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Bland elever som är i behov av särskilt stöd finns en grupp elever som benämns elever 

med problemskapande beteenden. Fokus ligger ibland under långa tidsperioder på att 

hantera beteendeproblematiken, under det att kunskapsutveckling och delaktighet ofta 

får stiga åt sidan. Detta ställer krav på att personal i skolan har kunskap om verktyg för 

att hantera problemskapande beteenden.  

Syftet med denna studie är att få förståelse för hur personalen i grundsärskolan menar 

att problemskapande beteenden kring elever med autism och intellektuella 

funktionsnedsättningar uppstår. Denna studie syftar även till att få förståelse för 

personalens meningar om förebyggande och motverkande verktyg när det gäller 

problemskapande beteenden. 

Intervjuer med sju personer som arbetar i grundsärskolan ligger till grund för resultatet i 

denna studie. Vid analysen av intervjuerna användes George H. Meads teori om att 

människors handlingar och identitet bildas i sociala relationer, en intersubjektivitets 

tanke. En pluralistisk utgångspunkt, att olika perspektiv kan samverka, intogs.  

Resultatet, i denna studie, visar att ett relationellt perspektiv intas av intervjupersonerna. 

En sammanfattande beskrivning av  verktyg, när det gäller att förebygga och motverka 

problemskapande beteenden, är enligt denna studie: 1. Samtal och reflektion med alla 

inblandade aktörer runt eleven, 2. Anpassningar utifrån individ och situation, 3. En väl 

strukturerad dag för eleven. 4. Fokuserat bemötande av eleven där dennes 

kommunikation vill förstås och 5. En insatt och stöttande rektor. Slutsatsen blir att olika 

perspektiv och verktyg måste beaktas för att bästa resultat ska uppnås för eleverna, 

processen är ett lagarbete och intersubjektivitet är en förutsättning för det goda mötet. 

Detta betyder att alla aktörer runt eleven i verksamheterna måste bidra med sin kunskap 

i intersubjektiva möten.  
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1 Bakgrund 

Att få känna delaktighet och delta i ett sammanhang är grundläggande förutsättningar 

för att människan ska må bra. I FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008) framgår tydligt att Sverige har åtagit 

sig att bedriva ett sammanhållet utbildningssystem på alla nivåer. Skolorna ska ge plats 

för alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga 

eller andra förutsättningar (Unescorådet, 2006). I de övergripande målen i läroplanen 

för grundskolan Skolverket (2011a) och i läroplanen för grundsärskolan Skolverket 

(2011b) anges de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat 

när de lämnar skolan. Vare sig eleven tillhör grundskolan eller grundsärskolan så ska 

skolan, enligt Normer och värden i läroplanerna, aktivt och medvetet stimulera eleverna 

att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar. 

Bland elever, som är i behov av särskilt stöd, finns en grupp elever som benämns elever 

med problemskapande beteenden. Dessa elever kan, av skolans personal, upplevas som 

mycket problematiska och energikrävande. Fokus ligger ibland under långa tidsperioder 

på att hantera beteendeproblematiken, under det att kunskapsutveckling och delaktighet 

ofta får stiga åt sidan. Lärare efterfrågar tillvägagångssätt beträffande hur 

beteendeproblematik kan hanteras (Swärd & Florin, 2011). Föräldrar till barn med 

autism och problemskapande beteenden framhåller ofta åtgärder för att reducera 

problemskapande beteenden som en prioriterad åtgärd (Rispoli, Lang, Leslie, Camargo, 

Hutchins, Davenport &  Goodwyn, 2013). Personal i skolan behöver alltså kunna 

handskas med verktyg som förebygger och motverkar problemskapande beteenden.  

Elever med problemskapande beteenden måste ges möjligheter att hantera sin vardag, 

utvecklas kunskapsmässigt och i ingå i ett sammanhang. I Allmän förklaring av de 

mänskliga rättigheterna som antogs av FN den 10 december 1948 står i artikel 26 att 

utbildningen fullt ut ska utveckla personligheten (Arbetsmarknadsdepartementet, 2012). 

Enligt skollagen (SFS 2010:800, 1 kap., 4 §) ska utbildningen förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och uppväga skillnader i elevernas förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen. Skollagen fastställer även att en likvärdig utbildning 

ska bedrivas (SFS 2010:800, 1 kap., 9 §). För att en likvärdig utbildning, där alla elever 

känner sig delaktiga, ska kunna åstadkommas är en av förutsättningarna att eleven 

bemöts på ett sätt som bidrar till utveckling för just den individen.  

Om eleven, som anses ha problemskapande beteenden, har diagnosen autism och 

dessutom är mottagen i grundsärskolan kan problematiken fördubblas. Eleven kan 

komma att berövas gemenskapen, även i en redan särskiljande skola. Detta medför i sin 

tur att betydelsefulla lärandetillfällen tillsammans med andra elever minskar, reduceras 

gör även känslan av att ingå i ett sammanhang. Det svenska utbildningssystemet har 

ännu inte nått fram till internationella riktlinjer beträffande en sammanhållen utbildning, 

och hur pass mycket det arbetas i den riktningen kan diskuteras. Frågan om inkludering 

på ett övergripande plan måste drivas vidare. Parallellt med det arbetet gäller att, i 

sammanhanget där eleven befinner sig, skapa förutsättningar för en utbildning som 

stimulerar normer och värden samt kunskap. Då ställs krav på att personal i skolan har 

kunskap om verktyg som förebygger och motverkar problemskapande beteenden.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få förståelse för hur personalen i grundsärskolan menar 

att problemskapande beteenden kring elever med autism och intellektuella 

funktionsnedsättningar uppstår. Denna studie syftar även till att få förståelse för 

personalens meningar om förebyggande och motverkande verktyg när det gäller 

problemskapande beteenden. 

 

Frågeställningarna i denna studie är: 

• Hur kan problemskapande beteenden förstås?  

• Hur menar personalen i grundsärskolan att problemskapande beteenden kan 

   förebyggas?  

• Hur menar personalen i grundsärskolan att redan uppkomna problemskapande 

   beteenden kan motverkas? 

3  Centrala begrepp 

Under den här rubriken kommer begrepp som är centrala för denna studie att klargöras. 

Genom att förtydliga, och till viss del problematisera kring begreppen, är förhoppningen 

att läsaren får en tydligare förståelse för begreppen, och därmed enklare guidas vidare in 

i denna studie.  

3.1 Problemskapande beteenden 

Problemskapande beteenden är det begrepp som används i denna studie. Genom att, 

under tiden som denna studie genomförts, tagit del av forskning och litteratur inom 

området problemskapande beteenden, så har andra begrepp framkommit. Nedan 

redogörs det för varför just begreppet problemskapande beteenden används. 

Problemskapande beteenden skrivs fram på skilda sätt i litteraturen. Detta kan bero på 

att begreppet definieras olika inom skilda discipliner (Nordahl, Sörlie, Manger & Tveit, 

2007). Begreppet problemskapande beteenden kan definieras genom att bestämma 

vilket uttryck beteendet tar sig. Beteendeuttrycken delas ofta in i två grupper: farliga 

som snabbt behöver åtgärdas och andra problemskapande beteenden. Typer av 

problemskapande beteenden som kräver stora ansträngningar är aggressivitet, utbrott 

samt självskadebeteenden (Gerland, 2000).  

 Ett annat sätt att definiera problemskapande beteenden är att utgå från konsekvenserna 

som det problemskapande beteendet skapar för individen. Emerson och Einfeld (2011) 

definierar problemskapande beteenden som kulturellt inte normala beteenden som har 

en sådan frekvens att det utgör en fara för personen själv eller andra, eller att individens 

beteenden medför att den utesluts från ordinarie sociala sammanhang. Denna 

sistnämnda definition visar på att sociala och kulturella förväntningar och normer är av 

stor betydelse när det gäller att definiera begreppet problemskapande beteenden. 
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Ett begrepp som förekommer i anslutning till problemskapande beteenden är 

beteendeproblem. Faktum är att detta begrepp är mer frekvent förekommande, när 

sökningar görs på problemskapande beteenden, än själva begreppet problemskapande 

beteenden. Båda begreppen, problemskapande beteenden och beteendeproblem, kan inta 

en negativ laddning och anses förhållandevis lika. Försök har gjorts för att komma ifrån 

den värdering som ordet problem innebär. Ibland annat USA och England har ibland 

challenging behaviour (utmanande beteende) använts för att undkomma ordet problem 

(Gerland, 2000).  Den svenska titeln Vilse i skolan – Hur vi kan hjälpa barn med 

beteendeproblem att hitta rätt (Greene, 2013) är en översättning av den amerikanska 

titeln Lost at school – Why our kids with behavioral challenges are falling through the 

cracks and how we can help them (Greene, 2008). I översättningen till svenska har 

challenges bytts ut mot beteendeproblem. Den översättaren verkar inte tycka att 

utmanande är en tillräckligt tydlig översättning av challenging.  

Vid definitionen av problemskapande beteenden så utgås det ofta från att beteenden är 

något man väljer. En annan ståndpunkt kan dock intas. Det som definierar 

problemskapande beteenden är då att det medför att andra känner sig maktlösa; 

problemskapande beteenden är beteenden som skapar problem för personer i 

omgivningen (Hejlskov Jörgensen, 2009).  Barn som av människor beskrivs som 

trotsiga, aggressiva, utagerande och omedgörliga kan benämns som explosiva. Om 

barnet kunde så skulle det inte bete sig trotsigt, aggressivt eller omedgörligt. Barn vill 

bara de kan (Green & Ablon, 2012).  

Psykisk sårbara är ett annat sätt att benämna elever med problemskapande beteenden. 

Beskrivningen innefattar personer som misslyckas med saker som andra inte har några 

problem med (Hejlskov Elvén, Veje, & Beier, 2012). Beteendeavvikelser kan vara en 

bra term att använda eftersom den inte är värderande. Ett icke värderande begrepp kan 

vara betydelsefullt eftersom alla annorlunda beteenden inte måste utgöra ett problem 

(Gerland, 2000).  

I denna studie kommer alltså begreppet problemskapande beteenden att användas,och 

beteendeproblem kommer inte att användas. Det har sin förklaring i uppfattningen om 

att det finns en distinkt skillnad mellan dessa båda begrepp. I begreppet 

beteendeproblem ligger fokus på individen. Det är individen som har ett 

beteendeproblem. Individen blir problemet och är bärare av problematiken. Begreppet 

problemskapande beteenden fokuserar miljö, sampel och sammanhang runt individen. I 

begreppet flyttas fokus från individen till handlingen. Problemet är något som skapas 

relationellt, det är inte individen som är bärare av problemet. När vi flyttar begreppet 

problem bort från individen fokuseras omgivningen tydligare och sammanhanget mellan 

individen och omgivningen blir klarare. Persson (2013) menar att i det relationella 

perspektivet måste elevens handlingar förstås i förhållandet, samspelet och interaktionen 

mellan olika aktörer. Elevens handlande förstås inte utifrån dennes uppträdande och 

beteende. Förändringar i omgivning antas kunna påverka elevens förutsättningar att 

uppfylla på förhand uppställda krav eller mål. 

3.2 Grundsärskolan och intellektuell funktionsnedsättning 

Skolplikt ska i Sverige fullgöras i grundskolan (SFS 2010:800, 7 kap., 4 §). Om 

förhållandena är sådana att ett barn bedöms inte kunna nå upp till grundskolans 

kunskapskrav, därför att de har en utvecklingsstörning, så ska det tas emot i 

grundsärskolan (SFS:800, 7 kap., 5§). I skollagen skrivs vidare att beslutet om 

mottagande i grundsärskolan ska grundas på en utredning som omfattar pedagogisk, 
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psykologisk, medicinsk och social bedömning och att bedömningarna ska ske i samråd 

med barnets vårdnadshavare. Det är barnets hemkommun som ska ansvara för detta. 

Grundsärskolan är, i och med den nya skollagen (SFS 2010:800) som trädde i kraft 

2011, endast till för elever med utvecklingsstörning. Elever med autism men utan 

utvecklingsstörning tillhör inte längre målgruppen. Grundsärskolan består av två 

inriktningar; grundsärskola där eleverna studerar utifrån ämnen och träningsskolan där 

eleverna studerar utifrån ämnesområden. Grundsärskolans läroplan (Skolverket, 2011b) 

är skild från grundskolans läroplan (Skolverket, 2011a). 

Psykisk utvecklingsstörning är den officiella svenska beteckningen på det som i 

skollagen benämns utvecklingsstörning. Intellektuell funktionsnedsättning, 

utvecklingsrelaterad kognitiv funktionsnedsättning, begåvningshandikapp, 

förståndshandikapp och mental retardation är andra synonymer till detta begrepp. 

Mental retardation har varit, och är fortfarande till viss del, den engelska beteckningen 

för psykisk utvecklingsstörning. Beteckningen är dock på väg att bytas ut och i 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders -5 (DSM-5) (Det internationella 

diagnossystemet som är utvecklat av Amerikanska Psykiatriska Föreningen (APA)) är 

termen Intellectual disability. I International Classification of Diseases and Related 

Health Problems - 11 (ICD-11) (Världshälsoorganisationens (WHO) internationella 

klassifikationssystem) kommer benämningen att vara Intellectual developmental 

disorder (Egidius, 2014).  

Sverige har valt att hålla kvar psykisk utvecklingsstörning som den officiella 

beteckningen för en intelligens under intelligenskvot (IK) 70. Redan 2004 förordade 

Carlbeckkommittén att regeringen skulle se över begreppet utvecklingsstörning i all 

lagstiftning. Kommittén visade på att en diskussion pågick i forskarvärlden om vad 

begreppet skulle kunna ersättas med (SOU:2014:98). Genom att begreppet 

utvecklingsstörd ersattes med utvecklingsstörning kom människan och inte 

funktionshindret i fokus. Nu är det dags att gå ett steg vidare. Genom att fokusera 

funktionsnedsättning och inte störning riktas blicken bort från individen, som bärande 

av problemet, till ett sammanhang där hänsyn tas till samverkan mellan individ och 

miljö. Intellektuell funktionsnedsättning är därför ett begrepp som passar denna studie 

bättre. 

WHO:s internationella klassifikationssystem ICD-10 definierar intellektuell 

funktionsnedsättning som ett tillstånd med fördröjd eller ofullständig utveckling av 

förståndet. Intellektuell funktionsnedsättning beskrivs som nedsättning av de färdigheter 

som mognar under utvecklingstiden, i Sverige före 16 års ålder, och som bidrar till den 

generella intelligensnivån. Det finns flera undergrupper till intellektuell 

funktionsnedsättning som bestäms utifrån individens IK; lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning IK 50-69, medelsvår intellektuell funktionsnedsättning IK 35-49, 

svår intellektuell funktionsnedsättning IK 20-34 och grav psykisk utvecklingsstörning 

IK under 20. Intellektuell funktionsnedsättning mäts ofta med standardiserade 

intelligenstest som kan kompletteras med skalor för att bedöma social adaption (social 

anpassning). Dessutom förutsätter diagnosen en helhetsbedömning som ska genomföras 

av en erfaren diagnostiker (Socialstyrelsen, 2011). Personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har ofta andra funktionsnedsättningar som till exempel syn- och 

hörselskador, epilepsi, cerebral pares, psykiskstörning och autism 

(Nationalencyklopedin, 2014). Det är ca 2 % av befolkningen som har en IK på under 

70 (Hejlskov Elvén, Veje, & Beier, 2012). 

Det som definierar intellektuell funktionsnedsättning beror till stor del på synsättet i 

samhället. Det finns tre olika förklaringsmodeller till intellektuell funktionsnedsättning: 
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den medicinska eller utvecklingspsykologiska modellen där fokus ligger på brister hos 

individen, den sociala modellen där fokus ligger på hinder som finns i samhället och 

den miljörelativa eller interaktionistiska modellen som fokuserar båda individuella- och 

omgivningsfaktorer (Jakobsson & Nilsson 2011). Definitionen av intellektuell 

funktionsnedsättning varierar över tid och vad som betonas i definitionen varierar 

också. Det som bidrar till olikheter i definition av intellektuell funktionsnedsättning är 

hur intelligens definieras, hur test och observationer genomförs och vilken vikt adaptivt 

beteende ges (Granlund, 2014). Intellektuell funktionsnedsättning är alltså inget 

entydigt begrepp. Elever som är mottagna i grundsärskolan är inte en homogen grupp. 

Lika lite som elever i grundskolan kan undervisas utifrån en generell mall, så kan inte 

heller elever i grundsärskolan undervisas på det sättet. Undervisningen i grundsärskolan 

måste anpassas efter individen och inte efter diagnosen.  Arbetet med en likvärdig skola 

är lika betydelsefull i grundsärskolan som i grundskolan.  

3.3 Autism 

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn som innefattar tre olika typer av 

autism. Den första gruppen autistiskt syndrom benämns ibland även autism, autism i 

barndomen, infantil autism eller klassisk autism. Den andra gruppen är Aspergers 

syndrom. Aspergers syndrom skiljer sig från autistiskt syndrom och atypisk autism 

genom att det inte finns någon betydande försening av den språkliga eller kognitiva 

utvecklingen. Den tredje gruppen är atypisk autism. Atypisk autism benämns ibland 

autismliknande tillstånd och skiljer sig från autistiskt syndrom genom en senare debut 

eller genom att alla de tre kriterierna som karaktäriserar autistiskt syndrom inte är 

uppfyllda (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2013). De elever som 

fokuseras i denna studie är elever med autistiskt syndrom. I denna studie kommer 

autism att användas för begreppet autistiskt syndrom.  

