkan mellan individer ska bli 

framgångsrik, och genom det skapa en inkluderande skola.  

   

Lärare ställs ofta inför snabba, ibland ganska obekväma beslut att handskas med i sin 

undervisningssituation. Røkenes & Hanssen (2007) menar att det då är viktigt att kunna 

förhålla sig till de dilemman man som lärare råkar ut för. Det gäller att ha ett genomtänkt 

förhållningssätt till sin egen människosyn och sina grundvärderingar. Att handla utifrån sin 

egen och verksamhetens värdegrund, och att kunna föra en dialog i sådana situationer då olika 

värden hamnat i konflikt. Utifrån vår erfarenhet och som en koppling till det Røkenes & 

Hanssen skriver, så finner vi att elever som uppvisar beteendeproblem i skolan, som av olika 

anledningar inte klarar undervisningssituationen, ofta hamnar i den situationen att läraren 

måste välja ett sätt att bryta elevens beteende på. Hur läraren förhåller sig i denna situation 

beror till stor del på vilka verktyg läraren har att tillgå. Kanske är det så att hon/han väljer den 

kortsiktiga, och kanske enklaste vägen, och förvisar eleven ut från klassrummet.  

 

Respondenterna nämner ICDP som ett bra sätt att skapa ett gemensamt förhållningssätt. De 

menar att ICDP lägger grunden för hur vi ska lyckas att skapa samverkansformer, åtgärder 

och lösningar som i sin tur gynnar inkluderingen av elever som uppvisar beteendeproblem.  

 

ICDP bygger på Bowlbys anknytningsteori, där vi hänvisar till Broberg et al. (2006) som 

menar att samspelet med föräldern eller annan omsorgsperson är oerhört viktig för barnet 

under dess uppväxt. Om detta så viktiga samspel blir stört i för stor utsträckning så kan det få 

negativa konsekvenser för barnet i form av sina relationer med andra eller ett utåtagerande 

beteende (a.a). Denna studie handlar om elever som uppvisar beteendeproblem i skolan och 

hur vi ska kunna skapa förutsättningar för att inkludera dem i skolan. Vi ser här en koppling 

med det litteraturen säger och vad respondenterna uttrycker kring dessa elever och deras 

förmåga att ha någon att knyta an till. Att här ta hjälp av fritidspedagoger, förskollärare eller 

assistenter är en möjlighet som respondenterna uttrycker som ett sätt att få eleven att knyta an 

till någon. Därigenom försöka skapa balans mellan det emotionella, kognitiva och 

meningsskapande stödet som Hundeide (2009) menar är så viktigt. Hundeide menar att om 

balansen mellan den emotionella dialogen, kognitiva stödet och det vägledande 

meningsskapandet är god så finns det stora förutsättningar för att kunna skapa ett harmoniskt 

klassrumsklimat, vilket gynnar all inlärning.  

  

På frågan om olika samverkansformer verkar respondenterna ta detta med elevhälsoteam som 

självklart. Alla nämner det inte men i skollagen (2010:800) står det klart och tydligt att ett 

sådant team ska finnas och vi har inte för avsikt att tro något annat. Respondenterna 
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poängterade att skolan ska kunna kalla till möte snabbt vid akuta ärenden. I skollagen 

(2010:800) kan vi läsa att det ska finnas tillgång till personal från elevhälsoteamet till 

eleverna. Tillgång men inte alltid finnas till hands. Någon skola delade viss personal från 

elevhälsoteamet med annan skola. Det gör att teamet inte kan vara tillgängligt alltid. Flera 

skolor har löst detta med en handlingsplan för vad som ska ske vid riktigt akuta ärenden som 

vid t.ex. hot och våld.  

