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Kapitel 1: Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
 
När jag varit på praktik har jag ofta fäst mig vid de barn som inte alltid gör som de ska och 
inte sällan ställer till det för sig eller hamnar i problem i skolan. Barnen som inte beter sig 
som alla andra. Många gånger undrar man hur man ska bemöta dem så att de kan tillgodogöra 
sig skolans ändamål på samma sätt som alla andra barn. Hur klarar man som lärare att hantera 
sådana elever som behöver så mycket uppmärksamhet och vuxenkontakt när man har 29 
andra elever i klassrummet som har samma rätt till undervisning och tid av läraren?  

 
Snart är jag färdig lärare och inser att jag har ingen aning om hur man egentligen borde 
handskas med dessa elever. Det känns som om jag började lärarutbildningen igår och jag 
känner mig väldigt oförberedd på de här situationerna. Även att man har ämneskunskaper för 
att undervisa och ett examinationsbevis, betyder det ju inte att man kan handskas med de här 
barnen. Läraryrket handlar inte bara om att förmedla ett ämne, det handlar även om att 
förmedla ämnet på olika sätt så att varje individ kan tillgodogöra sig kunskapen på det sätt 
som den lär sig bäst. Det handlar om att kunna se varje människa och dess behov. Att bemöta 
varje elev på ett sådant sätt att de kan växa positivt. 

 
Ibland när jag har svårt för vissa elever tänker jag mig människan som en låda med förmågan 
till relation, förståelse m.m. inlåst i lådan. Vissa lås är lättare att öppna, det är lätt att förstå 
och bygga upp en relation med en sådan människa. Vissa lås kan vara väldigt svåra att få upp 
och man får pröva många nycklar innan man lyckas. Detta hjälper mig att ha tålamod med 
dessa elever.  
 
När man jobbar som lärare har man många olika elever. För att man ska kunna jobba efter 
skolans mål och krav krävs att man lyckas öppna låsen för att det ska fungera. 
Lärarutbildningen innefattar tyvärr ingen låssmedskurs och jag är ganska oförberedd på den 
här problematiken. Jag söker därför olika variationer på de nycklar som kan finnas. 
 
Det är svårt att hitta begrepp på dessa barn, hur benämner man dem så att alla ska förstå vilka 
barn man menar? Det finns många mer eller mindre vedertagna begrepp på dem och dessa kan 
tolkas på olika sätt beroende på vad man som läsare har för inställning, kunskap och 
erfarenhet. Det första begrepp som kom i mitt huvud var ”strulungar” vilket man inte kan 
använda sig av i ett skrivet arbete. Dessutom skyller man problemet på eleven, vilket kanske 
inte alltid är fallet. Nästa begrepp var problembarn, vilket jag använt mig av i intervjuerna. 
Detta begrepp kan tolkas på många sätt och det finns de som anser att det inte finns 
problembarn. Jag har använt mig mest av detta uttryck för att det för mig har legat närmast 
min identifiering av dessa elever. Dessutom har jag sett det användas i ”Barn med behov av 
särskilt stöd” av Sverre Asmervik och Terje Ogden. Avvikande är ytterligare ett begrepp som 
skulle kunna exemplifiera barnen, men även detta har en underklang av att det är eleven som 
avviker från det ”rätta”. Även beteendeproblem skulle kunna vara ett ord som identifierar de 
här eleverna, men inte heller det är bra eftersom man då ser elevens beteende som ”fel” / 
problematiskt. Anpassningssvårigheter kanske man kan använda sig av, men är det eleven 
eller skolan som ska anpassa sig? Jag har dock använt mig av de flesta av de här begreppen 
och har i min litteraturdel försökt att ringa in de barn som jag syftar till.  
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Var än problemet ligger, om det ligger i skolans struktur, samhället, läraren, eleven eller 
diagnostiserade problem som läs- och skrivsvårigheter, så uppstår det problem i klassrummet. 
Dessa problem måste man som lärare handskas med vare sig man jobbat i många år eller om 
man är nyutbildad, vare sig man är klasslärare eller ämneslärare, vare sig man jobbar med 
lägre åldrar eller högre. ”Strulungar” – de här eleverna blir det ofta strul med i skolan. 
Problembarn – problem uppstår ofta när man har en elev av det här slaget i sin klass, men är 
det skolan som skapar problem för eleven eller eleven som skapar problem för skolan? 
Avvikande – visst kan en elev ha ett avvikande beteende men ändå passa i skolan utan några 
problem. Är skolan för snäv med sin gränssättning av normer? Beteendeproblem – skapar 
skolan ett problematiskt beteende hos eleven eller har eleven ett beteende som ställer till det 
för skolan? Anpassningssvårigheter – vem har svårt att anpassa sig? Skolan till olika elever 
eller elever till skolans struktur? Jag vill inte ta ställning till om hönan eller ägget kom först, 
för som lärare kommer de här eleverna att komma, vare sig det är skolan eller eleven det är 
”fel” på. Visst ska man jobba med långsiktiga förändringar så att alla elever får ha sin plats i 
skolan men vad gör man här och nu?  
 
Mitt fokus i arbetet har varit att se det från ett lärarperspektiv och hur tre lärare med olika lång 
erfarenhet av yrket jobbar med dessa elever. Jag har också försökt ta reda på vad de anser ett 
”problembarn” vara, hur de ser dem, och vari problemet kan ligga.  
 
Viktigt att veta är att jag inte anser att det är ”problembarnet” det är fel på utan önskar att 
under min yrkesverksamma tid hitta metoder att jobba med dessa elever så att elevens 
personlighet ska fungera med min undervisning. Jag vill inte att ett ”problembarn” ska vara ett 
problem för mig, att ett avvikande barn ska inte behöva vara avvikande i min klass. Jag vill att 
alla elever ska få känna att de är olika och att det är tillåtet att vara annorlunda. 
 
 
 
1.2 Syfte och Problemformulering 
 
 
Syfte: 
Mitt syfte med detta arbete är att visa vad några lärare har för syn på ”normala problembarn” 
samt på vilket sätt lärarna väljer att bemöta dessa elever. 
 
 
Problemformulering: 
Hur definierar yrkesverksamma lärare termen ”problembarn”. 
Vad kan lärare göra om de får en elev i sin klass som de ej ”klarar av”?  
Vilka alternativa åtgärder kan finnas för en elev som inte klarar av skolans struktur? 
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Kapitel 2: Litteratur 
 
 
För att kunna säga att någon är ett problembarn måste det sättas i en situation där det av någon 
anledning uppstår problem kring barnet. Jag har satt barnet i samband med grupper och 
undervisningen eftersom det är där ett barn spenderar stora delar av sin uppväxt och det är där 
jag som lärare kan handla eftersom det är min arbetssituation. 
 
Jag har i min litteraturdel valt att försöka reda ut begrepp som förekommer i mitt arbete som 
kan skapa tvetydighet. Ord som struktur, vad menas med det? Vad syftar jag på när jag 
pratar om roller och vilka elever är avvikande/problembarn? Detta är begrepp som även 
återkommer senare i arbetet både i resultat och diskussionsdelen. Jag anser dem vara av stor 
vikt för att arbetet inte ska misstolkas 
 
 
 
2.1 Struktur 
 
 
Bonniers lexikon definierar ordet struktur som ”ett system av enheter och dessas inbördes 
förhållanden, (inre) uppbyggnad”. Det är alltså ett samband av de komponenter som 
sammanhanget innefattar. Vilket sammanhang, vilka omgivningar eller vilken situation man 
än kommer i så finns det alltid någon slags struktur eller ordning. (Ibland kan den vara väl 
dold men den finns i botten.) Kommer man in i ett rum så har alla saker sin plats, även om de 
inte alltid ligger på sitt rätta ställe så har de ändå en plats där de hör hemma. Strukturen kan 
gälla det konkreta som var saker ska vara och i vilken ordning eller det abstrakta, alltså hur 
personer ska bete sig och vad de ska göra. I sitt rum har man en viss struktur medan grannen 
har en annan struktur i sitt rum. På jobbet har man en viss struktur medan det är en annan 
struktur hemma i familjen. Man har olika regler och normer för att det inte ska bli kaos. I 
skolan finns det en viss struktur, byter eleven skola hamnar den i en annan struktur. Strukturer 
kan även skilja sig mellan olika lärare beroende på deras personlighet och sätt att arbeta.  
 