Autism beskrivs enligt WHO:s internationella klassifikationssystem ICD-10 som en 

genomgripande utvecklingsstörning som visar sig före tre års ålder. Den genomgripande 

utvecklingsstörningen delas in i tre områden: försämrad utveckling av socialt samspel, 

försämrad utveckling av kommunikationsförmåga och ett begränsat, stereotypt och 

repetitivt beteende. Andra vanliga fenomen som kan ingå i diagnosen är fobier, sömn- 

och ätstörningar, raserianfall och självdestruktivt beteende (Socialstyrelsen, 2011, s. 

200). Det är vanligt att personer med autism har andra avvikelser i utvecklingen som 

intellektuella svårigheter (intellectual disability), språkstörning, specifika 

inlärningssvårigheter, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och Tourettes 

syndrom (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2013). Ca 0.5 % av 

befolkningen har diagnosen autismspektrumtillstånd. Personer med autism har ofta 

problemskapande beteenden så som självskadande beteenden, aggressioner och extrema 

känslomässiga utbrott (Hanley, Jin, Vanselow & Hanratty, 2014). Problemskapande 

beteenden är vanligare förekommande bland personer med autism än bland personer 

utan autism eller med andra funktionsnedsättningar (Rispoli et al., 2013). 

Utifrån de tre områden som autism diagnostiseras framkommer i litteraturen tre 

övergripande förmågor som personer med autism ofta har svårigheter med: theory of 

mind, central coherence (central koherens) och exekutive functions (exekutiva 

funktioner) (Elvén, Veje, & Beier 2012, s. 75-76; Persson, 2003; Swärd & Florin, 

2011). Theory of mind kan översättas med förmågan att ta en annan människas 

perspektiv, att förstå att andra människor har tankar och trosföreställningar som skiljer 

sig från sina egna (Persson, 2003). Personer med autism har svårigheter med att tolka 
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vad andra människor tänker och konsekvenserna av den andres tankar. Detta medför att 

det blir svårigheter med att dra nytta av social återkoppling (Mesibov, Shea & Schopler 

(2007, s.138). Central koherens hänvisar till hur människan sorterar intryck från 

världen; förmågan att skifta från detaljer till helheter (Persson, 2003). Personer som har 

stora svårigheter med central koherens upplever världen genom detaljer, de bildar inte 

helheter. Därmed blir det svårigheter med att förstå orsakssammanhang och att få en 

överblick över situationen (Elvén, Veje, & Beier 2012). Exekutiva funktioner är olika 

kognitiva färdigheter som om de är outvecklade kan medföra svårigheter med att 

anpassa sig. Det finns ingen definitiv beskrivning av vilka färdigheter som ingår i 

begreppet. Beskrivningar av svårigheter med att växla från en föreställning till en annan, 

organisering och planering, och arbetsminne framkommer i litteraturen (Greene & 

Ablon, 2012; Mesibov, Shea & Schopler, 2007; Persson, 2003). Generellt är de mest 

försämrade exekutiva funktioner vid autism förmågan till flexibilitet i uppmärksamhet, 

planering och impulskontroll (Persson, 2003). 

Sammanfattningsvis kan sägas att svårigheter för personer med autism ligger i de tre 

områden som enligt ICD-10 definierar autism: försämrad utveckling av socialt samspel, 

försämrad utveckling av kommunikationsförmåga och ett begränsat, stereotypt och 

repetitivt beteende. Nedsatt förmåga inom nämnda områden medför svårigheter med att 

uttrycka sin vilja och önskningar. Obehag och frustration kan uppstå som i sin tur kan 

leda till problemskapande beteenden (Mesibov, Shea & Schopler, 2007).  

4 Tidigare forskning 

I detta kapitel under avsnitt 4.1 beskrivs olika perspektiv som kan intas i arbetet med 

problemskapande beteenden. Sedan presenteras i avsnitt 4.2 verktyg som enligt 

forskning kan förebygga och motverka problemskapande beteenden. I arbetet med 

tidigare forskning har det varit svårigheter med att organisera den nämnda forskningen 

på de olika nivåerna: organisation, grupp och individ. Dessutom används många av 

verktygen både förebyggande och motverkande. Detta visar på komplexitet och behov 

av samverkan mellan verktygen och nivåerna i verksamheten.  

4.1 Perspektiv på problemskapande beteenden 

Forskningen om specialpedagogik delas ofta in i två grundläggande perspektiv. Det ena 

benämns det traditionella perspektivet och har rötter i medicin och psykologi medan det 

andra, alternativa perspektivet betonar sociala faktorer som betydelse för skolproblem. 

Variationer förekommer inom de båda perspektiven och de benämns på olika sätt. Olika 

benämningar av det traditionella perspektivet är: funktionalistiskt perspektiv, 

individualistiskt perspektiv, kompensatoriskt perspektiv, medicinskt-psykologiskt 

perspektiv och kategoriskt perspektiv. Det alternativa perspektivet benämns: 

demokratiskt deltagarperspektiv, relationellt perspektiv, curriculum-perspektiv, post-

positivistiska paradigm och samhällskritiska perspektiv. I det traditionella perspektivet 

betonas målet att hitta rätt undervisningsmetoder för diagnostiserade grupper och 

specialpedagogik som förespråkar expertkunskap om det avvikande. Det alternativa 

perspektivet fokuserar sociala konstruktioner och inte individuella brister (Nilholm, 

2005). 
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I denna studie används begreppet kategoriskt perspektiv när det traditionella 

perspektivet avses, när det alternativa perspektivet avses används begreppet relationellt 

perspektiv (jämför Persson, 2013). Enligt Nilholm (2005) avser ytterligare ett 

perspektiv, dilemmaperspektivet, att analysera de motsättningar som är inbyggda i 

verksamheter där specialpedagogik utövas. Denna studie har som utgångspunkt att inte 

utesluta något av perspektiven, utan vill med hjälp av de tre perspektiven: kategoriskt, 

relationellt och dilemma bättre försöka förstå verkligheten.  

Två av perspektiven, relationellt och kategoriskt, visar på stora skillnader när det gäller 

att förstå elevers skolsvårigheter. Persson (2013) menar att i det relationella perspektivet 

är förhållandet, samspelet och interaktionen mellan olika aktörer betydelsefullt. I det 

kategoriska perspektivet förstås handlande utifrån en enskild individs uppträdande eller 

beteende.  

Trots detta behöver det ena perspektivet inte utesluta det andra. Perspektiven kan förstås 

som mentala konstruktioner som används för att visa på skillnader mellan perspektiven 

och olika verklighetsuppfattningar. Med hjälp av de båda perspektiven kan verkligheten 

förstås bättre (Persson, 2013). Det är rimligt att i teorin särskilja de två perspektiven 

men samtidigt kan det alltså behövas ett tredje kompletterande perspektiv: 

dilemmaperspektivet. Detta behövs för att utbildningssystemet är motsägelsefullt och 

situationer ibland kan beskrivas som dilemman (Nilholm, 2005). 

4.2 Förebyggande och motverkande verktyg  

Under detta avsnitt presenteras, utifrån tidigare forskning, verktyg för att förebygga och 

motverka problemskapande beteenden. Verktygen delas in på organisations- och 

gruppnivå samt individnivå. Eftersom det i den tidigare forskningen sällan finns någon 

tydlig skiljelinje mellan förebyggande och motverkande verktyg, vid problemskapande 

beteenden, så presenteras de här under samma avsnitt.  

4.2.1 Organisations- och gruppnivå 

Det är betydande att elever får tillräckligt med stöd för att förhindra en utveckling av 

problemskapande beteenden eller för att minska de som redan finns. Om inte målstyrda 

effektiva åtgärder sätts in riskerar problemskapande beteenden att upprätthållas och 

trappas upp. I verksamheter som arbetar med elever med autism måste det finnas en 

beredskap för att problemskapande beteenden kan uppstå och kunskap om hur 

beteendena kan förebyggas eller minskas (Strickland-Cohen & Hanr, 2012).  

En gruppinsats är viktig när det gäller att lära sig att förstå elever med problemskapande 

beteenden och bli bättre på att åtgärda deras behov. Arbetslagen är av stor betydelse i 

detta arbete. En struktur där alla medlemmarna i arbetslaget tillåts vara deltagande, 

uttrycka bekymmer, lära sig av andras erfarenheter eller vara ett stöd för andra i deras 

arbete med den individuella eleven, gynnar arbetet med att förebygga och motverka 

problemskapande beteenden. Det kan även vara nödvändigt att samla alla parter, även 

de utanför skolan, som arbetar med att stötta eleven i olika sammanhang. Även föräldrar 

måste ingå i arbetet med att förbättra situationen för elever med problemskapande 

beteenden. Sociala miljöer som överlappar varandra i elevens vardag behöver samverka 

kring eleven. Utbyte av information mellan miljöerna bidrar till utveckling och 

inlärning. Om skolan saknar en struktur där regelbundna möten bedrivs är det omöjligt 

för personal att stötta varandra, uttrycka bekymmer, lära av varandra och uppmuntra 

varandras ansträngningar. Det är näst intill hopplöst att erbjuda eleverna professionell 
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hjälp i verksamheter där vuxna inte har tid att talas vid (Greene, 2011, s. 253-254 

(Greene, 2011, s. 256).  

Ledarskap har stor betydelse för hur skolor utvecklas. Visioner, ihärdighet, uthållighet, 

samarbete, tålamod, perspektiv och känsla av mening är viktiga beståndsdelar i ledarens 

arbete för ett framgångsrikt ledaskap. Ledarens viktigaste funktion är att organisera 

arbetet och visa vägen så att de anställda får möjliget att ta itu med och lösa svåra 

problem. Det är inte meningen ledaren ska lösa alla problem. Ledarens uppgift är istället 

att ta till vara allas kompetens så att den samlande erfarenheter hjälper till att lösa 

problemen (Greene, 2011). 

4.2.1.1 Funktionell analys 

Effektiva åtgärder för att förebygga och minska olämpliga beteenden bygger på att man 

har en verklig förståelse av vilken funktion beteendet har för individen. Det är viktigt att 

skilja på hur beteendet ser ut och varför det uppträder. Att beteendet uppträder beror på 

att beteende ger någon typ av förstärkning, beteendet leder till flykt, undvikande eller att 

beteende utlöses av vissa händelser (Frost & Bondy 2002). Det är betydelsefullt att ta 

hänsyn till alla de faktorer som påverkar att problemskapande beteenden uppstår. Det 

kan vara någonting i omgivningen, fysiologiska orsaker (till exempel hunger) eller 

något i det sociala sammanget som inte stämmer (till exempel brist på meningsfulla 

aktiviteter). Ofta beror ett problemskapande beteende på att individen saknar färdigheter 

för ett adekvat beteende (Holmberg Bergman & Andersson 2014, s. 49). 

Funktionell analys är betydelsefull när det gäller att identifiera vilka variabler som 

påverkar problemskapande beteenden. Analys är i arbetssättet Tillämpad 

beteendedeanalys en viktig del. Innan det bestäms vilka insatser som kan användas 

måste en grundlig kartläggning genomföras. Funktionell analys består vanligen av en 

kombination av indirekt kartläggning, beskrivande kartläggning och funktionell analys. 

Den indirekta analysen kan till exempel bestå av en intervju eller samtal med föräldrar. 

Beskrivande kartläggning kan genomföras genom observationer och mätningar av de 

problemskapande beteendena i den kontext i vilken beteendena uppträder. Genom att 

använda sig av funktionell analys och utifrån den utveckla effektiva metoder i arbetet 

med problemskapande beteenden, så kan dessa beteenden elimineras (Hanley, Jin, 

Vanselow & Hanratty, 2014). Ofta krävs en djupgående analys för att ta reda på vad 

som ligger bakom problemskapande beteenden (Swärd & Florin, 2011). 

Ingen enskild insats har visat sig kunna förebygga problemskapande beteenden. En 

växande inställning är att den mest effektiva åtgärden är att utforma en ändamålsenlig 

individualiserad utbildningsplan (Individualized education plan, IEP) där insatserna är 

evidensbaserade (Lord & McGee, 2002). En kombination av olika metoder leder till att 

problemskapande beteenden kan förebyggas och motverkas (Rispoli et al., 2013). 

4.2.2 Individnivå 

Implicit kommer det i forskning fram att ett professionellt bemötande är av största 

betydelse när det gäller att förebygga och motverka problemskapande beteenden. 

Forskning visar även att professionellt bemötande är ett svårdefinierat begrepp i 

verksamheterna (Andersson, Bolinder, Eriksson, Holmberg Bergman, Iwanson-Öman, 

Nilsson & Warnerbring, 2014).  

I all pedagogisk verksamhet, men kanske framför allt när det gäller elever i behov av 

särskilt stöd, är en avgörande fråga vilken typ av relation som skapas. Ett 

förhållningssätt, innehållande perspektivseende och kontextualisering, 



  

 

9 

 

motivationsskapande, diagnostisk kompetens, professionell hållning samt etisk hållning, 

är av betydelse i arbetet med eleverna.  Perspektivseende och kontextualisering innebär 

att se världen med elevens ögon samt att se eleven i sitt sammanhang. Elevens 

motivation är en avspegling av lärarens intresse och engagemang och inte en egenskap 

hos individen. Diagnostisk kompetens beskrivs med personalens förmåga att skapa en 

bild av elevers varierande förutsättningar. Professionell hållning innefattar kunskap, 

självkännedom och empati. Etisk hållning innebär att som personal vara medveten om 

sin maktställning i förhållande till eleverna (Jenner, 2001). 

4.2.2.1 Kommunikation 

Problemskapande beteenden reduceras genom att elever med dessa beteenden får 

tillgång till effektiva metoder att uttrycka sig. Genom att lära personer med autism 

metoder för att förstå vad som sker och att förändra eller påverka situationen kan vi 

reducera problemskapande beteenden (Mesibov, Shea & Schopler, 2007). Beteenden 

handlar ofta om kommunikation, det gäller för personalen att kunna se att 

problemskapande beteenden är kommunikation. Eleven vill förmedla något med 

beteendet (Swärd & Florin, 2011). Problemskapande beteenden har ofta en social 

funktion. Om personer med autism får hjälp med att lära in ett funktionellt sätt att 

respondera i en problematisk situation, och märker att det fungerar, så kommer denna 

respons att öka (Tincani & Zawacki, 2012).  Personer med autism fungerar och lär in 

bättre med hjälp av visuell än verbal instruktion. Den visuella kommunikationen är 

begripligare och består över tid. Genom att personer med autism får använda sig av 

visuella scheman kan problemskapande beteenden förebyggas och motverkas. Med 

visuell kommunikation underlättas övergången från en aktivitet till en annan, personen 

vet vad som väntar och förvirring slipper uppstå (Mesibov, Shea & Schopler 2007). 

Problemskapande beteenden spelar ofta en social funktion. Om personer med autism får 

hjälp med att lära in ett funktionellt sätt att respondera i en problematisk situation, och 

märker att det fungerar, så kommer denna respons att öka. Detta sätt att arbeta benämns 

funktionell kommunikationsträning (Tincani & Zawacki, 2012). 

På senare år har iPad dykt upp som ett populärt tekniskt hjälpmedel för personer med 

autism. Detta kan bero på att den är enkel att flytta med sig, har en stor touchskärm, 

tillhandahåller appar med mängder av undervisningsmaterial, enkel att individanpassa 

och att iPad inte medför stigmatisering för personer med autism. Forskning har visat att 

iPad kan vara ett hjälpmedel när problemskapande beteenden ska förebyggas. Genom 

att använda iPad när instruktioner ska förmedlas till elever i en studiesituation så 

uppvisas färre problemskapande beteenden än om instruktionen ges på traditionellt sätt 

(Neely, Rispoli, Camargo, Davis & Boles 2012).    

Sociala berättelser kan användas för att förebygga och motverka problemskapande 

beteenden. Sociala berättelser är korta berättelser som beskriver en social situation och 

de önskvärda reaktionerna på situationen. Berättelserna ska anpassas till den enskilda 

eleven och dennes kognitiva förmåga, intressen, uppmärksamhet och inlärningsstil. 

Meningarna i berättelsen ska vara direkta och så korta som möjligt. Berättelsen kan 

skrivas både i nutid, för att beskriva en situation som äger rum eller i framtid eller för 

att förekomma något som ska ske. Berättelsen måste utarbetas noggrant så att den blir så 

tydlig som möjligt för personen (Kaland, 2001, s. 3).  

Seriesamtal är ett visuellt hjälpmedel för att bearbeta en viss problemsituation och 

komma fram till lösningar. Samtalet åskådliggörs med hjälp av streckgubbar och enkla 

symboler. Samtalet bygger på att det ritas medan man pratar. Detta gör att tempot dras 

ner och personen kan få en känsla av kontroll och kompetens i situationen. Det som är 

unikt i samtalet är att det systematiskt beskriver vad människor säger och gör samt 
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förklarar vad personerna tänker och känner. Därmed illusterar seriesamtal sociala 

beteenden som annars är abstrakta och svår att förstå (Andersson, 2001, s. 10). Sociala 

berättelser och seriesamtal fungerar antingen mycket bra eller inte alls för individen 

(Arvidsson, Buchholz, Forsmark, Hård, Jacobsson, Meden, Sjödin & Wennberg, 2013). 

4.2.2.2 Kravanpassning 

Forskning har visat att över hälften av alla konflikter mellan personal och elever uppstår 

i kravsituationer. Genom att ändra kravsituationen går det därmed att förebygga och 

motverka problemskapande beteenden. Det handlar inte bara om att sänka kraven utan 

att ställa rätt krav vid rätt tillfälle. Här är det betydelsefullt att jobba med omgivningen 

och strukturen. Kravanpassning är inte att låta eleverna göra som de vill. Tanken är att 

underlätta för eleven att säga ja genom att göra miljön enkel, förutsägbar och logisk  

(Hejlskov Elvén, Veje, & Beier, 2012). 

Bakom varje störande beteende finns ett olöst problem eller en outvecklad färdighet. 