 

I resultatet kan vi märka att respondenterna ofta talar om vikten av avlastning för läraren när 

det är så att ”man kört in sig i ett hörn”. Det verkar vara viktigt att läraren inte känner sig 

ensam om problemen. Det är inte alltid då som det går att ordna möte i elevhälsoteamet utan 

respondenterna menar att det måste ibland ske här och nu. På en liten skola var det inga 

problem kring detta eftersom de kunde ta upp det direkt med varandra. De kunde diskutera en 

tillfällig lösning för stunden genom att t.ex. omstrukturera grupper eller sätta in en extra 

resurs för en tid. Persson (2001) poängterar vikten av att det specialpedagogiska arbetet är att 

finna en stödjande miljö för varje individ, grupp eller organisation. Vi finner det som en ny 

trend att respondenterna ser skolan som den felande länken och att det är där problemet ligger, 

inte hos eleven.  

 

Respondenterna talar om tankar om att vidareutveckla mötena med elevhälsoteamet genom att 

personalen har dialogmöte i arbetslagen för att på så sätt vara snabbare. Risken är att 

pedagogerna här förlorar den specifika kompetens som finns i ett elevhälsoteam. Det är 

viktigt att jobba direkt med individen genom att diskutera i arbetslaget. Andersson (1999) 

menar att det övergripande förändringsarbetet bör ske parallellt på individ, grupp och 

organisationsnivå, vilket vi menar är elevhälsoteamet i detta fall. Det kan vara riskabelt att 

lägga ansvaret på pedagogerna. De behöver som resultatet i föreliggande studie visar 

avlastning, hjälp med att kunna se med nya ögon och att det finns någon som gör att de inte 

känner sig så ensamma i arbetet med eleverna. Respondenterna talar även om 

elevvårdskonferenser. Där samverkar skolpersonal med elev och föräldrar för att komma fram 

till mer långsiktliga lösningar. 

 

Handledning beskriver respondenterna som en viktig samverkansform. De beskriver hur de i 

arbetslaget hjälper varandra genom att observera varandra, för att sedan samtala om 

observationssituationen. Andra beskriver vikten av att någon utifrån kommer och ser 

situationen med andra ögon, ett utifrånperspektiv. Detta stämmer med vad Mollberger 

Hedquist (2006) skriver om att handledning kan vara givande både i samtal med kollegor, 

men också tillsammans med en mer erfaren handledare utifrån. Vi tyder detta som att 

handledning är en framgångsfaktor oavsett om den sker enskilt, i grupp, internt eller med 

någon utifrån. Handledning handlar precis som Mollberger Hedquist skriver, om att inta ett 

lyssnande förhållningssätt, där även kommunikation och samtal ingår som viktiga faktorer då 

det gäller alla möten människor emellan. 

 

Kommunikation och samtal består i undervisningssituationer av en mängd sociala processer. I 

intervjusvaren kan vi utläsa vikten av framförallt samtalets betydelse för elever som uppvisar 

beteendeproblem. von Wright (2000) beskriver det relationella perspektivet som en social 

process, där läraren och eleven samspelar. Viktiga bitar för lärande är då kommunikation, 

samt relationen dem emellan. Det handlar inte bara om eleven, utan respondenterna är eniga 

om att vi som pedagoger inte kan lägga över allt på eleven, utan genom god kommunikation 

och samtal få till en samverkansform som i sin tur genererar i fruktbara åtgärder och 

lösningar. 
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Respondenterna visar i sina svar en uppfattning om att miljön runt elever som uppvisar 

beteendeproblem är en viktig åtgärd. Svaren handlar om vad respondenterna lägger i 

begreppet miljö, det kan vara allt från gruppsammansättning till tillgång av material 

exempelvis kompensatoriska hjälpmedel, eller andra resurser så som personalresurser eller 

lokaler.  

