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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen hur specialpedagoger verksamma i 

grundskolans år 1 till 6 uppfattar skolors arbete med utåtagerande barn. Studien baseras på sex 

specialpedagogers uppfattningar om deras förutsättningar på organisation-, grupp- och 

individnivå samt skolans metoder och strategier i arbetet med utåtagerande barn. Uppfattade 

resultat i detta arbete undersöks. Studien presenterar delar av den forskning, både nationell 

och internationell, som behandlar metoder och strategier i arbetet med utåtagerande barn samt 

tre teoretiska perspektiv. 

I studien har en kvalitativ metodansats använts och resultatet har analyserats tematiskt. 

Analysen av empirin genererar tre huvudteman: förutsättningar, metoder och strategier samt 

möjligheter och utmaningar i arbetet med utåtagerande beteende hos barn.  Resultatet har 

diskuterats och analyserats med stöd av tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 

Resultatet visar att specialpedagogerna uppfattar att det ofta finns goda förutsättningar i 

arbetet med utåtagerande barn och att det även finns hinder och möjligheter som påverkar. 

Rektors ledarskap och förmåga att organisera verksamheten för att möta upp behoven av barn 

med utåtagerande beteende uppfattas ha stor betydelse. Ett hinder uppfattas vara lärares brist 

på tid då specialpedagogerna uttrycker att all personal behöver mötas för att tillsammans 

arbeta fram handlingsplaner med gemensamma strategier och förhållningssätt för de 

utåtagerande barnen.  

Resultatet visar även att organiserandet av lärmiljön kan se olika ut samt att 

specialpedagogernas uppfattning av elevers inkludering varierar, även om utgångspunkten är 

att de utåtagerande eleverna ska verka i ett lärande sammanhang tillsammans med andra. 

Resultatet visar även att personalens förhållningssätt till, bemötande av och förmåga till 

relationsskapande med eleven har betydelse för elevens förutsättningar att minska det 

utåtagerande beteendet och få ett ökat lärande.  

Nyckelord: problemskapande beteende, utåtagerande, lågaffektivt bemötande, 

specialpedagogik, aggressivitet, förhållningssätt  
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Abstract 

The goal of this study is to increase the knowledge of how Special Needs Coordinators 

(SENCOs) working in Elementary school yr 1 – 6 percieve the work with children who are 

acting out. The study is based on six SENCOs’ perceptions of their preconditions of working 

on organisation, group and individual levels, as well as the schools’ methods and strategies 

and the percieved results in the work with children who are acting out. The study presents 

parts of both national and international evidence based research within the area of methods 

and strategies used in the line of work with children who are acting out. It also presents three 

theoretical perspectives. 

 

In the study a qualitative research method has been used and the results has been analysed 

thematically. The analysies of the empirical evidence generate three main themes: 

preconditions, methods and strategies as well as possabilities and challenges in the work with 

children who are acting out. The result has been discussed and analysed based on pre-existing 

research and theoretical perspectives.  

 

The result shows that the SENCOs’ perceptions is that there is often good preconditions in the 

work with children who are acting out but that there is also obsticales and possabilities 

affecting said precontitions. The principals’ leadership and ability to organize the school to 

meet the needs of children who are acting out is percieved to be of great importance. 

Teachers’ lack of time is seen as a difficulty, as the SENCOs emphasise the need for all staff 

to meet and produce plans of action with overarching strategies and approaches to the 

children who are acting out. 

 

The result also shows that the learning enviroment can be organized in different ways and that 

the SENCOs’ perception of students inclusion varies, even if the standpoint is that students 

who are acting out shall participate in a learning context together with other students. The 

result also shows that the staff’s approach to, treatment of and ability to build relationship 

with the student affect the student’s ability to act out less and learn more. 

 

Key words: problematic behaviour, acting out, low-arousal approach, special needs, 

agression, approach  
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1 Inledning 

Under de senaste 5 åren har jag vid ett flertal tillfällen hört frasen ”Vi har så många 

utåtagerande och arga barn” från lärare på olika skolor. Min uppfattning är att dessa barn 

väcker många känslor hos personer som finns i deras omgivning, vuxna i skolan, andra elever 

och deras föräldrar. Hur skolan ska förhålla sig till detta finns det riktlinjer för i våra 

styrdokument. I skollagen (SFS 2010:800) står att skolans uppdrag är att ta hänsyn till elevers 

olikheter och behov samt ge elever både stimulans och stöd så de kan utvecklas så långt som 

möjligt. Vidare ska skolan uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. Enligt läroplanen, Lgr 11, (Skolverket, 2016)) är skolans uppdrag att främja 

lärande, stimulera elever att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska ”sträva 

efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (s.10). 

Utifrån upplevd erfarenhet är ovanstående en utmaning som det arbetas med varje dag på 

skolor och det finns elever som utmanar personalens kompetens mer än andra. 

 

I examensordningen för specialpedagoger (SFS 2011:186) står under rubriken Färdighet och 

förmåga, att specialpedagogen ska ”identifiera, analysera och medverka i det förebyggande 

arbetet att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljöer” samt ”leda utveckling av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever”. 

Specialpedagogens yrkesroll kan exempelvis bestå av att arbeta med skolutveckling 

tillsammans med kollegor på skolan, handleda personal, arbeta med kartläggningar och 

åtgärdsprogram och även arbeta med elever enskilt och i grupp. Detta innebär att 

specialpedagogens arbetsuppgifter återfinns inom organisations-, grupp- och individnivå.  

 

Denna studie grundar sig i en nyfikenhet i att undersöka hur specialpedagoger upplever 

arbetet med att leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med utåtagerande barn ute i 

verksamheterna år 1 till 6. I studien ligger fokus på hur skolor bemöter utåtagerande beteende 

och inte på bakomliggande orsaker för beteende, därav nämns ej diagnoser eller andra orsaker 

till utåtagerande beteende. Orsakerna till utåtagerande beteende kan vara många och skiftande 

vilket i sig är en högst relevant kunskap att ha i arbetet med utåtagerande barn. För att snäva 

in forskningsområdet ligger fokus i undersökningen på vad det är personal rent konkret säger 

att de gör i skolorna. Hur upplever specialpedagoger att vuxna i skolan tillgodoser 

utåtagerande barns behov och vilka resultat upplever de att de får? 
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Jag har i studien valt att fråga specialpedagogerna vilket begrepp som används för barn som 

utmanar med sin ilska på skolorna i studien. Begrepp som är förankrade i forskningen är 

exempelvis ”elever som utmanar” (Juul & Jensen, 2002). Begreppet syftar inte på elevernas 

handlingar utan på elevers olika uttryck för hinder i lärandet och skolsvårigheter, vilket 

innebär en särskild pedagogisk utmaning för lärarna. I forskningsförankrade begrepp som 

”utåtagerande barn” (Forster, 2010) eller ”explosiva barn” (Greene, 2012) syftar begreppen på 

elevers handlingar. Inom båda dessa begrepp kan barnen beskrivas som: trotsiga, aggressiva, 

utåtagerande, omedgörliga, envisa, egensinniga, krävande, motsträviga och utmanande mm. 

Jag har i arbetet valt att använda begreppet utåtagerande barn då jag upplever att det är det 

mest förekommande. 

 

2 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen hur specialpedagoger verksamma i 

grundskolans år 1 till 6 uppfattar skolors arbete med utåtagerande barn. I studien kommer 

specialpedagogers uppfattning om deras arbete på organisations-, grupp- och individnivå att 

undersökas. Studiens forskningsfrågor är: 

 Hur uppfattar specialpedagoger deras förutsättningar på organisations-, grupp- och 

individnivå för att arbeta med utåtagerande barn? 

 Vilka strategier och metoder använder specialpedagoger i sitt arbete med utåtagerande 

barn? 

 Vilka resultat uppfattar specialpedagogerna att de får i arbetet med utåtagerande barn 

på skolorna? 

 

3 Bakgrund 

Skillnader mellan barn och deras förutsättningar för lärande har rent historiskt sett påverkat 

samhällets försök att bygga upp en skola för alla. Enligt Börjesson & Palmblad (2003) har den 

svenska skolan haft några grundläggande sätt att fungera. Ett av dem är särskiljande av 

skolbarn. De (a.a) menar att i diskussioner kring de elever som skolan haft svårighet att 

hantera, har det ända från den gamla pliktskolans tid funnits ett segregerande drag. Under hela 

1900-talet kan man se att de elever som upplevs som avvikande har särskiljts från de elever 

som upplevs ”normala”. Författarna menar att det går att urskilja fyra olika grunder för 
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särskiljande; funktionshindrade och kroppsligt sjuka, barn som bryter mot skolans ordning, 

barn som inte hänger med i undervisningen och de mobbade barnen. Barn som bröt mot 

skolans ordning placerades i observationsklasser, på uppfostringsanstalter eller på olika 

internat för barn. Enligt Börjesson & Palmblad (2003) har det funnits en tradition av att ha 

individualiserade förklaringsmodeller för ”problembarn”. Svårigheter har förklarats som inre 

eller yttre egenskaper hos individen. 

 

År 1842 blev skolan obligatorisk i Sverige, alla barn skulle gå i skolan. I realitet gick endast 

ca 50 % i skolan de första 30 åren (Vernersson, 2002). I grundskolans och folkskolans tidigare 

historia har det enligt Assarsson (2009) funnits olika lösningar för att skapa så homogena 

klasser som möjligt. Först genom att utesluta de elever som inte passade in i ”normalklasser” 

och sedan genom att skapa olika klasser såsom exempelvis hjälpklass eller observationsklass 

m.fl. (Assarsson, 2009). På 1950-talet växte olika specialklasser fram på bred front. Det här 

var en specialpedagogisk åtgärd för att möta upp de handikappades och svagpresterande 

barnens behov (Vernersson, 2002). På 1960-talet var ungefär var tredje elev uttagen i någon 

form av specialundervisning under någon del av sin skolgång. Ökningen av olika ”kliniker” 

exempelvis läsklinik var också en följd av de då härskande medicinska och psykologiska 

influenserna i skolsammanhang (Emanuelsson, 2003). Den här utvecklingen ifrågasattes i 

SIA-utredningen (Skolans Inre Arbete, 1974) och en följd av detta blev att man ställde frågan 

om det istället inte var skolan i sig som hade undervisningssvårigheter. I Lgr80 lyftes det fram 

att skolan skulle förebygga så att eleverna inte hamnade i svårigheter. Här hade fokus flyttats 

från att eleven skulle anpassas till skolan till att skolan skulle anpassas till eleven. Elever som 

tidigare varit utplacerade i olika specialklasser eller verksamheter såsom exempelvis läsklinik 

skulle nu integreras i den vanliga undervisningen så mycket som möjligt. Skolan skulle vara 

”En skola för alla”. I de två senaste läroplanerna, Lpo 94 och Lgr11, förordas att all personal i 

skolan är ansvariga för elever i behov av särskilt stöd. 

 

Begreppet ”En skola för alla” ses idag som ett uttryck för att arbeta mot segregering och för 

inkludering. Målsättningen är att alla elever ska få rätt till lärande och att utvecklas utifrån 

sina förutsättningar i en gemenskap (Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011). I 

läroplanen Lgr11 står det hur skolan ska arbeta och planera för ”en skola för alla”; 

 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar 
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och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Lgr11, s. 9) 

 

Skolan ska vara likvärdig och målen är de samma för alla. Parallellt med detta ska skolan vara 

öppen för variation och mångfald. För att möta upp elevers olika förutsättningar och behov 

ställs stora krav på skolans kompetens att organisera för ovanstående. ”En skola för alla” 

ställer krav på att lärarna ska anpassa undervisningen med innehåll och metoder som passar 

alla elever oavsett språksvårigheter, inlärningsproblematik eller beteendeproblematik. 

 

Enligt Persson & Persson(2012) visar en genomgång av styrdokument för skolan att 

begreppet inkludering saknas. Istället används ”En skola för alla” vilket innebär att skolan ska 

vara tillgänglig för alla. I nutidens inkluderande skola är lärare ålagda att undervisa alla elever 

i heterogena klasser. Undervisningen ska genomföras och samtidigt fungerar inte kontroll och 

disciplin som styrmedel som det gjorde tidigare. Det upplevs, enligt Nilholm (2012), som en 

svårighet av lärare att undervisa elever som utmanar i sitt lärande och sociala samspel. Det 

traditionella yrkeskunnandet med ämneskunskap och didaktik för motiverade elever med 

svensk bakgrund räcker inte längre till och lärare, rektorer och forskare efterfrågar 

kompetensutveckling och forskning om inkluderande arbetssätt (Hattie, 2009; Nilholm, 2012; 

Persson & Persson, 2016). I Salamancadeklarationen (2006) betonas vikten av inkludering på 

följande sätt: 

 

Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose 

dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov, 

ordinarie skolor med inriktning mot inkludering är det effektivaste sättet att bekämpa 

diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga ett integrerat samhälle 

och åstadkomma skolundervisning för alla. (s.11) 

 

För att detta ska kunna uppnås menar Persson (2013) att skolan behöver vara inklusiv. Med 

detta menas att utbildningssystemet som helhet likväl som den enskilda skolan behöver utgå 

ifrån att det ska finnas lika och rättvis tillgång till utbildning för alla. Målsättningen ska i 

största möjliga utsträckning vara att barn och ungdomar ska få möjlighet att vara tillsammans 

och dra lärdom av varandras olikheter (Persson, 2013). 
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4 Tidigare forskning om beteendeproblematik 

I följande avsnitt redogörs inledningsvis kort för skolans utveckling och utmaning i 

bemötande av icke önskvärda beteenden och attityder. Därefter ges en kort förklaring till 

beteendeproblematik och aggressivt beteende. Vidare ges en presentation av metoder och 

strategier i arbetet med utåtagerande barn som upplevs relevanta för undersökningen. 

 

I skolan samlas barn för att lära. Förutom att lära elever olika kunskaper har skolan i uppdrag 

att förbereda dem för att verka i samhället och tillägna sig grundläggande demokratiska 

värderingar (Lgr11). Enligt Börjesson & Palmblad (2003) har skolan, och har alltid haft, en 

normativ styrning av eleverna. I den styrningen ingår det gränser för vad som uppfattas som 

normalt och önskvärt i beteenden och attityder.  Självbehärskning, disciplin och anpassning 

till skolans ordning förväntas. För att ordning ska infinnas måste eleverna ta till sig dessa 

förväntningar. Om eleverna inte anpassar sig efter den förväntade ordningen så uppstår 

problem på ett eller annat sätt (Börjesson & Palmblad, 2003).  

 

Metoder och strategier kring upprätthållandet av dessa förväntningar har skiftat över tid.  

Innan år 1958, då skolagan förbjöds, präglades skolan av mer auktoritära förhållanden där 

handlingsutrymmet för eleverna var betydligt mer kringskuret än idag. Enligt Börjesson & 

Palmblad (2003) har skolan idag ett mer tillåtande klimat där elevers attityder och beteenden 

mer kan levas ut än tidigare vilket medför att spelplanen förändras. Detta ställer i sin tur större 

krav på vuxna i skolan att finna fungerande metoder och strategier för att hjälpa elever med 

beteendeproblematik till ett önskvärt beteende. Det finns en bild av att många lärare känner 

sig utmanade i att undervisa elever som bryter mot det förväntade beteendet i nuvarande 

skolsystem, vilket bekräftas i både nationell och internationell forskning (EU kommissionen, 

2009;  Lindqvist m.fl., 2011). 

 

4.1 Beteendeproblematik 

Beteendeproblem bland barn och ungdomar kan beskrivas på många olika sätt. I skolan blir 

beteendeproblem något som stör undervisningen och blir ett hinder i elevernas lärande 

(Hejlskov Elvén, 2014). Det kan också enligt Nordahl et al. (2007) beskrivas som sociala och 

emotionella svårigheter, anpassningssvårigheter, svårigheter med socialt samspel, 

psykosociala svårigheter, introvert beteende exempelvis självskadebeteende, eller motsatsen 
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utåtagerande eller aggressivt beteende. Barnen och ungdomarna kan också beskrivas som 

explosiva, ha svårighet med impulskontroll, problembarn eller värstingar (a.a). 

Enligt Ogden (2003) kan beteendeproblem definieras på följande sätt: 

 

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

förväntningar. Beteendet hindrar undervisnings- och lärande aktiviteter och därmed också 

elevernas lärande och utveckling. Det försvårar dessutom positiv interaktion med andra”. (s.14).  

 

Beteendeproblem definieras genom att det handlar om beteenden som bryter mot normen. I 

många fall hänvisas till att eleven med beteendeproblem har vissa egenskaper, exempelvis är 

mer aggressiv än sina klasskamrater. Ogden menar att det är mer korrekt att hänvisa till att det 

är i interaktionen med omgivningen vissa beteenden framstår, snarare än att eleven har vissa 

egenskaper. 

 

En annan vinkling uttrycker Hejlskov Elvén (2009) i sin definition; 

  

”Problemskapande beteende är beteende som skapar problem för personer i omgivningen”(s.12).  