Det mest troliga är att ett störande beteende uppstår när kraven på ett barn är mer än vad 

det klarar av att reagera lämpligt på (Greene, 2011). Alla personer har rätt att bli 

bemötta med en pedagogik som anpassas efter individens förståelsenivå. Det är av stor 

betydelse att stimulans erbjuds på en för individen ändamålsenlig nivå (Swärd & Florin, 

2011).  

Valmöjligheter mellan aktiviteter och inom aktiviteter har visat sig ge positiva effekter 

när det gäller att minska kraven på att genomföra uppgifter och därmed reducera 

problemskapande beteenden. Förhållandevis många studier har visat att val mellan 

skilda aktiviteter reducerar problemskapande beteenden (Rispoli et al., 2013). 

Avledning är en metod som är användbar för att få eleven att tänka på något annat än 

det som är svårt i situationen. Genom att försöka få eleven att fokusera på något annat 

kan problemskapande beteenden förebyggas och motverkas. Det är betydelsefullt att 

inte se avledning som ett misslyckande utan som en god pedagogik (Hejlskov Elvén, 

Veje, & Beier, 2012). 

4.2.2.3 Struktur  

Struktur har stor betydelse för personer med autism. Inom Treatment and education of 

autistic and related communication handicapped children (TEACCH) är organisation 

och styrning av den fysiska omgivningen och aktivitetsordningen betydande för arbetet. 

Inom TEACCH benämns detta arbetssätt structured teaching. Stuctured teaching består 

av fem komponenter: organisation av den fysiska miljön, en förutsägbar aktivitets- och 

arbetsordning, visuella scheman, rutiner med flexibilitet, arbets- och aktivitetssystem 

och visuellt strukturerade aktiviteter. Alla situationer ska organiseras så att de blir 

tydliga, intressanta och hanterbara för personer med autism. Typen och graden av 

anpassningar varierar utifrån individen (Mesibov, Shea & Schopler, 2007). 

Förutsägbarhet hjälper personer med autism att reducera oro som är orsakad av 

osäkerhet och överraskningar. I skolan innebär detta att alla aktiviteter schemaläggs. 

TEACCH förespråkar att alla miljöer där personer med autism befinner sig, vid behov, 

schemaläggs för att visa på förutsägbarhet. Ordningsföljden i aktiviteter eller händelser 

ska förmedlas med visuell kommunikation. Rutiner är viktiga för elever med autism 

men de måste vara så pass flexibla att de i sig inte skapar problem. Elevernas bindningar 

till rutiner måste både respekteras och utmanas på ett försiktigt sätt (Mesibov, Shea & 

Schopler, 2007).  

De individuella arbets- och aktivitetssystemen ska besvara fyra frågor: 1. Vilken uppgift 

ska genomföras? 2. Hur mycket eller hur länge ska något genomföras? 3. Hur påvisas 
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att arbetet går framåt och att aktiviteten är färdig. 4. Vad händer när aktiviteten är 

avslutad? När det gäller att ge visuell information finns det tre aspekter som bör 

beaktas: visuella instruktioner, visuell organisation och visuell tydlighet. Visuella 

instruktioner ska hjälpa personer med autism att förstå vad de förväntas göra. Genom att 

utveckla personers med autism förmåga att följa visuella instruktioner kan det hjälpa 

personen att ta sig an ett annat arbetsmaterial. Det underlättar ofta för personer med 

autism om material ligger i lådor eller mappar och inte bara framför dem på bänken. 

Visuell tydlighet innebär att uppgifter ska innehålla ett begränsat antal visuellt tydliga 

föremål (Mesibov, Shea & Schopler, 2007). 

Ett schema ska informera eleven om vad som ska hända nu eller senare. Schemat 

behöver inte se likadant ut dag efter dag, risken kan då vara att eleven blir uttråkad 

genom att stimulansen blir för liten. Genom att variera schemat gör personalen det 

möjligt för eleven att kunna medverka i även oförutsedda aktiviteter. Eleven lär sig att 

schemat kan innehålla olika aktiviteter och det är dessa som eleven ska genomföra. En 

yttre ram som ger tydlighet är av betydelse men inom den ramen ska det ske variation 

(Swärd & Florin, 2011).  

4.2.2.4 Exekutiva funktioner 

Att identifiera vilka exekutiva funktioner som brister, är den allra viktigaste åtgärden 

när det gäller att komma till rätta med problemskapande beteenden. Det råder delade 

meningar om vilka kognitiva färdigheter som tillhör de exekutiva men det råder inte 

delade meningar om att brister i de exekutiva funktionerna ger svårigheter med att 

anpassa sig till omgivningen (Greene & Ablon, 2012). Om det inte utreds vilka 

exekutiva funktioner som eleven saknar så kommer de antagligen inte heller att kunna 

läras in. Dessutom är det svårt att förutse de problematiska situationerna i elevens 

vardag (Green, 2011). 

Genom att bestämma vilka de outvecklade funktionerna är eller de olösta problem som 

utlöste dem går det att komma till rätta med de problemskapande beteendena. De 

outvecklade färdigheterna är varför beteendet uppstår och de olösta problemen är vem, 

vad, var och när. Det är inte bara viktigt att bestämma vilka funktionerna är, de 

inblandade runt eleven måste också vara överens. Genom att vara överens om vilka de 

exekutiva funktionerna är som behöver utvecklas, så kan effektivare behandlingsplaner 

upprättas (Green, 2011). Det finns minst måttligt vetenskapligt stöd för att personer med 

autism kan träna upp sin organisationsförmåga, planering och tidshantering i vardagen 

(Arvidsson, Buchholz, Forsmark, Hård, Jacobsson, Meden, Sjödin & Wennberg, 2013). 

5 Metod  

Efter att forskningsfrågorna i denna studie blivit formulerade söktes det efter en metod 

för att på bästa sätt kunna besvara nämnda frågor. Vilka metoder som ska användas tar 

sin utgångspunkt i studiens frågeställningar och vilka fenomen som ska studeras 

(Bryman, 2011; Eliasson, 1995). 

Metod kan beskrivas som ett samband mellan teori och praktik. Vid val av metod ska 

hänsyn tas till vilka teorier som ligger till grund för studien, samt om data som samlas 

in, ska pröva eller alstra olika teorier (Bryman, 2011). I litteraturen fanns många 

valmöjligheter när det gällde att hitta en fungerande metod för denna studie. Bryman, 

(2011) menar att genom att vara medveten om olika valmöjligheter inom vetenskaplig 

metodik så underlättas processen med att finna en lämplig metod för studien .  
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5.1 Inspiration från hermeneutiken  

Beslutet om vilken metod som ska användas i en studie ska föregås av reflektion över 

vad studien syftar till (Kvale & Brinkmann 2009). Syftet med denna studie är att få 

förståelse för hur personalen i grundsärskolan menar att problemskapande beteenden 

kring elever med autism och intellektuella funktionsnedsättningar uppstår. Denna studie 

syftar även till att få förståelse för personalens meningar om förebyggande och 

motverkande verktyg när det gäller problemskapande beteenden.  

Det är inte alltid som förnuftet är det enda sättet att förstå en situation eller en människa 

på. När en människa verkar handla oförnuftigt kan det bero på att hon tänker, känner 

och upplever på ett annat sätt än jag själv gör. Här kan hermeneutiken som även 

benämns tolkningslära vara till hjälp. Att tolka är att komma fram till betydelse och 

förståelse (Thurén, 2007). Tre dimensioner anses speciellt betydelsefulla inom 

hermeneutiken; tidsdimensionen som avser pendling mellan förflutet och framtid, 

abstraktionsnivån som innebär att rörelse sker mellan delar och helhet och den tredje 

dimensionen som fokuserar på tolkning som existentiell kontra tolkning av yttre 

verklighet (Ödman, 2007). Tolkning är subjektiv och därmed finns en risk att vi tolkar 

verkligheten godtyckligt. Hermeneutiken förespråkar därför att tolkandet bör byggas på 

kunskap och tidigare erfarenheter av det som tolkas. Förförståelsen ses som en tillgång 

när det gäller att tolka och förstå intervjupersonerna. Hermeneutiken visar på att det 

finns flera sätt att förstå företeelser på (Patel & Davidsson, 1994; Ödman, 2007).  

Eftersom hermeneutikens utgångspunkt, att komma fram till betydelse och förståelse, 

stämmer väl överens med denna studies syfte  kom denna studies metodologiska ansats 

att hämta inspiration från hermeneutiken.  

5.2 Metodologiska avgränsningar 

Metoder som, utifrån frågeställningarna och ansatsen i denna studie, beaktades var: 

observationer, vinjettmetoden, fokusgruppsdiskussioner och intervjuer. Observationer 

fick rätt snabbt stiga åt sidan eftersom de inte bedömdes kunna ge svar på denna studies 

frågeställningar. Observatören skulle få svårigheter med att befinna sig vid rätt tillfälle 

exakt när problemskapande beteenden uppstod. Dessutom var det ju personalens 

meningar om förebyggande och motverkandeverktyg  som låg till grund för 

undersökningen, inte vilka verktyg personalen faktiskt använder sig av.  

I vinjettmetoden beskrivs en person, en situation eller en händelse av forskaren. 

Beskrivningen ska vara konkret och verklighetsnära för att intervjupersonen ska 

uppfatta den som trovärdig. Tanken är att vinjetten ska ge en gemensam utgångspunkt 

för intervjupersonerna som sedan ska besvara de efterföljande frågorna, med fasta 

svarsalternativ, genom att reagera på vinjetten. I vinjettmetoden är det forskaren som 

formulerar påståenden som intervjupersonen instämmer i eller tar avstånd ifrån. I vissa 

fall följs svarsalternativen av öppna frågor (Jergeby, 1999). I denna studie eftersträvades 

ett öppet förhållningssätt till intervjupersonernas meningar  om problemskapande 

beteenden utifrån denna studies frågeställningar. Vinjettmetoden ansågs inte till fullo 

uppfylla detta krav på ett öppet förhållningssätt.   

Fokusgruppsdiskussioner kan vara lämpliga när man vill undersöka ämnen som är nya 

eller komplexa. Interaktionen i fokusgruppen tas till vara (Wibeck, 2011). Meningen 

med denna studies metod var att det skulle ges möjlighet för varje individ att beskriva 

sin mening och därmed bidra till ett resultat i denna studie. Deltagarna skulle inte få 
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möjlighet att interagera med varandra och påverka varandra i sina meningar. Att det inte 

gavs möjlighet för intervjupersonerna att interagera, utbyta erfarenheter eller resonera 

sig fram till  verktyg kan säkert uppfattas som en brist i denna studie. I denna studie 

fokuseras på enskilda individers svar. Därför fick fokusgruppsdiskussioner stiga åt sidan 

för intervjuer.  

I Nationalencyklopedin beskrivs intervju som en samtalsform som primärt syftar till 

utfrågning av en person. Den äldsta formen finns i förhöret och mest känd är intervjun 

som journalistiskt redskap. Intervjun används även som datainsamlingsform i 

frågeundersökningar.  Forskningsintervjun är en viktig metod för insamling av material 

i både kvantitativ och kvalitativ forskning. Strukturerade intervjuer är de intervjuer som 

bäst stämmer överens med Nationalencyklopedin beskrivning och som ofta används i 

kvantitativ forskning. Målet med strukturerade intervjuer är att utfrågningen av 

intervjupersonerna ska vara standardiserad. Frågeformuläret är utformat av frågor som 

är givna i förväg och som ska ställas i en viss ordning. Frågorna är ofta mycket 

specifika, så kallade slutna frågor, och kan även innehålla svartalternativ. Intervjun är 

upplagd på detta sätt för att intervjupersonernas svar ska kunna sammanställas på ett 

jämförbart sätt (Bryman, 2011). Tanken med intervjuerna i denna studie var att 

intervjupersonerna så lite som möjligt skulle påverkas av intervjuarens åsikter i ämnet. 

Intervjuerna skulle genomföras med ett öppet förhållningssätt. Strukturerade intervjuer 

var således inte ett alternativ till att samla in data i denna studie. 

Olika former av intervjuer är till för olika syften men kan ibland lappa över varandra. 

Kvalitativa intervjuer skiljer sig från intervjuer i kvantitativ forskning. Metoden är 

mindre strukturerad och de inledande frågeställningar mer generella. Det är 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt som vill betonas (Bryman, 2011).  

Den kvalitativa forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett 

professionellt samtal. Kvalitativa intervjuer är särskilt verksamma när det gäller att ge 

förståelse för intervjupersonernas egna erfarenheter, tankar och känslor. Den kvalitativa 

forskningsintervjuns syfte är att förstå hur intervjupersonerna upplever värden inom ett 

visst område (Dalen, 2007). Målsättningen men den kvalitativa intervjun är att tolka det 

som sägs och hur det sägs, metoden ger hjälp med att finna kvalitativ kunskap ur det 

som intervjupersonerna uttrycker i samtalet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Den kvalitativa forskningsintervjun är ett samspel mellan intervjuaren och 

intervjupersonerna där kunskap konstrueras. Intervjuaren har en betydelsefull uppgift 

genom att visa öppenhet och nyfikenhet för nya oväntade fenomen. Intervjun består av 

två delar där den ena är utbytet av erfarenheter mellan individerna (inter) och den andra 

är den kunskap som genom erfarenheterna konstrueras (views) (Kvale & Brinkmann, 

1999). Detta kan relateras till intersubjektivitetsteorin som menar att en gemensam 

verklighet bildas när människor möts i kommunikation (Wright, 2000). Eftersom 

intresset i denna studie ligger i att få  förståelse för intervjupersonernas meningar  så föll 

valet av metod på den kvalitativa forskningsintervjun.  

Intervjuer i kvalitativa studier delas ofta upp i öppna och fokuserade intervjuer. 

Fokuserade intervjuer benämns också som delvis strukturerade eller semistrukturerade 

intervjuer (Dalen, 2007). I den semistrukturerade intervjun är samtalet strukturerat 

utifrån en intervjuguide som fokuserar på vissa teman, intervjuguiden kan även 

innehålla frågor. Den semistrukturerade intervjun är varken hårt strukturerad eller helt 

öppen, den är en halvstrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie 

användes den semistrukturerade intervjun som en av två delar vid 

datainsamlingstillfället.  
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Utgångspunkten vid den semistrukturerade intervjun var en intervjuguide (bilaga A), 

som innehåller teman och frågor som har betydelse för denna studies frågeställningar. 

Före det att intervjuerna ägde rum fick intervjupersonerna ta del av frågorna i 

intervjuguiden. Tanken var att frågorna skulle vara ett stöd i intervjusituationen och att 

de så långt som möjligt skulle komma att besvaras. Intervjupersonerna skulle få 

möjlighet, att under intervjun, ”gå sin egen väg” och ange riktningen på intervjun. Detta 

är en betydelsefull strategi för att intervjupersonerna ska få visa på vad de anser relevant 

och viktigt att föra fram (Bryman, 2011). 

Den andra delen vid datainsamlingstillfällena utformades som det Häger (2013) 

benämner som en händelseintervju. Tanken var att intervjupersonerna före 

intervjutillfället skulle fundera ut en händelse att berätta om. Händelsen skulle på något 

sätt knyta an till problemskapande beteenden. Genom att intervjupersonerna själva 

valde ut en händelse att berätta om, så kom deras meningar ännu tydligare fram än om 

de enbart svarade på frågor. Händelseintervjuer används när människor ska berätta om 

något de varit med om. Vid en händelseintervju ska det fokuseras att en berättelse har en 

början, en mitt och ett slut och att de tre stegen kan kopplas samman till de tre 

grundfrågorna: Vad har hänt? Hur gick det till? Varför tror du att det hände? (Häger, 

2007). 

5.3 Urval  

När denna studies metod, för att besvara forskningsfrågorna, fastställts var nästa steg att 

komma fram till vilka personer som skulle intervjuas. Val av intervjupersoner är en 

viktig del inom kvalitativ intervjuforskning. Vem ska intervjuas, hur många och enligt 

vilka kriterier ska de väljas ut? Eftersom genomförandet av intervjuerna och 

bearbetningen av dem är en tidskrävande process så kan antalet intervjupersoner inte 

vara för stort. Samtidigt måste intervjumaterialet visa på kvalitet och utgöra tillräckligt 

underlag för analys och tolkning (Dalen, 2007). Det är svårt att i förväg göra en 

bedömning av hur många intervjuer som behöver genomföras för att få en teoretisk 

mättnad. Dessutom finns det i stort sett inga kriterier för att mäta om teoretisk mättnad 

är uppnådd eller inte (Bryman, 2011). Eriksson – Zetterquist och Ahrne (2011) menar 

att genom att intervjua kanske sex eller åtta personer ur en särskild grupp så kan man få 

en säkerhet i materialet som är oberoende av enskilda individers väldigt personliga 

uppfattningar. I denna studie genomfördes sju intervjuer. 

Syftet med denna studie är att få förståelse för hur personalen i grundsärskolan menar 

att problemskapande beteenden kring elever med autism och intellektuella 

funktionsnedsättningar uppstår. Denna studie syftar även till att få förståelse för 

personalens meningar om förebyggande och motverkande verktyg när det gäller 

problemskapande beteenden. Detta innebar att intervjupersonerna i denna studie skulle 

vara anställda eller varit anställda i grundsärskolan där elever med autism befinner eller 

befunnit sig. Dessutom skulle personalen ha kommit i kontakt med problemskapande 

beteenden under sin anställning. Urvalet kan därför beskrivas som ett målstyrt urval. 