 

Respondenterna beskriver sin uppfattning om det rättvisetänk som finns bland föräldrar, 

elever och lärare inom skolan. De menar att det finns en negativ uppfattning om att det kan se 

orättvist ut på pappret om en lärare får vara ensam med 25 elever och en annan lärare har 

extra resurser i form av mer personal i en annan klass. Resurserna kan också bestå i att vissa 

elever får använda kompensatoriska hjälpmedel, som t.ex. datorer eller surflattor, mer än 

andra elever. Vi tyder denna uppfattning som ett hinder för att kunna finna samverkansformer, 

åtgärder och lösningar i arbetet för inkludering av elever som uppvisar beteendeproblem. 

Respondenterna påvisar att rättvisa inte är att skolan ser lika ut för alla elever när det gäller 

resurser, undervisningsmaterial eller fysisk miljö. De menar att skolan ska anpassa sig efter 

varje elevs förutsättningar och behov. Detta stämmer väl överens med vad vi kan läsa i 

skollagen (2010:800) nämligen att utbildningen ska ta hänsyn till varje elevs olika behov. 

Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar och behov för att 

kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

 

Respondenterna talar också om de icke permanenta grupperna och om flexibilitet. Att undvika 

permanenta grupper som bygger på hur olika långt i utvecklingen eleven kommit, verkar vara 

en gemensam åsikt. Genom att i stället vara flexibel så att grupper kan ändras oftare slipper 

skolan problemet att någon elev känner sig avvikande menar de. Men är det så i verkligheten?  

Inte överallt förstås men vi kan se en vilja till utveckling kring detta. Verkningsfulla åtgärder i 

skolan visar ofta resultat på bieffekter på hemmaplan och tvärtom och beteendet kan ha ett 

nära samband med den miljö där problemen äger rum (Ogden 2003). Kaufmann (1980) menar 

också att beteendeproblemet är knutet till de sociala normer, samhälls- och människosyner 

som finns i den kontexten eleven befinner sig i.  

 

Genom att hjälpas åt i eller mellan arbetslagen och hitta utlösande faktorer till problemen för 

eleven genom att t.ex. göra observationer, kan pedagogerna lättare hitta lösningar i miljön. En 

enkel åtgärd kan vara att möblera om i klassrummet där man kan skapa olika rum för olika 

aktiviteter, vara fler pedagoger i klassen eller strukturera om elevgrupper.  Vi reflekterade 

över att på vissa skolor hade man ett väldigt öppet klimat mellan pedagogerna där de hjälptes 

åt att finna problemen hos varandra eller i miljön för att kunna hjälpa eleven. Vi upplever att 

detta fortfarande på skolor idag är ganska ovanligt. De flesta vill inte bli observerade när de är 

osäkra eller kommer till korta, utan alla vill lyckas i sitt arbete. Det är ett känsligt ämne som 

faktiskt borde diskuteras mer. Respondenterna säger att pedagogen måste vara öppen mot sig 

själv och våga ställa sig frågan varför fungerar denna elev inte hos mig, men hos andra 

pedagoger? 

 

Apter (1982) skriver att normer och regler skiljer sig åt från skola till skola, men vi menar att 

det skiljer sig åt även från klassrum till klassrum eller från pedagog till pedagog. Vi är olika 

människor med olika syn på vår omvärld. Apter menar att det kan handla om vilka normer 

och regler som gäller men det kan också vara vilka krav som ställs. Kadesjö (2001) menar att 

det är de vardagliga återkommande problemen som är de primära medan de sekundära är en 

följd av bristande omsorg, förhållande eller andra faktorer i barnets livsmiljö som skapar 

stress. Lyckas skolan avlägsna dessa negativa faktorer försvinner problemen menar Kadesjö.  