 

Han menar att när omgivningen har problem med att hantera och förhålla sig till personen 

ifråga blir vi frustrerade och försöker se till att någon med särskilda kunskaper kring beteende 

tittar på personen för att ta reda på vad som är fel. Ofta handlar det om att omgivningens 

metoder inte fungerar. Ett första steg för att lyckas påverka situationen är att lägga ansvaret 

för problemet hos dem som upplever det, dvs. personalen i skolan. Ansvaret ger makt och 

möjlighet att påverka. 

 

4.2 Utåtagerande beteende 

Barn med utåtagerande beteende har svårt med impulskontroll, att reglera sina känslor och att 

kunna sätta sig in i andras perspektiv (Socialstyrelsen, 2010). Utåtagerande beteende är enligt 

Nordahl et al (2007) den näst vanligaste formen av beteendeproblem i skolan. Beteendet 

kännetecknas exempelvis genom att eleven snabbt blir arg, är påstridigt argumentativ vid 

tillsägelser, lätt hamnar i bråk och slagsmål med andra barn och angriper andra människor 

verbalt eller fysiskt. I beteendet återfinns, enligt Raczynski & Horne (2014), relationella 

svårigheter såsom verbalt och fysisk utåtagerande, men även kränkningar och hot via nätet. 
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Utåtagerande och aggressivt beteende kan ses som ett medvetet beteende för att skada andra 

antingen verbalt eller fysiskt (Botha, 2014; Moeller, 2001). Enligt Dodge (2011) kan barn 

med utåtagerande beteende tolka sociala signaler på ett medvetet negativt sätt och då svara 

med ett utåtagerande beteende. De får då en för dem upplevd maktfördel som de tror gynnar 

dem. Det utåtagerande beteendet är vanligtvis inte alls till deras fördel utan barnet kan 

upplevas som oroligt, argt och hjälplöst samt ofta inte mottaglig för förändring. Det 

utåtagerande barnet kan visa svårighet att lita på nya människor och kan använda det 

utåtagerande beteendet som ett maktmedel (a.a).  

 

4.3 Metoder och strategier i arbetet med utåtagerande beteende hos barn i skolan 

Det finns en mängd olika metoder och strategier i arbetet med utåtagerande barn där forskning 

bedrivits kring både nationellt och internationellt. De metoder och strategier som presenteras 

nedan är sådana som förespråkas nationellt (bl.a. i Skolverkets Specialpedagogiklyft) såsom 

CPS (Collaborative Problem Solving/Collaborative Proactive Solutions), lågaffektivt 

bemötande och förhållningssätt. Men även internationella studier (Phil et al, 2018; Stanbridge 

& Campell, 2016) där lärares förhållningssätt och olika strategier i arbetet med utåtagerande 

beteende undersökts redovisas. Enligt Sundell & Forster (2005) har det gjorts få kontrollerade 

studier i Sverige med minst en jämförelsegrupp som utvärderats. Förebyggande insatser har 

istället grundats på teorier eller klinisk tradition. Däremot finns det internationella studier 

(Thompson, 2011) där forskare i USA gjort en sammanställning av evidensbaserade 

interventioner som genomförts med barn som uppvisar utmanande/störande beteende i 

skolmiljön, vilken presenteras nedan.  

 

4.3.1 Förhållningssätt och bemötande 

I Thompsons (2011) övergripande studie har forskare i USA gjort en sammanställning av 

evidensbaserade interventioner som genomförts med barn som uppvisar utmanande/störande 

beteende i skolmiljön, där resultatet har påvisats ge minskad beteendeproblematik och ett ökat 

önskvärt beteende. Undersökta interventioner med evidensbaserade resultat var nivåanpassade 

uppgifter och läxor, mindre tidskrävande uppgifter, extra svarstid, positiv uppmuntran och 

hjälp i lärandet av klasskamrater.  Även interventioner där eleven fick lära sig positiva 

strategier som hen använde sig av i sitt lärande och uppförande i klassen gav minskat 

utmanande beteende. Eleven fick träna sig på att identifiera oacceptabelt uppförande och 

ersätta det med socialt accepterande beteende.  En kartläggning av elevens 
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uppförande/beteende med fokus på ett specifikt område gav läraren möjlighet att följa och ge 

feed-back till eleven i valt fokusområde. Kartläggningen följde med eleven hem varje dag, 

vilket gav föräldrarna en större insyn i hur det gick för eleven vilket upplevdes som effektivt 

och verksamt av lärarna. Ytterligare ett sätt att kartlägga var att använda sig av funktionell 

beteendeanalys där personal systematiskt samlade in kontextuella och omgivande faktorer för 

en elev med beteendeproblem. Insamlade data användes sedan för att ändra i dessa faktorer så 

de passade eleven bättre. Denna metod användes för att implementera och övervaka ett paket 

av interventioner för att hjälpa elever med svåra beteendeproblem som inte har svarat positivt 

på tidigare interventioner. 

 

Lärares förhållningssätt och bemötande av utåtagerande barn har stor betydelse (Aspelin, 

Jederlund & Anner, 2017; Forster, 2010; Greene, 2011; Hejlskov Elvén, 2014; Phil et al, 

2018; Simon, 2009; Stanbridge & Campell, 2016). Det är avgörande att läraren med sitt 

bemötande bygger relation med elever och framför allt med elever som utmanar mest 

(Aspelin, Jederlund & Anner, 2017). För att förebygga så att det utåtagerande beteende inte 

övergår i våldsamma handlingar menar Phil et al (2018) att skolan kan använda sig av tre 

olika nivåer av förebyggande åtgärder. En nivå handlar om lärares förhållningssätt till elevens 

beteende där kunskapen om elevens svårigheter och behov möjliggör för rimlig 

kravanpassning. En annan nivå handlar om relation och vikten av att lärare får förutsättningar 

för ett samarbete med föräldrar för att hitta förebyggande åtgärder som minskar det 

utåtagerande beteendet. Detta kan upprätthållas genom att ledningen tar samtal som handlar 

om eventuella sanktioner/konsekvenser för aggressivt beteende.  En utåtagerande elev 

behöver en förutsägbar lärmiljö, vilken kan skapas genom diskussioner både med kollegor 

och föräldrar. En tredje nivå handlar om hur lärare rent konkret kan förebygga i lärande 

situationer. Faktorer som påverkar är att lära känna elevens ”triggers” för att avstyra 

konflikter, delge varandra fungerande strategier som kan lugna den utåtagerande eleven. 

Ytterligare faktorer som påverkar är skoldagens förutsägbarhet med exempelvis tydliga 

scheman, bildstöd, tidshjälpmedel etc. Användande av avledande strategier, förståelse för 

känslosmitta där läraren bör få strategier för att behålla sitt lugn, och möjlighet att lärare kan 

bytas av när en situation eskalerar (jfr lågaffektivt bemötande) är några åtgärder som kan 

förebygga konflikter.  

 

 Lärares relationskompetens dvs. förmåga att visa omsorg, respekt och lyhördhet, får stor 

betydelse för att nå ett positivt resultat med barn som uppvisar utåtagerande beteende (Juul & 
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Jensen, 2003). Lärar-elev-relationen behöver präglas av att eleven känner att läraren bryr sig 

om deras lärande och eventuella behov av stöd och anpassningar. När läraren har tillräcklig 

kunskap om eleven så kan eleven känna trygghet. Simon (2009) förespråkar ett kreativt 

pedagogiskt förhållningssätt som leder till ett gynnsamt professionellt bemötande som skapar 

förståelse, förtroende och trygghet där eleven kan känna sig kompetent och få en känsla av att 

ingå i ett sammanhang. Viktiga aspekter för ett professionellt bemötande är: 

 Att vara nyfiken och utforskande. 

 Att ha överblick över helheten och en klar målbild – ha en god förståelse för elevens 

styrkor och svagheter samt veta vad som motiverar respektive triggar. 

 Att våga testa, pröva och ibland misslyckas. 

 Att vara lyhörd och bejakande. 

 Att vara tydlig med att sätta gränser – utan att höja rösten eller bli arg. 

 Att lämna utrymme för elevens egna val. 

 Att hålla utkik efter styrkor och potentialer och bygga på det som eleven redan är bra 

på. 

 Att vara lösningsfokuserad och fokusera på det man vill uppnå istället för på det som 

inte fungerar. 

 Att bryta ner helheten till många små steg, för att göra processen mera hanterbar och 

överblickbar.  

 Att skapa situationer som ger eleven en känsla av att lyckas samt uppskatta uppmuntra 

minsta lilla framsteg. 

Med högt ställda förväntningar, både i lärande och samspel, kan det kreativa pedagogiska 

förhållningssättet vara aktivt i ett tydligt ledarskap, där läraren visar tilltro till eleverna och är 

nära varje elevs utveckling. Ledarskapet är inte påträngande utan vägledande, vilket skapar 

trygga ramar och en kreativ lärandeprocess (a.a). 

 

Enligt Stanbridge & Campell (2016) finns det i Storbritannien en ökad medvetenhet om 

skolans roll för barn och ungdomars välmående och mentala hälsa och det genomgripande 

arbetet med att bemöta utmanande beteende. I en studie undersökte de hur en samarbets-

baserad åtgärdsplan kan vara ett effektivt verktyg i skolmiljö för att öka välmående och 

minska utmanande beteende. Lärare fick utbildning av skolpsykologer i hur de skulle arbeta 

med åtgärdsplanen samt handledning och möjlighet till diskussion i grupp tillsammans med 

kollegor. I utbildningen fick lärare reflektera över hur väl de kände barnet och barnets behov 
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samt hur det påverkade deras syn på barnet. De fick fundera på varför barnet använde sig av 

beteendet och hur beteendet hjälpte barnet med sitt behov. Lärarna fick samla in information 

kring barnet från övrig personal på skolan samt samtala med barnet självt samt reflektera över 

de åtgärder som redan satts in. I detta gavs möjlighet att se hela barnet. Studien visar att det 

finns tre faktorer som har inverkan för att åtgärdsplanen ska ge positiv inverkan för eleverna 

(1) designen och strukturen på åtgärdsplanen (2) den övergripande processen i planeringen 

och diskussionerna i handledningsmötena (3) fortlöpande åtgärder och strategier samt hur de 

interagerade för att stödja personal i positivt bemötande i elevkontakten. I grupp-

diskussionerna kring åtgärdsplanen gavs också en möjlighet till gemensam förståelse för 

eleven, vilket även bidrog till att kunna sätta in tidiga interventioner på ett mer framgångsrikt 

sätt. 

 

Lärares förhållningssätt med en minskning av tillsägelser och ökning av positiv feed-back ger 

enligt Forster (2010) effekt på elever med utåtagerande beteende. I en jämförelse med att 

forskare och terapeuter ska arbeta med dessa elever är det, förutom vinster i form av utökad 

relation mellan lärare-elev, kostnadseffektivt att utbilda lärare i manualbaserade program 

såsom Komet (KOmmunikationsMETod) (Forster & Karlberg, i Forster, 2010) som är 

individinriktad och CHARLIE (projekt Charlie manual, i Forster, 2010) som är gruppinriktad 

och mer allmänt hållen. Komet finns med inriktning mot både föräldrar och lärare.  Grunden i 

Komet bygger på att uppmärksamma barnets positiva beteenden och så långt som möjligt 

ignorera de negativa. Fokus ligger i att utveckla ett positivt samspel där lärarna ändrar sitt 

eget beteende mot barnet. I Skol-Komet följer lärare en manual där de (1) identifierar 

problembeteende och tar fram passande beteendemål, (2)  fastställer uppkomst och triggers, 

(3) tar fram en individuell handlingsplan med mål och minskad användning av tillsägelser och 

ökning av beröm. Både Skol-Komet och CHARLIE upplevs som fungerande av lärare men 

Skol-Komet visade på en signifikant minskning av utåtagerande beteende hos elever över tid 

(Forster, 2010). Enligt Karlberg (2011) kan även en förkortad version av Skol-Komet ge en 

signifikant minskning av utåtagerande beteende. Programmets minskning av tillsägelse och 

ökning av positiv feed-back observerades även ge en bättre lärar-elev relation, vilket i sin tur 

även tolkades som att elevernas utåtagerande beteende minskade då de värdesatte relationen 

med läraren mer. Däremot påvisades ingen ökad effekt av att samarbeta med Komet i 

skolmiljö och hemmiljö utan effekten var densamma om endast Skol-Komet användes (a.a). 
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4.3.2 Lågaffektivt bemötande 

Lågaffektivt bemötande är en metod som rekommenderas i arbetet med att bemöta elever som 

visar någon form av beteendeproblematik i skolan. Skolans uppdrag är undervisning och 

beteendeproblem stör undervisningen. Hejlskov Elvén (2009) menar att skolan bör förstå 

elevens handlingar som problemskapande beteende som inte matchar omgivningens 

förväntningar snarare än en egenskap hos eleven. På senare år har lågaffektivt bemötande 

(Hejlskov Elvén, 2014) med ursprung i den psykodynamiska affektteorin anammats inom 

skolan. Denna metod bygger på forskning i hantering av beteendeproblem och i korthet 

handlar metoden om ett lugnt och icke utmanande förhållningssätt i mötet med elever där krav 

anpassas efter elevens behov. Metoden har en teoretiskt erfarenhetsmässig och evidensbaserad 

bakgrund och är primärt utvecklad i Storbritannien genom bland annat Andrew McDonnells 

forskning. McDonnell (2010) har utifrån sin forskning kring problemskapande beteende och 

utvecklingsmässiga funktionshinder i vårdsammanhang sett att vårdpersonals bemötande av 

aggressivt beteende har stor påverkan i om beteende eskalerar eller inte. Ett lågaffektivt 

bemötande med avsikt att dämpa affekten ger en bättre vårdmiljö för både vårdtagare och 

vårdgivare. Metoden är framtagen för att undvika fasthållningar och andra fysiska 

interventioner, vilka enligt McDonnell (2010) vidmakthåller affektsituationen. Det 

lågaffektiva bemötandet reducerar affekt i krissituationer. 

 

Hejlskov Elvén (2014) menar att det lågaffektiva bemötandet ökar möjligheterna för 

konflikthantering i skolsammanhang, vilket möjliggör för läraren att i större utsträckning 

utföra sitt uppdrag och för eleven att kunna ta till sig undervisningen. Grundprincipen bygger 

på att möta eleven på ett sätt som inte ökar elevens affekt. När den vuxne håller sig lugn men 

en låg affektnivå i en konfliktsituation hjälper det eleven att kunna lugna ner sig och få 

tillbaka självkontrollen. Men lågaffektivt bemötande vill Hejlskov Elvén (2014) visa hur 

personal i skolan kan tänka, bemöta och agera lågaffektivt då problemskapande beteende 

uppstår. När personalen i skolan ser elevens problemskapande beteende som något de kan 

påverka får det en möjlighet att göra just detta. Vidare menar han att problemskapande 

beteende uppstår då eleven ställs inför krav som denne inte har förutsättningar för att klara av. 

Detta ställningstagande delar han bland annat med Greene (2011) som menar att 

beteendeproblem uppstår när barn saknar viktiga tankefärdigheter och kravsituationer behöver 

anpassas efter elevens mognad och förutsättningar. När vuxna har förhållningssättet att eleven 

ännu inte har utvecklat eller lärt sig färdigheten som krävs i situationen där problemskapande 



16 

 

beteende uppstår, bemöts barnen annorlunda (Hejlskov Elvén, 2014). Vuxnas förhållningssätt 

har på så sätt stor betydelse för att kunna minska elevers beteendeproblem. 

Det har väckts kritiska röster mot lågaffektivt bemötande. I en artikel i Göteborgs-Postens 

ledarsida1 (31/3 2015) ställer man sig kritisk till uppfattningen om att lärare kränker en elev 

om de fysiskt ”utvisar” en elev som stör och kränker sina klasskamrater i klassrummet. BO 

(Barn- och ungdomsombudmannen) menar att det är kränkande och lutar sig mot Bo Hejlskov 

Elvéns uppfattning om att lärare då lägger skulden på eleven istället för på skolan. I artikeln 

finns en allmänt uttalad kritik för att lärare inte har några verktyg att avstyra situationer som 

kan bli farliga, om de inte får lov att fysiskt gå in och avbryta elever som utagerar. Man lyfter 

fram de goda resultat som påvisats i skolor i Storbritannien där det funnits beteende-

problematik där man infört mer regler och hårdare konsekvenser och menar att det är den 

vägen man bör gå.  

 

I en studie av pedagogers syn på implementering av lågaffektivt bemötande (Broberg & 

Hedberg, 2015) väcktes i sig inte kritik mot själva metoden. Däremot upplevde deltagarna i 

studien att utbildningen i lågaffektivt bemötande varit otillräcklig, då flertalet pedagoger 

upplevde att de saknade verktyg i situationer som gått för långt in i kaos. De efterfrågade mer 

handledning för att kunna omsätta kunskapen i praktiken. Metoden baseras på ett för skolorna 

i studien nytt synsätt som inte alltid implementerades av samtliga pedagoger. När det inte var 

tydligt kommunicerat att samtliga pedagoger skulle använda sig av metoden uppstod det 

problem med kravanpassning och det uppstod onödiga konflikter mellan personalen. Det 

efterfrågades även mer stöd från ledningen för att nå ut till alla. 