Om man ser till strukturen gällande personer så har man en viss struktur inom sig själv, en 
struktur som strukturerar upp ens tankar, som sorterar kunskap och känslor. Dock är man 
nästan alltid i sammanhang där det förekommer andra människor och där finns en annan slags 
struktur. Man hamnar i olika grupper som man tillbringar längre eller kortare tid med. I en 
hiss är man i en grupp under en väldigt kort tid (om man inte åker själv d.v.s.) i andra grupper 
stannar man längre, som i klassen till exempel. Men i båda dessa finns det vissa strukturella 
komponenter som man måste ta hänsyn till. T.ex. i hissen står man normalt inte på händer, 
medan man i en gymnastikgrupp ska stå på händer. 
 
 
 
2.1.1 Gruppstruktur 
 
 
En elev ingår alltid i en grupp – klassen, det är i dessa sammanhang som problemen jag söker 
svar på alltid uppkommer, därför har jag valt att ta reda på lite mer om vad gruppstruktur är 
och hur olika faktorer påverkar arbetet i gruppen.  
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Nilsson (1993) skriver i sin bok ”Individ och grupp” om gruppstruktur, han menar att en 
grupp är uppbyggd av olika enheter. Dessa enheter är de som styr gruppens struktur. Eftersom 
skolan är en sammansättning av en mängd olika grupper har jag applicerat dessa enheter i ett 
skolperspektiv. (Nedanstående uppställning är min egen och kommentarerna är mina egna, 
Nilsson använder sig av begreppen i en löpande text.) 
 
yttre ramar – skolmiljön, lagar och de resurser som skolan har 
mål – läroplaner och kursplaner som styr skolans syfte och innehåll. 
normer – betyder enligt Norstedts nya svenska ordbok; allmänt godtagen regel för handlande 
eller tänkande. Den skiljer sig ofta mellan olika skolor beroende på samhället i vilket skolan 
befinner sig i. 
roller – aktörer som finns i skolan. 
relationer – relationer som finns mellan de aktörer som är i skolan. 
ledarskap – ledarskap står rektor, ledning och lärare för men även de informella ledare som 
finns bland eleverna. 
makt – hur makt är fördelat skiljer sig från skola till skola. 
inflytande – som de aktörerna har som finns i skolan och samhället. 

(Nilsson, 93, s.14) 
 
 
Utöver gruppstruktur använder Nilsson ordet grupprocess som han definierar med vad som 
sker i gruppen. Gruppstrukturen och grupprocessen skapar en ”gruppkultur” dvs. det typiska 
sättet gruppen är och handlar på. (a.a., s. 15) Jag kommer att återkomma till dessa enheter 
under rubriken avvikande. Där kommer jag att sätta dem i samband med ”problembarnen” 
och på vilka sätt de kan vara avvikande från skolans struktur. 
 
 
 
2.1.2 Undervisningsstruktur 
 
 
Problem och konflikter med elever kan uppstå överallt i skolan. Men det är i klassrummet och 
i undervisningen som det verkligen berör och påverkar lärarrollen. De enheter som Nilsson 
hänvisar till gäller grupper i allmänhet, inte skolan specifikt, därför har jag även valt att ta upp 
de enheter som enligt Anne-Marie Kveli (1994) är grunden till undervisningens struktur. Hon 
tar i sin bok ”Att vara lärare” upp olika gemensamma element som man bör ta hänsyn till i sin 
undervisning. Detta är viktigt att tänka på både som lärare men även som elev. Där hänvisar 
hon till Bjarne Bjorndal och Sigmund Liebergs didaktiska relationsmodell som representerar 
de områden som påverkar och är en del av undervisningen. (se fig. 1)  
 
Modellen är utformad som en cirkel för att påvisa att beståndsdelarna påverkar varandra lika 
mycket. Om något förändras inom någon kategori får det konsekvenser för alla de andra 
delarna och för helheten. Om en elev har svårt att hantera och acceptera någon av dessa 
enheter eller om läraren är dålig på att konkretisera dem kan konflikter uppstå och detta 
påverkar även de andra enheterna. Därför skall man inte se på delarna i en hierarkisk ordning. 
Jag har försökt reda ut vad begreppen innebär för att göra en tydligare bild av vad dessa 
enheter faktiskt betyder för läraren, eleven och undervisningen. 
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Elev- och lärarförutsättningar 
 
         Mål                                           Innehåll 
 
 

 
                              Ramfaktorer                                           Utvärdering 

 
 
 

Inlärningsaktiviteter 
 

Fig. 1 Didaktisk relationsmodell 
(Fig. 1 är hämtad från Kveli, 94, s.79) 

 
Ramfaktorer är de ramar som undervisningen skall hålla sig inom. Som lärare är man 
skyldig att rätta sig efter olika formella ramar i form av läroplan, skollagar, skolstruktur, 
ekonomi och miljö som skolan finns inom. Kveli nämner även ramar av mer informell 
karaktär som även de påverkar skolsituationen. Dessa kan vara förväntningar och värderingar 
på vad undervisningen skall innehålla. (a.a., s.81) Den här rubriken är alltså de yttre ramarna i 
Nilssons gruppstruktur, men med inriktning på skolan och undervisningen. 

 
Elev- och lärarförutsättningar är de förutsättningar som lärare och elever har med sig in i 
skolsituationen. Dessa påverkar elevens beteende och handlande i skolan. Det handlar om de 
kunskapsmässiga och pedagogiska kvalifikationerna, personliga egenskaper, kulturell 
bakgrund, intressen, attityder och värderingar. Här faller alla Nilssons punkter in om vad 
eleven/läraren har för förutsättningar. Hur de har lärt sig att eller vill förhålla sig till givna 
ramar och mål. Vilka normer de har med sig sedan tidigare. Vilka roller man har som lärare 
och elev och vilka respektive vill inta. Hur handlandet ser ut i olika relationer. Hur de ser på 
ledarskap och makt – är man van vid att ta kommandot / att någon annan tar kommandot? 
Vilket inflytande de berörda i skolan har över varandra. 

 
Målbegreppet handlar om de mål som finns för skolan och undervisningen, vad läro- och 
kursplanerna säger och skolans lokala arbetsplaner och handlingsplaner. Det finns också mål 
på ett mer personligt plan så som varje elevs mål med sin skolgång, lärarens mål med sin 
undervisning, skolans mål osv. Målen måste sättas i relation till varje elevs förutsättningar och 
behov. Kveli, 94 , s.81 f) Nilsson pratar även han om mål och diskuterar under rubriken ”mål 
och motivation” att gruppens och individernas mål måste överlappa varandra eftersom det 
annars skapar risker för konflikter i gruppens samarbete (Nilsson, 93, s.33). Detta illustrerar 
han med en modell för att visa hur han menar. 
 
 
 
       Individens mål                                       gruppens mål 
 
 
Fig. 2 Gruppens mål och individernas måste överlappa varandra 
 
   (Fig. 2 hämtad från Nilsson, 1993, s. 33) 
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Nilsson anser även att målen i en grupp måste vara så pass tydliga att det syns när man 
uppfyllt dem. Detta för att inte skapa oenighet om vad som gäller, dessutom är det en 
uppmuntran att se när man nått målen. 

 
Innehållet i skolsituationen formas efter vad läro- och kursplanerna säger. (Kveli, 94, s.82) 
Men det påverkas även av en rad andra förutsedda och oförutsedda tillstånd och händelser, 
t.ex. olycksfall, praktiska specialinslag exempelvis brandlarm, väder och vind, om något 
ovanligt har hänt, svagbegåvade elever, hur klasskonstellationen är, skolans resurser eller 
prioriteringar, hur samspelta lärarna är osv. (a.a., s.33 ff) Innehållet styrs alltså av de ramar 
och mål som är uppsatta men även vilka roller och relationer som finns. Det styrs av formella 
och informella ledare (roller) och hur maktfördelningen och inflytandefrekvensen ser ut i 
klassen. 

 
Inlärningsaktiviteter är de aktiviteter och metoder man använder i undervisningen för att 
eleverna ska lära sig. Man måste betrakta valet av arbetssätt i relation till innehållet och målet 
med arbetet. Inlärningsaktiviteterna styrs också av skolans och kommunens resurser och 
prioriteringar. (a.a., s.83) Men även av vad eleverna har för förutsättningar, hur elevgruppen 
ser ut och vad man som lärare har för förutsättningar för att undervisa just dessa elever. 
 
Utvärdering av elever, skolan, lärare, kurser och moment skall ske bland annat med hänsyn 
till skolmyndigheternas ordningar och riktlinjer. Detta är viktigt för att man hela tiden ska 
vidareutbilda sig, reflektera över om man som lärare handlat på bästa sätt och ifall det kunde 
bli bättre om man handlat annorlunda.  
 