 



32 

 

 

7.2 Sammanfattande analys  

De uppfattningar som respondenterna har om samverkansformer, åtgärder och lösningar tyder 

på att förutsättningar för en inkluderande skola ligger i att ha ett relationellt perspektiv. Å ena 

sidan säger de att detta relationella perspektiv, med kommunikation och samtal, är den mest 

betydelsefulla faktorn, där handledning ingår som en viktig bit för att hitta nya vägar och våga 

prova nytt. Å andra sidan ser vi i deras svar att det fortfarande finns mycket att utveckla när 

det gäller att flytta problemet från eleven och istället se problemet utifrån den miljö/situation 

eleven befinner sig i. Detta ser vi som en del av en lång social process där det handlar om att 

ta någon annans perspektiv och attityd, samt att vidga sitt eget perspektivtagande. von Wright 

(2000) hänvisar till Mead som menar att det är en process som ständigt pågår, förändras och 

konstrueras i samspel med andra. Det är viktigt att inte bara se händelser utifrån sin egen 

synvinkel utan vara mindre egocentrisk och att skapa relationer med eleverna för att få en 

interaktion där ömsesidig förståelse för varandra växer fram. Ur ett punktuellt synsätt kan 

eleven annars upplevas som ett ”vad” istället för ”vem” (a.a).  

 

Kommunikation och samtal, som betydelsefulla samverkansformer, är något som vi kan 

spegla i resultatet av denna studie. Respondenternas uppfattningar om dessa begrepp kan vi 

tyda som att de ligger som en grund för hur skolan ska lyckas med inkluderingen av elever 

som uppvisar beteendeproblem. Kommunikation och samtal återkommer i respondenternas 

svar, på ett eller annat sätt, under samtliga rubriker i resultatet. von Wrights (2000) 

intersubjektivitet, som denna studie har som utgångspunkt, skapas just genom kommunikation 

och ett ömsesidigt handlande människor emellan. I denna sociala process ingår även språk, 

gester och känslor som viktiga delar, samt att kunna ta någon annans perspektiv och genom 

det lära nytt om sig själv.  

 

Att som lärare kunna göra ett perspektivbyte och inte som en respondent uttrycker det bli 

inkörd i ett hörn och sluta tänka kreativt är viktigt. Det gäller istället att försöka tänka i nya 

banor. von Wright (2000) beskriver detta perspektivbyte som något viktigt för att läraren ska 

kunna distansera sig från sina egna förutfattade meningar om exempelvis elevens 

hemförhållande. Istället bör läraren föra ett eget reflekterande kring situationen och genom det 

se möjligheter istället för hinder. En hjälp att utveckla förmågan till perspektivbyte, som vi 

kan tyda utifrån respondenternas svar, är genom handledning och kompetensutveckling. Den 

kompetensutveckling som respondenterna förespråkade var ICDP-utbildningen, där relation, 

kommunikation och dialoger är viktiga delar. ICDP:s utbildningsprogram bygger på Bowlbys 

anknytningsteori. Programmet grundar sig på forskning där miljön runt eleven står i centrum 

för hur eleven ska lyckas i sin utveckling (Hundeide, 2005). Respondenterna poängterar just 

hur viktigt det är att eleven har någon att knyta an till. I Österbergs minirapport (2011) 

framgick det att en viktig del för dessa elever var just relationen med läraren. Återigen kan vi 

utläsa kopplingen mellan respondenternas uppfattningar om framgångsfaktorer för 

samverkan, åtgärder och lösningar för elever som uppvisar beteendeproblem, och von Wrights 

intersubjektivitet. 

 

I anknytning till ICDP hänvisar respondenterna till uppfattningen om förhållningssättets 

betydelse för att hitta samverkansformer, åtgärder och lösningar för elever som uppvisar 

beteendeproblem. De menar att det är viktigt att all personal på skolan har ett gemensamt 

förhållningssätt, och ett förtroende för varandra i arbetslaget som därigenom kan leda till goda 

samverkansformer. Detta ser vi som ett gott exempel på ett relationellt perspektiv, men kan 

även utläsa risken av att lärare kan få känslan av att de inom arbetslaget bevakar varandra, 

vilket då kan ses som ett punktuellt perspektiv. 