 

4.3.3 Collaborative Problem Solving / Collaborative Proactive Solutions 

Collaborative Problem Solving (CPS) är en samtalsbaserad metod som kan användas på 

skolor för att arbeta med utåtagerande barn, eller explosiva barn som är det begrepp som 

Greene (2014) använder. Utgångspunkten i teorin är att barnen ”exploderar” för att de saknar 

de kognitiva förmågor som reglerar de beteenden som förväntas av dem. Enligt Greene (2014) 

behöver barn följande förmågor för att reglera sitt beteende:  

                                                 

1 Göteborgs-Posten (2015). Bakbind inte lärarna. Hämtad från http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2671791-

bakbind-inte-lararna 
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 Exekutiv förmåga – förmågan att byta tankespår, skifta mellan olika kognitiva 

sammanhang 

 Språkbearbetning – förmågan att kommunicera och uttrycka känslor 

 Emotionell reglering – förmågan att reglera känslolivet i olika situationer som uppstår 

med hjälp av flexibilitet och tolerans 

 Kognitiv flexibilitet – förmågan att anpassa sig till situationer som inte är förutsägbara  

 Social förmåga – förmågan att snabbt utvärdera de sociala situationer som uppstår, att 

tolka och förstå sociala ledtrådar och nyanser samt koppla ihop dem med förväntat 

beteende. 

När barn uppvisar problematiska beteenden, ”exploderar”, är det för att de kognitiva kraven är 

större än barnets förmåga att klara av dem. I skolan finns många situationer där dessa 

förmågor förväntas fungera, exempelvis att utföra saker i en bestämd och logisk ordning, ha 

en korrekt tidsuppfattning, förstå vad som sägs, ingå i en grupp, organisera tankar (a.a). Ett 

explosivt beteende bör ses som en följd av en bristande förmåga, inte som bristande 

motivation, bekräftelsebehov, manipulation eller bristande uppfostran (Greene, 2012). Greene 

har myntat begreppet ”Barn gör rätt om de kan”. Han menar att om vuxna går in med 

inställningen att barn gör rätt om de vill går de in med ett antagande om att målet är att få 

barnet att vilja lyckas bra. Detta görs enligt Greene (2011) genom att försöka motivera barnet 

med belöningar när det uppträder funktionellt och bestraffningar/konsekvenser när det 

uppträder dysfunktionellt. Om vuxna däremot går in med inställningen att de gör rätt om de 

kan visar deras beteende att de saknar färdigheter för att klara av att uppträda funktionellt. När 

vuxna utgår från att barnet redan är motiverat och vet vad som är rätt och fel, kan det finnas 

en förståelse för att barnet säkerligen redan har fått sin beskärda del av tillsägelser och 

konsekvenser. Det blir då vuxnas uppgift att ta reda på vilken eller vilka förmågor eller 

tankefärdigheter eleven saknar. Detta gör att de vuxna har betydligt större möjlighet att lära ut 

dessa förmågor och färdigheter samt större möjlighet att förutsäga de situationer när störande 

beteende uppstår (a.a). För att ta reda på vilken outvecklad färdighet eller vilket olöst problem 

som ligger bakom det störande beteendet har Greene utarbetat ett formulär ALSUP, 

Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems (Bedömning av outvecklade 

färdigheter och olösta problem), som är en hjälp i kartläggningen av störande beteende. 

 

Greene (2011) har inom kliniskt psykologiskt arbete med barn och ungdomar med grav 

utåtagerande problematik utvecklat en samtalsmetod han kallar CPS – Collaborative Problem 
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Solving (Samarbetsbaserad problemlösning) där barn och vuxna samarbetar för att lösa ett 

problem så att båda parter ser en ömsesidig tillfredställande lösning. Metoden finns även 

anpassad för skolans värld och har i den kontexten utvecklats till Collaborative Proactive 

Solutions. Metoden bygger kort på att läraren bjuder in eleven att samtala om något som har 

uppmärksammats av läraren eller en specifik händelse. Detta gör att eleven ges möjlighet att i 

förväg veta vad samtalet ska handla om. Samtalet är indelat i tre steg: 

 Empatisteget 

 Ömsesidig definition av perspektiv 

 Inbjudan till förändring/lösning 

Det första steget, empatisteget, är det mest centrala i samtalet där läraren genom ett nyfiket 

och utforskande förhållningssätt ställer öppna frågor för att försöka förstå elevens perspektiv. 

I nästa steg, ömsesidig definition av perspektiv, lägger läraren fram sitt pedagogiska 

perspektiv på händelsen/problemet. Detta för att försöka ge eleven en förståelse för lärarens 

pedagogiska behov samt uppfattning och engagemang. I sista steget, inbjudan till 

förändring/lösning, ställs frågan i första hand till eleven om han eller hon kan komma på en 

lösning som motsvarar bådas behov. Om eleven inte kan komma på en lösning ger läraren ett 

eller flera förslag på lösningar som diskuteras tillsammans. För att lösningarna eller 

ändringsförslagen ska vara genomförbara menar Greene (2011) att de ska vara realistiska och 

ömsesidiga. 

 

5 Teoretiska perspektiv och utgångspunkter 

Nedanstående teoretiska perspektiv och utgångspunkter är valda utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv på människor. Det socialkonstruktionistiska perspektivet 

utgår från att människor påverkar och påverkas av varandra. Människor tar olika roller 

beroende på vilka sammanhang och miljöer de befinner sig och verkar i. Förståelsen och 

tolkningen av dessa sammanhang och situationer som uppstår påverkas av våra erfarenheter 

och kunskaper. Individen påverkar sin miljö och att miljön påverkar individen. Det finns ett 

samspel mellan en individ och miljön som denne verkar i, vilket stöds av valda teoretiska 

perspektiv. 
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5.1 Utvecklingsekologiskt perspektiv 

I det utvecklingsekologiska perspektivet (Bronfenbrenner, 1979, 2000) påvisas en individs 

utveckling som en pågående process genom livet. Processen påverkas av nära relationer och 

omgivande miljö. Enligt den utvecklingsekologiska modellen sker en individs/barns 

utveckling i interaktion med miljön. Modellen kan användas för att få en djupare förståelse för 

påverkansgraden i relationer och samverkan mellan barn, familj och det omgivande samhället 

(Bronfenbrenner, 1979, 2000).  I den utvecklingsekologiska modellen finns det fyra 

analysnivåer. 

 

Den nivån som är närmast individen kallas mikronivå och här sker interaktionen mellan barnet 

och dess närmiljö som ex. skola, familj och fritidsmiljön. På nästa nivå mesonivån sker 

interaktionen mellan närmiljöerna. Den tredje nivå, exonivån, ryms miljöer som påverkar 

barnet närmiljö på ett mer sekundärt sätt ex. föräldrarnas arbetsplats, skolans organisation, 

lokal politik och lokala resurser. Allt detta samspelar och påverkas av samhällsförhållanden 

och nationella värderingar och normer på en makronivå (Andersson, 2002). Samspelet mellan 

individen och omgivningen och förutsättningarna för lärande har betydelse för hur barn 

uppför sig. Beteendeproblem kan i detta perspektiv ses som ett misslyckande att finna ett 

fungerande samspel mellan miljö och individ (Nordahl et al, 2007). Mot denna bakgrund har 

nedanstående teoretiska perspektiv valts ut. 
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5.2 Systemteoretiskt perspektiv 

Ytterligare en teori som fokuserar på interaktionen mellan människor är det systemteoretiska 

perspektivet där gruppen ses som ett system där interaktionen mellan dess medlemmar 

uppstår i samspelet med varandra. Det som påverkar är relationer, processer och strukturer i 

gruppen och gruppens förhållande till den omgivande organisationen. En individ kan ingå i 

flera olika grupper och system, vilka i sin tur påverkar och blir påverkade av individen. Om 

en del av ett system ändras påverkas alla delar på ett eller annat sätt (Svedberg, 2007). Inom 

systemteorin står helheten i centrum. Enligt Öquist (2008) kan man förstå det systemiska 

tänkandet som ett cirkulärt sätt att tolka och förstå världen utifrån helheter, relationer, 

funktioner, sammanhang och mönster. Dessa termer skapar ett cirkulärt sätt att tänka där allt 

fungerar som ett kretslopp. Alla delar hänger samman och påverkar varandra (jfr 

Bronfenbrenner, 1979, 2000).

  

Figur 2: Cirkulärt systemiskt tänkande, fritt tolkat utifrån Öquist (2008) 

Enligt Öquist (2008) handlar helhet om att en individs handlingar bör förstås i det 

sammanhang de utspelar sig i. Varje handling påverkar övriga delar i systemet.  

Relationer handlar om den kommunikation som individer använder sig av för att få en 

förändring i samspelet med andra, i sökandet efter en lösning. Tonvikten ligger på det 

ömsesidiga beroendet och växelspelet här och nu, mellan individ och omvärld. 

Funktioner handlar om att systemet hålls levande och förnyas i samspelet mellan individer 

och den omgivande miljön. När man söker efter mönster försvinner syndabockstänkandet och 

istället läggs fokus på att söka mening, mönster, möjligheter, lösningar och beteende i ett 

cirkulärt resonemang.  

Helhet

Relation

Funktion

Sammanhang

Mönster
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Sammanhang skapas genom samtal och överenskommelser. Vi influeras och påverkas av 

varandra (Öquist, 2008). 

 

Ett grundläggande begrepp inom systemteorin är nivåer. Öquist (2008) menar att tänkande i 

logiska nivåer möjliggör förståelse för hur exempelvis organisationer är uppbyggda, hur 

kommunikation mellan människor fungerar eller hur inlärning sker. Inom varje system finns 

en hierarkisk uppbyggnad. Påverkansgraden av de olika nivåerna kan liknas vid en 

spiraltrappa där trappstegen blir större och vidare ju högre upp i den hierarkiska ordningen 

man kommer. Den högre nivån ses som överordnad och kalibrerar/ställer in de lägre nivåerna. 

På så sätt har den högre nivån en större påverkansgrad för att helheten ska fungera (Öquist, 

2008). 

 

Vid överföring av det systemteoretiska tänkandet till skolan och synen på elever som uppvisar 

någon form av svårighet synliggörs inte elever med svårigheter utan elever i svårigheter. Om 

eleven inte kan någonting är det för att den ännu inte har lärt sig det. Utifrån detta synsätt 

ligger enligt Svedberg (2007) fokus på val av arbetssätt eller andra omgivande faktorer istället 

för att se svårigheten som individens egna. Med utgångspunkt i individens förutsättningar och 

behov söker man efter vilka omgivande faktorer som går att ändra på för att åstadkomma 

utveckling och förändring i önskad riktning. Den förmåga, eller outvecklade förmåga, eleven 

visar blir utgångspunkten för hur skolan lägger upp arbetssätt och förhållningssätt. Fokus 

läggs på relationer i och inom olika system samt hur de påverkar varandra (Svedberg, 2007). 

 

För att förstå vad beteendeproblematik är och hur man kan bemöta ett beteende menar 

Nordahl et al (2007) att det är väsentligt att förstå att beteendeproblem utövas av individer 

som befinner sig i sociala system. De mönster och system som individen deltar i påverkar och 

påverkas av det samspel och den kommunikation som återfinns i systemet. Systemfaktorer 

såsom relationer mellan elever, relationer mellan lärare och elever och de förväntningar och 

värderingar som finns i kontexten kan förklara beteendeproblem. Men även faktorer i andra 

sociala system såsom familjen och kamratgruppen spelar en central roll. Med denna förståelse 

för vad olika system innebär blir det viktigt att arbeta med att förändra mönster i systemen för 

att förebygga och ändra förutsättningar vid beteendeproblematik (Nordahl et al, 2007) 
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5.3 Specialpedagogiskt perspektiv 

För att skolorna ska kunna möta beteendeproblematik kan specialpedagogisk kompetens vara 

ett nödvändigt inslag i arbetslagens arbete (Persson, 2013). Det finns och kommer att finnas 

elever som av olika skäl behöver mer individuellt anpassad undervisning av personal med 

fördjupad specialpedagogisk kompetens. Hur skolan ser på den specialpedagogiska 

verksamheten påverkar arbetet med dessa elever. 

 

I det relationella perspektivet sker den specialpedagogiska verksamheten i interaktion med 

övrig pedagogisk aktivitet i skolan. Specialpedagogiken blir en angelägenhet för alla skolans 

pedagoger då det är undervisningen och lärmiljöerna som är centrala. Utmaningen ligger i 

skolans förmåga att möta upp ”elever i svårigheter” (Nilholm, 2012). I det relationella 

perspektivet ligger fokus på samspelet och förhållandet mellan olika aktörer. För att förstå en 

elevs uppträdande eller handlande måste man enlig Persson (2013) titta på elevens 

förutsättningar till handlande i förhållande till den omgivande miljön. En förändring i miljön 

möjliggör en förändring i beteende. För att en elev med ex. utåtagerande beteende ska ges 

förutsättningar att ändra sitt beteende mot på förhand uppställda mål måste elevens hela 

skolsituation och skolmiljö tas i beaktande.  

 

Som motpol till det relationella perspektivet ses det kategoriska perspektivet där eleven blir 

bärare av svårigheten. Här ligger fokus på att hjälpa eleven och kompensera för svårigheten 

med individinriktade åtgärder (Persson, 2013). I tabellen nedan visas konsekvensen av val av 

perspektiv utifrån det relationella respektive kategoriska perspektivet för skolans 

specialpedagogiska verksamhet. 

Tabell 1. Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval. (Persson, 

2013 s. 160) 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa 

undervisning och stoff till 

skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av special-

pedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp att 

planera in differentiering i 

undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevers 

uppvisade svårigheter 
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Orsaker till special-

pedagogiska behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i mötet 

med olika företeelser i 

uppväxt och 

utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat sätt 

individburna 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för special-

pedagogiska åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret 

för specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetslagenheter (-lag) och 

lärare med aktivt stöd från 

rektor 

Speciallärare, special-

pedagoger och elev-

vårdspersonal 

 

Av tradition återfinns den specialpedagogiska verksamheten ofta i det kategoriska 

perspektivet. Persson (2013) argumenterar för att skälet till detta, samt orsaken till att det tar 

sådan tid att implementera det relationella perspektivet, är att mycket av verksamheten består 

av att ”släcka bränder”. Socioemotionella störningar hos elever anses vara ett växande 

problem och ett stort hinder i lärandet, vilket kräver att åtgärder måste sättas in omgående. 

Detta ger en kortsiktig lösning. En långsiktig lösning kräver ett förändringsarbete som inte 

svarar mot problemen här och nu. Skolan bör låta de båda perspektiven löpa parallellt i en 

övergångsperiod där arbetet med att koppla den specialpedagogiska verksamheten till den 

vanliga undervisningen utökas (a.a). 

 

5.4 Sammanfattning av teoretiska perspektiv 

Det utvecklingsekologiska perspektivet (Bronfenbrenner, 1979, 2000) visar på olika 

analysnivåer som påverkar en individs sociala utveckling i interaktion med miljön denne 

verkar i.  Samspelet och interaktionen mellan individen och omgivningen har betydelse för 

hur individen beter sig. Systemteorin knyter an till det utvecklingsekologiska perspektivet 

genom att man ser gruppen som ett system där interaktionen mellan dess medlemmar uppstår 

i samspelet med varandra.  En individ kan ingå i flera grupper och system, vilka påverkar och 

påverkas av individen (Svedberg, 2007). Liksom i det utvecklingsekologiska perspektivet, där 

den omgivande miljön är en avgörande faktor för en individs utveckling, visar det 

systemteoretiska perspektivet att helheten i omgivande system står i centrum.  En förändring i 

ett system påverkar alla delar i systemet (Öquist, 2008). Utifrån detta synsätt framkommer 
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elever i svårigheter i skolan. Även i det specialpedagogiska relationella perspektivet ligger 

fokus på samspelet och förhållandet mellan olika aktörer. Elevens förutsättningar till 

handlande i förhållande till den omgivande miljön har betydelse för elevens beteende. En 

förändring i den omgivande miljön möjliggör en förändring i beteende (Persson, 2013). 

Utmaningen i skolan ligger i skolans förmåga att möta upp ”elever i svårigheter” (Nilholm, 

2012). 

 

6 Metod 

6.1 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ metod handlar om hur man gestaltar något. I studien används kvalitativ metod. 

Specialpedagoger tillfrågas hur de uppfattar arbetet med och resonerar kring utåtagerande 

barn. Kvalitativ forskning är en forskningsstrategi inom samhällsvetenskaplig forskning där 

fokus ligger på ord under insamlingen och analys av data. Vikten läggs vid hur människan 

uppfattar och tolkar sammanhang och den verklighet han/hon lever och verkar i (Bryman, 

2011). I den kvalitativa forskningen antas ett tolkande synsätt vid analys av insamlade data 

vilket passar för att uppnå syftet i undersökningen. I en kvalitativ undersökning eftersträvas 

inte en generaliserbar till en population utan istället en ökad förståelse för hur ett fenomen 

uppfattas (a.a).  

 

Studien är inspirerad av en fenomenografisk forskningsansats genom att valt fenomen, 

utåtagerande barn, undersöks utifrån en strävan att utröna och beskriva skilda uppfattningar 

samt variationen av uppfattningar kring ett fenomen (Larsson, 1986). Med utgångpunkt i 

denna studies syfte, att öka kunskapen om specialpedagogers uppfattning av skolornas arbete 

med utåtagerande barn, har jag valt att använda mig av tematisk analys av empirin. 