Individer väljs ut med direkt hänvisning till denna studies frågeställningar (Bryman, 

2011). Denna studies syfte och frågeställningar anger inte vilken personalkategori i 

grundsärskolan som är aktuell. Urvalet riktades mot skilda personalkategorier inom 

grundsärskolan som t.ex. elevassistenter, lärare, förskollärare, fritidspedagoger, 

speciallärare och specialpedagoger. Detta kunde ses som ett bekvämlighetsurval genom 

att det blev enklare att komma i kontakt med individer som ville delta. Urvalet sågs 

dock som ett tillfällighetsurval inom gruppen för det målstyrda urvalet som skulle ge 
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positiva effekter på denna studie. Genom att intervjuerna inte riktades mot på en viss 

personalkategori var förhoppningen att denna studie skulle bidra med fler infallsvinklar 

och inte utesluta meningar.  

För att data från intervjuerna skulle bygga på intervjupersonernas meningar var det av 

vikt att de kände sig trygga att svara utifrån sina egna meningar. Intervjuaren och 

intervjupersonerna skulle inte känna varandra sedan innan. Grundsärskolans personal är 

ofta en förhållandevis liten grupp i en kommun, personalen har kontakt och känner till 

varandra. Intervjupersonerna söktes därför utanför intervjuarens krets av kollegor i 

grundsärskolan. Personal i grundsärskolor kontaktades för förfrågan om deltagande. 

Kontakter togs via mail utifrån hemsidor. I vissa fall tillfrågades rektor på skolan, vi 

mail om personal som arbetar i grundsärskolan. Vid förfrågan, via mail, om deltagande i 

denna studie bifogades missivbrev (bilaga B). Syftet i missivbrevet stämmer inte helt 

överens med syftet i denna studie. Detta beror på att denna studies syfte har utvecklats 

under arbetets gång. 

Personerna ombads att kontakta intervjuaren via mail eller telefon för att ge besked om 

sitt deltagande. Mail skickades till ca 25 personer. Av dessa förfrågningar var det två 

personer som ville låta sig intervjuas. Upplevelsen var att det var svårt att finna 

intervjupersoner som intervjuarten inte kände. Beslutet att intervjupersonerna skulle 

sökas utanför intervjuarens krets av kollegor fick därför, på grund av tidsbrist, frångås. 

Intervjupersoner söktes istället i intervjuarens krets av kollegor. Personerna söktes dock 

inte bland intervjuarens närmaste kollegor i arbetslaget eller på skolan. Personer inom 

grundsärskolan som intervjuaren, i andra sammanhang än i det dagliga arbetet, kommit i 

kontakt med kontaktades via mail. På detta sätt fanns fem personer som ville låta sig 

intervjuas. De sju intervjupersoner som ingår i denna studie är: en fritidspedagog, två 

förskollärare, två grundskollärare, en speciallärare och en specialpedagog. 

5.4 Utarbetandet av intervjuguiden 

Intervjuguiden utarbetades genom att den delades in i fyra delar. Denna studies 

övergripande frågeställningar var de tre första delarna och den fjärde delen bestod av 

händelseintervjun. I intervjuguiden skrevs även syfte och frågeställningar in för att 

dessa enkelt skulle kunna redogöras för vid intervjutillfällena. I inledningen av 

intervjuguiden skrevs det ner vad intervjupersonerna skulle informeras om när det gäller 

individskyddskravet. Före frågor, utifrån denna studies frågeställningar, utarbetades en 

inledande fråga där intervjupersonerna ombads beskriva verksamheten som de arbetar i. 

Frågorna till studieguidens fyra olika delar utarbetades i första skedet av intervjuaren. 

Intervjuaren tog sedan hjälp av en närstående, som inte är närmare insatt i denna studies 

frågeställningar. Genom att diskussioner fördes med personen i fråga kom nya tankar 

upp om hur frågorna kunde formuleras om och bättre förstås, vilket också gjordes. 

Tanken med frågorna var att de skulle vara så öppna och tydliga som möjligt och att 

intervjupersonerna meningar, kring denna studies frågeställningar, i vardagen skulle 

komma fram i intervjun. 

5.5 Analysmodell  

Analysen påbörjades och genomfördes i många steg i undersökningen. I denna studie 

var analysen en process som pågick från det att intervjuerna genomfördes. 

Transkriberingarna genomfördes av intervjuaren. Det är betydelsefullt att påbörja 
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transkriberingen innan alla intervjuer är genomförda. Likaså är det värdefullt för 

analysen att intervjuaren själv genomför transkriberingarna (Bryman, 2011). 

Medvetenheten om att översättning från muntlig form till skriftlig form bygger på en 

rad bedömningar och beslut är en viktig vetskap när transkriberingarna sker (Kvale & 

Brinkman, 2009). Vid databearbetningen i denna studie utgicks det ifrån att det fanns 

möjligheter att använda både kvalitativa och kvantitativa redovisningsformer. 

Denna studie har inte som målsättning att skapa eller förändra teorier men det verkade 

klargörande att använda ett analytiskt angreppssätt där induktion och deduktion fick 

samverka i växelverkan, så kallad abduktion (Svensson, 2011). Att bearbeta empiriskt 

material innebär att det arbetas med ett material. Materialet måste aktivt sorteras, ordnas 

och kategoriseras för att svar ska kunna ges på frågeställningarna i en studie (Ahrne & 

Svensson (red.), 2011). Kodningsprocessen innebär att materialet gås igenom för att 

beskriva vad det egentligen handlar om (Dalen, 2007).  Tre delar kan sägas ingå i 

analysen av när det gäller samhällsvetenskapliga analyser; sortera, reducera och 

argumentera. Det är av vikt att bli förtrogen med det empiriska materialet och ”umgås” 

med det. Det man väljer att betona i en text kan lika gärna vara det som bryter mönstret. 

Kreativitet och fantasi är viktiga delar i en kvalitativ analys (Rennstam & Wästerfors, 

2011). Tanken var att skapa en ordning som förknippades med teorin och begreppen i 

denna studie. Analysen präglades av denna studies forskningsfrågor och teoretiska 

utgångspunkter.  

De teorier som denna studie vilar på sågs som ett hjälpmedel när den insamlade empirin 

utforskades och analyserades. Genom att pendling skedde mellan teori och empiri växte 

förståelse och betydelse succesivt fram. Denna studie vill så långt som möjligt visa på 

ett öppet förhållningssätt till teorierna. En mottaglighet för att teorierna både kunde 

komma att bekräftas och motsägas eftersträvades i största möjliga utsträckning. Utifrån 

det valda öppna förhållningssättet, i denna studie, intogs också en förståelse för att det 

fanns en förförståelse av det som undersöktes. Förförståelsen sågs som ett värdefullt 

redskap i denna studie.  

5.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) innebär att mätningarna i en undersökning är riktigt gjorda 

(Thurén, 2007). Validitet (giltighet) skriver Bryman (2011) handlar om i fall man 

observerar, identifierar eller mäter det man säger sig mäta. All forskning handlar till slut 

om att läsaren ska tro på det hon läser. Det är betydelsefullt att prova ut så mycket som 

möjligt av den kommande datainsamlingsmetoden. Detta görs för att kunna ta tillvara 

erfarenheter och höja kvaliteten på undersökningen (Dahlström, 2011).  

En kvalitativ forskningsrapport kan göras trovärdig, tillförlitlig och giltig genom; 

transparens, triangulering och återkoppling (Svensson & Ahrne, 2007). Genom att 

metoden i denna studie består av en semistrukturerad intervju i kombination med en 

händelseintervju så finns möjlighet till flera infallvinklar, än om endast intervjufrågor 

utnyttjats, och därigenom en högre validitet. I denna studie eftersträvas transparens. 

Utgångsläget var att tydligt redogöra för forskningsprocessen så att den ska kunna 

kritiseras och diskuteras. Intervjupersonerna gavs tillfälle till återkoppling. När 

innehållet i intervjuerna var sorterade och kategoriserade fick var och en av 

intervjupersonerna ta del av resultatet av sina svar. Texten skickades via mail till 

intervjupersonerna och dessa ombads ge synpunkter på hur de tyckte att deras svar 

tolkats. Sex av sju intervjupersoner svarade på mailen.  
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5.7 Forskningsetiska ställningstaganden  

Under den här rubriken finns de flesta forskningsetiska ställningstagandena samlade. 

Forskningsetiska ställningstaganden finns även framskrivna under andra rubriker i 

denna studie. Detta har gjorts för att tydligöra vilka forskningsetiska ställningstaganden 

som är gjorde och för att markera att de forskningsetiska ställningstagandena funnits 

med som en röd tråd genom hela arbetet.   

I Sverige finns lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460). Lagens syfte är att skydda den enskilda människan och människovärdet vid 

forskning. På Linnéuniversitetet (2012) finns regeldokumentet Etiska riktlinjer för 

självständiga arbeten i utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom pedagogik, 

psykologi, idrottsvetenskap, socialt arbete och vårdvetenskap. Dokumentet hänvisar till 

att alla självständiga arbeten på avancerad nivå på Linnéuniversitetet ska följa 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 1990).  

Denna studies forskningsetiska ställningstaganden utgår från ovanstående angivna 

dokument. Dessutom är denna studies utgångsläge att reflektion kring etiska 

ställningstaganden är av yttersta vikt. Forskarens egna reflektioner över sitt projekt 

måste bygga både på kännedom om lagars innehåll och på det egna moraliska omdömet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Vetenskapsrådet (1990) anger att hänsyn måste tas till 

forskningskravet och individskyddskravet i forskningsarbetet. I samband med studenters 

självständiga arbeten poängteras att individskyddskravet är av särskild stor betydelse 

(Linnéuniversitetet, 2012). Individskyddskravet kan åskådliggöras i fyra delar: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990). 

Intervjupersonerna kontaktades via mail. I missivbrevet, som bifogades mailet, 

informerades intervjupersonerna om denna studies syfte. Syftet upprepades även i 

början av varje intervjutillfälle. I missivbrevet och i början av intervjutillfällena 

framhölls det noggrant att det är deltagarna i undersökningen som själva bestämmer 

över sin medverkan. De informerades också om att de, när som helst, kunde avbryta sin 

medverkan utan att behöva förklara varför. I missivbrevet skrevs att de insamlade 

uppgifterna från intervjupersonerna endast kommer att användas i 

examinationsuppgiften, dessutom informerades det om det i början av intervjutillfällena.    

Genom missivbrevet informerades det om att intervjun, om intervjupersonen godkände 

det, skulle komma att spelas in på en avlagd mobiltelefon.  Om någon intervjuperson 

inte ville att intervjun spelades in skulle anteckningar föras i samband med intervjun. 

När ljudfilerna var transkriberade sparades dessa dokument på ett USB-minne.  

6 Teoretisk ram  

I detta kapitel presenteras teorier som har betydelse för denna studie. Inledningsvis 

presenteras ontologiska och epistemologiska grundtankar. Vidare beskrivs denna studies 

teoretiska framväxt och sedan det urval av George Herbert Meads teori som det 

relateras till i denna studie.  
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6.1 Ontologiska och epistemologiska grundtankar 

Mångfald är en grundförutsättning för samhällets överlevnad, alla behövs och är av 

betydelse för samhället. Genom mångfald finns möjlighet att utveckla mitt och andras 

själv i mötet med varandra. Om självet ska utvecklas krävs det att vi möter varandra 

som subjekt. En förutsättning för att känna tillit till en annan människa är att bli bemött 

som en person och inte ett objekt. Verkligheten består av oss alla, som tillsammans 

bildar en helhet. Helhetens är dock inte så kompakt att det inte går att urskilja delarna. 

Delarna som är lika men också unika.  

Kunskap skapas i mötet mellan människor. Det innebär att kommunikation och sampel 

mellan människor är väsentliga delar för att kunskap ska bildas. Konflikter, som i mötet 

är av godo, driver på kunskapsprocessen. Utveckling sker inte tillsammans med dem 

som tycker och tänker som jag själv. Kunskap bildas i utmanande sammanhang där 

funderingar blir till. Funderingarna tar olika vägar i den gemensamma processen genom 

att vi bemöter varandra. Teori, praktik och kommunikation samverkar i processen. 

Kunskapen växer fram och är under ständig process. Den sanna kunskapen blir därför 

mycket svår att finna. Trots att kunskap blir till i en process mellan människor så bär 

människan med sig viss kunskap vid födseln. Det luriga är dock att om mötet uteblev, 

mellan det nyfödda barnet och omgivningen, skulle inte kunskapen bestå. 

6.2 Studiens teoretiska framväxt  

Den samhällsvetenskapliga och pedagogiska forskningen har under lång tid byggt på en 

föreställning om att människans utveckling tar sin utgångspunkt i den enskilda slutna 

individen. Lika länge som tanken om att individens utveckling sker inom henne själv 

varit det dominerande synsättet, lika länge har motstånd mot detta synsätt funnits. Den 

amerikanska filosofiska pragmatismen är en strömning som strävar efter att motverka 

tanken om att människans utveckling endast sker i en process inom henne själv. Under 

slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet växte pragmatismen fram. Namn som 

nämns i samband med pragmatismen är till exempel John Dewey (1859-1952), George 

Herbert Mead (Mead) (1863-1931), Hannah Arendt (1906–75), Martin Buber (1878-

1965) och Jürgen Habermas (1929-) (von Wright, 2001b, s. 3).  

Genom att företrädare för pragmatismen kritiserade idealismen och subjektbegreppet så 

kunde begreppet intersubjektivitet växa sig starkare. Intersubjektivitet kan beskrivas 

som en dialogrelation där dialogen och relationen mellan två individer uppfattas som 

något annat och mer än summan av de enskilda individernas intentioner och handlande. 

Innebörden av individens handlande bestäms i intersubjektivitetsteorin delvis av 

dialogparten. Genom denna sociala process kan sedan individen bättre förstå sin egen 

intention och individens subjektivitet bildas. Individens subjektivitet finns alltså inte, 

enligt intersubjektivitetsteori, från början eller utan denna dialogiska process. Denna 

intersubjektivitetstanke går att spåra tillbaka till Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) och 

Friedrich Hegel (1770-1831), de filosofer som under 1800-talet lade grunden till teorin 

(Uljens, 2001, s. 89-90). 

Meads tankar och teori ligger alltså till grund för denna studie. Intresset för Meads teori 

tar sin utgångspunkt i Moira von Wrights avhandling Vad eller vem? En pedagogisk 

rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet. Von Wright 

(2000) resonerar kring en intersubjektiv vändning som hon beskriver som ett 

perspektivskifte. Författaren menar att vändningen går från ett punktuellt perspektiv där 
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subjektivitet ses som en individuell produkt som går att isolera från sitt sammanhang. 

Det relationella perspektivet blir det som framträder och där karaktäriseras individens 

subjektivitet inte av individuella egenskaper utan av de handlingar som framträder i 

relationer mellan människor. I det relationella perspektivet är alltså intersubjektivitet av 

största betydelse. Även om Mead inte själv benämner sin teori som intersubjektiv så är 

intersubjektivitet en benämning som passar bra in på hans teoretiska resonemang. En 

utgångspunkt för Meads teori är att individualiteten grundas i samspel med andra 

människor – en intersubjektivitetstanke som i sin tur leder tankarna till det relationella 

perspektivet (von Wright, 2000, s.32-33). 

Mead publicerade inte själv sina tankar eller sin teori i några verk under sin livstid. Det 

finns publikationer i form av artiklar och föredrag som Mead själv skrivit. Många har 

dock tolkat Meads manuskript och studenters föreläsningsanteckningar. Det verk han är 

mest känd för, Mind, self and society (Medvetandet, jaget och samhället) skrev han inte 

själv (von Wright, 2001b). Teorin i denna studie har utkristalliserats genom att studera 

delar av Medvetandet, jaget och samhället. Det har varit en komplicerad uppgift. 

Genom att inleda med att studera Meads teori genom von Wrighs (2000) ögon i Vad 

eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om människors 

intersubjektivitet förenklades uppgiften något.   

Teorin i denna studie bygger som ovan nämns på delar av Meads teori. Vilka delar som 

valts ut utgår antagligen från författarens förförståelse och intresse som därmed gjort 

vissa kapitel mer tillgängliga än andra. Även det empiriska materialet har säkerligen 

haft betydelse vid urval av teori. Empiri och teori har till viss del studerats parallellt och 

därmed har bearbetandet av empirin påverkar teorin. Författarens förförståelse och 

intresse genomsyrar denna studie. Därmed kommer sannolikt teorin, trots urvalet av 

vissa delar av Meads teori, tillföra denna studie en grund utifrån vilket resultatet kan 

analyseras.  

Denna studie tar sin utgångspunkt i Meads teori om intersubjektivitet. Även om fokus 

riktas mot intersubjektivitet och att intersubjektivitet är av största betydelse för 

individens subjektivitet så måste det belysas att denna studie intar en pluralistisk 

ståndpunkt där det, i motsats till intersubjektivitets teori, går att finna att en viss del av 

individens subjektivitet existerar utanför samspelet med omgivningen. I tolkningen av 

Mead (1976) så framkommer att även Mead kan stämma in i detta. Mångfald är en 

förutsättning för vår existens. Därför utesluts i denna studie inte att ett subjektivt och ett 

intersubjektivt tankesätt kan verka sida vid sida. Det ena behöver inte utesluta det andra. 

6.3 Ett urval av Meads teori 

Meads verk Mind, self an society är på svenska översatt till Medvetandet, jaget och 

samhället. Medvetandet kan beskrivas som intelligensen eller den kognitiva 

utvecklingen. Jaget är lite mer svårdefinierat och delas in i två delar. I den svenska och 

engelska litteraturen används olika begrepp för att åskådliggöra helheten och de två 

delarna i detta begrepp. I denna studie används begreppet självet för det som består av 

delarna jag och mig. Självet skiljer sig från den fysiologiska individen. Självet finns inte 

enligt Mead, från början utan utvecklas i den sociala erfarenhets- och 

aktivitetsprocessen. Samhället är de grupper och sociala situationer som världen består 

av.  
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6.3.1 Medvetandet 

Språket intar en väsentlig roll i Meads teori, det är språket som framkallar respons 

mellan individer. Mead tillskriver gest en central del i den intersubjektiva teorin.  