 



33 

 

 

Vi tyder detta som att det punktuella perspektivet till viss del lever kvar i skolan, men att en 

intersubjektiv vändning håller på att ske. D.v.s. att skolor mer och mer öppnar upp 

diskussioner angående var problemet ligger då det gäller elever som uppvisar 

beteendeproblem i skolan. Det är som von Wright (2000) skriver, inte längre lika självklart att 

man utgår från den enskilde individens isolerade, olika egenskaper, utan man ser istället 

vikten i ömsesidighet och mänskligt handlande. 
 

“…punktuellt perspektiv tenderar att rikta uppmärksamheten mot enskilda delar och 

mot enskilda individers omständigheter och egenskaper, medan ett relationellt 

perspektiv  utgår från relationer och i kraft av detta möjliggör ett pedagogiskt möte där 

lärare och elever, trots en sannolik asymmetrisk maktrelation, kan mötas som unika 

människor” (von Wright, 2000 s 65). 

7.3 Pedagogiska implikationer 

Med utgångspunkt av de analysverktyg, det punktuella och det relationella perspektivet, vi 

använt oss av i denna studie, kan vi se hur valet av perspektiv kan ha betydelse för 

pedagogiken. Sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv, och med tanke på hur vi som 

specialpedagoger kan ta hjälp av resultatet i denna studie, i vårt arbete tillsammans med elever 

och kollegor, så ser vi det relationella perspektivet som det mest gynnsamma för inkludering 

av elever som uppvisar beteendeproblem. von Wright (2001) menar att i det punktuella 

perspektivet planerar läraren åtgärder och lösningar utan elevens delaktighet, medan läraren 

utifrån det relationella perspektivet ser kommunikation och samtal med eleven som viktiga 

bitar för att finna åtgärder och lösningar. Det är också viktigt att se till den situation, eller 

vilket sammanhang eleven befinner sig i.  

 

De uppfattningar som resultatet i denna studie utmynnade i går att sammanfatta i elevhälsa, 

handledning, förhållningssätt och miljö. Dessa kategorier kan vi se som viktiga bitar i det 

specialpedagogiska arbetet i skolan. I utbildningsplanen för specialpedagogexamen (Svensk 

Författnings Samling, 2007:638) står det bl.a. att studenten ska medverka förebyggande för att 

undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, både på organisation– grupp– och 

individnivå. Det står även, att kunna visa förmåga på att samverka och vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för både elever, kollegor och föräldrar, med 

målet att kunna möta behovet hos alla elever. Utifrån denna studies resultat ser vi en koppling 

till respondenternas uppfattningar av samverkansformer, och hur skolan ska finna åtgärder 

och lösningar för att inkludera elever som uppvisar beteendeproblem, till specialpedagogens 

betydelse i denna process.  

7.4 Vidare forskning 

Vidare forskning inom ämnesområdet, och som en fortsättning där denna studie slutar, ser vi 

en möjlighet i att göra en studie som syftar till att undersöka hur det ser ut i praktiken när det 

gäller samverkansformer, åtgärder och lösningar för att inkludera elever som uppvisar 

beteendeproblem i skolan. Skiljer sig rektorernas uppfattning av detta, med hur det verkligen 

ser ut i skolan och dess verksamhet? Intervjuer och observationer i ett bredare perspektiv vore 

då intressant att genomföra. Dels genom att intervjua, inte enbart rektorer, utan även lärare, 

annan skolpersonal och elever, samt göra observationer i dess verksamheter. 
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BILAGA 1 

 

 

Missivbrev                                                                                                       2012-04-03 

Hej! 

Vi är två pedagoger som nu är i slutskedet av vår specialpedagogiska utbildning. 

Vi ska nu göra vårt examensarbete i form av en studie/rapport där vårt syfte är: 

Att undersöka vilka samverkansformer skolor använder för att skapa förutsättningar för en 

inkluderande skola. 

 

Till detta behöver vi göra intervjuer med ett antal rektorer. 