Analysmetoden är enligt Braun & Clark (2006) väl lämpad för forskare som är i början av sin 

forskningsutövning genom att den inte kräver en detaljerad teoretisk och teknisk kunskap om 

forskningsansatser. Metoden beskrivs som flexibel och relativt lätt och snabb att lära sig samt 

använda sig av. Tematisk analys är enligt Braun & Clark (2006) en ofta använd metod för att 

identifiera, analysera och söka mönster i data. I analysen av empirin är det viktigt att 

forskaren är medveten om sin egen förförståelse, förhållningssätt till teori och andras 

forskningsresultat (Fejes & Thornberg, 2015). 
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6.2 Intervju som metod 

Inom kvalitativ forskning är observationer och intervjusamtal de två mest användbara 

metoderna enligt Bryman (2011). Vid en observation betraktas det som händer eller görs i en 

grupp eller ett sammanhang (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Vid en intervju kan 

forskaren undersöka informantens uppfattning och erfarenhet av ett fenomen. I den kvalitativa 

forskningsintervjun är syftet att förstå fenomen från den intervjuades perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Dahlén, 2015) I denna undersökning används intervjusamtal då 

observationer inte anses vara ett användbart redskap då det är specialpedagogers uppfattningar 

av hur verksamheten möter upp fenomenet ”utåtagerande barn” som ligger i fokus.  Den valda 

semistrukturerade intervjun ger forskaren en flexibilitet i att fånga upp intervjupersonens 

uppfattningar utifrån specifika teman (Bryman, 2011). Metoden används vid en induktiv 

forskningsansats där forskaren ”skapar” en teori utifrån insamlade data, dvs. ett inifrån- ut 

perspektiv (Bryman, 2011; Dahlén, 2015; Fejes & Thornberg, 2015). 

 

Vid intervjutillfället finns en intervjuguide med specifika teman som ska behandlas (se bilaga 

2). I guiden finns en struktur med en fastställd början med presentation av studien och initiala 

frågor om informanten och ett slut med en uppmaning om att lägga till något informanten 

själv ville. Däremellan finns en viss grad av struktur med frågor kopplade till de teman som 

ligger i undersökningens intresse. Detta medger en mer avslappnad intervjusituation där 

informantens uppfattning till stor del styr ordningen på frågorna. Det ställs även följdfrågor 

för att få fördjupade svar. Exempel på frågor är; Kan du berätta mer? Har du något exempel? 

Hur upplevde du…? Det återkopplas även till det som sagts tidigare för att få informanten att 

berätta med om hur den tänker. Denna teknik kallas probing och den kan hjälpa till för att få 

ett fördjupat och utvidgat samtal (Dahlgren & Johansson, 2015). För att få ett kvalitativt bra 

underlag är dessa frågor viktiga. 

 

6.3 Urval och tillgång till fältet 

Studiens syfte är att undersöka hur specialpedagoger uppfattar arbetet med utåtagerande barn. 

Urvalet av specialpedagoger är således populationen specialpedagoger. Med specialpedagoger 

menas utbildade specialpedagoger eller personal som arbetar i en specialpedagogisk funktion 

med specialpedagogisk kompetens. Detta är enlig Bryman (2011) ett målinriktat urval där 

forskningsfrågor och urval är överensstämmande. Vid urvalet tillämpas bekvämlighetsurval 

då undersökningen är tidsbegränsad och det inte finns möjlighet att använda sig av ett 
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slumpmässigt stickprov utifrån hela populationen. Ett sådant urval skulle kunna genomföras 

om fler forskare och mer tid fanns tillgängliga. Bekvämlighetsurvalet ger möjlighet till finna 

tillgängliga specialpedagoger i forskarens närhet. Som komplement till detta fanns intentionen 

att använda snöbollsurval om det initiala urvalet ger låg respons av specialpedagoger. Denna 

urvalsprocess fungerar så att forskaren kan få kontakt med fler specialpedagoger med hjälp av 

kontakter utifrån de initiala specialpedagogerna (Bryman, 2011). Urvalet skedde genom en 

sökning efter specialpedagoger på en kommuns hemsida. Skolor med år 1 – 6 verksamhet, där 

kontaktinformation till specialpedagog fanns, prioriterades i en första sökning av 

specialpedagoger. Det fanns en strävan att kontakta specialpedagoger på skolor i olika 

geografiska områden i kommunen, där förutsättningarna skiljer sig åt socioekonomiskt, för att 

öka chansen till att få så många uppfattningar som möjligt (Larsson, 1986).  Sammanlagt 10 

specialpedagoger på lika många skolor kontaktades via mail där en kort presentation av 

studiens syfte presenterades. Utöver presentationen fanns även ett löfte om att skicka 

missivbrev om de kände sig villiga att medverka. Missivbrevet skickades till de fem, som 

sedan blev sex, specialpedagoger som var villiga att delta. Efter att specialpedagogerna läst 

missivbrevet och konfirmerat sitt deltagande bestämdes datum för intervjuerna.  

Tabell 2: Tabell över specialpedagoger och skolor i studien. 

Special- 

pedagog 

Skola 

A + B 1 - övervägande del elever med svensk bakgrund, mindre 

skola med drygt 200 elever år F-6 i utkanten av kommunen 

C 2 - en blandning av elever med svensk och utländsk 

bakgrund, medelstor skola ca 400 elever, i ytterområde 

D 3 - övervägande del elever med svensk bakgrund, stor skola 

över 600 elever år F-6 i ytterområde 

E 4 – övervägande del elever med utländsk bakgrund, medelstor 

skola ca 400 elever år F-6 i ytterområde 

F 5 – övervägande del elever med svensk bakgrund, stor skola 

ca 800 elever år F-9 centralt belägen 

 

6.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under en tvåveckorsperiod våren 2018. Fem intervjuer 

genomfördes med sammanlagt sex specialpedagoger. Vid första intervjutillfället var två 
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specialpedagoger med. Anledningen till detta var att det fanns två specialpedagoger med den 

befattningen på skolan och en av dem hade jobbat länge på skolan och skulle gå i pension till 

våren. Hon fungerade som mentor till den andra specialpedagogen som skulle ta över hennes 

tjänst. Information om att det skulle vara två specialpedagoger var inte känt innan intervjun, 

men jag valde att genomföra den trots att jag var osäker på om omständigheterna passade in i 

metodvalet.  

 

Alla intervjuer genomfördes på specialpedagogernas arbetsplatser i en enskild lugn miljö och 

spelades in för transkribering. Inspelningen genomfördes via en app i mobiltelefon. 

Intervjuerna tog mellan 40 – 60 minuter och transkriberingen genererade sammanlagt 162 

sidor med typsnitt Times New Roman, teckenstorlek 12, radavstånd 1. Då jag har samma 

yrkesroll som specialpedagogerna blev intervjuerna på nivån av intervju kollegor emellan. 

Precis som jag var nyfiken på deras arbete var de intresserade av mitt. I och med detta så 

upplevdes det lätt att få en trygg och bekväm intervjusituation. Vid samtliga intervjuer bjöds 

det på kaffe innan själva intervjun och då blev det tillfälle att lära känna varandra lite bättre. 

 

6.5 Analys 

Analysen är genomförd utifrån de sex stegen för tematisk analys i Braun & Clark (2006). 

Tematisk analys är en metod för att identifiera och analysera mönster och teman i insamlade 

data. Metoden är enligt Braun & Clark (2006) en flexibel metod som är bra att använda när 

man vill generera detaljerad och fyllig information då man analyserar data i teman. De olika 

stegen i metoden är: 

1. Bekanta dig med den insamlade empirin – transkribera och läs igenom intervjuerna 

vid flertal tillfällen. 

2. Skapa initiala koder – sök koderna som är av intresse för underökningen. Samla in 

data som är relevant för varje kod. 

3. Sök teman – inordna koderna i övergripande teman och relevant data inordnas för 

varje kod. 

4. Granska teman – gör en tematisk karta. Kontrollera att valda teman överensstämmer i 

förhållande till kodningen. Varje tema ska vara klart avgränsat och ej överlappa med 

något annat. Teman inordnas i huvudteman och underteman. Överblivna koder 

granskas. 
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5. Namnge och definiera teman – analysera färdiga teman och hur de förhåller sig till 

varandra. Namnge valda teman och kontrollera att uppdelningen i huvudteman och 

underteman stämmer. 

6. Producera din rapport – sammanställ resultaten i skrift och välj ut relevanta citat från 

intervjuerna som kan belysa valda teman. 

 

I steg 1 transkriberades de inspelade intervjuerna. Den insamlade empirin lyssnades igenom 

efter varje intervju och transkriberades i anslutning eller tidsmässigt nära intervjun. Syftet var 

att hålla intervjun ”levande” och inte gå miste om några detaljer av vikt vid analysen. Enligt 

Dahlgren & Johansson (2015) möjliggörs en noggrann analys när intervjuerna spelas in och 

transkriberas på ett grundligt och tillförlitligt sätt på detaljnivå. Transkriptionerna lästes 

igenom vid flertal tillfällen för att kunna få en större överblick av materialet samt för att få 

initiala idéer som skrevs ned i vänstra marginalen med blyerts. Att lära känna empirin väl är 

en förutsättning för att upptäcka både bredd och djup i materialet enligt Braun & Clark 

(2006).   

 

Efter flertal genomläsningar påbörjades steg 2 där preliminära koder noterades i högra 

marginalen på de utskrivna intervjuerna. Materialet kodades med hjälp av markeringspennor 

med olika färger utifrån återkommande idéer, exempelvis individ-, grupp, och 

organisationsnivå, och svar, exempelvis tid och tidsbrist eller personalens komplexa 

arbetssituation, utifrån intervjufrågorna (se bilaga 2).  Koderna var många initialt men 

sorterades efter hand i samarbete, lärmiljö, förhållningssätt, relation, bemötande, lågaffektivt 

bemötande, anpassningar, tid, möten, nivå, lärares uppdrag, kommunikation, samtal, personal, 

organisation och påverkan utifrån. Efter detta gjordes ett utkast av koderna i potentiella teman 

och underteman i vänstermarginalen. Koderna med liknande innebörd samlades i grupper.  

Här skrevs även tankar och frågeställningar som uppkom vid en djupare analys exempelvis 

om materialet skulle delas in utifrån individ-, grupp-, och organisationsnivå eller om de 

slutgiltigt valda huvudtema skulle användas. Det fanns en ambition av att inte ta hänsyn till 

forskningsfrågorna utan analysera enbart efter respondentens svar, detta i ett försök att inte bli 

styrd i kodningen (Bryman, 2011), även om så icke blev fallet.  

 

Efter en genomläsning av anteckningarna organiserades koderna i preliminära grupper på ett 

separat block i steg 3, då marginalerna började bli för välanvända. Utifrån dessa grupper 

noterades fem preliminära teman; förutsättningar, hinder/möjligheter, metod, resultat och 
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begrepp, som initialt skulle kunna vara tänkbara att använda. Utifrån dessa teman färgkodades 

den transkriberade datan med olikfärgade markeringspennor, en för varje tema. För att få en 

bättre överblick och gjordes mind-maps utifrån varje tema, dels för att få en bild över 

underteman men även för att se så att valda teman inte överlappade varandra och för att se så 

att koderna passade in i tänkta teman.  

 

I steg 4 och 5 utkristalliserades studiens huvudteman. Fyra stycken huvudteman 

identifierades; förutsättningar på olika nivåer, möjligheter och hinder, metoder och strategier, 

samt upplevda resultat. Dessa teman upplevdes beskriva essensen i resultaten. 

Efter detta analyserades ännu en gång de framtagna teman genom att de skrevs in i ett word-

dokument under rubrikerna för de teman som tagits fram. För att ta fram underteman 

användes färgpennor. Varje färg representerade ett undertema. Den processen underlättade 

och arbetet med att upptäcka överlappande teman mellan beskrivningskategorierna samt för 

att se om några kunde kopplas ihop eller behövde brytas ned ytterligare för att få en överblick 

över hur de skiljde sig eller passade ihop. Sedan återstod att specificera och namnge de olika 

teman/kategorier som tolkats fram så resultaten blev tydliga och kunde presenteras. Då 

känslan fanns av att flera underteman återfanns i både gruppen hinder/möjligheter och metod 

gjordes även en sammanställning över varje huvudtema i varsitt word-dokument med koderna 

uppdelade efter informantens utsagor. I detta moment framträdde att valda huvudteman 

bedömdes som valida i förhållande till datamaterialet. För att underlätta analysen skrevs varje 

informants kategoribeskrivningar in i ett nytt word-dokument. Här kunde skillnader och 

likheter i utsagor upptäckas mer tydligt än i tidigare analyser. Slutligen presenteras resultaten 

som en övergripande berättelse där utdrag från intervjuerna tydliggör och berikar essensen 

och förståelsen av slutsatsen i analysen (Braun & Clark, 2006). 

 

6.6 Etiska överväganden 

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har Vetenskapsrådet tagit fram 

forskningsetiska principer (2010). Dessa principer visar på vilka krav som finns för att 

forskning ska kunna bedrivas med hög kvalité. Detta forskningskrav belyser vikten av att 

utveckla och fördjupa kunskaper och metoder som redan finns. Utgångspunkten i 

forskningskravet är individskyddskravet där kravet finns att ingen människa ska utsättas för 

kränkning, otillbörlig insyn, psykisk eller fysisk skada. Individskyddskravet delas in i fyra 

separata krav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet. Dessa krav tillgodosågs genom information om och syftet med studien och 

det tänka genomförandet i missivbrevet (bilaga 1) via email. I brevet fanns information om 

deltagarnas frivillighet och rätt till att avbryta sin medverkan, samtyckeskravet, samt att 

deltagande i studien var anonymt och uppgifter förvaras så att ingen otillbörlig kan ta del av 

dem. Uppgifter som skulle kunna leda till att deltagarna eller deras verksamheter går att 

identifiera har tagits bort från rapporten enligt konfidentialitetskravet samt att uppgifterna 

endast används endast för forskningens ändamål enligt nyttjandekravet. Förutom denna 

information brevledes startades intervjuerna med information om ovanstående så att 

specialpedagogerna hade möjlighet att ta del av informationen även muntligt och mer i detalj 

samt att vi även gjorde en muntlig överenskommelse (Dahlen, 2015). 

 

7 Resultat 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen hur specialpedagoger verksamma i 

grundskolans år ett till sex uppfattar skolornas arbete med utåtagerande barn. I studien har 

data samlats in från sex specialpedagoger verksamma i skolår 1 till 6. Specialpedagogerna 

arbetar på fem olika skolor. Specialpedagogerna i studien benämns A, B, C, D, E och F. 

Tabell 2: Tabell över specialpedagoger och skolor i studien. 

Special- 

pedagog 

Skola 

A + B 1 - övervägande del elever med svensk bakgrund, mindre 

skola med drygt 200 elever år F-6 i utkanten av kommunen 

C 2 - en blandning av elever med svensk och utländsk 

bakgrund, medelstor skola ca 400 elever, i ytterområde 

D 3 - övervägande del elever med svensk bakgrund, stor skola 

över 600 elever år F-6 i ytterområde 

E 4 – övervägande del elever med utländsk bakgrund, medelstor 

skola ca 400 elever år F-6 i ytterområde 

F 5 – övervägande del elever med svensk bakgrund, stor skola 

ca 800 elever år F-9 centralt belägen 

 

Först presenteras upplevda förutsättningar i arbetet med utåtagerande barn utifrån 

organisations- grupp- och individnivå. Efter detta presenteras de metoder som används i 

studien samt skilda sätt att se på inkludering. Därefter presenteras vilket resultat 
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specialpedagogerna upplever i sitt arbete med utåtagerande barn. Sist presenteras en 

beskrivning av specialpedagogernas uppfattning kring vilka begrepp som personal använder 

för barn som utmanar med ilska på undersökta skolor. 

 

7.1 Förutsättningar 

Specialpedagogerna i studien uppfattar att det finns flera nivåer och faktorer gällande 

förutsättningar som påverkar arbetet med utåtagerande barn i deras skolor. I dessa 

förutsättningar ses både hinder och möjligheter.  Dessa förutsättningar presenteras nedan på 

samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå. 

 

7.1.1 Förutsättningar på samhällsnivå 

Skolans geografiska läge i kommunen uppfattas av några specialpedagoger skapa olika 

förutsättningar i arbetet med utåtagerande barn.  Faktorer som uppfattas påverka förut-

sättningarna är föräldrars utbildningsbakgrund, antal elever med invandrarbakgrund samt 

tillgången till kompetent och utbildad personal. I skola 4 som är belägen i ett socioekonomiskt 

utsatt område, med övervägande del av elever med invandrarbakgrund, uppfattas det finnas en 

svårighet att rekrytera kompetent personal. I skola 3 med motsatta förhållanden, med mycket 

resurser både personalmässigt och kunskapsmässigt för att bemöta utåtagerande barns behov, 

uppfattas det motsatta.  