 
 
2.2 Roller 
 
 
Roller är en av de enheter som enligt Nilsson utgör en grupps struktur. ”Rollerna är det 
förväntade beteendet, och normerna är det som reglerar beteendet.” (Nilsson, 93, s.50) 
 
Inom skolan finns det många olika aktörer, det finns en rektor, lärare, övrig personal, elever, 
föräldrar, andra hjälpande instanser och samhället. Alla dessa har enligt strukturen mer eller 
mindre förutbestämda roller att spela i skolan. Enligt Nilsson blir rollerna något av ”etiketter 
vi sätter på oss själva och andra för att få namn på det vi gör, en förklaring till vad som hänt 
och en förutsägelse om vad som kommer att hända”(a.a., 93, s.51). Vi gör situationen 
hanterbar genom att lära känna rollerna i en social situation och utforma vår egen roll i 
relation till de andra involverade. 
 
Ordet roll beskrivs i Bonniers lexikon som roll; en skådespelares del i en pjäs, sätt att vara 
som man förväntar sig av en människa på grund av hennes ställning och uppgift. Gunilla 
Guvå förklarar i sin avhandling ”Skolpsykologers rolltagande – överlämning och hantering av 
elevvårdsfrågor”, att begreppet roll kommer från grekiskans ord för manuskriptrulle som 
skådespelarna inom teaterns värld använde sig av. Rollen är alltså ett slags manuskript som 
visar på vilken inriktning handlingar ska ha och sättet att samspela med andra människor, hur 
en individ ska bete sig i en viss situation och i olika sammanhang. I skolan finns två roller 
som är särskilt intressanta för detta arbete. Elevrollen och lärarrollen, dessa ger alltså 
anvisningar om hur respektive ska bete sig i skolan. Lärarrollen är en yrkesroll, den har i 
uppgift att ”skapa förutsättningar för ett lärande som gör det möjligt för eleven att uppnå de 
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kunskapsmål som anvisas i läroplanen”. (Guvå, 01, s.53) Lärarens roll i skolan är alltså att se 
till att eleven lär sig och uppnår de mål som står i läroplanen. Elevens roll är en social roll. 
Denna styrs av läroplanen som säger vad som förväntas av eleven. I Lpo 94 står det att varje 
elev ska (med hjälp av skolan) ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. 
Eleven ska successivt utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 
skolan. Eleven skall även ha kunskap om demokratins principer och utveckla sin förmåga att 
arbeta demokratiska former. Elevens roll är alltså i huvudsak att lära sig.  
 
Genom att rollerna hör ihop bildas ett system eller ett nätverk som gör att rollerna blir 
beroende av varandra ”t.ex. komplementära dvs. de uppträder tillsammans” som lärare och 
elevrollen. Rollerna är beroende av varandra. Enligt Lpo-94 skall lärarens roll vara att skapa 
förutsättningar för lärande och elevens roll är att vara kunskapsinhämtare. Guvå menar att 
samtidigt som klienten blir elev genom läraren så är läraren beroende av eleven för att kunna 
spela sin roll som lärare. (Guvå, 01) 
 
 
 
2.3 ”Problembarn”/Avvikande 
 
 
Elevers lärande är idag skolans huvudsakliga mål och uppgift. Om en elev beter sig icke-
lärande hotar det skolan som målstyrd organisation. Problembarn är enligt Guvå ”barn som 
inte låter sig fostras eller utvecklas i enighet med den nya läroplanens intentioner. (Guvå, 01, 
s.65) Om inte eleven intar sin roll som elev och samarbetar gör den det omöjligt för läraren att 
gå in i en komplementär mot-roll. Då går lärarens roll förlorad och skolan/undervisningen 
faller som struktur eftersom man inte kan nå skolans mål. (Guvå, 01) Se Kvelis modell (fig. 1) 
att allt berörs om något ändras. 
 
Om det felar i någon av de enheter som Nilsson och Kveli satt upp (för)störs undervisningen. 
En elev som inte har förutsättningar att klara av undervisningen, d.v.s. om innehållet inte 
stämmer överens med elevens intressen, om inlärningsaktiviteterna är tråkiga och 
omotiverande, om det är en dålig arbetsmiljö (yttre ramar, ramfaktorer) eller om skolans 
och elevens mål inte stämmer överens och man strävar åt olika håll, riskerar att bli 
problembarn. Normerna är det som skapar det normala, det förväntade beteendet. Det bygger 
tillsammans med regler upp rollerna i en grupp och ibland kan dessa vara svåra att acceptera 
vilket gör att en elev får svårt att inta/hitta sin roll i skolans struktur. Detta skapar 
komplikationer i relationerna med de andra aktörerna på skolan och i samhället.  
 
En elev som har en personlighet som inte passar in, ett avvikande beteende, kan ha svårt att 
känna att den är en del av gruppen. Detta gör att den har svårt att anpassa sig till den struktur 
som finns i skolan. Om en person har svårt att infinna sig i att någon annan ska bestämma 
eller om ledarskapet är dåligt i en grupp fungerar inte undervisningen som den ska. Om 
maktfördelningen är fel eller otydlig är det svårt att veta vem som bestämmer, vem man ska 
lyssna till. Om omgivningen har dåligt eller bra inflytande på eleven påverkar det elevens sätt 
att vara, i och utanför klassrummet. Om man som lärare/elev inte utvärderar 
konfliktsituationer, minskar man förutsättningarna för att förstå sin del i konflikten. Om man 
ignorerar vikten utav utvärdering gör man chanserna större att konflikten uppstår igen. 
 
Guvå skriver att arbetet i skolan är lärarnas och elevernas gemensamma uppgift och för att 
skolarbetet ska fungera krävs det att man intar sin roll och samarbetar. I skolan finns det barn 
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och lärare som inte klarar av eller stör detta arbete, vilket skapar problem. (Guvå, 01, s.53) 
enligt Lpo är elevens huvudsakliga uppgift i skolan att lära sig – alltså är elevens roll i skolan 
att bete sig lärande. Guvå ser alltså en elev som inte intar sin roll som lärande som ett 
problembarn. Även Woody (1969) klassificerar detta problem på liknande sätt i sin bok ”The 
School and the Behavioural Problem Child”. Där skriver han i inledningen ”The child who 
cannot or will not adjust to the socially acceptable norms for behaviour and consequently 
disrupts his own academic progress, the learning efforts of his classmates, and interpersonal 
relations.” (Woody, 69, s.7 ) Detta innebär alltså att ett barn med beteendeproblem är ett barn 
som inte kan eller vill rätta sig efter de socialt accepterade normerna för beteenden. Eleven 
förstör konsekvent sin egen akademiska framgång, sina klasskompisars ansträngningar att lära 
sig och även relationer till sina medmänniskor. 
 
I boken ”Barn med behov av särskilt stöd” (Asmervik, Ogden, 95, s. 51) kategoriseras dessa 
barn under rubriken ”Sociala och emotionella störningar” vilket författarna beskriver som 
”variationer av allmänmänskliga problem eller av vanliga problem som rör uppfostran – men i 
förstärkt form. Problemen förekommer oftare, är mer intensiva och svårare att komma till 
rätta med.” (a.a., s. 53) De skriver att det finns två sorters problemelever. Antingen de 
utåtagerande, de elever som har hög aktivitetsnivå, eller de inåtagerande, de elever som håller 
problemen inom sig. De utåtagerande eleverna har lätt att hamna i konflikter med lärare och 
elever medan de inåtagerande eleverna har en tendens att dra sig undan social kontakt. De har 
alltså ett beteende som det ”finns för mycket eller för litet av”. (a.a., s.53) Det som är 
gemensamt för de båda karaktärerna är att de har svårt med relationer. De har svårt att skaffa 
vänner och behålla dem.  
 
Dessa elever har ett beteende som avviker från etablerade normer och som bryter mot skolans 
regler genom att de är frånvarande, antingen fysiskt eller mentalt. De utåtagerande elevernas 
beteende hindrar dem från att lära sig saker i skolan och utvecklas genom kunskap. På grund 
av det försvårar de ofta undervisningen för läraren och inlärningen för sina kamrater vilket 
ofta leder till att ett positivt samspel mellan dem och omgivningen förhindras. Det positiva 
samspelet hindras även för att det ofta uppstår konflikter eller för att de undviker social 
kontakt.  
 
”Elever som uppvisar sociala och emotionella störningar får ofta samarbetsproblem i skolan. 
Om vi ser till eleven, handlar det om ett beteende som utifrån normativa synpunkter avviker 
från vad som är acceptabelt i skolan. I praktiken innebär det att uppfattningen om vad som är 
problembeteende kan variera från skola till skola och mellan olika lärare.” (a.a., s. 55) 
 
Något som kan vara värt att reflektera över när det gäller dessa barn är om ett problembarn 
alltid är ett problembarn i alla situationer och för all framtid. Woody (1969) ser inte 
problemen som konstanta utan beteendet kan vara temporärt. Han anser också att det inte är 
en viss sorts människor utan att alla barn har beteendeproblem någon gång under sin uppväxt. 
Men med vissa elever håller beteendeproblemen i sig längre än med andra. 
 