Signalen i samspelet och kommunikationen mellan två parter är en gest. Gesten är 

stimulus för den andra individen som reagerar och anpassar sig till gesten som den 

första individen sänder ut. Den reaktion som blir till hos den andra individen blir sedan 

stimulus för den första individen att ändra sin handling och börja en annan handling. 

Mead anser att gesten inte enbart behöver bestå av talat språk utan gesten kan till 

exempel bestå av att peka med ett finger, en blick, en huvudrörelse eller kroppshållning. 

Hur liten gesten än är, så måste det finnas en gest, det gäller bara att finna den. Trots att 

Mead menar att gester kan bestå av annat än talat språk så visar han på att vokala gester 

är mer betydelsefulla än andra gester. De gester som inte är vokala har enligt Mead alla 

utvecklats ur den vokala gesten (Mead, 1934/1976). 

Gester är alltså delar av ett komplext samspel och är de som medför att andra individer 

reagerar. För att gesten ska bli en meningsfull eller signifikant symbol krävs det att den 

hos den andra individen väcker samma idé som den första individen sände ut. Det är när 

gesten når detta läge som den blir språk; en signifikant symbol som visar på en viss 

betydelse (Mead, 1934/1976). Von Wright (2000) refererar till Mead och menar att med 

hjälp av intelligensen möjliggörs ett antal alternativa responser på en gest. Intelligensen 

och förmågan att göra övertänkta val bidrar till en ändamålsenlig respons på en gest. I 

den sociala situation är det möjligt att bli medveten om mening som i sin tur utvecklar 

och förändrar medvetandet. Medvetandet kan beskrivas som en relation mellan 

individen och situationen som är konstruktiv, reflekterande och problemlösande. 

6.3.2 Självet 

För att intelligensen eller medvetandet helt ska kunna blomma ut måste en 

självmedvetenhet uppstå. Genom att ingå i sociala sammanhang och kommunicera 

bildas detta själv. Den sociala organismen föregår självet, subjektiviteten uppstår efter 

deltagande i sociala sammanhang. Det är betydelsefullt att individen är känslig för sina 

egen stimuli. Självet blir till genom att individen organiserar attityder från sin 

omgivning och gentemot sin omgivning. Hur ser individen på andra och vilken 

information kommer från de andra? Hur ser individen på sig själv och vilken 

information sänder den ut till andra individer? Självet delas av Mead in i begreppen jag 

och mig (Mead, 1934/1976). Von Wright (2000) refererar till Mead och anser att självet 

är ett resultat av dialektik mellan jag och mig. Jag kan ses som en bärare av viljans 

frihet, det subjektiva perspektivet och det avvikande. Mig är personlighetens sociala 

aspekt, det som uppstår när man lär sig se sig själv med andras ögon och talar med sig 

själv om det.   

Eftertanke eller reflekterande beteende kan endast uppstå när självmedvetenhet är 

uppnådd. Reflekterande intelligens är en viktig del av Meads teori. Reflektion gör det 

möjligt att avsiktligt kontrollera och organisera beteenden gentemot den fysiska och 

psykiska omgivningen. Reflektion och därmed förmågan att fördröja reaktionen på en 

gest är det som möjliggör intelligens. Intelligens omfattar både minne och förutseende. 

Den intelligenta processen är att fördröja, organisera och välja ut en respons för den 

givna omgivande situationen (Mead, 1934/1976). 
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6.3.3 Samhället 

Det mänskliga samhället eller olika grupper i samhället skulle inte kunna existera utan 

medvetandet och självet. Samtidigt så förutsätter medvetandet och självet ett samhälle 

som bildas genom intersubjektivitet. Hur uppstår då medvetandet och jaget i 

begynnelsen? Mead menade att medvetandets och självets existens tar sin utgångspunkt 

i lägre sociala utvecklingsstadier som finns innan utvecklingen av medvetandet och 

jaget. Det innebär att om inte någon social process fanns före medvetandet och jaget 

skulle inte medvetandet och jaget kunna uppstå (Mead, 1934/1976). Detta kan jämföras 

med Uljens (2001) och hans beskrivning av två grundläggande former av subjektivitet. 

Den första: kroppsligt konstituerad pre-reflektiv intersubjektivitet innebär i detta 

resonemang den oreflekterade upplevelsen av tillhörighet som barnet har under 

graviditeten. Det kulturella handlandet formar till viss del barnets värld redan innan 

födseln. Den andra: pre-reflektiv spontanitet beskriver barnets reflexstyrda 

förhållningssätt till omvärlden direkt efter födseln.  

Samtidigt som det kan påvisas att individen kan bestå av något, en subjektivitet, innan 

intersubjektiviteten träder in så menar Mead (1934/1976) att ingen levande organism 

skulle kunna fortleva i fullständig isolering. Individens erfarenheter och beteende är 

alltid en del av en större social helhet eller beteendeprocess. Den starka relationen 

mellan individen och omgivningen kan inte nog betonas. Vi förklarar inte omgivningen 

genom individen utan individen genom omgivningen (Mead, 1934/1976, s. 177).  

Självutvecklingen är lika viktig för individen själv som för samhället eller den sociala 

grupp där individen ingår. Självmedveten kommunikation där individen tar den andres 

roll och därmed kan förändra sin egen kommunikationsprocess är i Meads teori 

betydelsefull. Hur bra individen kan ta den andres attityd är beroende på individens 

kapacitet.  Genom denna process av självkritik kan individen anpassa sitt beteende 

genom den sociala kontrollen som intersubjektiviteten utgör. Ur intersubjektiviteten 

uppstår medvetandet och självet. Därför är kommunikation och mellanmänsklighet en 

förutsättning för att människor ska kunna forma sin egen subjektivitet (von Wright, 

2000).  

7 Genomförandet av den empiriska studien 

Nedan redogörs för hur den empiriska studien genomfördes. Efter viss möda i sökandet 

efter intervjupersoner så intervjuades sju personer. Utgångsläget var att alla sju skulle 

vara främlingar för intervjuaren. Resultatet blev att två av sju, var personer som 

intervjuaren inte tidigare träffat.  

7.1 Genomförandet av intervjuerna 

Dag, tid och plats för intervjuerna bestämdes med hjälp av mail, telefon eller sms. 

Intervjuerna genomfördes på olika platser: i intervjupersonernas hem, intervjuarens 

hem, och intervjupersonernas arbetsplatser. Det var alltid intervjupersonerna som fick 

bestämma var de tyckte det var bäst att intervjuerna ägde rum. Även tidpunkten för 

intervjuerna bestämdes av intervjupersonerna. Intervjutillfällena inleddes med lite 

allmänt prat, innan intervjuaren med hjälp av intervjuguiden inledde den formella 

intervjun. Vid intervjuerna framkom många värdefulla meningar. Samtalen fortsatte 



  

 

22 

 

även efter det att inspelningen stängts av. I vissa fall framkom meningar i dessa samtal 

och intervjuaren fick stämma av om meningarna fick användas i denna studie. 

Intervjun skulle ha spelats in på en avlagd telefon som inte används i annat syfte. Detta 

blev inte fallet eftersom telefonens batteri hade gått sönder. Intervjuaren informerade 

intervjupersonerna om att intervjun istället kunde spelas in på intervjuarens 

mobiltelefon som används i vardagen. Ljudfilen skulle sedan, direkt efter intervjun, 

läggas över på ett USB-minne. Alla intervjupersonerna godtog detta och tillät att 

intervjuerna spelades in.  

7.2 Bearbetandet av intervjuerna 

Direkt efter intervjuerna skrev intervjuaren ner lite om hur intervjutillfällena avlöpt. 

Intervjuerna genomfördes under en tidsperiod av en och en halv vecka. De inspelade 

intervjuerna transkriberades efterhand, samma dag eller dagen efter, som de 

genomfördes. Ordbehandlingsprogrammet Word användes. Intervjuaren transkriberade 

själv intervjuerna eftersom det är ett värdefullt sätt att lära känna materialet på. Efter 

transkriberingarna lyssnades ljudfilerna igenom utan att skriften var närvarande. 

Utskrifterna kontrollerades sedan mot ljudfilerna inom en vecka efter transkriberingen. 

När utskrifterna väl kontrollerats blev texten i dessa utskrifter materialet för den 

fortsatta analysen. Vid ett intervjutillfälle avbröts inspelningen under intervjun. Vid den 

aktuella intervjun transkriberades intervjun direkt efter intervjun och intervjuaren 

försökte att minnas det som inte hade spelats in.   

De transkriberade texterna bearbetades med hjälp av färgmarkeringar utifrån 

frågeställningarna i denna studie. Kodningen i denna studie genomfördes med hjälp av 

fem färger: gul för hur problemskapande beteenden kan se ut, grön för varför 

problemskapande beteenden uppstår, grå för förebyggande verktyg, lila för 

motverkande verktyg och röd för dilemman som uppstår i verksamheten. Den röda 

färgen, dilemma, fanns inte med från start utan tillkom under analysens gång. När 

innehållet i intervjuerna var sorterade och kategoriserade fick var och en av 

intervjupersonerna ta del av resultatet av sina svar. Texten skickades via mail till 

intervjupersonerna och dessa ombads ge synpunkter på hur de tyckte att deras svar 

tolkats. Sex av sju intervjupersoner svarade på mailen. Av dessa sex var det en person 

som ändrade i texten. De andra fem var nöjda med tolkningen. Arbetet fortlöpte sedan 

med att analysera resultatet i förhållande till teorierna i denna studie.   

I arbetet med att tolka och analysera intervjuerna var uppfattningen att alla 

intervjupersonerna bidrog med värdefull kunskap. I resultatet har de sju 

intervjupersonernas svar ofta sammanställts till en helhet, detta benämns ibland med 

grundsärskolans verksamhet. Grundsärskolans verksamhet hänvisar då alltså till 

intervjupersonerna i denna studie och inte generellt till grundsärskolans verksamhet.  

Det anges inte alltid vem eller hur många av intervjupersonerna som angav vissa svar. 

Vilken eller vilka professioner som svarade vad har inte heller tagits i beaktande i 

resultatet och analysen. Detta är ett medvetet val för att så många infallsvinklar som 

möjligt ska kunna intas.  Det är helheten utifrån de olika delarna som vill framhållas.  
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8 Resultat  

I detta kapitel redogörs för intervjupersonernas meningar om hur problemskapande 

beteenden kring elever med autism och intellektuella funktionsnedsättningar uppstår. I 

kapitlet redovisas även intervjupersonernas meningar om förebyggande och 

motverkande verktyg när det gäller problemskapande beteenden. 

Vilket svårt ämne studien riktar in sig på, men viktigt och intressant. 

Detta är ett citat hämtat från en av intervjupersonerna. Flera av de andra 

intervjupersonerna i denna studie uttalade liknande åsikter. Ämnet berör och engagerar 

intervjupersonerna. Funderingar kring hur problemskapande beteenden kan förebyggas 

och motverkas är en process som ständigt pågår i intervjupersonernas verksamheter. 

Intervjupersonerna menar att verktyg för att förebygga och motverka problemskapande 

beteenden ofta är desamma, skillnaden är när insatserna sätts in. Till exempel anges, av 

intervjupersonerna, samtal och reflektion med kollegor som verktyg när det gäller att 

både förebygga och motverka problemskapande beteenden. I verksamheterna talas det 

förebyggande om hur olika situationer kan hanteras. Även när problemskapande 

beteenden har uppstått samtalas och reflekteras det gemensamt om olika lösningar. 

Enligt intervjupersonerna är kartläggning  ett verktyg som endast används motverkande.  

Intervjupersonerna  anger förhållningssätt som de anser verkningsfulla när 

problemskapande beteenden ska motverkas. Enligt intervjupersonerna uppstår 

dilemman i verksamheterna. Exempel på dilemma på individnivå är vad som ska 

prioriteras i det vardagliga arbetet med eleverna: den sociala eller kunskapsmässiga 

utvecklingen. På gruppnivå kan det röra att en elevgrupp behöver prioriteras och 

samtalas om mer än en annan grupp. Dilemma på organisationsnivå kan uppstå vid 

fördelning av resurser och lokaler.   

8.1 Olika sätt att förstå problemskapande beteenden 

När intervjupersonerna i denna studie beskriver problemskapande beteenden, så som det 

tar sig uttryck i elevens handlingar, så beskriver de två grupper. Den första gruppen 

består av de mest problematiska situationerna där handlingarna beskrivs med:  

Utåtagerande beteende, fysisk utåtriktad aktivitet mot personal och andra elever, 

vredesutbrott, aggressioner, eleven kastar saker omkring sig, självdestruktiva 

beteenden, eleven vandrar eller rusar iväg, eleven skadar sig självt när hon rusar i 

miljön, eleven förstör materiella ting i sin omgivning, elevens känslor pendlar från 

det ena till det andra, ett tillstånd hos eleven när det är svårt att nå eleven.  

Den andra gruppen, menar intervjupersonerna, består av handlingar som inte är fullt så 

problematiska eller utmanande. De tar sig inte heller lika starka uttryck som 

handlingarna i den första gruppen. Det anses att handlingarna i denna andra grupp kan 

ta sig många olika uttryck och att de kan vara så mycket fler än handlingarna i den 

första gruppen. Handlingar som tillhör den andra gruppen beskrivs av 

intervjupersonerna som:  

Mindre konflikter och problem, vägran, gnäll, socialt inte funktionella beteenden, 

eleven tappar fokus, beteenden som man inte kan lösa med vanliga 

uppfostringsmetoder.  

Trots att många uttryck för problemskapande beteenden beskrevs så anser inte 

intervjupersonerna att problemet med problemskapande beteenden ligger hos individen.  
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Det är inte eleven som är problemet.  

Åsikter som intervjupersonerna förde fram när det gäller vad i miljön som påverkar 

eleven var:  

Vi kan inte förändra eleven men vi kan förändra situationen, det har mycket med 

miljön att göra, det är ofta yttre saker som skapar problem, när vi inte förstår 

varandra, när kraven är för höga eller för låga för eleven, eleven vet inte vad som 

förväntas av henne och eleven har inte kontroll över sin vardag.  

Elevens beteenden är enligt intervjupersonerna inte det primära problemet, det är det 

omgivningen som är. Är det primära problemet olöst så uppstår sekundära följder, det 

vill säga problemskapande beteenden.  

Det är väl det som är den stora frågan (varför problemskapande beteenden 

uppstår, min anm.), för när vi väl kommer fram till vad i omgivningen som är 

problemet, ja då har vi nästan löst det.  

Tre områden av brister i miljön utkristalliserar sig i intervjuerna: kommunikation, 

struktur och anpassning av krav. Samtidigt som intervjupersonerna pekade på miljön 

som det primära problemet så framkom det också att det är betydelsefullt att vara 

uppmärksam på problemskapande beteenden som kan spåras inom individen, till 

exempel smärta, hunger och törst. Enligt intervjupersonerna i denna studie så är 

problemskapande beteenden något som uppstår när personalen i verksamheten inte har 

kunnat fastställa på vilket sätt miljön brister i samspelet med eleven. Utifrån dessa 

brister ska sedan ändamålenliga verktyg utformas.  

8.2 Verktyg på organisationsnivå 

Organisationsplaneringen före läsårsstart, en rektor som är insatt och intresserad i hur 

verksamheten fungerar samt utbildning i hur problemskapande beteenden kan 

förebyggas anses, av intervjupersonerna i denna studie, som viktiga förutsättningar i 

arbetet med att förebygga problemskapande beteenden.  

Elevhälsoteamet (EHT), handledning och rektors stöd är viktiga delar när 

intervjupersonerna redogjorde för meningar om hur problemskapande beteenden kan 

motverkas. 

8.2.1 Förebyggande verktyg på organisationsnivå 

Enligt intervjupersonerna anses samtal och planering före läsårsstart där alla bland 

eleverna inblandade professioner får komma till tals viktigt. Det måste gemensamt 

reflekteras kring hur det kan komma att se ut i verksamheten och hur den bäst kan 

organiseras. Ofta finns det, enligt intervjupersonerna, ingen ultimat lösning för alla 

elever. De elever som bättre klarar verksamheten får ofta stå tillbaka för dem som 

behöver mer, fler och större anpassningar. Det är hela tiden en avvägning mellan 

resurser och vad gruppen och den individuella eleven behöver. 

Den som skulle få nitlotten var den som hade bäst förutsättningar att klara den.  

Även personalens fördelning mellan grupperna måste, enligt intervjupersonerna, 

beaktas. Intervjupersonerna lyfter fram frågor som: vilken kompetens finns och hur 

fördelas den bäst? Enligt intervjupersonerna är det också betydelsefullt att vara 

medveten om att problemskapande beteenden är något som kommer att inträffa i 

verksamheten, det går inte att undvika. När det finns en beredskap blir det enklare att 



  

 

25 

 

möta problemen när de uppstår. Utbildning inom området problemskapande beteenden 

och hur problemen förebyggs är därför en viktig del av det förebyggande arbetet anser 

intervjupersonerna. 

8.2.2 Motverkande verktyg på organisationsnivå 

Elevhälsoarbetet med hjälp av EHT lyftes av intervjupersonerna fram som en instans 

som förekommer på alla skolor. Vissa av intervjupersonerna ser EHT som en instans 

där ärenden kan lyftas, ventileras och bearbetas. Många av intervjupersonerna menar 

dock att EHT är en instans som utnyttjas väldigt lite av grundsärskolan. Kompetens och 

erfarenhet av grundsärskolans elever upplevs, av vissa intervjupersoner, som en 

avsaknad i EHT.  

Elevhälsan utnyttjas väldigt lite. 

Och kanske att vi känner att de inte riktigt har erfarenhet och kompetens att hjälpa 

oss vidare. 