 

Även politiska beslut upplevs skapa olika förutsättningar i skolorna i studien. Beslut om nya 

personalkategorier som lärarassistent för att avlasta lärarna med exempelvis kopiering upplevs 

som en ”guldgruva”(D) av en specialpedagog då det sparar tid för lärarna. Tid som de istället 

kan använda till sitt huvuduppdrag. 

 

7.1.2 Förutsättningar på organisationsnivå  

Specialpedagogerna i studien uppfattar att det finns förutsättningar, ofta goda sådana, att 

arbeta med utåtagerande barn i verksamheten. På organisationsnivå uppges rektors roll som 

mycket viktig. Rektors förhållningssätt och förmåga att leda organisationen och skapa 

förutsättningar i arbetet med utåtagerande barn, anses som avgörande av fem utav sex 

specialpedagoger. 
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”Jag upplever att vi har bra stöttning ifrån skolledning och så och kunna påverka på organisationsnivå” (C). 

  

 Specialpedagogerna upplever sig ha ett gott samarbete med sin rektor. I samarbetet finns 

uppfattningen att det är bra att finnas med från början, då kan de med ganska små 

riktningsförändringar skapa stor skillnad i slutänden.  

 

”Rektor har en viktig roll, väldigt viktig roll i tydlighet utåt, klar och tydlig” (A). 

 

Specialpedagogerna uppger att rektor sätter ramar och har personalansvaret med befogenhet 

att ”lyfta runt” personal vid behov. Detta uppfattas ofta ske i samråd med elevhälsoteam 

(EHT) och/eller specialpedagog. En specialpedagog nämner inte rektor specifikt men menar 

att de olika professionerna inom EHT, leder till att de kan lyfta eleverna förutsättningslöst. 

Specialpedagogen uppfattar även att mängden personal har spelat stor betydelse i 

förutsättningarna att tillgodose elevernas behov. Specialpedagogen är verksam i en stor skola 

vilken genererar mer pengar och ger möjlighet för rektor att anställa mer personal såsom 

fritidspersonal, resurser och fler speciallärare. En stor skola har även möjlighet att ha alla 

professioner inom elevhälsoteamet närvarande dagligen, vilket ger förutsättningar till ett nära 

samarbete där samtliga professioners perspektiv kan tas i beaktande i arbetet med 

utåtagerande barn. En specialpedagog uppger att de saknar skolpsykolog, vilket uppfattas som 

en stor brist då det är många stora problem som kommer upp på EHT. 

 

”Vad kan vi göra i vår lilla värld här för att hjälpa så många olika med så många olika 

problem? Det fina är ju ändå att det är i skolan som man träffar barn från alla olika sorters 

familjer, och dom träffar varandra. Annars är vi så uppdelade i samhället men i skolan så 

träffas vi och får lite förståelse för varandra, att man kan ha olika situationer”. (F) 

 

Här kan man ana att det finns en uppfattning av att samhällsproblem påverkar elevernas 

förutsättningar och här ses både möjligheter att skapa ett möte mellan olika elever och en 

förståelse för olikheter, samtidigt som det upplevs som ett hinder när alla yrkeskategorier inte 

finns representerade och kan bidra i arbetet. 

 

7.1.3 Förutsättningar på gruppnivå 

Samtliga specialpedagoger menar att utåtagerande barn har ett stort behov av tydlighet och 

struktur vilket kan skapa trygghet för dem. För att skapa detta uttrycks ett behov av samarbete 
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och möjlighet till kommunikation mellan personalen. Samtidigt uppges att tid för samarbete 

och kommunikation är en bristvara och specialpedagogerna anser att det är svårt att samla 

berörd personal för att arbeta fram en handlingsplan. I handlingsplanen finns en strävan att ta 

fram anpassningar i lärmiljön, fungerande strategier och metoder samt ett gemensamt 

förhållningssätt runt ett utåtagerande barn. Specialpedagogerna anser att fler vuxna kring 

eleverna kan vara både en möjlighet och ett hinder. I detta uppges personalens kompetens och 

kommunikation med varandra som avgörande faktorer.  När det kommer ny personal kan det 

medföra att det blir svårare att följa handlingsplanerna.  

 

”Det blir skörare och man tappar fart. Utmanande elever får för stor plats, strategierna blir inte lika hållbara”(E). 

 

Här kan man ana att den nya personalen uppfattas behöva tid för att sätta sig in i handlings-

planen och kommunicera med berörd personal om förhållningssätt etc. 

 

Två skolor har genomfört kollegial fortbildning genom Skolverkets utbildningsmaterial som 

är framtagit för att erbjuda en modell för kollegial kompetensutveckling på skolor. Materialet 

är indelat i olika moduler som är framtagna i samarbete med forskare och sakkunniga runt om 

i landet. Modulen Specialpedagogik riktar sig till grundskolor år 1-9 

(skolverket.se/larportalen). Specialpedagogiklyftet (termen specialpedagogerna använder sig 

av) har genomförts, i hela personalgruppen på ena skolan och i arbetslaget för speciallärare i 

den andra, och uppfattas ge förutsättningar för att analysera och åtgärda brister i lärmiljön på 

skolan. Specialpedagogerna anser att den kollegiala kompetensutvecklingen har varit en 

styrka i arbetet med utåtagerande barn, genom att de har fått en gemensam diskussionsgrund 

att utgå ifrån. Diskussionerna de haft uppfattas ha lett till ett bemötande och förhållningssätt 

av barnen där anpassningar och organisatoriska åtgärder har minskat det utåtagerande 

beteendet. En specialpedagog menar: 

 

”Att det minskar tror jag beror på att dom vet att vi har strategier att hantera det och möjligheterna finns”(E). 

 

Orsaken till det bedöms vara att personalen blivit tydligare med vad som gäller vilket skapat en 

trygghet för barnen. 
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7.1.4 Förutsättningar på individnivå  

Lärares uppdrag upplevs som komplext idag. Specialpedagogerna uttrycker att mängden 

uppgifter som lärare har gör så att tiden inte räcker till för att bygga den nödvändiga 

relationen med det utåtagerande barnet. Det uttrycks en oro för att kompetenta lärare söker sig 

till andra arbetsplatser när stressen och den höga arbetsbelastningen blir för stor. Den rörliga 

arbetsmarknaden och personalbyte upplevs försvåra arbetet. Enligt specialpedagogerna ses 

relationen till barnet som en förutsättning och ett investeringskapital som personal behöver ha 

för att lyckas i arbetet med de utåtagerande barnen. Barnen uppfattas ha stort behov av 

trygghet och tydlighet och i det är relationen med läraren, och ett upparbetat förtroendekapital 

den mest avgörande faktorn. 

 

”Jätteviktigt att alla barn ska få känna anknytning. Med dom här barnen är det ännu viktigare att man har en 

jättefin relation med framför allt sin klasslärare… mentor det är A och O tänker jag”(D). 

 

I detta tolkas att specialpedagogen ser lärarens relation med eleven som den viktigaste. 

Specialpedagogens stöd i arbetet med relationer kan se olika ut. Specialpedagogen kan agera 

som samtalspartner/bollplank till läraren eller arbeta direkt med eleven i exempelvis samtal 

och framtagande av strategier för ilskekontroll.  

 

”Jag finns jättegärna med och tar fram planen och finns med bakom och kanske att jag kan 

avlasta i andra delar istället så att den här läraren nu kan få tid och möjlighet att göra det här 

riktat till den enskilda eleven istället. Ja, men ja, jag tänker ändå att det bärande är ändå 

relationen där emellan. Jag är ju ändå en parentes på nåt sätt”(C). 

 

Här kan man ana en prioriteringsordning där lärarens relation med eleven står först och 

specialpedagogen är behjälplig i att underlätta relationen genom att avlasta och ge tid.  

 

 

7.2 Metoder och strategier med utåtagerande barn 

Specialpedagogerna nämner en mängd metoder i arbetet med utåtagerande barn. I det följande 

redovisas nedanstående konstruerade underteman i specialpedagogernas utsagor: samtal, 

personalens förhållningssätt, särskilt stöd och anpassningar. 
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7.2.1 Samtal 

Specialpedagogerna uttrycker att det är med på många olika möten och i dessa lyfts samtal 

som den metod som är den mest använda av specialpedagogerna.  

Specialpedagogerna menar att i samtal kan den viktiga relationen och förtroendet byggas. 

Samtal genomförs med olika aktörer på flera olika nivåer. 

Utomstående aktörer - samtal i olika mötesformer med olika aktörer såsom socialtjänsten, 

barn- och ungdomspsykiatrin eller det kommunala stödteamet. I dessa möten kan information 

delas och ett samarbete upprättas.  

Hem och skola – samtal tillsammans med elevhälsopersonal, lärare och föräldrar för att ta 

fram strategier för samarbete. Specialpedagogen kan medverka och stötta lärare vid svåra 

föräldrasamtal för att hjälpa till med att bygga en relation och få till ett samarbete som bygger 

på ett ömsesidigt förtroende.   

 

”Det ju klart uttalat att är det svåra föräldrasamtal så ska det vara nån med från elevhälsoteamet 

och det blir väl ofta specialpedagog då som är med eeh, och asså jag tänker att man det är ju ett, man får ju 

bygga relation men samtidigt får man visa att eh, vi behöver ett samarbete, vi behöver hjälp i skolan eh, och eh, 

lite liksom sätta ner foten också men på ett med relation, asså det är ett det är en jättebalansgång, hur man klarar 

ett möte bra när det är väldigt laddat”(A) 

 

Här kan man ana att specialpedagogen ser sitt uppdrag i samtalet med att vara tydlig med 

vilka förväntningar skolan har i samarbetet med föräldrarna samtidigt som man försöker 

”skydda” relationen mellan läraren och förälder och vara den som framför ”obekväm” 

information på ett professionellt sätt så att relationen kan byggas. 

Lärare - samtal där specialpedagog och lärare tar fram strategier och handlingsplaner för 

arbetet. Handledande samtal kan handla om exempelvis ledarskap i klassrummet eller 

bemötande av utåtagerande elev. Här kan specialpedagogen dels ge läraren stöd genom att ta 

klassen så att läraren och eleven får möjlighet att bygga relation och dels finnas med inne i 

klassen och stötta enskild elev med ett kunskapsmål och samtidigt jobba med ett socialt mål 

som exempelvis vad eleven ska göra för att lyckas på rasten. 

Lärare och elev – i trepartssamtal med specialpedagog, lärare och elev där läraren får vara 

observatör och bara lyssna.  

”Trepartssamtal har vi också provat med och det tycker jag har känts gott, elev och lärare och sen så har jag varit 

där. Ibland har en elev haft en kamrat med sig för att det ska vara balans i rummet eh, ibland har eleven och jag 

haft samtal och läraren är den tyste observatören. Och i det händer ganska mycket när läraren inte får säga något 

utan observera och får se sin elev med andra ögon och lyssna på vad som sägs, för är du inte upptagen med att 

hela tiden prata själv du måste lyssna och du tittar på kroppsspråk, mimik och när du kan se det lilla barnet och 

känna för det lilla barnet då upplever jag att det brukar hända saker i personalen”(E). 
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Syftet med detta uppfattas vara att det kan underlätta för läraren att se fler sidor hos eleven när 

läraren har ”fastnat” i relationen med eleven. 

Elev – i samtal och samverkan med eleven försöka hitta strategier för hur eleven kan göra när 

ilskan kommer och konfliktsituationer hjälpa eleven och gå undan och sedan prata om det 

som hände efteråt. 

 

Av intervjuerna framgår att specialpedagogerna anser att det finns mycket ”kraft” och 

kunskap att hämta ur samtal och en stor del av deras uppdrag handlar just om att samtala i 

olika konstellationer. 

 

7.2.2 Förhållningssätt 

Inom organisationen menar specialpedagogerna att det ges möjlighet till att arbeta med 

gemensamt förhållningssätt genom att personalen kan bjuda varandra på framgångsrika 

strategier och släppa på prestigen. Förhållningssättet att alla elever på skolan är ”våra” elever 

möjliggör ett öppet klimat mellan personal där samarbete kring de utåtagerande barnen blir 

allas ansvar. En specialpedagog anser att det är mycket viktigt att personalen har ett positivt 

förhållningssätt, där de bemöter elever med förhoppning om att det ändå är förhållandevis 

mycket som fungerar bra. Detta gäller även i kontakten med föräldrarna och här menar 

specialpedagogen att lösningsfokus är nyckeln; 

 

”Utnyttja föräldrarna, för de är ju lite av experter på sina egna barn. Oftast är dom oerhört duktiga fast dom vet 

det inte själva. Dom hittar fantastiska sätt och hantera saker och ting på”(C). 

 

Här kan man ana att samarbetet med föräldrarna till de utåtagerande barnen uppfattas som 

viktigt när föräldrarna ses som experter på sina barn. Deras sätt att anpassa för sina barn i 

vardagen kan, om det är organisatoriskt möjligt, tas tillvara även i skolan. Att undersöka 

framgångsfaktorer och göra mer av det som fungerar uppfattas vara en väg framåt.  

 

På gruppnivå uppfattas det viktig att arbeta med gruppens kraft. En informant menar att när 

lärarna överför förhållningssättet att vi alla är olika och har olika saker att träna på, samt hur 

vi kan hjälpas åt för att lyckas, kan gruppens kraft användas. Lågaffektivt bemötande 

uppfattas vara en frekvent använd metod i skolorna. Metoden uppfattas ha både fördelar och 

nackdelar. Fördelar anses vara att det blir färre utbrott hos eleven då personalen kan lugna ner 
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affektsituationer genom att inte möta ilska med ilska, och istället ta ett steg bakåt och låta 

eleven hitta lugnet igen. Det uppfattas som ett hinder när lärare backar för långt;  

 

”Det blir barnet som bestämmer istället för pedagogerna… då kan det här lågaffektiva ha en 

negativ effekt. Ibland måste man säga ifrån så att de övriga eleverna ser att vi vuxna inte 

accepterar ett beteende och sätter stopp, men det balansgången är delikat”.(B). 

 

Detta kan enligt specialpedagogen hända när läraren försöker att skydda övriga elever 

i gruppen och i detta tappar ledarrollen. Här kan man ana att det uppfattas 

problematiskt när ursprungstanken var att eleverna skulle känna sig trygga men att det 

ändå blir otryggt när läraren tappar ledarrollen. 

 

På individnivå poängterar specialpedagogerna att det är viktigt att visa omsorg för de 

utåtagerande barnen. Samtliga lyfter vikten av att skapa relation med det utåtagerande barnet. 

Lärare behöver samarbeta med barnet med utgångspunkt att barn gör rätt om de kan. Av 

intervjuerna framgår att personal på skolan behöver vara goda vuxna förebilder, vara tydliga 

med vad de förväntar sig av barnet och även lyfta eleven när den lyckas. Att lyfta det som 

fungerar och försöka att ignorera felaktigt beteende upplevs som en metod som ger resultat 

enligt specialpedagogerna. Genom detta kan frustrationen hos eleverna dämpas.  

 

”man får försöka sprida det här specialpedagogiska tänket… efter utbildningen så förändrades man själv i sin 

inställning... det vill man föra ut på nåt vis”(F). 

 

Att sprida det specialpedagogiska perspektivet och lägga fokus på lärmiljön istället för 

individen lyfts av samtliga specialpedagoger samtidigt uppfattas det inte helt oproblematiskt 

att genomföra det; 

 

”Alltså förutsättningarna finns nog eh, det jag tycker eller det jag brottas mycket med är ju att att det finns eh, 

ganska djupt rotat i kollegiet så är man ofta inne på individnivå och tittar ser det ganska kategoriskt skulle jag 

säga i elevärenden eh, och därför kan det bli, jag ska inte säga att det blir en krock men att man får tänka till i 

kommunikationen där. Eh, ja men hårdrar jag det då så finns det nog vissa kollegor som tänker sig så att om det 

är en unge som är till exempel utåtagerande så tänker man sig att nån annan ska lösa det här och 

sjömanskostymen sitter på och sidbenan är kammad då kan man lyfta tillbaka den i ordinarie verksamhet igen.” 

 

Här kan man ana att det kan vara en utmaning att få lärarkollegor att lägga fokus på lärmiljön 

vilket i sig ställer krav på specialpedagogen att vara en god samtalspartner och pedagog åt 
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kollegorna så de ser att det specialpedagogiska perspektivet är en möjlig väg framåt i arbetet 

med barnet. 

 

Utifrån individperspektivet ses inkludering som en möjlighet att nå eleven. Vikten av att 

eleven får känna tillhörighet, bli lyssnad på, få hjälp med strategier för att hantera olika 

sociala situationer upplevs som viktiga av specialpedagogerna i studien. I det uppfattar jag en 

strävan att jobba aktivt mot det kategoriska perspektivet att göra ”åt” eleven. 

Intressant är att hur och vad som ses som inkludering varierar. Specialpedagog C anser att den 

organisatoriska åtgärden med studieverkstäder och särskild undervisningsgrupp har skapat 

möjligheter för de eleverna som använder sig av dessa att få ett ökat lärande samt en känsla av 

sammanhang. Skapande av ett mindre sammanhang möjliggör inkludering i jämförelse med 

att en elev sitter med en assistent i ”en skrubb”. Eleverna ges en större chans att lyckas i ett 

mindre sammanhang och de framgångsstrategier som används där kan succesivt överföras till 

ordinarie undervisning enligt informanten. Inkluderingen beskrivs utifrån elevens förmåga att 

lyckas i sammanhanget.  