Jag tror också det är viktigt för en lärare att alltid ha i åtanke när det gäller dessa barn att 
”Elever som upplevs som svåra i skolan försöker ofta hantera och bemästra en problematisk 
livssituation”. (Asmervik, Ogden, 95, s. 52) 
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Kapitel 3: Metod 
 
 
Jag har valt att intervjua tre personer som arbetat olika länge inom läraryrket. Detta för att 
försöka få en bild av vad verksamma lärare har för bild av problembarn och hur mycket det 
kan skilja i synen och bemötandet av dem. Jag hoppas genom mina intervjuer kunna hitta 
olika lösningar på hur man kan bemöta olika elever. 
 
Lärare 1 (L1) jobbar på en liten F-5 skola som har åldersintegrerad undervisning. Hon har en 
3-5:a på ca 30 elever. Skolan är egentligen byggd bara för lågstadiet så den är lite trång men 
den är väldigt mysig. Den har inte den vanliga klassrumsmiljön utan rummen är lite mer 
ombonade. Den ligger i ett lugnt villaområde i en stad på ca 40000 tusen invånare. Hon har 
jobbat som lärare i 22 år och är 45 år gammal.  
 
Lärare 2 (L2) är en manlig lärare i 40 års åldern. Han jobbar som mellanstadielärare på en 
traditionell f-9 skola, en ganska stor skola i en stad med ca 130000 invånare. Han är för 
tillfället klasslärare i en åk 6 och har ämnet media i åk 4-7. Han har jobbat inom skolan i 6 år. 
Innan det jobbade han som maskinreparatör. 
 
Lärare 3 (L3) är 25 år gammal och hon har jobbat ett år som musiklärare på en ganska stor 
skola i en stad med ca 55000 invånare. Skolan sträcker sig från förskolan till åk 9.  
 
Lärare 1 kände jag sedan innan eftersom jag haft en av mina praktik perioder hos henne. De 
andra två lärarna har skolorna valt ut åt mig. Jag ringde och frågade om de hade någon lärare 
med ca 10 år inom läraryrket respektive någon som bara jobbat ett år och då blev jag hänvisad 
till olika namn som jag sedan tog kontakt med. 
 
Intervjuerna har gått till så att jag först lät lärarna läsa ett stycke ur min bakgrund (se bilaga 1) 
för att de skulle förstå frågorna lite bättre och få en uppfattning om vad jag var ute efter. 
Risken hade annars varit stor att de hade vinklat det till t.ex. elever med läs och skriv 
svårigheter, vilket hände under min provintervju. (Inte för att dessa elever ska uteslutas, men 
de ska inte ses från ett perspektiv utifrån dessa svårigheter.) Jag hade då blivit tvungen att 
förklara vad jag menade med ”problembarn” och hade i och med det svarat på min egen fråga. 
Sedan fick de besvara frågorna i den turordning som de står i bilagan. Som sista fråga lät jag 
dem berätta om någon elev de kom att tänka på angående ”problembarn” och lät dem även 
beskriva hur de jobbat med den eleven.  
 

Jag valde att spela in intervjuerna på band, och inte föra anteckningar, eftersom det då 
gav mig möjlighet att kunna se den intervjuades kroppsspråk och minspel. Efter intervjuerna 
skrev jag in svaren på dator, varje fråga för sig med de tre intervjuades svar efteråt. Detta för 
att göra det överskådligt när jag skulle strukturera upp svaren, även för att göra det lättare när 
jag skulle göra en jämförelse mellan de olika lärarnas svar. Med utgång ifrån syfte och 
problemformulering bestämde jag mig för lämpliga rubriker att kategorisera mina svar under. 
Jag ansåg de områdena viktiga att förstå för att sedan kunna diskutera kring dessa och kanske 
finna en del svar på mina frågor. Jag letade sedan bland svaren efter åsikter och kommentarer 
som berörde mina rubriker. Utifrån dem formade jag min resultatdel. 
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Kapitel 4: Resultat 
 
 
I det här kapitlet har jag med utgångspunkt i syfte och problemformulering strukturerat upp de 
svar jag fått av lärarna under rubrikerna 
 
Problembarn/avvikande – vilka elever anser lärarna vara problembarn? 
Effekter   –  vilka effekter får de här eleverna för lärarens undervisning, kamratrelationer  

och sig själva? 
Metoder  –  vilka metoder använder sig dessa tre lärare av när konfliktsituationer uppstår? 

Hur arbetar de för att förebygga dessa konflikter? 
Åtgärder  –  Utifrån skolans normala resurser: vad tar skolan till för åtgärder och vart vänder 

jag mig som lärare? 
Utanför skolans normala resurser: när jag gjort allt som står i skolans makt  
vad gör jag då? Vart vänder jag mig? 

 
 
 
4.1 ”Problembarn”/Avvikande 
 
 
L1 definierar problembarn som de elever som inte kan lösa konflikter. De har dåliga 
kamratrelationer och relationsproblem i allmänhet. Detta gör att de ofta är svåra att nå fram 
till både för klasskompisar och lärare. Många gånger har dessa barn svårt att skoja på en 
vanlig nivå och förstår inte vad som är roligt. De vet inte vart gränserna går eftersom de sällan 
kan läsa av signaler. De kan inte tillgodogöra sig kunskap beroende på att de ofta har en dålig 
grund att stå på och en dålig inre struktur. Dessa elever är otrygga och har svårigheter när det 
kommer till att ta eget ansvar och eftersom de inte vet exakt vad som ska hända blir de 
oroliga.  
 
Man får som lärare ofta agera ”bollplank” vilket elever ”bollar” sina idéer, känslor och 
beteenden mot. Problembarn är sådana elever som kanske behöver bolla 500 gånger emot 
läraren medan andra bara behöver bolla någon gång. Under hennes tid som lärare har hon 
upplevt att många av de här barnen inte har det stöd och den hjälp hemifrån som de behöver 
för att få en grund att stå på. Det finns även de barn som får för mycket hjälp så att de inte lärt 
sig att stå på egna ben.  
 
L2 uppfattar eleverna som inte kan lyssna eller ta till sig instruktioner, som problembarn. De 
elever som stör undervisningen. Han anser att de här eleverna har luddiga ramar och inte vet 
vart gränserna går. Han nämner två ytterligheter när det gäller barnens bakgrundsförhållanden 
eller grundförutsättningar. Den ena ytterligheten enligt honom är de elever som kommer från 
splittrade hem och den andra från karriärshem där föräldrarna ”köper sig fria från barnen”. De 
beteenden som de här eleverna tar med sig hemifrån fungerar sällan i skolan eftersom man där 
måste anpassa sig till andra människor och strukturer. 
 
L3 säger att problembarn är elever som inte fungerar i klassrummet och har svårt att ta till sig 
undervisningen. Det är elever som har svårt för att sköta sig och därmed förstör 
undervisningen. Även hon tar upp relationsproblem men nämner även problem i relation till 
läraren. Hon definierar även de tysta, icke utåtagerande eleverna som inte förstår eller kan ta 
till sig undervisningen, som problembarn. Hon anser också att dessa är de svåraste 
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problembarnen eftersom man sällan märker dem förrän det är för sent. Hon nämner även att 
det kanske inte är eleven som är problemet, att det kanske inte är elevens fel att den inte kan 
ta till sig undervisningen. 
 
Sammanfattning: något som alla tre lärare har tagit upp är att dessa elever har svårt att ta till 
sig undervisningen, de beter sig alltså inte lärande i förhållande till den planerade aktiviteten. 
Dessa barn stör ofta undervisningen och hindrar i och med det de andra eleverna från att lära 
sig. Detta bidrar till att läraren inte kan ha en lärarroll och lära ut, utan får gå in i en annan 
roll. Många av dessa elever vet inte vart gränserna går, de har luddiga ramar och de har svårt 
att tyda signalerna från andra människor. Detta leder till problem i relationen med läraren 
(andra vuxna), klasskompisar (andra jämnåriga) eller både och. L1 tar upp att dessa elever blir 
oroliga (vilket skapar problem för dem) om de inte vet vad som ska hända. Det innebär att om 
en elev vet vad som ska hända behöver det inte uppstå problem och eleven behöver inte falla 
in i en roll som problembarn. L3 reflekterar över sin egen roll som lärare vilket inte de andra 
lärarna gör. Hon reflekterar över de ramar som hon har i sin undervisning, ifall de skulle vara 
en orsak till problembarnens beteende. En särskild elev behöver alltså inte vara ett 
problembarn utan de ytte ramarna och de roller lärarna intar kan göra att eleven träder in i en 
roll som problembarn men även förhindra att en elev faller in i denna roll. L3 ser även de 
tysta, icke lärande eleverna som ett problem vilket inte de andra lärarna reflekterar över. L1 
lägger största problemet med dessa elever i relationerna mellan klasskompisarna. Men även 
att de har svårt att tillägna sig kunskap. L2 uppfattar bristen på kunskapsinhämtandet som det 
stora problemet och även att de stör koncentrationen. L3 ser både relationsproblemen och 
brist på kunskapsinhämtandet som stora faktorer när det gäller dessa elever. 
 