På intervjupersonernas skolor är det specialpedagogen som oftast är den personalen 

vänder sig till för handledning eller råd. Handledning av intern personal som 

specialpedagog och kurator anlitas. Oftast söks dessa interna insatser upp spontant och 

verksamheten diskuteras. Externa insatser som psykolog, logoped, kommunens stödlag, 

habiliteringen och resurscenter ses av intervjupersonerna som värdefull inslag i arbetet 

med att motverka problemskapande beteenden. Rektors stöd i arbetet med att motverka 

problemskapande beteenden upplevs angeläget. Att rektor snabbt är på plats om ett 

kritiskt läge akut uppkommer i verksamheten samt att personalen känner stöd från 

rektor anses av intervjupersonerna som betydande.    

Vi har en väldigt insatt chef i detta. Vi kontaktar ju alltid henne om det har hänt 

någonting och känner att vi får stöd till viss del. Just nu känner vi i alla fall att vi 

har haft stöd från rektorn. Hon är väldigt snabbt på plats om det är något. 

Vi har väldigt bra rektor, som tar saker på allvar och lyssnar på oss. 

8.3 Verktyg på gruppnivå 

Samtal med kollegor angående hur verksamheten bäst planeras och tillrättaläggs, samtal 

om förhållningssätt och bemötande gentemot eleverna samt personalens erfarenhet och 

personlighet omtalas, av intervjupersonerna, i arbetet med att förebygga 

problemskapande beteenden.  

I arbetet på gruppnivå angavs av intervjupersonerna samtal i arbetslaget, gemensam 

reflektion och löpande samtal i vardagen som åtgärder som fungerar för att motverka 

problemskapande beteenden. 

8.3.1 Förebyggande verktyg på gruppnivå 

Veckokonferenser och arbetslagskonferenser där alla personalkategorier, som dagligen 

arbetar med eleverna, är representerade är av betydelse i arbetet. Allas åsikter och 

erfarenheter måste enligt intervjupersonerna synliggöras. Att delge varandra 

erfarenheter och ta till vara alla professioners kompetens anses viktigt.  

Jag har ännu inte mött ett enda arbetslag där det inte funnits dold kunskap.     

Det löpande samtalet under dagen och den pågående verksamheten poängteras av 

intervjupersonerna. Personal behöver, enligt intervjupersonerna, utbyta kort 
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information mellan miljö- och personalbyten för eleverna. Informationen som 

utbyts kan medverka till att förebygga problemskapande beteenden.  

Informationsutbytet ska helst ske när eleverna inte hör och därmed inte störs av 

pratet mellan vuxna. 

I korta överlämningar mellan lektioner eller mellan rast och lektion. Det här har 

hänt, vad har hänt och hur ska vi hantera det här. Ska vi göra något åt det eller ska 

vi lägga det åt sidan och ta upp det senare? 

Personalens förhållningssätt och bemötande samt den gemensamma ingången i 

arbetet är för intervjupersonerna en stor del av arbetet. Därför är det, menar 

intervjupersonerna, centralt att det samtalas om förhållningssätt och bemötande 

vid gemensamma planeringar.  

8.3.2 Motverkande verktyg på gruppnivå 

Personerna i arbetslaget måste, enligt intervjupersonerna, tillsammans reflektera över 

och tänka igenom de situationer där problemskapande beteenden uppstått. Frågor som 

man tillsammans ställer sig i arbetslaget är: Vad hände i den aktuella situationen, Varför 

blev det som det blev? Finns det något i miljön eller personalens förhållningssätt som 

kan förändras? Hur ska vi handla nästa gång? Vid reflektion omkring den speciella 

situationen är det betydelsefullt att alla som arbetar kring eleven i vardagen deltar.  

Då börjat ju ett litet detektivarbete. Först kanske man tänker lite omkring det själv 

och sedan brukar jag också prata en hel del med mina kollegor kring detta, 

speciellt den elevassistenten som vi har i klassen som känner eleverna lika väl som 

jag och som kanske också har sett eller upplevt någonting och vi kan tänka lite 

tillsammans kring situationen. 

Genom att ta del av kollegors erfarenheter och vad som fungerar för dem i arbetet med 

eleverna lär personalen, enligt intervjupersonerna, av varandra. Ett öppet klimat på 

arbetsplatsen är att föredra. Två av intervjupersonerna anger att det ibland kan vara 

nödvändigt att en mer noggrann kartläggning genomförs. 

8.4 Verktyg på individnivå 

Intervjupersonerna fastställde följande arbetssätt som gynnsamma för att förebygga 

problemskapande beteenden på individnivå: i samtal med arbetslaget uppmärksamma 

vilka situationer som kan komma bli svåra för eleven att hantera, anpassa vardagen 

utifrån den enskilda eleven och situationen, en tydlig struktur för eleven, 

kommunikation mellan skolan och hemmet (och andra platser där eleven kan befinna 

sig), anpassa krav och förväntningar av eleven, utveckla elevens kommunikation samt 

ett ändamålsenligt förhållningssätt.  

Genom att anpassa metod efter den enskilda individen och den speciella situationen, 

reflektera över situationer, förtydliga situationer med bilder och inta ett ändamålsenligt 

förhållningssätt så ansåg intervjupersonerna att problemskapande beteenden kan 

motverkas. 

8.4.1 Förebyggande verktyg på individnivå 

Genom att vara medveten om att något kan uppstå, kan det förebyggas anser 

intervjupersonerna.  Intervjupersonerna menade att genom att samtala i arbetslaget kan 

de problematiska situationerna förutses och så långt som möjligt tillrättaläggas. 
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Tillrättalägga eller stukturera miljön för eleverna görs, anser intervjupersonerna, genom 

att eleverna på ett tydligt sätt får svar på frågorna: Vad ska göras? Hur ska det göras? 

Med vem ska det göras? Hur länge ska det göras?  

Förutsägbarhet, strukturen, bilder. Att eleverna vet vad som ska hända i alla 

situationer. 

Hur detta sker är, enligt intervjupersonerna, beroende på elevens kognitiva förmåga och 

hur kommunikation med eleven bäst sker. Scheman används som kan bestå av skrift 

eller bilder. I vissa fall kan informationen vara muntlig.  

Det är lite olika beroende på elev, en del får skriftliga scheman en del har vi ett 

samtal med för att förbereda någonting. Muntligen, skriftligen och bildstöd. 

Intervjupersonerna talar om två separata scheman: det schema som löper över dagen och 

det som finns med i den aktuella situationen. Sociala berättelser, seriesamtal och 

tidshjälpmedel angavs också som värdefulla verktyg för att förebygga problemskapande 

beteenden. Genom att anpassa kraven efter individen så förebyggs problemskapande 

beteenden enligt intervjupersonerna. Lagom utmaningar och krav är att föredra, inte för 

höga men inte heller för låga. I detta sammanhang nämndes även att hänsyn måste tas 

till elevens dagsform. Vissa dagar måste det ställas lägre krav på eleven för att 

problemskapande beteenden inte ska uppstå.  

Utmaningen är att med en liten belastning ställa krav som utvecklar eleven 

kognitivt.  

Intervjupersonerna anser att genom att utgå från det som fungerar för och 

motiverar eleven, så förebyggs problemskapande beteenden. iPad anses vara ett 

bra verktyg för att motivera elever. Att kunna göra sig förstådd och kunna påverka 

sin omgivning är betydande förutsättningar, enligt intervjupersonerna, för att 

förebygga problemskapande beteenden. Utveckling av elevernas kommunikativa 

förmåga är en viktig del för personalen i arbetet med eleverna.  

Intervjupersonerna beskrev att för att förebygga problemskapande beteenden 

måste det arbetas förhållandevis rakt och fyrkantigt. Samtidigt anses det viktigt att 

få en anknytning för att kunna skapa en relation med eleven. Eleverna ska, enligt 

intervjupersonerna, bemötas positivt personalen måste vara fokuserad på 

uppgiften och eleverna samt så måste personalen vara här och nu i arbetet. För att 

kunna vara här och nu i arbetet med eleverna är det betydelsefullt att arbetet har 

förberetts och planerats. Personalalens personlighet, känslighet, erfarenhet och 

dagsform anses påverka arbetet med eleven. 

En del har också en personlighet och en känslighet just för elever med olika behov 

och dem ser man ju upp till och tänker att dit skulle jag också vilja nå ännu mer.  
 

8.4.2 Motverkande verktyg på individnivå 

När det gäller att motverka problemskapande beteenden menade intervjupersonerna att 

det inte finns någon standardlösning. De ansåg att det som fungerar med en elev i en 

situation kanske inte fungerar i en annan kommande situation med samma elev. Den 

metod som används är beroende på den enskilda individen och den speciella situationen. 

Vilken grad eller typ av problemskapande beteenden som uppstår spelar också, enligt 

intervjupersonerna in. Intervjupersonerna talade om att läsa av elevers signaler, använda 

sig av känselspröt och att försöka förstå elevens känslor, intentioner och handlande i 

situationen. Erfarenhet av den enskilda individen och av elever med problemskapande 
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beteenden generellt, underlättar situationen. Ofta måste personalen pröva sig fram till 

lösningar. 

Genom att vi förlitar oss till känsla, magkänsla, och tro så får vi pröva oss fram i 

situationen.  

När problemskapande beteenden har uppstått är det, enligt intervjupersonerna, av 

yttersta vikt att reflektera över vad som hände i situationen. Det är betydelsefullt 

att gå tillbaka till sig själv och fråga sig: Vad var det som ledde fram till det 

aktuella beteendet, Hur gör jag nästa gång för att underlätta situationen? Även 

eleverna behöver, menar intervjupersonerna, ges tillfälle till reflektion, i vissa fall 

kan det ske muntligt, i andra fall med hjälp av bilder.  

Då har jag penna och papper och ritar rutor och rutor och han säger si och hon 

säger, det är väldigt effektivt. 

Personals förhållningssätt som enligt intervjupersonerna kan  motverka 

problemskapande beteenden i situationen där det uppstår är:  

Personal som: 

 är fokuserad.  

 är här och nu i situationen. 

 ligger steget före i situationen. 

 behåller lugnet och inte visar irritation.  

 förändrar situationen genom att avleda eller tvärvända. 

 använder sig av det eleven tycker om att göra. 

 fokuserar det positiva som eleven gör.  

 får eleven att känna sig omtyckt. 

 låter eleven veta att hon är där för eleven. 

 låter eleven lyckas.  

 lugnar ner miljön runt eleven.  

 tänker flexibelt.  

 använder bildkommunikation, sociala berättelser och seriesamtal. 

 

Intervjupersonerna beskrev även förhållningssätt som är ändamålsenliga att inta i 

akuta situationer där problemskapande beteenden fullt ut har uppkommit:  

 Inta ett neutralt känsloläge.  

 Backa och fäll ner armarna, behålla lugnet. 

 Titta bort, stå helt vanligt.  

 Om bitande är inblandat, håll dig rörlig.  

 Tänk på placering i rummet, ha ryggen mot dörren.  

 Försök att få kontakt med eleven. 

 Be eleven berätta vad hon vill.  

 Skydda andra elever, låt eleven få rusa av sig. 

 Lämna över situationen till annan personal. 

 Om det går, lämna eleven ifred. 
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9 Analys 

Resultatet visar på att genom vetskap om hur den enskilda individen reagerar i skilda 

situationer kan miljön anpassas efter densamma. Anpassningar i miljön och 

omgivningen är en mycket stor del i arbetet med att individualisera och utveckla 

verksamheterna i grundsärskolan. Anpassningar genomförs för att problemskapande 

beteenden ska kunna förebyggas och motverkas. Detta leder i sin tur till att kunskaper, 

normer och värden kan behandlas.  

Anpassa, anpassa, anpassa! 

Eftersom mycket arbete läggs på anpassningar i miljön blir följden att ett relationellt 

perspektiv framträder i resultatet. Genom att förstå och agera utifrån det relationella 

perspektivet så blir anpassningar av miljön och omgivningen en stor del av arbetet.  

Det har ju väldigt mycket med miljön att göra så klart. 

I denna studie framhålls pluralism där ett samspel mellan olika perspektiv ska kunna tas 

i beaktande. Intersubjektivitet, som bygger på ett relationellt perspektiv, utesluter i 

denna studie inte ett samspel med andra perspektiv om dessa bidrar till utveckling. En 

öppenhet medför också att vyerna kan vidgas och problematiken ses från flera håll. 

Persson (2013) anser att perspektiv kan förstås som mentala konstruktioner som 

används för att visa på skillnader mellan perspektiven och verkligheten. Med hjälp av de 

olika perspektiven kan verkligheten förstås bättre. 

Forskning lyfter fram vikten av att utröna vilka funktioner som eleven behöver utveckla 

för att problemskapande beteenden ska kunna förebyggas och motverkas (Andersson et 

al., 2014; Arvidsson et al., 2013; Green, 2011; Greene & Ablon, 2012). Denna 

forskning kan komma att tolkas som om det kategoriska perspektivet till viss del kan 

behöva intas. Resultatet visar att det i verksamheterna, direkt, talas lite om vilka 

förmågor som eleverna kan behöva utveckla. Implicit visar sig dock detta i personalens 

handlande, där det talas om att anpassningar behöver genomföras utifrån den 

individuella eleven. Genom att arbeta med olika metoder som till exempel bildstöd, 

bildschema, sociala berättelser, seriesamtal och samtalsmattor så utvecklas elevernas 

färdigheter. Generellt talas det i verksamheterna om att genom att utveckla elevernas 

kommunikation så kan problemskapande beteenden förebyggas och motverkas. Till viss 

del talas det om att fysiska behov som hunger, törst och smärta måste tas i beaktande 

när problemskapande beteenden uppstår. 

Många gånger så har han lågt blodsocker, så ger man en frukt så kan det hjälpa. 

Detta visar på att viss del av problematiken kan ligga hos eleven. Samtidigt, visar 

resultatet, är det omgivningens ansvar att tillfredsställa behoven. Ansvaret förs tillbaka 

till omgivningen och miljön. Det är enligt forskning betydelsefullt att ta hänsyn till alla 

de faktorer som påverkar att problemskapande beteenden uppstår (Holmberg Bergman 

& Andersson 2014, s. 49). Det kategoriska perspektivet intas inte i verksamheterna som 

ingår i denna studie. 

Dilemman framträder i resultatet 

Man kan inte ha det kravet när han är på ett dåligt humör. Och då är man ju inte 

konsekvent. Men man får ju anpassa efter situation. 

Att personalen inte är konsekvent kan ses som ett misslyckande, samtidigt som det blir 

ett misslyckande om eleven visar på problemskapande beteenden. 

Vilket blir viktigast: korridoren och toan eller klassrummet och lottospelet? 
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Dilemmat består i avvägningen mellan att eleven ska jobba med de vardagliga 

situationerna eller det som läroplanen anger.   

Den som skulle få nitlotten var den som hade bäst förutsättningar att klara den. 

Alla elever kan inte få de allra bästa förutsättningarna. Diskussioner måste föras om hur 

fördelning av resurser och lokaler kan bidra till lösningar för alla elever. 

Vi måste utgå från den speciella situationen, det finns inte någon standardlösning. 

Precis som Nilholm (2005) beskriver så menar personalen i grundsärskolan att 

situationer ibland kan beskrivas som dilemman. Dessa dilemmasituationer 

analyseras och reflekteras över i verksamheterna. 

Samtal är, enligt resultatet i denna studie, en betydelsefull del i arbetet med att 

förebygga och motverka problemskapande beteenden. På alla nivåer i organisationen 

anses det betydelsefullt med kommunikation för att eleverna ska få möjlighet att 

utvecklas så långt som möjligt. Alla individer i verksamheten behöver och kan bidra 

med sin erfarenhet och kompetens. Vid intervjutillfällena talar alla intervjupersonerna 

om samtalets betydelse när det gäller att förebygga och motverka problemskapande 

beteenden. En av intervjupersonerna uttrycker sig så här: 

Kommunikation i alla sammanhang är det viktigaste verktyget vi har. 

Genom samtalet delger individerna varandra information om individuella tankar 

och händelser. Dessa tankar och händelser bildar sedan, genom intersubjektivitet, 

någonting nytt som kan användas i verksamheten. Det nya som blir till kommer ur 

det sociala sammanhanget där individerna samspelar. Genom intersubjektivitet 

bildas något mer än det de enskilda individerna före kommunikationsprocessen 

uppfattade. Detta stämmer väl överens med hur Uljens (2001) definierar 

intersubjektivitet: intersubjektivitet är en dialogrelation där dialogen och 

relationen mellan två individer uppfattas som något annat och mer än summan av 

de enskilda individernas intentioner och handlande.  

Samtidigt som intersubjektivitet bidrar till att bilda något nytt gemensamt så 

stärks även individen, eller självet. Genom att mig, den sociala delen av självet, 

och jag, den mer stabila delen av självet, får möjlighet att samverka så stärks 

självet. Denna samverkan blir till när individen med hjälp av andras ögon även ser 

på sig själv (jfr Mead, 1934/1976).  

För att kunna anpassa verksamheten efter den enskilda eleven och situationen 

måste individen lära kännas. Enligt resultatet i denna studie ligger mycket i 

framgången, med att förebygga och motverka problemskapande beteenden, i hur 

personalen kan tolka elevernas kommunikation. 

Vi måste försöka förstå elevens känslor, intentioner och handlande i situationen. 

Genom att använda oss av våra ”känselspröt” när vi möter eleven för att kunna 

anpassa oss efter individen. 