 

Inkludering uppfattas av flera specialpedagoger som att det är fler vuxna i klassrummet som 

kan tillgodose elevens behov. Det finns en uppfattning att det utifrån elevens perspektiv är 

viktigt att inte känna sig utplockad ur klassrummet. Specialpedagogerna anser att personalen 

kan skapa olika förutsättningar för lärande genom att exempelvis förbereda elevernas 

förförståelse med hjälp av modersmålslärare. Av intervjuerna framgår att inkludering kan 

innebära att eleverna har gemensam start och slut på lektionen men också att antalet vuxna 

kan möjliggöra flera gruppindelningar efter förmågor och behov, i mellanskiktet av lektionen.  

 

”då gör vi bokcirklar och då har dom ha andra bokcirkel i klassrummet så att man ska känna likvärdigheten  

så att man är lite listig med det, att man inte ska känna sig utlyft (E)”. 

 

Det här kan tolkas som att fokus ligger i att elevens känsla av att vara delaktig i ett lärande 

sammanhang är det viktigaste.  

 

7.2.3 Särskilt stöd och extra anpassningar 

Åtgärder med särskilt stöd som nämns av specialpedagogerna i arbetet med utåtagerande 

elever är anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp, elevassistent och enskild 
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undervisning under en period för att möjliggöra en paus från en svår situation och hitta ett 

lugn både för elev och lärare. En viktig del i arbetet med utåtagerande barn är enligt 

specialpedagogerna att göra kartläggningar, utredningar och ta fram handlingsplaner 

tillsammans med lärare. Kartläggningar ses av specialpedagogerna som ett viktigt verktyg där 

de tillsammans med personalen kan att sätta ord på vad som händer och sker. Här uttalas vad 

personalen uppfattar för konkret resultat av tidigare insatser, hur bemötandet av barnet 

uppfattas samt hur lärmiljön fungerar. Med hjälp av kartläggningen synliggörs både det som 

fungerar men även det som kan utvecklas.  

 

”Det här att skriva, jag förstår att det är tungt för många… det kan vara jobbigt. Jag försöker 

alltid få dom att se att det är nånting positivt att dom sätter ord på det dom ser, annars blir det 

lätt bara det här tyckandet och ältandet där man bara ser problemen. Man kommer inte ur mot 

och försöka hitta lösningar”(E)  

 

Att skriva en kartläggning tillsammans med alla som är inblandade hjälper till att få en 

helhetsbild av elevens skolsituation enligt specialpedagogerna.  

 

Organisationsnivå - av intervjuerna framgår att handlingsplaner utarbetas på flera nivåer. På 

organisationsnivå nämns, förutom studieverkstäder, särskild undervisningsgrupp samt åtgärd 

med ökat föräldrastöd under en period, morgon-, eftermiddags- och lovskola för 

kunskapsinhämtning. Här gör informanten en koppling mellan elevens förmåga till lärande 

och självbilden. 

 

”Barn som behöver ska inte ha mindre och lyftas ut. Barn som behöver ska ha mer”(E). 

 

Även styrda rastaktiviteter med närvarande vuxna anses minska antalet konflikter. 

Handlingsplaner för övergångar mellan olika stadier uppfattas minska ”glappet” som kan bli 

när eleven går från förskolan till förskoleklass, förskoleklass till år 1 och så vidare.    

 

Gruppnivå - här nämner specialpedagogerna anpassningar såsom tydliggörande pedagogik 

med tydliga rutiner, korta genomgångar, arbete med förförståelse samt lektionsplaneringar på 

tavlan. Fler vuxna anses möjliggöra gruppindelningar och en flexibilitet i hur undervisningen 

kan organiseras, genom både gruppindelningar där läraren kan ta en mindre grupp elever och 

arbeta i ett angränsande rum och genom att anpassa undervisningsmaterialet med exempelvis 

en mer lättläst bok vid läsförståelse. 
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Individnivå - här nämns handlingsplaner med flera olika konkreta individuella mål såsom att 

träna på skolförmågor, plan för vad som ska göras på rasten, extra anpassningar i form av 

bildstöd, seriesamtal, placering i lärmiljön, tydliga rutiner, avskärmning, anpassade uppgifter, 

beting, ge extra tid, belöningssystem, reträttplatser och försöka ligga steget före. Enligt 

specialpedagogerna är handlingsplanerna och anpassningarna viktiga i arbetet med 

utåtagerande barn. I de pedagogiska kartläggningarna och utredningarna anser 

specialpedagogerna att möjligheten att lyfta blicken ges och i detta se barnets hela 

skolsituation.  

 

7.3 Möjligheter och utmaningar i arbetet med utåtagerande beteende hos barn 

Enligt specialpedagogerna är ett önskat resultat i arbetet med de utåtagerande barnen både ett 

minskat utåtagerande beteende men också en ökad kunskapsnivå. Några specialpedagoger 

upplever att de inte nått önskat resultat, en välfungerande grupp, trots insatser i form av ökad 

personaltäthet, gruppindelningar och anpassade lokaler. Det uppfattas svårt att hjälpa eleverna 

vidare i sitt lärande. Man planerar en ny åtgärd på skolan med mer föräldrasamarbete och 

samarbete med andra stödfunktioner i samhället.   

 

En specialpedagog menar att det kan vara svårt att säga vilka resultat som nås. I vissa fall, 

med rätt personal som lyckas bygga en relation med eleven, blir resultatet betydligt minskat 

utåtagerande beteende medan det i andra fall inte blir så trots att dom är många vuxna runt 

eleven. 

 

Några specialpedagoger upplevs ha en mer positiv syn på skolans förutsättningar att nå 

önskade resultat. På skola 2 där det finns en organisation med studieverkstäder, särskild 

undervisningsgrupp (SU) samt en åtgärd med utökat föräldrasamarbete med utåtagerande barn 

menar specialpedagogen att de har goda förutsättningar att nå resultat. I och med att det finns 

flera olika organisatoriska åtgärder för att arbeta med de utåtagerande barnen så uttrycks en 

tilltro till att skolan ska kunna möta upp behoven. Initialt fanns inte den särskilda 

undervisningsgruppen i den planerade organisationen för läsåret. Specialpedagogen på skolan 

berättar att det fanns en uppfattning att utåtagerande barn blev utsatta för kortsiktiga åtgärder. 

Det fanns behov av mer fast struktur och en långsiktig lösning vilket föranledde 

organiserandet av den särskilda undervisningsgruppen.  
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”Man pratar mycket om det här inkluderingstänkandet och det är klart att rent allmänmänskligt, 

det skriver vi nog alla under på, att alla ska få plats. Bekymret är ju, jag tycker att vi i skolan 

ofta går vilse i det där och bara låser oss i den rumsliga inkluderingen. Man ska sitta i samma 

klassrum men om man inte har, jamen det här KASAM alltså känslan av sammanhang i det här 

ja då är du ju inte särskilt inkluderad heller så dom här eleverna känner ju ändå i den särskilda 

undervisningsgruppen, känner ju ändå tillhörighet i det lilla formatet och dom känner att dom 

får lyckas”.(C) 

 

Här kan man ana att specialpedagogen tolkar inkluderingsbegreppet utifrån att eleven ska 

känna en känsla av sammanhang och tillhörighet. Specialpedagogen återger också att det har 

fattats tidsmässigt korta beslut för elever som blivit placerade i SU med täta uppföljningar och 

utvärderingar. Specialpedagogen uppfattar att det har fungerat mycket bra för de elever som 

varit placerade där. Eleverna har kommit vidare i sitt lärande och det utåtagerande beteendet 

har minskat. En orsak tros vara att eleven får en känsla av sammanhang. 

 

På skola 3 gjordes en organisatorisk åtgärd där man placerade tre utåtagerande elever i samma 

klass. Inför åtgärden tillfrågades personalen om de tyckte att de utåtagerande eleverna skulle 

placeras i olika klasser, eller om de skulle organisera så att det gjordes en klass med något 

mindre antal elever samt att man införde ett tvålärarsystem i just den klassen. Två lärare 

anmälde att de ville anta utmaningen att arbeta med de tre utåtagerande eleverna i en mindre 

klass. Dessa lärare har fått handledning från kommunens stödenhet samt mycket stöttning från 

EHT och resultatet av åtgärden upplevs som lyckad; 

 

”Jätteproffsigt har det varit och i det här fallet så, så jaa vi summerar och säger 

att för dom här barnen var det bra”(D). 

 

 Samtidigt nämner specialpedagogen att det kan vara svårt att utvärdera effekten av åtgärden 

då man inte vet hur det skulle ha varit om eleverna varit utplacerade i olika klasser. Trots att 

man inte kan göra en jämförelse finns uppfattningen av att lärarnas vilja och motivation att 

arbeta på det sättet var avgörande; 

 

”förutsättningarna när man liksom, jag menar man bäddar med skumgummi, bomull och allting (skratt) för att 

det ska bli bra så känns det som att vi gjorde rätt i det fallet i alla fall”(D). 
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Här ses omfattningen av stödet till lärarna som en framgångsfaktor. Specialpedagogen 

uppfattar även att observationer ute i klassrummen av specialpedagog och speciallärare varit 

ett mycket bra verktyg för att se vilka anpassningar som behövs för de utåtagerande eleverna. 

Ett resultat av dessa observationer anses vara att det finns ett tydligare anpassningstänk hos 

lärarna än tidigare. 

 

”Vi har blivit duktigare på det här att hantera såna situationer, att vara medveten om att, neej det här kommer 

inte gå bra för ”Pelle”, nu gör vi så där istället”(D). 

 

I och med detta uppfattas att personalen blivit bättre på att förebygga och läsa av situationer 

som kan skapa otrygghet för de utåtagerande barnen och fokusera på lärmiljön. 

Specialpedagogen anser att det finns många duktiga pedagoger och vuxna på skolan som kan 

bygga relation med barnen. 

 

Specialpedagogen på skola 4 uttrycker att de har arbetat mycket med tydliggörande pedagogik 

och bildstöd. Det har resulterat i att fler elever har lyckats i undervisningssituationer. 

”Specgruppen” på skolan har haft uppdraget att genom observationer identifiera situationer 

och skiften där otydlighet kan uppstå vilket, enligt informanten, har resulterat i att personalen 

kunnat ”fånga upp” barnen som utmanar på ett bättre sätt än tidigare. Exempel på situationer 

som förändrats är att ha ordentliga och styrda rastaktiviteter samt duschvärdar i 

omklädningsrummen. Specialpedagogen menar att det stora antalet resurser varit till stor hjälp 

i genomförandet. 

 

Av intervjun framgår att specialpedagogiklyftet har bidragit till att personalen på skolan 

arbetar mer metodiskt och att det finns en anda av att delge varandra framgångsfaktorer och 

fungerande strategier. 

 

”Det är VÅRA elever och ingen prestige i det, utan vi försöker ta ner garden  

och se vad kan vi faktiskt göra för att hjälpa varandra.”(E). 

 

Förhållningssättet att personalen jobbar tillsammans och att de tänker på eleverna som ”våra 

elever” uppfattas medföra att personalen kan lyfta upplevda problem förutsättningslöst. 

Kunskapsmässigt uttrycks en uppfattning av att det finns fortsatt mycket att arbeta med för att 

få alla elever att lyckas med kunskapsmålen. Specialpedagogen uppfattar att skolan som 

verksamhet har ett stort utvecklingsområde för att bli en skola för alla elever;  
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”… att inte stöpa in alla i samma mall utan uppmuntra till olikheter, uppmuntra och se alla 

elevers kvalité och använda styrkorna i eleverna. Identifiera styrkorna, bristerna det vet alla 

ungar. Vi kartlägger dom, vi testar, vi har det på papper på pränt det finns precis överallt, där är 

vi så duktiga. Men har du läst något dokument där vi skrivit om eh, med fokus på barnets 

styrkor… jag menar där vi UTGÅR ifrån det. Jag skulle vilja vända på den kuttingen”. (E). 

 

Här kan man se att specialpedagogen uttrycker en önskan om att toleransnivån för 

olikheter måste höjas och att skolan behöver blir bättre på att tillvarata alla elevers 

styrkor. 

 

7.4 Övriga resultat - Talet om ”arga barn”. 

Inför val av ämne i denna studie har jag reflekterat över att jag mött begreppet ”arga barn” i 

samtal med personal i skolan. Meningar som ”Vi har så många arga barn i vår skola” har 

yttrats vid flera tillfällen och en tolkning från mig är att personalen i detta upplever en 

svårighet att bemöta de arga barnen. Då begreppet ”arga barn” inte är förankrat i forskning 

började intervjuerna med att undersöka vilka begrepp som används ute på skolorna för barn 

som utmanar personalen med sin ilska. I intervjun användes ”barn som utmanar personalen 

med ilska” i ett försök att inte styra in specialpedagogerna på något i förhand givet begrepp.  

Alla utom en upplever att begreppet utåtagerande barn är väl inarbetat i kollegiet. Samtliga 

upplever att man använder beskrivningar av utåtagerande beteende där arga barn eller 

aggressivt beteende ingår. I beteendebeskrivningarna ingår även explosiv, verbalt kränkande, 

hotfull, provocerande, barn som slåss och sparkar. I orsaksbeskrivningar ingår impulsstyrdhet, 

svårighet med koncentration och fokusering samt relationssvårigheter. I ovannämnda 

beskrivningar tolkas att fokus ligger på beteendet som individbundet såsom i det kategoriska 

perspektivet. 

 

En specialpedagog upplevde dock inte att man använde något särskilt begrepp kring dessa 

barn och menade att det inte diskuterades utifrån begrepp utan mer beskrivningar av ”Det är 

barn, och barn är olika, dom gör olika. Det är Pallevantar av olika slag” (E).  

Specialpedagogen menar att vuxnas påverkan genom otydlighet, missförstånd, frustration, 

bristande kommunikation och tillit i situationerna ligger i fokus. Här tolkas att relationen 

mellan barn och vuxna ligger i fokus såsom i det relationella perspektivet. 
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8 Diskussion 

I denna del diskuteras studiens resultat med stöd i tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Val av metod samt förslag på vidare forskning 

kommer även att diskuteras. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Med stöd av tidigare forskning och teoretiska perspektiv har jag analyserat mitt resultat 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Syftet med denna studie är att öka kunskapen hur 

specialpedagoger verksamma i år 1 till 6 uppfattar skolornas arbete med utåtagerande barn. 

Studien syftar till att besvara tre frågor:    

 Hur uppfattar specialpedagoger förutsättningar på organisations-, grupp- och 

individnivå för att arbeta med utåtagerande barn? 

 Vilka strategier och metoder använder specialpedagoger i sitt arbete med utåtagerande 

barn? 

 Vilka resultat uppfattar specialpedagogerna att de får i arbetet med utåtagerande barn 

på skolorna? 

 

Resultatet visar att specialpedagogerna uppfattar att det finns, ofta goda, förutsättningar i 

arbetet med utåtagerande barn. Liksom i det utvecklingsekologiska perspektivet 

(Bronfenbrenner, 1979, 2000) uppfattas det finnas olika påverkansgrader i relationer och 

samverkan mellan barn, familj och det omgivande samhället. Resultatet visar att det i 

påverkansgraderna finns flera faktorer som innehåller både hinder och möjligheter. Skolors 

olika geografiska läge i kommunen är en aspekt där föräldrars utbildningsbakgrund nämns 

som en faktor. Möjligheten att rekrytera kompetent personal nämns som en annan. Vissa 

skolor uppfattas ha lättare med det än andra. Det uppfattas positivt att politiker beslutat om att 

införa nya personalkategorier, såsom lärarassistenter.  Mängden personal på skolan uppfattas 

ha betydelse men även personalens förmåga att skapa goda relationer och rektors ledarskap är 

viktiga faktorer.  

 

Vidare visar resultatet på att samtal är en frekvent använd metod. Liksom i det 

systemteoretiska perspektivet där mönster och system som individen deltar i påverkas av det 

samspel och den kommunikation som återfinns i systemet, visar resultatet i studien att 
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specialpedagogerna arbetar med kommunikation och samspel med hjälp av samtal. Samtalen 

används för att skapa förståelse, bygga förtroende och relation. Samtal används i olika sociala 

system såsom i möten med utomstående aktörer (BUP, Socialtjänst etc.), föräldrar, personal 

och elever och kan enligt specialpedagogerna handla om delgivande av information, 

samarbete, handledning till lärare, ledarskap i klassrummet, bemötande, konflikthantering och 

stöd till elever. 

 

I det följande presenteras och diskuteras studiens resultat under följande teman: ledarskap, 

skolans lärmiljö, förhållningssätt, relationsskapande och bemötande. 

  

8.1.1 Ledarskap 

Enligt specialpedagogerna i denna studie uppfattas elevens förutsättningar och behov vara 

utgångspunkten för att åstadkomma utveckling och förändring i önskad riktning(jfr Nordahl et 

al, 2007). För att åstadkomma detta lyfter specialpedagogerna i studien fram rektors 

avgörande roll i arbetet med barn som visar utåtagerande beteende. Rektors förmåga att 

organisera skolans verksamhet påverkar på flera nivåer (jfr Bronfenbrenner, 1979, 2000). I 

detta menas att när förutsättningar ges på organisationsnivå påverkar det både på grupp- och 

individnivå, dels genom lärarnas möjlighet att utföra sitt uppdrag, dels genom elevernas 

gruppsammansättning och dels i vilket sammanhang den enskilde individen befinner sig i.  