 
 
4.2 Effekter 
 
 
När man har dessa elever uppstår en del effekter i klassrummet, bland klasskompisar och 
lärare och i eleven själv. 
 
L1 säger att många gånger när de här eleverna försöker få kontakt med någon annan, ska bli 
vän med någon, kan de bete sig på ett konstigt sätt. De kan t.ex. slå dem eller reta dem. 
Barnen kan ha ett avvikande beteende och bli mobbade på grund av det. En del går 
bärsärkargång, slåss som idioter och det blir ofta slagsmål. I klassrummet kan de vräka 
omkull en stol, riva sönder en bok, ”dra till” en kompis. Vid konflikter springer en del av 
eleverna ut och säger att de aldrig ska komma tillbaka. 
 
L2 säger att dessa elever hinner inte med uppgifter eller att lyssna på instruktioner för de har 
ofta full sjå med att ha koll på allting annat runt omkring. Detta gör att de kommer efteråt och 
inte vet vad de ska göra. En del av de här eleverna ”sätter sig själv i situationer när de är i 
konflikt med allt och alla, de sätter sig själva i problem hela tiden”. Att de slår andra är en 
effekt av dessa konflikter.  
 
L3 pekar på att de förstör undervisningen och/eller kan ha svårt att hänga med. De är ofta 
pratiga, beter sig barnsligt och leker bort undervisningen. En del kan vara tjuriga och dumma 
mot läraren eller bråka med varandra. Hon tar även upp den psykiska mobbingen, de 
konfliktsituationer när de sårar varandra genom ord. 
 



15 

Sammanfattning: en av de största effekterna på mellanstadiet verkar vara att man slår 
varandra – det blir ofta slagsmål mellan eleverna. Medan högstadieläraren reflekterar mer 
kring den psykiska konflikten – när man med ord sårar någon annan. Vilken slags konflikt 
eleven än sitter i så tar relationerna mellan eleven och människor i dennes omgivning skada 
på olika sätt. Andra effekter är att de inte hänger med i undervisningen av olika anledningar 
eller att de förstör undervisningen genom att t.ex. prata. Dessa elever kan föra mycket oväsen 
genom ord och handling och en del lämnar klassrummet i ilska, besvikelse eller med andra 
känslor. Andra elever kanske inte hänger med i undervisningen av olika anledningar men gör 
inget väsen av det vilket gör att läraren inte upptäcker förlorandet av kunskap förrän det 
kanske är försent. Eller om en elev är tyst om någon konfliktsituation t.ex. att den är mobbad 
och då kan det vara svårt för läraren att upptäcka och göra något åt det. Detta bidrar till att 
kunskapsinhämtandet och skolarbetet ofta blir lidande. En del elever blir tjuriga mot läraren 
och beter sig dumt. Vissa elever blir mobbade medan andra mobbar. 
 
 
 
4.3 Metoder 
 
 
Det viktigaste enligt L1 är att ha en varierande undervisning. Med dessa elever måste man 
dock ha ett fastare grepp i klassen och kan inte ge klassen lika mycket frihet som hon ibland 
kan göra när dessa elever inte är med. De här eleverna behöver mycket struktur i 
undervisningen, de behöver veta vad som förväntas av dem och vad som krävs. 
 
Man får ha olika typer av regler i klassen för ”problembarnen” behöver andra sorts regler. ”..., 
du kan inte sätta upp beteendet när det är de sociala relationerna han behöver öva”. Alltså man 
kanske inte ska försöka tvinga på eleven en speciell regel som bara syftar till den tillfälliga 
konflikten när det ligger något annat bakom som har orsakat konflikten. Eleven kanske inte 
kan ta till sig regeln förrän den förstått varför regeln finns, inte bara fått det förklarat för sig 
utan verkligen förstått. Man får alltså se lite mellan fingrarna. I vissa situationer anser hon att 
det är viktigare att försvara ”problembarnen” och försöka ”få de andra att förstå att den eleven 
har ett problem, det här är jobbigt för honom/henne, du måste hjälpa till att förstå varför det 
blev så här.” Hon pratar alltid med dem, både själv och i grupp och försöker få dem att förstå 
situationen. Hon ber dem ”prata och förklara varför det skedde, fundera ut orsak och verkan. 
Varför hände det? Hur kan jag göra nästa gång?” De måste ha hjälp att lära sig lösa problem 
och konflikter. Hon säger att man alltid ska vara tydlig och markera att det eleven gjort inte 
var bra men hon ger dem även förslag på hur man kan göra nästa gång. ”Problembarnet” 
måste förstå att de andra blir ledsna och även förstå hur de hamnade i situationen. Det är 
viktigt att prata med eleverna om att alla människor är olika.  
 
Som lärare anser hon att det är viktigt att man har tänkt igenom hur man vill undervisa och 
hur man vill att undervisningen ska vara, att man har en grundkänsla som man kan stå för 
samt att man kan stå för vem man är. I och med det får man en självsäkerhet och kan stå emot 
de elever som bollar känslor, ideer, tankar m.m. mot en mer än normalt. Det är även viktigt att 
man är tydlig i var man står och vad man förväntar sig, man måste vara konkret anser hon. 
 
Hon anser också att det är mycket viktigt att man tror på barnen och på att de kan klara 
mycket själva, tro att de har en utvecklingspotential. Ge dem utrymme för att tänka själva och 
använda sin fantasi och kreativitet. Låta dem förstå att de är intelligenta. Ibland behöver man 
låta dem gå ut för att lugna ner sig men i dessa fall springer de ofta iväg själva och hävdar att 
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de aldrig ska komma tillbaka. Men då sitter de någonstans och väntar på att bli hittade. ”Då 
får man sitta ner och prata med dem, lugnt och fint. Lägga en arm runt omkring dem.” Det 
ligger ofta något annat till grund för deras beteende. 
 
Det viktigaste med de här barnen är att man inte låser sig utan att man prövar olika sätt att 
jobba med dem. ”Man måste ha fantasi och humor, man får inte vara fyrkantig.” Hon anser att 
”varje barn är unikt och man får pröva olika metoder” 
 
Det är också viktigt att se till att de har kunskapen med sig, även om man får börja i en annan 
ände. ”...de måste lära sig att växa genom kunskapen...Även om det känns jobbigt just för 
stunden är de dölyckliga när de klarar en uppgift och växer genom erfarenheten.”  
 
Något som man som lärare ska ha i åtanke är att ”det är ofta så att de där tuffa, stöddiga är 
små, små, små när det kommer till kritan och vet man det behöver man aldrig vara rädd för 
dem.” 
 
L2 tycker att man ska försöka få dem att förstå sitt beteende. I klassrummet behöver man ofta 
halvera, backa på kraven eftersom de av olika anledningar inte följer med i undervisningen. 
Det är viktigt att man är rak så att de vet vad som gäller och ärlig så att de vet att det man 
säger gäller. Han tycker det är viktigt att eleverna vet att en handling får konsekvenser. Men 
det är viktigt att man ger dem lika mycket ros när de gjort något bra som ris när de gjort något 
dåligt.  
 
När konfliktsituationer uppkommer mellan eleverna så får de först försöka reda ut den själva, 
om de inte kan det går han in och hjälper dem. Han vill höra bägge rollerna och den som inte 
talar ska då vara tyst och lyssna. ”De har aldrig samma version.” Om de inte reder ut det 
kallas föräldrarna in. 
 
L3 flyttar dem så att de sitter nära henne och hon har kontroll på dem. Alternativet är att flytta 
på de som sitter runt omkring. Går det för långt måste hon köra ut dem eftersom 
undervisningen blir förstörd, men det anser hon inte vara någon bra lösning. Hon föredrar att 
ta itu med eleven efter lektionen eftersom hela klassen blir drabbad annars. Hon prata med 
dem efteråt och säger att hon inte tyckt att det fungerat så bra. Hon frågar också alltid om det 
beror på att de inte förstår. ”...man försöker ta reda på var problemet ligger så att det inte är 
min undervisning det är fel på.”  
 