Problemskapande beteenden har ofta en social funktion (Tincani & Zawacki, 

2012). Detta innebär att intersubjektivitet spelar en stor roll i det individuella 

mötet med eleven. Gesten är i Meads (1934/1976) teori en bärande del för 

kommunikation och samspel. Resultatet visar att i grundsärskolans verksamhet är 

personalens förmåga att tyda elevernas gester mycket viktig. Ingen gest är i 

verksamheterna mer eller mindre värd. All kommunikation som eleverna uttrycker 

vill personalen försöka förstå. Personalen lägger ingen värdering i vilken gest som 

blir till signifikant symbol. Den gest som eleven använder är den betydelsefulla, 
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de anser inte, som Mead (1934/1976), att talet är den mest betydelsefulla gesten. 

Personalen i grundsärskolan är dock överens med Mead om att: hur liten gesten än 

är, så måste det finnas en gest, det gäller bara att finna den. 

Ovan visas på att genom att se på sig själv med andras ögon, så utvecklas självet 

och därmed relationen till andra i en ständig växelverkan. Detta kan även 

benämnas reflektion. Den individuella reflektionen, visar resultatet, är en 

betydande del i arbetet när det gäller att tänka tillbaka på hur problemskapande 

situationer uppstått eller förutse hur de kan förebyggas. Även att reflektera 

tillsammans med andra anses betydelsefullt. Enligt Mead (1934/1976) gör 

reflektion det möjligt att avsiktligt kontrollera och organisera beteenden gentemot 

den fysiska och psykiska omgivningen. Den intelligenta processen är att fördröja, 

organisera och välja ut en respons för den givna omgivande situationen. 

Reflektionen anses alltså ha en betydande del i kommunikationen. Mycket av det 

som Mead beskriver, och som enligt honom en förutsättning för ändamålsenlig 

kommunikation, har personer med autism svårigheter med. Resultatet visar att 

personalen i grundsärskolan på olika sätt använder hjälpmedel för att underlätta 

och utveckla förmågan till reflektion för eleverna. Genom en tydlig struktur med 

hjälp av bildstöd och kommunikationshjälpmedel, där det visuellt visas på 

problem eller händelser, så får eleverna möjlighet att reflektera.  

Det här med sociala berättelser eller möjligen seriesamtal beroende på 

individerna, det tycker jag gör saker väldigt tydliga både för mig som lärare och 

för eleven. Att man benar upp vad det var som var tanken med det som hände och 

så där.  

Genom att reflektera över varför problemskapande beteenden uppstår i vissa 

situationer kan de förebyggas och motverkas. Resultatet visar en tydlig bild av att 

reflektion sker bland personalen i grundsärskolan, både enskilt och i grupp.   

Tankarna går ju hela tiden till vad som hände i situationen och varför den 

uppstod? Vad var det som hände runt omkring? Återgå till sig själv. Vad det 

någonting som jag gjorde eller var det situationen i sig? 

Reflektion skulle också kunna beskrivas som en form av kartläggning eller analys. 

Forskning visar att funktionell analys är en viktig del i arbetet med att motverka 

problemskapande beteenden. Någon av intervjupersonerna nämner att det ibland 

kan vara befogat att genomföra en mer grundlig kartläggning. Resultatet visar 

dock att den mesta reflektionen eller analysen sker utan en funktionell 

analysmodell.    

Resultatet visar på att alla personer i arbetslaget är betydelsefulla för att 

problemskapande beteenden ska kunna förebyggas och motverkas. Likaså 

framhålls samverkan med andra aktörer runt eleven, inklusive föräldrar, som en 

framgångsfaktor i arbetet. 

Det är ju jätteviktigt att alla får samma signal. 

Jag har ännu inte mött ett enda arbetslag där det inte funnits dold kunskap.     

Mead (1934/1976) menar att individens erfarenheter och beteende alltid är en del 

av en större social helhet eller beteendeprocess (Mead, 1934/1976, s. 177).  

Resultat och teori stämmer här väl överens. Genom att alla inblandade får ingå i 

det sociala sammanhanget, där det samtalas om hur problemskapande beteenden 

kan förebyggas och motverkas så skapas nya ändamålsenliga beteenden i arbetet. 

Beteenden kan här jämföras med förhållningssätt och bemötande. Ett 

ändamålsenligt förhållningssätt och bemötande gentemot eleverna visas i 
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resultatet vara av betydelse för en verksamhet där problemskapande beteenden 

förebyggs och motverkas. Även forskning visar på betydelse av detta och att det 

samtidigt är ett svårdefinierat begrepp (Andersson et al., 2014). 

Ett sammanhang som, av intervjupersonerna i denna studie, anses kunna utnyttjas 

bättre av grundsärskolan är elevhälsoteamet (EHT). Intervjupersonerna beskriver 

att EHT finns på alla skolor men att verksamheten inte fullt ut kan möta 

grundsärskolans behov. Forskning visar på betydelsen av att det i verksamheter 

som arbetar med elever med autism måste finnas en beredskap för att 

problemskapande beteenden kan uppstå och kunskap om hur beteendena kan 

förebyggas eller minskas (Strickland-Cohen & Hanr, 2012). Ledaren beskrivs som 

viktig för de anställdas möjlighet att ta itu med att lösa svåra problem. Dessutom 

behöver den samlade kompetensen hjälpa till att lösa problemen (Greene, 2011). 

 

 

10 Diskussion 

Denna studie bygger på intervjuer med sju personer. Dessa sju personer arbetar alla i 

grundsärskolan. Alla personer har kontakt med, eller har varit i kontakt med, elever med 

autism och problemskapande beteenden. Detta medför att frågeställningarna i denna 

studie hade goda möjligheter att bli besvarade. Intervju som metod valdes efter att flera 

andra alternativ tagits i beaktande. Tanken med semistrukturerade intervjuer i 

kombination med en händelseintervju var att det skulle öppna upp för 

intervjupersonerna att tala om det som berör just dem, i förhållande till att förebygga 

och motverka problemskapande beteenden. Studiens utgångspunkt har varit att ett öppet 

förhållningssätt ska intas. En medvetenhet om att förförståelse är en tillgång 

genomsyrar arbetet 

Intervjuaren har sedan innan begränsad erfarenhet av att genomföra intervjuer. Säkert 

hade intervjuerna, och därmed resultatet, kunnat visa på fler infallsvinklar om 

intervjuaren varit säkrare i sin roll som intervjuare. Fler och bättre följdfrågor hade 

kunnat ställas. Över tid, som intervjuerna genomfördes, blev intervjuaren bättre på att 

våga vara tyst och invänta svar. Intervjuaren kände sedan innan fem av de sju 

intervjupersonerna. Kanske påverkas resultatet negativt av detta, genom att 

intervjupersonerna inte kunde vara helt öppna med sina svar. Uppfattningen är dock att 

alla intervjusituationer var avslappnade men ändå fokuserade. Vid analysen av de 

transkriberade intervjuerna användes ett färgkodningssystem utifrån de övergripande 

frågeställningarna. Detta system föll väl ut och svaren i intervjuerna kunde kategoriseras 

utifrån frågeställningarna. Till viss del var det dock svårt att alltid hålla isär vilka svar 

som visade på förebyggande verktyg och vilka som visade på motverkande verktyg i 

arbetet med problemskapande beteenden.  

När denna studie påbörjades hade jag en uppfattning om att det relationella perspektivet 

(Persson, 2013) ofta intas i grundsärskolans verksamheter. Resultatet i denna studie 

visar att så också är fallet. I mina studier vid högskolor och universitet har jag 

reflekterat över varför så mycket tid läggs på undervisning inom detta område och har 

fortgått över lång tid. Kan vi i verksamheterna inte detta nu? Det som Persson (2013) 

menar är en del av det relationella perspektivet att: förändringar i omgivning påverkar 

elevens förutsättningar att uppnå på förhand ställda krav eller mål. Kanske är det så att 

det relationella perspektivet har blivit det allena rådande och inte ifrågasätts. 

Grundsärskolans personal är så matad med åsikten om att relationella perspektivet ska 
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intas så vi reflekterar inte över något annat. Kanske ska det vara så, eller kan skolans 

verksamhet utvecklas genom att öppna upp för ett arbetssätt där olika perspektiv 

beaktas? 

I litteratur och forskning framkommer en hel del om betydelsen av att veta vilka 

förmågor som brister hos individen för att kunna förebygga och motverka 

problemskapande beteenden. Till exempel anser Greene & Ablon (2012) att den 

viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemskapande beteenden är att 

utröna vilka exekutiva funktioner som eleven visar brister på. Resultatet i denna studie 

visar att det i grundsärskolans verksamheter talas relativt lite om vilka färdigheter som 

eleverna behöver utveckla för att problemskapande beteenden ska kunna förebyggas och 

motverkas. Det som ofta uttrycks är att elevens kommunikation behöver utvecklas, men 

inte vilket område inom kommunikationen. Genom att verksamheterna anpassas efter 

individen och situationen så visas det explicit på att det reflekteras över vad den 

enskilda individen behöver, men kanske inte just vilken förmåga som behöver 

utvecklas. Genom att ha kunskap om vilka områden som personer med autism har 

svårigheter inom kan omgivningen enklare anpassas efter individen. Kunskapen ger 

även möjligheter till att utifrån elevens förmåga träna dessa områden. Jenner (2001) 

anser att detta handlande inte handlar om att sätta etikett utan om att förstå.  

Det kategoriska perspektivet beskrivs med att betoningen ligger på att hitta rätt 

undervisningsmetoder för diagnostiserade grupper (Nilholm, 2005). Intervjupersonerna 

i denna studie visar att arbetssättet hela tiden anpassas efter individen och situationen. 

Min tolkning blir att det kategoriska perspektivet skulle kunna få inta en liten plats i 

sammanhanget när verktyg, för att förebygga och motverka problemskapande 

beteenden, ska skapas. Nilholm anser att betoningen, i det kategoriska perspektivet, 

ligger på att hitta rätt undervisningsmetoder för diagnostiserade grupper. Jag menar inte 

att betoningen ska ligga på detta, men det måste tas med i beaktande vid utformande av 

verktyg för att förebygga och motverka problemskapande beteenden. Genom att ha 

kunskap om den generella problematiken för elever med autism kan vi anpassa och 

utveckla verksamheten för den enskilda individen. Vi måste alltså samtidigt som vi 

beaktar den diagnostiserande gruppens svårigheter passa oss för generalisera dessa 

svårigheter till alla elever med autism.  

Många av eleverna i grundsärskolan kan inte alltid själva förmedla vilka fysiska behov 

som för tillfället inte är tillfredsställda. De fysiska behoven skulle kunna ses utifrån 

kategoriskt perspektiv: omgivningen anser att det är något inom eleven som skapar 

problemskapande beteenden. Intervjupersonerna för dock problematiken tillbaka till 

omgivningen. Det är personalen i grundsärskolan som måste uppmärksamma och 

försöka förstå vilka behov som måste tillfredsställas hos individen. Enligt min 

erfarenhet krävs en relation och ett samspel mellan elev och personal för att dessa behov 

ska kunna tillgodoses.  

Det är mycket positivt, men inte överraskande, att denna studie visar på att mycket 

energi, i grundsärskolans verksamhet, läggs på att anpassa miljön och omgivningen så 

att problemskapande beteenden kan förebyggas och motverkas. Detta arbete bedrivs på 

alla nivåer: organisations, grupp och individ. Omgivningen framträder i två delar: dels 

är det de fysiska och konkreta anpassningarna, dels anpassningar i bemötande och 

relation. Dessa kan så klart inte helt skiljas från varandra. Jag kan dock iaktta en 

skillnad av betydelse. De fysiska och praktiska anpassningarna kan vara enklare att lära 

ut till personal som kommer ny till grundsärskolan. När det gäller anpassningar i 

bemötande, förhållningssätt och relation så bidrar tidigare erfarenheter, av arbete med 
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elever i behov av särskilt stöd, till ett positivt samarbete mellan elev och personal. 

Arbetet kräver också en känslighet och en riktig vilja att ta elevens perspektiv.  

Möten, samtal, kommunikation och relationer betonas av intervjupersonerna i denna 

studie, när det gäller att förebygga och motverka problemskapande beteenden. I detta 

sammanhang beskrivs två delar: möten och samtal mellan personal och möten mellan 

elev och personal. Tidigare forskning, George Meads teori och denna studies resultat 

stämmer väl överens när det gäller att intersubjektivitet behövs för att goda möten ska 

skapas. Intervjupersonerna beskriver en verksamhete där personalen verkligen jobbar 

mot att förstå elevernas kommunikation. När personalen förstår elevernas 

kommunikation får eleverna möjlighet att påverka sin vardag. Genom att eleverna får 

känna sig delaktiga och blir sedda i mötet kan problemskapande beteenden förebyggas 

och motverkas. I detta skede kommer Meads uttryck gest in. Gesten blir en nyckelfaktor 

som måste upptäckas och leda till ett intersubjektivt möte. 

Min erfarenhet är att det i grundsärskolans verksamheter ofta talas om att rätt 

förhållningssätt och bemötande är väsentligt för en fungerande verksamhet för eleverna. 

Förhållningssätt och bemötande talar även intervjupersonerna i denna studie om. Min 

uppfattning är att det inte alltid är så enkelt att få en tydlig bild av vad dessa 

förhållningssätt och bemötande innebär. Även forskning visar detta: professionellt 

bemötande är ett svårdefinierat begrepp i verksamheterna (Andersson et al., 2014). 

Enligt Jenner (2001) är delarna i ett ändamålsenligt förhållningssätt: perspektivseende 

och kontextualisering, motivationsskapande, diagnostisk kompetens, professionell 

hållning samt etisk hållning.  

Mycket ligger i, anser jag och även intervjupersonerna i denna studie, förmågan att vara 

fokuserad på eleven i arbetet och att läsa av och tolka dennes gester. Jag måste vilja 

försöka första vad eleven menar och vill förmedla. Detta blir som intervjupersonerna i 

denna studie uttrycker det:  

Ett detektivarbete, kreativitetsförmågan måste användas och känselspröten fällas 

ut. Det gäller att försöka förstå elevens känslor, intentioner och handlande i 

situationen. 

Här blir det ju väldigt tydligt att det är jag, eller kanske självet, som är mitt främsta 

redskap och en betydande faktor när det gäller att förebygga och motverka 

problemskapande beteenden. Självet som Mead (1934/1976) beskriver är ju, som jag 

uppfattar det, hela min funktion där jag tar in den mötande personens gest och även 

reflekterar över sammanhanget. Att det är jag och mina kollegor som är redskapet känns 

både positivt och lite skrämmande. Framförallt ser jag betydelsen av att kompetent 

personal måste finnas vid våra elevers sida. Ibland läser jag om att de elever som har de 

största behoven ofta får nöja sig med den minst utbildade personalen. Å andra sidan är 

det säkert många personer utan utbildning som kan uppvisa den känslighet som behövs i 

arbetet med våra elever. I utbildningen för personal är det ju också två områden som 

måste beaktas: utbildning i de ämnesområden och ämnen där kunskapskraven finns och 

utbildning i förhållningssätt och bemötande. Här uppkommer ofta ett dilemma. Vad ska 

vi välja om vi måste välja? Det ultimata är naturligtvis utbildning och kompetens inom 

båda dessa områden. Men är det alltid så att personer med rätt utbildning inom 

ämnesområden och ämnen har en känslighet för att arbeta med våra elever? Det är 

betydelsefullt att reflektera över dessa dilemman, då kommer dilemmaperspektivet väl 

till pass. 

När personalen i grundsärskolan ska kommunicera med elever räcker det ofta inte med 

att använda det talade språket. Gesten måste vara sådan att den förstås av 
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samspelspartnern, annars bildas inte en signifikant symbol. Det är därför det används så 

mycket visuell kommunikation i grundsärskolan. Den visuella gesten gör det möjligt att 

kommunicera intersubjektivt med eleverna. Reflektion framkommer i resultatet som ett 

viktigt verktyg för personalen. Samtal behöver föras. I och med att vi möts i 

intersubjektiva möten utlöses reflektionen som i sin tur bidrar med nya lösningar och 

öppningar i arbetet. Reflektion behöver ske både individuellt och tillsammans med 

andra. 

Jag har genom Mead (1934/1976) fått upp ögonen för elevernas behov av reflektion. 

Personalen i grundsärskolan måste skapa förutsättningar för detta. Genom att använda 

seriesamtal och social berättelser genomförs detta redan. Min erfarenhet är att elever 

ofta uppskattar att titta på sig själva på film. Även detta är, har jag nu förstått, 

naturligtvis ett ypperligt tillfälle till reflektion. Vid svårigheter att reflektera, genom 

samtal med sig själv eller andra, måste nya möjligheter ges. Reflektion är en viktig del 

för utvecklingen av självmedvetenhet. Mead anser att reflektion gör det möjligt att 

avsiktligt kontrollera och organisera beteenden gentemot den fysiska och psykiska 

omgivningen. Detta medför, anser jag, att vi hela tiden måste söka nya vägar för att våra 

elever ska få möjlighet till reflektion.   

Kartläggning eller funktionell analys är ett verktyg som innebär mycket reflekterande. 

Detta verktyg, tror jag, behöver användas mer i verksamheterna. Kanske är det så att det 

kan kännas övermäktigt att genomföra en grundligare kartläggning, även om den anses 

utvecklande, i en verksamhet som redan kräver mycket av personalen. Arbetet med att 

förebygga och motverka problemskapande beteenden är en komplex verksamhet. 

Många verktyg framträder på olika nivåer. Likaså upplever personalen att de ofta måste 

pröva sig fram till olika metoder. Ett pluralistiskt förhållningssätt är berikande för 

verksamheterna. 

Jag förespråkar definitivt det relationella perspektivet, även om det på vissa ställen i 

denna text kanske kan uppfattas annorlunda. Min utgångspunkt försöker ändå vara att 

det ena inte behöver utesluta det andra. Pluralism är viktig i alla sammanhang! Kanske 

har jag varit lite väl kaxig när jag menar att det relationella perspektivet varit givet för 

grundsärskolan under en längre tid. Jag tror att det kan vara så att vi vet att det 

relationella perspektivet behöver intas. Samtal behöver dock föras om hur det 

relationella perspektivet fullt ut kan intas och utvecklas. I det relationella perspektivet är 

förhållningssätt gentemot våra elever en betydande del. Vad består detta förhållningssätt 

egentligen av och hur kan vi bättre förstå det?  Detta är något som skulle vara mycket 

intressant att studera vidare.  