 

Specialpedagogerna i studien delar uppfattningen att tid är en bristvara i skolorna. Att möta 

upp behovet av att personalen behöver tid för att träffas och ta fram handlingsplaner för de 

utåtagerande barnen, uppfattas som en svårighet och utmaning av specialpedagogerna. Här 

menar specialpedagogerna att rektor behöver organisera så att det finns schemalagda 

mötestider. När rektor gör det, kan förutsättningar skapas för möten och personalen kan 

tillvarata den tid som ges. Det blir en tidsbesparing för lärare när rektor anställer 

kringpersonal såsom lärarassistenter vilka kan avlasta och hjälpa lärarna med enkla men 

tidskrävande uppgifter, exempelvis kopiering. Detta medför enligt specialpedagogerna att 

rektors förmåga att organisera verksamheten blir mycket betydelsefull.  

 

Ytterligare ett sätt att skapa förutsättningar uppfattas vara när rektor organiserar morgon-, 

eftermiddag- och lovskola för ett ökat lärande för de elever som är i behov av mer tid. Det här 

uppfattas vara ett sätt att utöka verksamheten tidsmässigt. Även inom själva verksamheten 
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kan tid besparas enligt specialpedagogerna. Vid organiserande av vuxenstyrda rastaktiviteter 

samt duschvärdar finns uppfattningen att konflikter reduceras, vilket enligt 

specialpedagogerna möjliggör för mer lärande under lektionerna i jämförelse mot att arbeta 

med konfliktlösning under lektionstid. Förändringen inom ett system, raster, påverkar ett 

annat, lektioner (jfr Svedberg, 2007).   

 

Enligt specialpedagogerna styr således rektors ledarskap förutsättningarna för organiserandet 

av skolans ramverk, men även rektors förmåga att vara en ledare inom ramverket uppfattas 

vara av stor betydelse. I detta menar specialpedagogerna att det är viktigt att de har ett 

samarbete med rektor för att lyfta fram det specialpedagogiska perspektivet (jfr Persson, 

2013). Det finns en uppfattning om att när förutsättningar ges vid ett kollegialt lärande, med 

inriktning mot att öka personalens kompetens att undervisa alla elever genom 

specialpedagogiklyftet, och/eller för EHT-personal att arbeta tillsammans med personalen, 

kan den pedagogiska verksamheten tillgodose utåtagerande barns behov i högre utsträckning 

(jfr Stanbridge & Campell, 2016). Val av arbetssätt och omgivande faktorer i lärmiljön kan då 

fokuseras istället för elevens svårigheter, vilket överensstämmer med både ett systemteoretiskt 

perspektiv och ett specialpedagogiskt relationellt perspektiv (jfr Svedberg, 2007; Persson, 

2013).  

 

Specialpedagogerna uppfattar en känsla av maktlöshet hos lärare när relationen mellan lärare 

och föräldrar upplevs problematisk. De påvisar två sätt där det kan skapas förutsättningar för 

skolans personal att upprätthålla en fungerande relationer med föräldrar till utåtagerande barn. 

Dels när rektor är tydlig i sin ledarroll och tar svåra samtal med föräldrar om eventuella 

åtgärder som kan upplevas som orättvisa konsekvenser för utåtagerande beteende (jfr Phil et 

al, 2018) och dels när specialpedagogerna är delaktiga i samtalen. Förutom att rektor har 

samtal med föräldrar uppger specialpedagogerna att de är med på ”jobbiga” samtal där de kan 

vara ett stöd för lärarna när relationen med föräldrarna är ansträngd. 

 

Även lärares ledarskap i klassen är viktigt enligt specialpedagogerna. De utåtagerande barnen 

uppfattas ha stora behov av struktur och tydlighet men även respektfullt bemötande. Likväl 

har de övriga barnen i klassen/skolan behov av att känna att det är läraren som är ledaren de 

kan känna sig trygg med. Detta kan, enligt specialpedagogerna, upplevas som en komplex 

uppgift för lärarna. Nyckelfaktorer som lyfts i sammanhanget är lärarnas tilltro till elevens 

utveckling och lärande samt att eleven gör rätt om den kan (jfr Greene, 2011; Hejlskov Elvén, 



47 

 

2014; Simon, 2009). Specialpedagogerna uppger att de använder sig av handledning och 

samtal med lärare för att stödja dem i detta. 

 

8.1.2 Lärmiljö 

En skola för alla ställer krav på lärmiljöer som passar alla. I linje med skolans styrdokument 

(Lgr11) ska skolan organisera för att alla elever ska få rätt till lärande och utvecklas utifrån 

sina förutsättningar i en gemenskap (jfr Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2015). I 

denna intervjustudie med specialpedagoger visas olika sätt att organisera för det. Intressant är 

att både en organisation med studieverkstäder och särskild undervisningsgrupp samt en 

organisation av att alla elever ingår i en klass, uppfattas som framgångsrika och inkluderande 

av specialpedagogerna. Det är två skilda sätt att organisera verksamheten för att tillgodose 

behoven hos elever som visar utåtagerande beteende, men specialpedagogerna lyfter att 

eleverna ska känna att de ingår i ett sammanhang som själva nyckeln. En studieverkstad, dit 

elever går vissa lektioner eller merparten av dagen samt placering i särskild 

undervisningsgrupp uppfattas av en informant ge betydligt bättre förutsättningar för elevens 

lärande än att det utåtagerande barnet blir sittande i en ”skrubb” med en elevassistent. I det 

”lilla sammanhanget” kan eleven känna tillhörighet och känna att hen lyckas. Även ett mindre 

grupp kan ge en känsla av sammanhang. Den rumsliga inkluderingen i en klass behöver inte 

enligt informanten nödvändigtvis betyda att eleven känner tillhörighet. Det är elevens 

förutsättningar till handlande i förhållande till den omgivande miljön som möjliggör ett ökat 

lärande samt förutsättningar till en förändring i beteende (jfr Persson, 2013). En förändring i 

miljön möjliggör en förändring i beteende.  

 

Även organisationen där en utåtagerande elev ingår i en klass med flera vuxna, såsom 

exempelvis fler lärare, elevassistenter och/eller modersmålshandledare, kan möjliggöra en 

känsla av tillhörighet. Detta genom att lektioner organiseras så att det finns en gemensam start 

och slut, medan mellanskikten består av nivågrupperingar där elevernas olika behov kan 

tillgodoses.  Styrdokument (Lgr11) visar att skolan behöver utgå ifrån att det ska finnas lika 

och rättvis tillgång till utbildning för alla samt att målsättningen ska vara att barn och 

ungdomar ska få möjlighet att vara tillsammans och dra lärdom av varandras olikheter (jfr 

Persson, 2013). De olika synsätten på inkludering tillgodoser detta på olika organisatoriska 

sätt, men med samma ambition att eleverna ska få en känsla av att ingå i ett lärande 

sammanhang. 
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Specialpedagogerna i studien är överens om att tydliggörande pedagogik är en 

framgångsfaktor i arbetet med de utåtagerande barnen. Lärmiljön bör vara förutsägbar för att 

skapa trygghet. Eleverna ska veta vad som förväntas av dem och ges förutsättningar för att 

lyckas, men även lärarna behöver ges förutsättningar för att lyckas. Här kommer bl.a. 

specialpedagogernas handledande del av professionen in. I samtal kan lärarna tillsammans 

med specialpedagogen diskutera och reflektera över hur väl lärmiljön tillgodoser elevens 

behov (jfr Stanbridge & Campell, 2016). Observationer uppfattas vara en väg att gå för att 

synliggöra elevens behov av anpassningar i lärmiljön. Specialpedagog D och E uppfattar att 

observationerna har resulterat i en större förståelse för elevens lärande och ett ökat 

”anpassningstänk” hos lärarna (jfr Simon, 2009). På så sätt blir lärmiljön mer tillgänglig för 

eleverna.  

 

När synsättet att lärmiljön innefattar elevens hela skoldag, även aktiviteter mellan lektioner 

såsom raster på skolgården och omklädningsrum, uppfattar specialpedagogerna att antalet 

konflikter minskar och personalen kan förebygga situationer som annars kan bli svåra att 

hantera. Resultatet visar att specialpedagogerna ser pedagogiska kartläggningar och 

utredningar som en möjlighet att tillsammans med lärare få en helhetsbild av eleven 

skolsituation. Vid dessa tillfällen kan personalen sätta ord på vad det är som händer och sker, 

samt prata om vilka resultat som tidigare insatser har gett. Det ges även möjlighet att 

diskutera hur bemötandet sker och hur lärmiljön fungerar. Det här menar specialpedagogerna 

gör att personalen inte ”fastnar” lika lätt i problemformuleringar som inte leder någonstans. 

Även Stanbridge & Campells studie (2016) visar på vikten av att personalen tillsammans får 

reflektera över eleven och elevens behov samt hur det påverkar deras syn på barnet. 

Tillsammans med gemensam utvärdering av tidigare insatta åtgärder ger detta en möjlighet till 

en gemensam förståelse för eleven samt en helhetsbild av skolsituationen. I det ges en 

möjlighet att sätta in tidiga interventioner på ett mer framgångsrikt sätt. När lärarna lär känna 

eleven kan de undvika situationer eller bemötande som ”triggar igång” det utåtagerande 

beteendet.  

 

Specialpedagogerna menar att de genom handledning och samtal med lärare kan hjälpa till att 

synliggöra framgångsfaktorer som personalen kan bygga vidare på och samtidigt lyfta eleven 

när hen lyckas (jfr Forster; 2010; Simon, 2009; Thompson; 2011). Samtidigt uppfattar 

specialpedagogerna att det är en svårighet att samla alla berörda för att arbeta fram en 
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handlingsplan med gemensamt förhållningssätt, gemensamma strategier och anpassningar i 

lärmiljön. Skolverkets kollegiala fortbildningsmaterial ”Specialpedagogiklyftet” upplevs vara 

en möjlighet att ge förutsättningar att analysera och åtgärda brister i lärmiljön på de skolor där 

det använts.  

 

8.1.3 Förhållningssätt  

Specialpedagogerna menar att personalens förhållningssätt har stor betydelse vilket stöds av 

tidigare forskning (Aspelin, Jederlund & Anner, 2017; Forster, 2010; Greene, 2011; Hejlskov 

Elvén, 2014; Simon, 2009; Stanbridge & Campell, 2016). Resultatet visar att det finns flera 

framgångsfaktorer som påverkar personalens förhållningssätt. Rent konkret visas detta genom 

att personalen bjuder varandra på framgångsrika strategier, ser alla elever som ”våra” elever, 

har ett positivt förhållningssätt där fokus ligger på lösningar istället för problem, gör mer av 

det som fungerar samt ser föräldrarna som en tillgång och experter på sina barn. Med 

förhållningssättet att personalen tillsammans ”äger problemet” har de även makten att kunna 

påverka (Hejlskov Elvén, 2014).  

 

En strategi för inkludering upplevs vara att arbeta med gruppens kraft i form av att visa på att 

alla är olika och har olika saker att träna på samt hur man i detta kan hjälpas åt för att lyckas. 

Eleven ska känna tillhörighet, bli lyssnad på och få hjälp med strategier för att hantera olika 

sociala situationer (jfr Thompson, 2011). Detta stämmer väl överens med det systemteoretiska 

perspektivet där gruppen ses som ett system där interaktionen mellan dess medlemmar 

uppstår i samspelet med varandra och fokus läggs på val av arbetssätt och omgivande faktorer 

(Svedberg, 2007).  

 

Vidare visar resultatet i studien att förhållningssättet att ”barn gör rätt om de kan” (Greene, 

2011) gör det lättare för personal att skapa relation och samarbeta med barnet. När personal är 

tydliga med vad som förväntas och i möjligaste mån undviker tillrättavisa felaktigt beteende 

samt lyfter eleven när den lyckas, upplevs det ge ett positivt resultat på utåtagerande beteende 

(jfr Forster, 2010; Simon & Jederlund, 2017). Samtliga specialpedagoger uppger att de strävar 

mot att lägga fokus på lärmiljön och arbetssätt och på så sätt sprida det specialpedagogiska 

perspektivet istället för att lägga fokus på individen och fastna i skuldbeläggande. Detta ligger 

i linje med det relationella perspektivet där specialpedagogiken blir en angelägenhet för alla 

på skolan där undervisningen och lärmiljöerna är centrala i motsats till det kategoriska 



50 

 

perspektivet där fokus ligger i att hjälpa eleven att kompensera för sina svårigheter (Persson, 

2013). En specialpedagog uttrycker att ”man får brottas” med kategoriska perspektivet då 

lärare inte har verktyg att hantera det utåtagerande barnet här och nu, och vill att barnet får sin 

undervisning någon annanstans tills de lärt sig färdigheter som behövs för att ingå i 

klassmiljön. Det uttrycks en förståelse i detta då specialpedagogen ser lärarens komplexa 

arbetssituation. Även Persson (2013)  påpekar att skolan bör låta de två perspektiven löpa 

parallellt under en övergångsperiod. Den kortsiktiga lösningen kan behövas samtidigt som ett 

långsiktigt förändringsarbete pågår. 

 

8.1.4 Relation 

Lärares uppdrag uppfattas av specialpedagogerna som komplext och utmanande vilket 

överensstämmer med både nationell och internationell forskning som visar att många lärare 

känner sig utmanade i att undervisa elever som visar ett normbrytande beteende (jfr EU 

kommissionen, 2009;  Lindqvist m.fl., 2011). Mängden uppgifter gör så att tiden inte alltid 

räcker till för att bygga den nödvändiga relationen med elever. Specialpedagogerna i studien 

menar att relationen med barn som visar utåtagerande beteende är extra viktig. Relationen ses 

som en förutsättning och ett investeringskapital för att lyckas i arbetet med barnet (jfr Juul & 

Jensen, 2003; Aspelin, Jederlund & Anner, 2017; Karlberg, 2011)).  Detta gäller för alla som 

arbetar runt barnet. Specialpedagogerna uttrycker att en vanligt förekommande åtgärd är att 

sätta in en elevassistent som följer eleven under skoldagen. I de fall där elevassistenten får en 

förståelse för barnet och lyckas bygga en relation kan det utåtagerande beteendet minska men 

framförallt ses undervisande lärare som en huvudperson i relationen med barnet enligt flera 

specialpedagoger. I och med att läraren hjälper och bedömer eleven i dess lärande så kan en 

trygg relation, där eleven känner sig viktig och sedd vara en avgörande faktor för att eleven 

ska lyckas i skolan (jfr Forster 2010; Simon; 2009; Stanbridge & Campell, 2016). Special-

pedagogerna anser att ett önskat resultat i arbetet med de utåtagerande barnen är både ett 

minskat utåtagerande beteende och ett ökat lärande. De uppger att de i sin handledande roll 

kan ge förutsättningar i arbetet med relationer dels genom att vara samtalspartner/”bollplank” 

eller arbeta direkt med eleven med samtal och framtagande av strategier för ilskekontroll och 

dels genom att avlasta lärare och arbeta med klassen så att eleven och läraren får mer tid för 

relationsbyggande. 
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8.1.5 Bemötande 

Specialpedagogerna uppger att en metod som används frekvent ute på skolorna är lågaffektivt 

bemötande. Metoden anses kunna lugna ner affektsituationer och ge färre utbrott hos 

utåtagerande elever. Detta överensstämmer med Hejlskov Elvén (2014) uppfattning om att 

lågaffektivt bemötande hjälper eleven att lugna ner sig och få tillbaka sin självkontroll. 

Samtidigt upplevs det som en svårighet när lärare ”backar för långt” och tappar ledarrollen 

och eleven blir den som bestämmer, vilket kan ge eleven en maktfördel som inte alls gynnar 

dem (jfr Dodge, 2011). Ytterligare en svårighet uppstår när en situation går för långt in i kaos 

och personalen måste gå in och bryta och sätta stopp för ett beteende. Denna uppfattning delas 

av pedagogerna i studien som Broberg & Hedberg (2015) genomförde. 

 

8.1.6 Slutsats 

Hur uppfattar då specialpedagogerna i studien arbetet med utåtagerande barn? Resultatet i 

studien visar att specialpedagogerna arbetar med att skapa förutsättningar för att bemöta de 

utåtagerande barnens behov på både organisation-, grupp- och individnivå. Detta sker både 

direkt med enskild elev eller i grupp tillsammans med undervisande personal eller indirekt 

genom handledning till lärare eller med skolutveckling tillsammans med ledning och all 

personal. Beteendeproblem ses av specialpedagogerna i studien som ett misslyckande att 

finna ett fungerande samspel mellan miljö och individ (jfr Nordahl et al, 2007). 

Beskrivningarna av de utåtagerande barnen är ”elever i svårigheter” där den omgivande 

miljön och hur personalen lyckas med relationsskapande framhävs. 