Händer något pratar man alltid med elevens mentor och är det något allvarligt blandas även 
rektor och föräldrar in. Med vissa elever måste man tillämpa positiv förstärkning och ”...bara 
uppmärksamma eleven när den gjort något positivt” Hon tycker att man alltid måste reagera 
utifrån och försöka se vad som är bäst för eleven.  
 
I vissa situationer kan det vara väldigt svårt att handla tycker hon. ”Jag vet inte om jag ska ta 
upp det och kanske göra saken värre eller om jag ska släppa det och det kommer garanterat 
upp igen.” 
 
Sammanfattning: för att de här eleverna och egentligen alla elever ska jobba behöver de 
motivation. Detta tillämpar L1 genom att hela tiden variera undervisningen. Men det måste 
ändå finnas en struktur i undervisningen så att eleverna är beredda på vad som ska hända och 
vet vad som förväntas av dem. Detta reflekterar inte de två andra lärarna alls över. L2 nämner 
visserligen att det är viktigt att eleverna ska veta vad som gäller och man är rak som lärare 
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men detta nämner han i sammanhang där en konflikt redan har uppstått. Han tycker det då är 
viktigt att eleven vet att den gjort fel och att den ska veta att en handling alltid för med sig en 
konsekvens, alltså något slags ”straff”. När en konflikt uppstått anser även L1 att det är viktigt 
att eleven vet att den handlat fel och vad konsekvenserna har blivit, att någon kompis blivit 
ledsen o.s.v. Hon vill att eleven ska förstå varför den handlade fel, inte bara att den handlat 
fel.  
 
Vid konfliktsituationer i klassrummet blir det lite annorlunda i L3s klassrum eftersom hon är 
ämneslärare i musik. Där kan man inte bara ta tag i situationen när den inträffar eftersom de 
andra eleverna blir mer lidande än på t.ex. matematiklektionen där alla jobbar med sitt eget. 
Därför måste hon skjuta på problemet till efter lektionen där hon låter eleven veta att den gjort 
fel men är också noga med att låta eleven ha en åsikt om lärarens del i uppkomsten av 
konflikten. Om det under en lektion tenderar att bli stökigt flyttar hon på eleven/eleverna för 
att kunna ha lektionen under kontroll och blir det för stökigt måste hon kanske köra ut någon 
elev. L1 anser det viktigt att veta att alla barn är olika och behöver olika regler beroende på 
deras behov och förutsättningar, man får alltså ha lite överseende med dessa elever. L2 anser 
däremot att det finns regler som alla ska följa.  
 
Något som bara L1 tar upp är att det är väldigt viktigt att läraren vet var man står och har en 
ideologi, detta för att man som lärare ska kunna vara självsäker och stå fast när det stormar 
runt omkring. Detta säger den lärare som har mest erfarenhet och man kan se motsatsen 
speglas i L3s svar, den läraren som bara jobbat i ett år. Hon är osäker på hur hon ska handla i 
olika situationer för att det ska bli bäst för eleven. För L3 är det även en annan situation 
eftersom hon bara har eleverna en gång i vecka och hon har ca 200 elever per vecka. Att 
uppmärksamma en elev när den gjort något bra ser L3 som en alternativ åtgärd. Detta nämner 
även L2 som anser att en elev som gör bra ska få beröm för det även om den gjort något dumt 
innan. Eleven ska inte missunnas ros bara för att den tidigare fått ris. 
 
 
 
4.4 Åtgärder 
 
4.4.1 Innanför skolans normala resurser 
 
 
Vad skolan har för åtgärder har egentligen bara L3 svarat konkret på. Det finns extralärare på 
skolan men dit kommer egentligen bara elever när de behöver läsa upp ämnet under en viss 
period. Ett alternativ de provat är att flytta eleven från lektionssalen. De får uppgifter av 
läraren att jobba med hos någon annan lärare under förberedelsetid eller i en annan klass som 
de inte känner där de får sitta längst bak. Denna metod har fungerat bra. Den elev som hon 
gjort så med tyckte inte alls det var kul och insåg att det var roligare att få vara med klassen. 
Om man går i sjuan och blir satt i en åk nia kan man även se de andra tuffa eleverna, som man 
ser upp till på skolan, i klassrummet och se att även om man är tuff så kan man sköta sig på 
lektionerna.  
 
En annan åtgärd som de har på skolan är att föräldrarna får gå med eleven en vecka. Detta är 
väldigt bra för ofta tillför föräldrarna något till klassen. En elev har fått jobba på fritids. Ibland 
kan man även köra hem eleven resten av dagen. Utöver det finns det både kurator och 
skolpsykologer på skolan, men de ärenden som kommer dit händer det sällan någonting med. 
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På L1s skola prioriterar de utbildning för att lära sig så mycket som möjligt om olika slags 
barn, handikapp och andra problem. De använder assistenter för att kunna flytta ut eleven från 
klassrummet ibland. 
 
L2 säger inte något om vad skolan har för allmänna åtgärder men han anser att skolans 
åtgärder kommer in för sent 
 
Sammanfattning: skolan som L1 jobbade på hade mer vanliga åtgärder som jag själv sett 
under min skolgång. De flyttar ut eleven till en speciallärare eller assistent för att eleven ska 
kunna arbeta i lugn och ro. Detta tillämpades även på L3s skola men på ett lite annorlunda sätt 
eftersom de inte hade samma resurser med extralärare. Skolan som L3 jobbade på hade mer 
innovativa lösningar som skulle ha samma funktion dock. L2 nämnde inga åtgärder alls. 
 
 
 
4.4.2 Utanför skolans normala resurser 
 
 
Skolan som L1 jobbar på satsar mycket pengar på assistenter. Det ger möjligheter för barnen 
att komma ifrån en stund och kanske göra något annat. De kan ofta behöva sitta lite i lugn och 
ro och ”...få vuxenstöd, för det behöver många av de här barnen. ” hon tycker det är viktigt att 
få dem undersökta för att ”...få lite grepp på var problemet ligger”. Utanför finns det i princip 
bara särskola men dit kommer ju inte de här barnen. Hon anser det även viktigt att få en 
utredning på barnet så fort som möjligt. 
 
På L2s skola använder man sig av assistent om det finns möjlighet. När det inte fungerar mer 
så får ofta eleven byta skola men det brukar inte bli någon bättring för elevens del. Dessutom 
får man in elever från andra skolor som de inte längre klarar av. Man byter alltså elever 
mellan skolorna. Ett förslag som varit uppe i deras arbetslag är att läkarsjukskriva eleven men 
det tror inte L2 är en bra ide ”...då flyttar man väl bara problemet härifrån och hem”. Det finns 
skoldaghem i den staden han jobbar i och det tror han är en väldigt bra ide eftersom det är så 
pass många vuxna runt eleven. (Skoldaghem är en alternativ skolform för pojkar och flickor i 
grundskolan som av olika skäl inte klarar ordinarie skolgång. Barn som är i behov av extra 
omsorg och struktur i skolarbetet. Målsättning är att hjälpa barn som på grund av sociala och 
emotionella störningar inte kan utvecklas i sin skolsituation och målet är att barnen ska kunna 
återgå till skolan och fungera normalt.) 
 
 
Även i staden där L3 arbetar finns det skoldaghem men där kommer ingen in. Man kan be att 
en elev ska byta skola vilket hon tycker är bra eftersom ett problembarn ofta skapar mycket 
negativa konsekvenser för sin omgivning. Sjukskrivning av lärare, missad kunskap och 
resurser för de andra eleverna o.s.v. ”Mycket gör man upp med föräldrarna, en elev fick flytta 
hem några månader till sitt hemland för att förstå. Men det var föräldrarna som gjorde det, det 
har ju inte skolan makt att göra.” 
 
Sammanfattning: dessa resultat är relativt lika, vilket de bör vara eftersom skolan är en 
kommunal instans. Men L2 och L3 hade olika åsikt angående byte av skola för eleven. L2 såg 
det som meningslöst eftersom eleven troligtvis inte skulle få det bättre och dessutom får man 
ett nytt ”problembarn” från en annan skola. L3 såg det däremot på ett annat sätt. Hon anser att 
en ”problemelev” ofta får alldeles för mycket utrymme och orsakar för mycket skada för att 
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en skola ska behöva stå ut med den eleven i kanske flera år till, för många oskyldiga blir 
straffade. 
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Kapitel 5: Diskussion 
 
 
Jag kommer först i min diskussion att utgå från de faktorer som Nilsson (1993) och Kveli 
(1994) satt upp som enheter för gruppstruktur och undervisningsstruktur. Jag utgår från 
samma ordning jag använt under rubriken ”problembarn”/avvikande (3.3). Efter det kommer 
jag att gå vidare till mina frågeställningar och försöka besvara dem utifrån dessa enheter och 
lärarnas svar. När jag i diskussionen pratar om icke lärande menar jag inte att eleven inte lär 
sig någonting för det tror jag den gör. Jag talar om att eleven inte lär sig det som läro- och 
kursplaner anser att skolelever ska lära sig. 
 