Utgångläget i arbetet, och på fritiden, måste vara att jag möter människor som subjekt 

och inte objekt. När jag gör detta uppstår intersubjektivitet, vi lär av varandra och jag 

kan enklare förstå individens intentioner. När jag i arbetet med eleven förstår dennes 

intentioner, har jag också möjlighet att förebygga och motverka problemskapande 

beteenden. Intersubjektivitet skapar alltså förutsättningar för en utbildning som 

stimulerar normer och värden samt kunskap. 



  

 

36 

 

Referenser 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö:   

   Liber. 

 

Alderson, Priscilla & Morrow, Virginia (2011). The ethics of research with children and   

    young people: a practical handbook. Los Angeles: Sage.   

 

Andersson, Lena (2001). Seriesamtal. I Andersson, Lena (red.) (2001). Sociala     

   berättelser och seriesamtal.  Stockholm: Riksföreningen autism. 

 

Arbetsmarknadsdepartementet (2012). FN:s konventioner om mänskliga    

    rättigheter. Stockholm: Regeringskansliet.  

 

Andersson, Annelie, Bolinder, Anna-Karin, Eriksson, Marianne,  

   Holmberg Bergman, Tiina, Iwanson-Öman, Agneta, Nilsson, Kim 

   Warnerbring, Eva (2014). Behandlingsinsatser för personer med intellektuell     

   funktionsnedsättning och problemskapande beteende. Föreningen Sveriges  

   Habiliteringschefer. http://www.habiliteringschefer.se/. [140919]. 

 

Arvidsson, Gunnel, Buchholz, Margret, Forsmark, Gunilla, Hård, Anneli, Jacobsson,  

   Christina, Meden, David, Sjödin, Linda, Wennberg, Birgitta (2013). Metoder för   

   kognitivt stöd. Föreningen Sveriges habiliteringschefer.  

   http://www.habiliteringschefer.se/. [140916]. 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi.  

 

Carlbeck-kommittén (2004). För oss tillsammans - Om utbildning och   

   utvecklingsstörning (SOU 2004:98). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Dahlström, Karin (2011). Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk  

   undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dalen, Monica (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Egidius, Henry (2014). www.psykologiguiden/utvecklingsstörning. [140713]. 

 

Eliasson, Rosmari (1995). Forskningsetik och perspektivval. Lund: Studentlitteratur 

   AB. 

 

Emerson, Eric & Einfeld, Stewart L. (2011). Challenging behavior. Cambrige:   

   University Press 

 

Eriksson - Zetterquist, Ulla & Ahrne, Göran (2011) Intervjuer. I Göran Ahrne &  

   Peter Svensson (red.) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 

Frost, Lori & Bondy, Andy (2002). The picture exchange communication system – 

   tränings manual. Pyramid Educational Products, Inc. 



  

 

37 

 

 

Gerland, Gunilla (2000). Hur kan man förstå och behandla utagerande och  

   självskadande beteende vid autism? – en översikt av behandlingsmodeller och  

   relaterade faktorer. Stockholm: Riksföreningen Autism. 

 

Granlund, Mats (2014). Vad är utvecklingsstörning? FUB:s forskningsstiftelse ALA 

   och Forskningsprogrammet CHILD, ISB Mälardalens Högskola. 

   http://www.poms.nu/konf/Mats_Granlund. pdf . [140714]. 

 

Greene, Ross W. & Ablon, J. Stuart (2012). Att bemöta explosiva barn. Lund:   

   Studentlitteratur.   

 

Greene, Ross W (2011). Vilse i skolan – Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem  

   att hitta rätt. Lund: Studentlitteratur. 

 

Greene, Ross W (2008). Lost at school – Why our kids with behavioral challenges are  

   falling through the cracks and how we can help them. USA: Scribner, a Division of  

   Siomon & Schuster, Inc.  

 

Hanley, Gregory P., Jin, C. Sandy, Vanselow, Nicholas R & .Hanratty, Laura A. (2014). 

   Producing meaningful improvements in problem behavior of children with autism via 

   synthesized analyses and treatments. Journal of Applied Behavior Analysis; Spring  

    2014, Vol. 47 Issue 1, p16-36, 21p. 

  

Hejlskov Elvén, Bo, Veje, Hanne & Beier, Henning (2012). Utvecklingsrelaterade  

   funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet – om annorlunda barn. Lund:  

   Studentlitteratur. 

 

Hejlskov Jörgensen, Bo (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga  

   funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Holmberg Bergman, Tiina & Andersson, Annelie (2014). Tillämpad beteendeanalys. I   

   Annelie Andersson, Anna-Karin Bolinder, Marianne Eriksson,  

   Tiina, Holmberg Bergman, Agneta Iwanson-Öman, Kim Nilsson 

   Eva Warnerbring (2014). Behandlingsinsatser för personer med intellektuell  

   funktionsnedsättning och problemskapande beteende. Föreningen Sveriges  

   Habiliteringschefer. http://www.habiliteringschefer.se/. [140919]. 

 

Häger, Björn (2007). Intervjuteknik. Stockholm: Liber AB. 

 

Häger, Björn (2013). Var metodisk vid intervjuer. http://journalisten.se/kronika/var-  

   metodisk-vid-intervjuer. [140505]. 

 

Jakobsson, Inga-Lill & Nilsson, Inger (2011). Specialpedagogik och funktionshinder.   

   Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Jenner, Håkan (2001). Det pedagogiska mötet – som erfarenhet och kunskapskälla.  

   Installation Växjö Universitet. Acta Wexionensia nr 14. Växjö: Växjö University  

   Press. 

 

Jergeby, Ulla (1999). Att bedöma en social situation – Tillämpning av vinjettmetoden.  



  

 

38 

 

   Socialstyrelsen, Centrum för utvärdering av socialt arbete, CUS-skrift 1999:3.  

   Stockholm: Norstedts. 

 

Kaland, Nils (2001). Sociala berättelser som arbetsmetod vid autism och Asperger  

   syndrom. I Lena Andersson (red.) (2001). Sociala berättelser och seriesamtal. 

   Stockholm: Riksföreningen Autism.  

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:    

    Studentlitteratur. 

 

Linnéuniversitetet (2012). Regeldokument - Etiska riktlinjer för självständiga arbeten i  

   utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom pedagogik, psykologi,     

   idrottsvetenskap, socialt arbete och vårdvetenskap. Dnr: FAK 2012/119.    

 

Lord, Catherine & McGee, James, P. (red.) (2002). Educating children with autism.  

   Wachington, DC: National academy press. 

 

Mead, George H. (1934/1976). Medvetandet, jaget och samhället – från    

   socialbehavioristisk ståndpunkt (Peter Arvidsson, övers.) [Orig.: Mind, self 

andsociety. From the standpoint of a social behaviorist]. Lund: Argos förlag.  

 

Mesibov, Garry B., Shea, Victoria & Schopler, Eric (2007). TEACCH vid 

   autismspektrumstörning hos barn och vuxna. Lund: Studentlitteratur. 

  

Nationalencyklopedin. Utvecklingsstörning. http://www.ne.se/lang/utvecklingsst 

   %C3%B6rning. [140728]. 

 

Neely, Leslie, Rispoli, Mandy, Camargo, Siglia, Davis, Heather & Boles Margot  

   (2012). The effect of instructional use of an iPad on challenging behavior and  

   academic engagement for two students with autism. Research In Autism Spectrum  

   Disorders. Accessed September 13, 2014.  

 

Nilholm, Claes (2005). Specialpedagogik: Vilka är de grundläggande perspektiven? I  

   Pedagogisk forskning i Sverige. Vol 10, No 2, s. 124-139.  

  

Nordahl, Thomas, Sörlie, Mari-Anne, Manger, Terje & Tveit, Arne (2007). Att möta  

   beteendeproblem bland barn och ungdomar – Teoretiska och praktiska perspektiv.  

   Stockholm: Liber. 

 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (1994). Forskningsmetodikens grunder. Att planera,  

   genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Persson, Bengt (2003). Treatment Evaluation and Screening of Autism. Lund:     

   Department of Psychologi, Lund university. 

 

Persson, Bengt (2013). Elevers olikheter - och specialpedagogisk kunskap. Stockholm:   

   Liber AB. 

 

Rispoli, Mandy, Russell, Lang, Leslie, Neely, Siglia Camargo, Nancy Hutchins, Katy  

   Davenport, and Fara Goodwyn (2013). A Comparison of Within- and Across-Activity  

http://www.ne.se/lang/utvecklingsst


  

 

39 

 

   Choices for Reducing Challenging Behavior in Children with Autism Spectrum  

   Disorders. Journal Of Behavioral Education 22, no. 1: 66-83, Academic Search  

   EBSCOhost, viewed 23 May 2014. 

 

Rennstam, Jens & Wästerfors David (2011). Att analysera kvalitativt material. I Göran   

   Ahrne & Peter Svensson (red.) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber.   

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor.  

   Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

   Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2011b). Läroplan för grundsärskolan 2011. Stockholm: Fritzes. 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2013). Autismspektrumtillstånd: 

   Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet. En 

   systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk 

   utvärdering. 

Socialdepartementet (2008). FN:s konvention om rättigheter för personer med Svenska  

   funktionsnedsättning. Stockholm: Regeringskansliet. 

 

Socialstyrelsen (2011). Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och  

   relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning, svensk version 2011  

   (ICD-10-SE). (Klassifikationen är publicerad av Världshälsoorganisationen (WHO)       

   1992 med titeln International Statistical Classification of Diseases and Related   

   Health Problems, Tenth Revision (ICD-10)). Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Strickland-Cohen, Kathleen & Hanr, Beth (2012). Designing instruction and supports to   

   prevent and decrease problem behavior. I Erin E, Barton & Beth Harn (2012).   

   Educating young children with autism spectrum Disorders. California: Corwin A   

   SAGE Company. 

  

Svensson, Peter (2011). Teorins roll i kvalitativ forskning. I Göran Ahrne & Peter   

   Svensson (red.) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 

 

Svensson, Peter & Ahrne, Göran (2007). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I  

   Göran Ahrne & Peter Svensson (red.) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö:  

   Liber. 

 

Swärd, Ann-Katrin & Florin, Katarina (2011). Särskolans verksamhet – uppdrag,  

   pedagogik och bemötande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber.  

 

Tincani, Matt & Zawacki, Jessica (2012). Evidence-based practices for communication   

   skill acquisition. I Erin E, Barton & Beth Harn (2012). Educating young children with 

   autism spectrum Disorders. California: Corwin A SAGE Company. 

 



  

 

40 

 

Uljens, Michael (2001). Om hur människan blir människa bland människor – Om         

   pedagogik och intersubjektivitet. I Utbildning och demokrati. (2001). VOL 10, NR 3,      

   s 85-102. 

 

Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Stockholm:  

   Utbildningsdepartementet.    

 

Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-  

   samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

von Wright, Moira (2000). Vad eller vem - En pedagogisk rekonstruktion av GH Meads  

   teori om människors intersubjektivitet. Göteborg: Daidalos AB. 

 

von Wright, Moira (2001a). Det relationella perspektivets utmaning. I Att arbeta med  

   särskilt stöd- några perspektiv, s. 9-20. Stockholm: Skolverket, Liber 2001 

 

von Wright, Moira (2001b). Tema: George Herbert Mead och intersubjektivitetens  

   utmaningar. I Utbildning och demokrati. (2001). VOL 10, NR 3, s 3-10. 

 

Wibeck, Viktoria (2011). Med fokus på interaktion – att fånga samspelet mellan  

   deltagare, idéer och argument i fokusgruppsstudier. I Fangen, Katrine & Sellerberg,  

   Ann-Mari (red.) (2011). Många möjliga metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ödman, Per-Johan (2007). Tolkning, förståelse och vetande, Hermeneutik i teori och  

   praktik. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag. 

 

 

 

    



  

 

41 

 

Bilagor      

     

                    Bilaga A

  

Intervjuguide 

 

Inledning 

Med hjälp av missivbrevet samtalar jag med intervjupersonerna om: 

 Information - Förklara syftet med intervjun/arbetet. 

 Samtycke - intervjupersonens rätt att dra sig ur när som helst, utan att redogöra 

för varför. Samtycka till att intervjun spelas in. Möjlighet för intervjupersonen 

att samtycka till att medverka i undersökningen. 

 Konfidentialitet – ingen mer än jag kommer att lyssna på inspelningarna. 

Inspelningar och utskrifter kommer att förvaras säkert i ett låst skåp. Alla 

personuppgifter kommer att avidentifieras. 

 Nyttjande – uppgifterna kommer bara att användas i den avsedda studien. 

 

Öppningsfråga 

1. Beskriv verksamheten som du arbetar i. 

(Utifrån: Elever på skolan, årskurser på skola, årskurser grundsärskolan, hur eleverna är 

fördelade i klasserna, antal elever, typ av elever. Vilka personalkategorier, hur många. ) 

 

Hur kan problemskapande beteenden förstås? 

2. Vilka problemskapande beteenden har du kommit i kontakt med? 

3. Varför uppstår problemskapande beteenden? 

4. I vilka situationer uppstår problemskapande beteenden? 

5. Hur och när talas det om problemskapandebeteenden i er verksamhet? 

 

Hur menar personal i grundsärskolan att problemskapande beteenden kan förebyggas?  

6. Beskriv hur ni arbetar för att problemskapande beteenden inte ska uppstå i er 

verksamhet? 

7. Hur arbetar ni på organisationsnivå (övergripande) för att problemskapande 

beteenden inte ska uppstå? 

8. Hur arbetar ni på gruppnivå (klass, stadium) för att problemskapande beteenden 

inte ska uppstå? 
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9. Hur arbetar ni på individnivå för att problemskapande beteenden inte ska 

uppstå? 

10. Vilka förebyggande verktyg/metoder upplever du som mest ändamålsenliga?   

Hur menar personal i grundsärskolan att redan uppkomna problemskapande beteenden 

kan motverkas? 

11. Hur motverkas problemskapande beteenden i situationen där det just sker? 

12. Vilka olika verktyg/metoder använder du i verksamheten när det gäller att 

motverka problemskapande beteende? 

13. Vad kan påverka ditt val av metod? 

14. Hur fortgår arbetet när problemskapande beteendet har uppstått? 

15. Vilka motverkande verktyg/metoder upplever du som mest ändamålsenliga? 

16.  Vilka olika verktyg/metoder ser du i verksamheten när det gäller att motverka 

problemskapande beteenden? 

 

Händelseintervju 

17. Beskriv en händelse du varit med om, som är tydligt kopplad till 

problemskapande beteende! 

 

Avslutning 

18. Nu är det dags att avrunda intervjun. Är det något mer Du vill berätta/funderar 

över, när det gäller att förebygga och motverka problemskapande beteenden i 

grundsärskolan, innan vi avslutar? 
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                      Bilaga B 

 

Missivbrev 

                                                                                                    

        Norrahammar 2014-06-05 

 

Till Dig som arbetar i grundsärskolan med elever med problemskapande 

beteenden och diagnosen autism! 

Jag heter Karin Granbom och går speciallärarutbildningen med inriktning 

utvecklingsstörning vid Linnéuniversitetet i Växjö. Nu skriver jag mitt självständiga 

arbete, som avslutar utbildningen.  

Syftet med mitt självständiga arbete är att undersöka personalens i grundsärskolan 

förebyggande och motverkande arbete när det gäller problemskapande beteenden. 

Arbetet syftar även till att studera vilka uppfattningar som ligger till grund för hur 

personalen agerar för att förebygga och motverka problemskapande beteenden. 

Eftersom Du har erfarenhet från grundsärskolan och elever med problemskapande 

beteenden så skulle jag, genom en intervju, vilja ta del av Dina erfarenheter och 

meningar. Om Du tillåter så kommer samtalet att spelas in på min avlagda mobiltelefon. 

Om inspelning sker kommer ljudfilen hanteras så att det endast är jag som kommer att 

lyssna på den. Telefonen kommer jag att förvara i ett låst skåp i mitt hem. Till detta 

skåp är det endast jag som har nyckel. När jag skriver ner vad Du sagt kommer jag att 

skydda Din identitet. Jag kommer att byta ut ditt namn och personliga uppgifter så att 

man i texten inte kan spåra någon enskild person. Textdokumenten i fil- och 

pappersform kommer att förvaras i det låsta skåpet när jag inte arbetar med dem. 

Ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt och du kan även när som helst avbryta Ditt 

deltagande i undersökningen utan att meddela varför. Jag kommer att skicka 

intervjufrågorna till Dig i förväg, för att du i lugn och ro ska kunna ta del av dem. Jag 

kommer även be dig att i berätta om en händelse, som på något sätt anknyter till 

problemskapande beteenden i grundsärskolan. I början av och även under 

intervjutillfället finns det möjlighet för Dig att ställa frågor angående undersökningen. 

Om Du redan nu har frågor så hör av dig till mig!  

Svara mig, gärna via mail, om det finns möjlighet att intervju dig eller inte. Om det 

finns möjlighet att intervjua dig så lämna gärna ditt telefonnummer, så kontaktar jag dig 

sedan via mail eller telefon. 

Vänliga hälsningar                  

Karin Granbom, Tel. xxx-xx xxxx, Mail: xxxx.xxxx@xxxxx.xx 

Handledare är universitetslektor Elisabet Frithiof, Tel. xxxx-xxxxxx, mail: 

xxxxxx.xxxxx@xxxx.xx 

 

 

 

 