Intresset till just detta kom när kommunen bestämde att lägga ner de särskilda 

undervisningsgrupperna. Syftet med de särskilda undervisningsgrupperna var detsamma som 

den ordinarie grundskolan men med tillägget att de skulle kunna möta elever med särskilt 

stora psykosociala svårigheter. Gemensamt för dessa elever vi syftar på i denna studie är de 

elever som upplevs så besvärliga i klassen att lärarna inte kan genomföra undervisning eller 

andra läraktiviteter. 

 

Vi är intresserade av hur ni tänker er samverkan eller vilka samverkansformer ni vill utveckla 

för en inkluderande skola. 

 

Intervjuerna görs av oss där vi helst vill banda den men det går också att anteckna om det 

skulle vara så att någon hellre vill det. 

Vi vill informera er om att det är de fyra principerna från Vetenskapsrådet (2002) som gäller: 

 

Informationskravet, vilka vi är, vilka moment som ingår i intervjun, vårt syfte med studiens 

genomförande och att den ska ge svar på vår frågeformulering. 

Ytterligare informeras ni om att er medverkan är helt anonym och frivillig. Vi kommer ej 

heller röja skola och kommun i studien. 

Samtyckeskravet, ni kan avbryta intervjun när helst ni vill. 

Konfidentialitetskravet, information till er om att era personuppgifter behandlas med största 

konfidalitet så att ingen utomstående kan komma åt uppgifterna. 

Nyttjandekravet, insamlat material är anonymt och ska bara användas i studien. Ni har 

möjlighet att läsa det utskrivna materialet (Vetenskapsrådet 2002) 

 

Efter intervjun skrivs allt rent och lyssnas/läses igenom flera gånger för att det ska bli bekant. 

Texten förstärks med citat från informanterna. 

 

Intervjufrågorna kommer att delas ut några dagar innan intervjun så att ni i lugn och ro kan 

sätta er in i dem. 

Har ni några frågor går det bra att maila eller ringa oss. 

Tid och plats bestämmer vi tillsammans när ni svarat. 

O.s.a. inom tre dagar. /Tack på förhand 

 

Vår handledare: Nina Modell, Linnéuniversitetet växjö  xxxxxxxxxxxxxxx  

 

Med vänlig hälsning Susanne Lundh tel xxxxxxxxxx 

                                  Marie Österberg tel xxxxxxxxxx 
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BILAGA 2 

 

Våra definitioner 
Elever som uppvisar beteendeproblem - De elever vi syftar på i vårt examensarbete är de 

elever som stör, bråkar i skolan så undervisningen blir svår att bedriva.  Dessa elever har svårt 

att infoga sig i de regler och normer som gäller i klassrummet. Klassläraren anser sig ha 

uttömt allt för att få det att fungera. 

Vi använder beteendeproblem utifrån en vardaglig term, och behöver inte vara kopplad till 

någon diagnos. 

Inkludering i detta sammanhang gäller just inkludering av dessa elever, både de som 

eventuellt kommer från de särskilda undervisningsgrupperna men kanske framförallt för de 

elever som vi har idag eller imorgon…..hur förbereder och organiserar  skolan denna 

inkludering?! 

Samverkan syftar i första hand på den samverkan som går att finna inom skolans 

organisation. 

 

 

Intervjufrågor 
1. Vilka samverkansformer använder er skola rent konkret i arbetet för att inkludera alla 

elever så de känner sig delaktiga i klassrumsundervisningen? 

 

2. Om en lärare larmar till dig som rektor att nu får det vara nog han/ hon stör 

undervisningen, de andra eleverna får inte någon arbetsro, hur hanterar du det?  

 

3. Vilka olika lösningar har ni att tillgå för elever som har beteendeproblem i skolan? 

 

4. Vilka samverkansformer anser du som mest betydelsefulla för att höja skolans 

beredskap i mötet med elever som uppvisar beteendeproblem? Ev rangordna! 

 

5. Om du helt utan begränsningar av ekonomi, eller andra resurser skulle få organisera 

verksamheten så den skulle inkludera alla elever, hur skulle den se ut?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