  

Vilken är då enligt specialpedagogerna den ”rätta” vägen att gå? Ska fokus i första hand ligga 

i att arbeta med lärande eller med beteende? Vad är hönan och vad är ägget? Eller är det så att 

hönan och ägget finns tillsammans i symbios? Studiens teoretiska perspektiv förordar att så är 

fallet. Det utvecklingsekologiska perspektivet visar att samspelet mellan individen och 

omgivningen samt förutsättningar för lärande, har betydelse för hur barn uppför sig. Detta 

synsätt delas av specialpedagogerna i studien. Utifrån studiens resultat kan förutsättningar 

skapas genom en organisatorisk förändring av åtgärder med särskild undervisningsgrupp, 

studieverkstad, mindre klasser med mer personal eller ett utökat samarbete med föräldrar och 

andra samhällsinstanser såsom socialtjänst. Samspelet mellan individen och omgivningen kan 

ske genom inkludering som se ut på olika sätt enligt specialpedagogerna, men utgångspunkten 

är att eleven ska känna att de ingår i ett sammanhang där de kan lära sig tillsammans med 
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andra elever. En förändring i samspelet kan även vara när personalen i skolan arbetar med att 

använda sig av gruppens kraft för att lyfta olikheter och hur barnen kan hjälpa och stötta 

varandra.  

 

Val av arbetssätt och anpassningar i lärmiljön skapar enligt specialpedagogerna 

förutsättningar för både ett minskat utåtagerande beteende och ökat lärande för utåtagerande 

barn. För att dessa förutsättningar ska generera ett önskat resultat ses personalens möjligheter 

till att mötas och få tid till gemensamma diskussioner som avgörande. Specialpedagogerna 

anser skrivande av kartläggningar tillsammans med all personal runt barn med utåtagerande 

beteende möjliggör en helhetsbild av barnets skolsituation. Det är i kartläggningen behovet av 

anpassningar, barnets styrkor och ”triggers”, fungerande strategier och bemötande synliggörs 

för alla. Resultatet av en kartläggning kan enligt specialpedagogerna påvisa att personalens 

förhållningssätt och bemötande samt förståelse för barnets behov kan skapa en positiv 

förändring i lärandet. Slutsatsen jag gör är att det finns förutsättningar i arbetet med 

utåtagerande barn i undersökta skolor och att specialpedagogerna är mycket involverade i det 

arbetet på olika nivåer, men att det också uppfattas som ett arbete som tar mycket kraft och tid 

från personalen i skolan. 

 

Värt att nämna är att även om ”arga barn” inte är ett förankrat begrepp inom forskningen kan 

det vara relevant att lyfta det i diskussioner kring utåtagerande barn på grund av att det är ett 

uttryck som används i skolsammanhang kopplat till utåtagerande barn. Senast jag stötte på 

begreppet ”arga barn” var under uppstarten ht-18, när skolchefen i en kommun öppnade sitt 

anförande inför ett par tusen lärare med en berättelse om en elev som var arg, arg på skolan, 

arg på fröken, arg på kompisarna som inte förstod. Skolchefen uttryckte en önskan om att 

skolan behövde bli bättre på hjälpa och bemöta elever så de inte blir missförstådda och arga. 

När det uttrycks att ett barn är argt är det en känsla vi ser ett beteende av, d.v.s. känslan visar 

sig i ett beteende. Det är väl värt att komma ihåg att alla vi människor har en mängd känslor 

och ilska är en av dem. Aggressivt beteende och ilska kan upplevas obehagligt av 

omgivningen och i skolsammanhang uttrycks att barns utåtagerande beteende särskilt utmanar 

lärare och kanske är det en orsak till att det talas om ”arga barn”. Om man talar om ”arga 

barn” med utgångspunkten att de visar personal i skolan att de befinner sig i en situation där 

de inte får sina behov bemötta eller känner sig trygga, blir känslan de visar en signal till 

personalen att starta en kartläggning av elevens skolsituation. Utifrån Greenes (2011) devis 

”Barn gör rätt om de kan” visar de att de ännu inte har förmågan eller färdigheten att göra rätt 
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i den kontext de befinner sig i just då. Med detta i åtanke menar jag att begreppet ”arga barn” 

kan vara relevant att lyfta även i akademiska sammanhang. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Jag upplevde kvalitativ semistrukturerad intervju som en relevant metod för att få fram 

studiens data. Intervjuerna upplevdes som mycket givande. Det fanns möjlighet att få ut 

mycket data i samtalen med specialpedagogerna. Detta i sig genererade en stor mängd 

transkriberad data, sammanlagt 162 sidor, vilket i sig gjorde att bearbetningen och analysen 

av tog mycket tid. Om jag skulle gjort om intervjuerna och transkriptionen skulle jag inte ha 

transkriberat hela intervjuerna utan bara den delen som var relevant för studien. Det finns en 

risk att viktig information bortses men om man lyssnar igenom intervjuerna noggrant innan så 

bör man kunna göra en rimlig bedömning på vad som ska vara med och inte. Vid första 

intervjutillfället deltog två specialpedagoger. Skillnaden blev att intervjun fick mer form av en 

gemensam diskussion kring intervjufrågorna, vilket i sig genererade en större mängd 

transkriberad data. 

 

Initialt fanns ambitionen att använda fenomenografisk forskningsansats, vilken handlar om att 

människors sagda uppfattningar kan ses beskriva världen. Ansatsen provades i det initiala 

analysarbetet men bedömdes dock inte som en fungerande forskningsansats då den upplevdes 

som svårfångad i analysen av empirin. Istället valdes tematisk analys som analysmetod med 

inspiration av ett fenomenografiskt synsätt såtillvida att det eftersöktes skillnader och likheter 

i specialpedagogernas utsagor vilket exempelvis visades genom skild syn på vad begreppet 

inkludering kan innebära. Tematisk analys bedöms av Braun & Clark (2006) vara en bra 

analysmetod för ovana forskare att använda sig av och den åsikten delar jag. Det går att tänka 

och analysera på många olika sätt och både teman och huvudteman ändrade rubriker vid ett 

flertal tillfällen. Denna process var mycket tidskrävande samt utmanande och jag uppfattade 

att analysen antingen blev för komplex eller för detaljerad. Enligt Bryman (2011) är 

utmaningen vid kvalitativa studier att inte samla in en stor del innehållsrik data utan att välja 

bort data för att hitta kärnan i ens argumentation. Det är viktigt att fokusera på 

forskningsfrågorna eller problemformuleringen och använda dessa som utgångspunkt för 

presentation av resultatet. Huvudteman i analysen fastställdes efter en återkoppling till syftet 

med studien, att öka kunskapen om hur specialpedagoger verksamma i år ett till sex uppfattar 

skolornas arbete med utåtagerande barn. Fastän ambitionen fanns att inte låta 
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forskningsfrågorna vara styrande blev framtagna huvudteman kopplade till teman i 

intervjufrågor samt forskningsfrågorna. Om jag gjort om studien skulle jag inte lagt samma 

vikt vid att inte styras av intervjufrågorna i analysen då detta upplevdes som en mycket 

tidskrävande omväg. Samtidigt behöver ett sådant tillvägagångssätt en medvetenhet om att 

man i detta kan bli styrd av forskningsfrågorna i analysen vilket kan innebära att man missar 

att låta empirin stå i första rummet, dvs. man söker svar på forskningsfrågorna istället för att 

analysera vad som framkommit i empirin. 

 

Enligt Bryman (2011) innebär begreppet validitet huruvida en studie mäter det den är avsedd 

att mäta och reliabilitet om resultatet skulle bli detsamma om undersökningen genomförs på 

nytt. Dessa båda begrepp är förknippade med kvantitativ forskning. Inom kvalitativ forskning 

menar Byman (2011) att forskare kan använda sig av studiens trovärdighet. Enligt Fejes & 

Thornberg (2015) handlar trovärdighet och tillförlitlighet om hur systematisk och noggrann 

forskaren varit under forskningsprocessen. Det handlar även om hur väl resultatet besvarar 

forskningsfrågan och relevansen i valda teoretiska begrepp och perspektiv samt hur syfte och 

frågeställningar besvarats och diskuterats. Om studien ska påvisa giltighet (validitet) så menar 

Kvale & Brinkmann (2009) att resultaten för studien är giltiga och att metoden som använts 

för att mäta är tillförlitlig. Metoden är vägen mot målet. 

 

Då syftet med studien var att öka kunskapen om hur specialpedagoger verksamma i 

grundskolans år 1 till 6 uppfattar skolornas arbete med utåtagerande barn, användes kvalitativ 

intervju som metod. För att få tillgång till specialpedagogernas uppfattningar användes 

semistrukturerad intervju. Jag upplever att valet av metod varit relevant då det har framträtt 

likheter, skillnader och mönster i specialpedagogernas svar på intervjufrågorna. Gällande 

genomförande av intervjuerna så upplevde jag att ramarna dvs. plats för intervju, 

inspelningsfunktion och intervjun som sådan fungerade bra. Vid två intervjuer blev vi 

avbrutna av att det kom personal eller elev och knackade på dörren till rummet vi satt i. Det 

skulle kunnat vara ett störande moment men jag upplevde inte att det var svårt för 

intervjupersonen att hitta tillbaka till ”tråden” i intervjun och avbrottet blev även ett exempel 

på hur den dagliga arbetssituationen för specialpedagogen kunde vara vilket uppfattades 

tillföra mer till empirin. Flexibiliteten i semistrukturerad intervju upplevdes också skapa 

förutsättning att intervjupersonerna kunde svara utifrån hur de tolkade frågorna. I efterhand 

vid genomgång av det transkriberade materialet ser jag att jag kunnat ställa ytterligare 

följdfrågor för att fördjupa svaren. Att bli en framgångsrik intervjuare kräver betydligt mer än 
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min ringa erfarenhet. Då jag redan idag har yrkesrollen specialpedagog kan följdfrågorna i 

intervjuerna ha färgats av min erfarenhet och förkunskap inom forskningsområdet. Fördelen 

med det kan vara att svaren kan ha varit på en djupare nivå, dvs. mer detaljrika, medan 

nackdelen kan vara att jag trots ambitionen att vara neutral kan ha påverkat 

specialpedagogerna med min förkunskap exempelvis genom att viss kunskap tagits förgiven 

och då utelämnats i intervjusituationen.  

 

Inför urvalsprocessen förväntade jag mig att det skulle vara svårare att finna villiga 

informanter. Jag hade en föreställning om att de flesta specialpedagogerna skulle tacka nej på 

grund av tidsbrist. . På grund av detta hade jag initialt lagt in mer tid i min tidsplan för 

sökande av informanter som jag istället kunde ägna åt att genomföra intervjuerna samt 

påbörja transkriberingen. Jag kontaktade 10 skolor och fick positiva svar från 5 av dem. Jag 

hade som ambition att intervjua 5 till 7 specialpedagoger och då det i slutänden visade sig bli 

sammanlagt 6 specialpedagoger och empirin bestod av 162 sidor transkriberad data bedömde 

jag att det räckte med det urvalet. 

 

Val av tidigare forskning och teoretiska perspektiv valdes med hänsyn till studiens syfte. I 

studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010). 

Datainsamlingsmetod och analysmetoden har beskrivits och redovisats vilket ger en 

transparens i hur resultatet analyserats fram. Detta ökar förutsättningarna för att uppnå 

trovärdiga och tillförlitliga resultat enligt Fejes & Thornberg (2015). 

Resultatet i studien är inte generaliserbara såtillvida att det endast är sex specialpedagogers 

uppfattningar som presenteras. Däremot kan studien, utifrån syftet, öka kunskapen om hur 

specialpedagoger verksamma i år 1till 6 uppfattar skolornas arbete med utåtagerande barn, 

vilket kan bidra till med kunskaper som kan vara positiva för både elever och personal. 

  

8.3 Studiens relevans 

Tidigare studier (EU kommissionen, 2009; Lindqvist m.fl., 2011) bekräftar att många lärare 

känner sig utmanade i att undervisa elever som bryter det förväntade beteende, vilket 

överensstämmer med min uppfattning av att det finns en upplevd svårighet i att bemöta 

utåtagerande barn. Då det enligt examensordningen för specialpedagoger (SFS 2011:186) står 

att dessa ska arbeta för att undanröja hinder i lärmiljöer och leda utvecklingen i det 

pedagogiska arbetet för att möta alla barns behov, är resultatet i studien ett bidrag till att ge 
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ökad kunskap i hur detta arbete uppfattas och genomförs på grundskolor år 1 till 6. Studien är 

yrkesrelevant för specialpedagoger såtillvida att den kan ge ökad kunskap om hur 

specialpedagoger uppfattar skolornas arbete med utåtagerande barn. 

 

8.4 Vidare forskning 

I framtida studier skulle det vara intressant att undersöka hur specialpedagoger på skolor som 

har kollegial fortbildning genom Specialpedagogiklyftet uppfattar arbetet med utåtagerande 

barn. Har de, liksom specialpedagogerna i denna studie, en positiv syn på hur personalen har 

ökat sina metoder och strategier i sitt bemötande av utåtagerande barn? Det skulle även vara 

intressant att undersöka personalens uppfattning av detsamma. Finns uppfattningen av att 

Specialpedagogiklyftet kan bidra som kompetensutbildning för lärare att undervisa elever som 

utmanar i sitt lärande och sociala samspel? 
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Bilaga 1 

 
 

 

Förfrågan om att delta i en studie om skolornas arbete med 

utåtagerande/”arga barn”.  
 

Jag skickar detta missivbrev till Dig enligt överenskommelse från vår mailkontakt tidigare. Jag 

tackar redan på förhand för att du överväger att träffa mig och delge dina erfarenheter. 

 

Syftet med studien är att undersöka om Du som specialpedagog verksam i år 1 till 6 har 

erfarenhet av att träffa utåtagerande barn, och i så fall vilka erfarenheter och uppfattningar Du har 

kring skolans arbete med utåtagerande barn. 

 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till specialpedagog 

vid Linköpings universitet. Studien kommer att genomföras med intervjuer under vårterminen 

2018. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av skolans arbete med utåtagerande 

barn. Intervjun beräknas ta ca 30 till 60 minuter. Det är en fördel om intervjun sker i ostörd miljö, 

på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras på ett säkert 

sätt så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att 

ske så att ingen individ, skola eller ort kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form 

av ett skriftligt examensarbete och en muntlig presentation till andra studerande. Inspelningarna 

och den utskrivna texten kommer att avidentifieras. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet om så önskas.  

 

Deltagandet är helt frivilligt. Du kan också avbryta din medverkan utan närmare motivering.  

 

Jag frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Besked om Du vill delta i studien kan skickas 

som svar på detta mail.  

 

Ansvariga för studien är jag Charlotte Edebrant, specialpedagogstuderande, och min handledare 

Ann-Marie Markström, biträdande professor. 

 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Charlotte Edebrant  Ann-Marie Markström 

Specialpedagogstuderande  Biträdande professor 

c.edebrant@gmail.com  ann-marie.markstrom@liu.se 

0706-310508   013-282041 
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Bilaga 2 

Intervjuguide – Barn som utmanar oss med sin ilska - Vad gör vi och vilka 

resultat får vi? 

Allmänt om studiens syfte och forskningsetiska aspekter. 

Allmänt om specialpedagogens roll/arbete på skolan. 

- Fråga om utbildning (grund – specialpedagogisk) år av erfarenhet samt verksamheter. 

- Kan du beskriva dina arbetsuppgifter på skolan? 

- Hur ser du på förutsättningarna för specialpedagogiskt arbete på organisation, grupp och 

individnivå på din skola? 

- Hur ser du på din roll som specialpedagog på skolan? 

Begreppet – vad används och hur (ex. utåtagerande, explosiva, 

beteendeproblematik, arga barn?) 

- Vilka begrepp kopplar du ihop med barn som utmanar oss med sin ilska?  

-  Vad använder ni er av för begrepp på er skola? Är ni överens om begreppet? Finns det 

skilda uppfattningar? 

- Vad skulle du lägga in i begreppet xxx? (begreppet de använder sig av på skolan) 

- Har du erfarenhet av att arbeta med dessa barn? Isf på vilket sätt? 

-  Hur upplevde/upplever du som (special)pedagog det arbetet? 

- Vilka hinder och möjligheter upplever du som specialpedagog att det finns i arbetet med 

xxx (begreppet de använder sig av på skolan)? Finns det skilda uppfattningar? 

Strategier och metoder 

- Hur resonerar du kring bemötande av de här barnen? 

- Vad baserar du dina strategier på gällande bemötande av xxx utåtagerande barn? 

- Vad anser du vara professionellt bemötande av xxx? Ge några exempel. 

- Vilka hinder och möjligheter ser du för ett professionellt bemötande av xxx? 

- Vilka olika metoder använder ni er av i verksamheten? Organisation-, grupp-, 

individnivå? Finns det skilda uppfattningar kring användandet av metoder? 

- Hur kommer det sig att ni valt just dessa metoder? 

Resultat 

- Vad är din upplevelse av resultatet med skolans interventioner i arbetet med xxx? 

(organisation, grupp, individnivå) 

- Vilka metoder/strategier upplevs som framgångsrika/inte framgångsrika? Hur kommer 

det sig tror du? 

- Vad anser du avgör om en metod är framgångsrik eller inte? 

- Finns det något du skulle vilja tillägga som vi inte tagit upp? 