 
 
5.1 Diskussion utifrån litteratur- och resultatdel 
 
5.1.1Elev- lärarförutsättningar 
 
 
Alla elever och lärare har olika förutsättningar med sig till skolan. Dessa påverkar hur 
individerna handlar och beter sig i skolan. Kveli ser enheterna ur ett lärarperspektiv, alltså vad 
läraren bör ta hänsyn till i sin undervisning. Hon talar om kunskapsmässiga och pedagogiska 
kvalifikationer, personliga egenskaper, kulturell bakgrund, intressen, attityder och 
värderingar. Undervisningen präglas alltså av den kunskapsmässiga grund som läraren har, 
vilka färdigheter man som lärare har i de ämnen man undervisar i men undervisningen 
påverkas även av vad eleverna har för kunskapsbakgrund gällande ämnet. Man måste alltså se 
till att den kunskapen man vill förmedla ligger på rätt nivå för eleven så att den kan 
tillgodogöra sig den. L1 säger att problembarnen har svårt att tillgodogöra sig kunskapen på 
grund av att de har en dålig grund att stå på, en dålig inre struktur. De har alltså ingen grund 
att bygga kunskapen på, ingen struktur att fästa den i. L3 säger att de har svårt att ta till sig 
undervisningen. Den pedagogiska kvalifikationen rör även den elevens lärande. Den handlar 
om hur pedagogisk läraren är i sin undervisning. L1 anser att variation i undervisningen är 
väldigt viktigt. Även att se hur mycket eleverna och klassen klarar av att hantera frihet, om de 
är beroende av mycket eller lite struktur. Hon pratar om att ha olika regler för olika elever 
vilket jag anser pedagogiskt riktigt eftersom det innebär att man anpassar undervisningen och 
strukturen till elevens nivå, vad eleven klarar av. Hon talar också om att se mellan fingrarna 
och kanske även försvara problemeleven i vissa situationer. Allting handlar om att anpassa 
situationen så att konflikter undviks vilket gör att eleven får en möjlighet att bryta negativa 
cirklar och komma in i goda sådana. Hon menar också att man måste pröva olika metoder och 
sätt att jobba med eleverna. Det är viktigt att man inte fastnar i ett sätt att jobba eftersom alla 
elever är olika. Man måste alltså genom pedagogikens hjälp hitta vägar för eleven att ta till sig 
kunskapen. Hjälpa eleven att strukturera upp den och hitta något att fästa kunskapen vid. 
 
Vad läraren och eleven har för personliga egenskaper påverkar både kunskapsinhämtandet 
och undervisningssituationen. T.ex. om läraren har fantasi, humor och energi för att hela tiden 
sträva efter att hitta nya undervisningsmetoder. Eller om läraren är engagerad och angelägen 
att förstå problemet bakom konfliktsituationerna så tror jag det kan förändra 
klassrumssituationen ganska mycket. När det gäller elevens personliga egenskaper menar L1 
att problemelever är elever som har svårt att lösa konflikter och svårt att läsa av signaler. 
Eleverna är otrygga och har svårt att ta eget ansvar. L2 tycker att dessa är elever som inte kan 
lyssna eller ta till sig instruktioner. L3 påstår att de har svårt att fungera i klassrummet. De har 
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alltså egenskaper som förhindrar dem att fungera i klassrummet och undervisningen. Dessa 
egenskaper kan t.ex. vara vad L3 påpekar, att de är pratiga och beter sig barnsligt. En 
personlig egenskap som L3 och Asmervik, Ogden nämner är att dessa elever även kan vara 
tysta och hålla problemen inom sig. Den kulturella bakgrunden formar elevens personliga 
egenskaper, intressen, attityder, värderingar vilka alla påverkar undervisningen och 
inlärningen. L1 och L2 diskuterar kring dessa bakgrundsförhållanden där de nämner att 
problembarnen ofta kommer från ytterligheter när det gäller hemförhållanden.  
L1 kommenterar att eleven antingen har för mycket eller för lite stöd och hjälp hemifrån. L2 
kommenterar bara de som får för lite hjälp hemifrån och nämner att dessa elever antingen 
kommer från splittrade hemförhållanden eller från hem där föräldrarna köper sig fria från 
barnen. Detta beror nog på att man inte har föräldrarna med sig i arbetet med barnen eller att 
föräldrarna gör för mycket vilket gör att det inte finns något samarbete. Eleven får också olika 
krav och förväntningar med sig hemifrån och blir i och med det väldigt splittrad. Den 
kulturella bakgrunden bygger alltså upp ett intresse eller ointresse till ämnet och skolan, den 
skapar attityder till omgivningen och påverkar värderingar till innehållet i skolan, lärare 
kompisar m.m. L1 säger att lärarens attityder och värderingar till eleverna ska vara positiv. 
Man ska som lärare tro att de kan utvecklas och lära sig saker, att de kan tänka själva. Få dem 
att använda sin kreativitet. Jag tror det är viktigt att man alltid försöker se till vilka 
förutsättningar eleverna har och alltid anpassa kraven efter dessa. Med detta menar jag inte 
bara kunskapsmässigt utan även det sociala samt förmågan att anpassa sig till normer. 
 
 
 
5.1.2 Innehåll 
 
 
Innehållet i olika gruppaktiviteter är styrt av de ramar och mål som aktiviteten har. Innehållet 
i skolan styrs av de läro- och kursplaner som finns. Men innehållet påverkas även av de 
aktörer som finns inom aktiviteten, alltså elever och lärare, vilka bakgrundsförhållanden de 
har, hur de är och hur relationerna ser ut dem emellan. En faktor som påverkar är också det 
ledarskap som råder, hur det ser ut. L1 kommenterar att hon får anpassa friheten i sin 
undervisning beroende på vilka elever hon har, hon måste minska på elevens egna ansvaret 
när det handlar om problembarn för att de inte har förutsättningarna att klara av att ta eget 
ansvar. L2 säger att man måste anpassa innehållet till dessa elever genom att minska på 
kraven. L3 reflekterar över att innehållet kan vara det som gör att eleven träder in i en roll 
som problembarn. Hur motiverade är eleverna att följa ramar och mål och ta till sig 
undervisningen? Man måste nog som lärare försöka se till att innehållet stämmer överens med 
elevernas intresse, att få saker att verka mer intressanta än vad de kanske egentligen är. 
 
 
 
5.1.3 Inlärningsaktiviteter 
 
 
Inlärningsaktiviteter är de aktiviteter och metoder man använder sig av i sin undervisning, 
alltså det arbetssätt man väljer i samband med innehållet och målen. Alla människor är olika 
och lär sig på olika sätt. Lärarna kommenterar att eleverna har svårt att hänga med i 
undervisningen. Men stämmer undervisningen överens med de inlärningssätt eleverna har? 
Jag tror det är viktigt att man som lärare lär sig om olika inlärningsstilar. L1 säger att de satsar 
på vidareutbildning vilket jag tror är väldigt viktigt. Eftersom forskningen hela tiden går 
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framåt är det viktigt att man som lärare tar till sig allt för att sedan pröva och sålla bort det 
som inte är bra. Prövar man har man i alla fall gett eleverna en chans att hitta sin 
inlärningsstil. 
 
Jag tror det är viktigt att man som lärare är medveten om de komponenter som kan skapa 
problemförhållanden för en elev. Att man ser det utifrån alla aspekter gällande struktur. Att 
man alltid försöker se vad som är problemet bakom konflikten. Jag tror mycket handlar om 
osäkerhet och dåligt självförtroende – dålig inre struktur. Ser man det på det sättet kan man 
också börja jobba med de bitarna och så småningom lär sig eleven att fungera i relationer, 
men man kan nog inte förvänta sig att det sker över en natt, eller ens en termin. Om man har 
tålamod och inte ger upp och har fantasi och energi för att variera sin undervisning så kan 
man vara en viktig person i elevens liv. Man kan bli en person som gett eleven hopp om att 
kunna lära sig nya saker. Få eleven att gå in i situationer med en annan säkerhet vilket gör att 
det är lättare att träda in i en positiv roll. 
 
 
 
5.1.4 Yttre ramar, ramfaktorer, mål 
 
 
I olika verksamheter finns olika ramar och mål som styr aktiviteterna och skolan styrs som 
tidigare nämnt av läro- och kursplaner men andra ramar man måste hålla sig inom i skolan är 
ekonomi, förväntningar och värderingar. Det finns de människor som inte lärt sig att 
respektera och följa de yttre ramarna. De förstår inte att de finns där för deras skull och 
känner heller ingen trygghet i dem. De har inte samma mål som verksamheten har eller så 
förstår eller ser inte personen målet. I skolan är det läroplanen, skollagar, lokala mål som är 
ramarna. Där står att läsa vad som förväntas av eleven och vad eleven kan förvänta sig av 
läraren. Om man ser till Nilssons diskussion om mål (fig. 2), att de måste stämma överens för 
att risken för konfliktsituationer annars lätt uppstår. Målet med skolan är att eleven ska lära 
sig (Lpo) så om en elev inte lär sig når den inte målet. Enligt Asmervik, Ogden (1995) bryter 
dessa elever mot skolans regler genom att inte vara närvarande, antingen fysiskt eller mentalt. 
Den mentala frånvaron kommenterar L2 under effekter där han nämner att dessa elever aldrig 
hinner med uppgifter för att de hela tiden måste ”ha koll på allt annat runt omkring”. L3 
kommenterar även hon att eleverna har svårt att hänga med eftersom de ofta pratar och leker 
bort undervisningen. L1 säger att när konfliktsituationer uppstår i klassrummet gör eleverna 
andra saker än den planerade undervisningen, vid vissa situationer avlägsnar sig till och med 
eleven från klassrummet. De har alltså, mer eller mindre frivilligt, inte samma mål med 
lektionerna som skolan och läraren. 
 
Ekonomi – vilka resurser finns att vända sig till som lärare och elev? 
Miljö – hur ser skolan ut? Dessa två bitar har jag inte berört så mycket i arbetet men vad som 
kan nämnas är att dessa resurser skiljer sig åt mellan olika skolor och kommuner. L1 säger att 
de prioriterar assistenter medan dessa verkade ganska ovanliga på L2 och L3s skolor. L3 
nämnde däremot skolkurator och skolpsykolog vilket varken L1 eller L2 nämnde. Om man 
ser ur ekonomisk synpunkt verkade L3s skola ha mest fantasifulla lösningar som inte gjorde 
någon skillnad på skolans grundekonomi eller krävde extra resurser. 
Förväntningar och värderingar – vad kan man som elev förvänta sig av läraren, ämnena och 
skolan? Jag tror L1 har rätt när hon säger att det är viktigt att man har en tro på barnen, att 
man har förväntningar på dem. Hon anser att det som en av de viktigaste uppgifter man har 
som lärare, vilket jag håller fullständigt med om. Jag tror att ens egna förväntningar på sin 
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sociala omgivning har väldigt stor betydelse. Det är även viktigt att läraren visar på vilka 
ramar som finns och vad som gäller. Hjälper eleven att förstå, att få kontroll över sin situation. 
 
 
 
5.1.5 Normer 
 
 
Beroende på de olika grundförutsättningarna människor besitter har man olika inställning till 
vad som är normalt och därför olika normer. Alla barn har olika uppväxt. En del växer upp i 
familjer som föraktar skolan och då blir det det normala. En del växer upp i familjer som 
anser kunskap vara mycket viktigt. En del lär sina barn att det är okej att slåss, andra att inte 
äta kött. Det normala skiljer sig och hur accepterade dessa olikheter är i skolan skiljer sig 
mellan olika skolor och mellan olika lärare. Om elevens normer förhållande till skolans 
normer skiljer sig för mycket, om eleven har ett negativt förhållningssätt till skolans normer, 
skapar det ofta konflikter. Woody (1969) säger att elever med beteendeproblem ”inte kan eller 
vill rätta sig efter de socialt accepterade normerna för beteenden”. Deras beteenden skiljer sig 
alltså från det normala, det vanliga. Asmervik, Ogden (1995) säger att eleverna har ett 
”beteende som avviker från etablerade normer. Eleverna kan enligt L1 bete sig konstigt. L1 
och L2 kommenterar att dessa elever inte vet vart gränserna går, de har luddiga ramar och kan 
inte läsa av signaler. Eftersom normer är som outtalade regler är det viktigt att kunna läsa av 
de signaler som omgivningen ger som respons till ens handlande och åsikter. Kan man inte 
läsa av dessa signaler är det svårt att rätta sig efter de normer som finns. L3 säger att de har 
svårt att sköta sig men förstår man inte vart gränserna går är det nog inte så lätt att alltid sköta 
sig. 
 
 
 
5.1.6 Roller 
 
 
Inom alla aktiviteter finns det för aktörerna olika roller att spela. Dessa roller spelas mer eller 
mindre medvetet. Man träder antingen in i, faller in i eller blir tilldelad dessa roller. Hur lätt vi 
anpassar oss beror på hur starka vi är i oss själva. Om man har en stark personlighet och ett 
bra självförtroende har man lättare att vara sig själv och kan bibehålla sin roll som sig själv i 
de flesta situationer. Medan en person som har dåligt självförtroende eller självkänsla lättare 
intar en roll som passar för stunden, intar en roll som omgivningen förväntar sig eller som 
man är van vid att inta. Roller skulle man kunna säga är den personlighet man visar utåt för 
omgivningen. Hur man är eller rättare sagt hur andra uppfattar en. För att man ska bli positivt 
uppfattad krävs det att man håller sig inom de ramar som finns och följer de normer och regler 
som verksamheten har. Asmervik, Ogden definierar problembarn med att dessa barn har 
”beteende som avviker från etablerade normer och som bryter mot skolans regler” Elevens 
roll i skolan är att lära sig det som står i läro- och kursplaner att en elev ska kunna. Woody 
och Guvå definierar det icke lärande barnet som problembarn. Woody säger att barnet har 
beteendeproblem och inte kan rätta sig efter normer för beteende som finns i verksamheten. 
Det förstör dennes och andras akademiska framgång. De är alltså själva delvis icke-lärande 
men de förhindrar även sina klasskompisar från att lära sig. Alla tre lärare kommenterar att 
problemelever är elever som inte lär sig av olika anledningar. Antingen beror det på att de inte 
har förutsättningar att lära sig eller så skapar de förhållanden som förhindrar inlärning, både 
för sig själva och andra. De kan t.ex. prata eller leka bort lektionerna. De kan alltså inträda i 
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rollen som ”pajas”, ”bråkmakare”, ”pratkvarn” e. dyl. men de kan även inta rollen som ”den 
tysta” som inte gör mycket väsen av sig fast ändå inte lär sig. Den sistnämnda eleven kan vara 
svår att upptäcka eftersom den inte kräver uppmärksamhet och L3 anser dessa elever vara de 
svåraste problembarnen eftersom det ofta är försent att vidta åtgärder när de upptäcks. 
 
 
 
5.1.7 Relationer 
 
 
L1 och L3 hänvisar till relationsproblem som en stor faktor när det gäller problembarnen. 
Eleverna har dåliga relationer till kamrater och lärare. Detta anser L1 bero på att dessa elever 
har svårt att på ett bra sätt förhålla sig till de yttre ramarna som finns. De har svårt att förstå 
och följa de normer och regler skolan och samhället har. Även Asmervik, Ogden 
kommenterar dessa relationsproblem där de skriver att de sociala och emotionella 
störningarna bidrar till samarbetsproblem i skolan. De har svårt att få och behålla vänner. 
Även  L1 säger att eleven inte vet hur man blir vän med någon. De har alltså svårt att förhålla 
sig normalt till andra människor. Jag tror relationer ofta är a och o när det gäller 
problemelever. Många gånger har dessa elever svåra relationsförhållanden hemma eller 
kanske inga alls. Deras förebilder visar på dåliga relationer och då är det svårt att lära sig hur 
relationer ska fungera och hur man ska göra för att få dem att fungera. Detta gör att det skapar 
komplikationer i skolan. Eftersom ”vanliga” elever ofta blir bemötta med respekt och blir 
sedda hemifrån så har de sällan större problem med relationer till andra människor, normer 
och ramar när de kommer till skolan. Men med de elever som inte har fått med sig detta , inte 
har dessa grundförutsättningar får man börja på den nivån de är. Då är det viktigt att man ger 
dem det de har missat så att de har en chans att lära sig hur man förhåller sig till sin 
omgivning och den struktur som finns. Detta gäller hela omgivningens bemötande, inte bara 
lärarens. Därför är det viktigt att man jobbar med hela klassen. L1 anser det viktigt att 
eleverna lär sig att alla människor är olika och de måste lära sig att acceptera varandra som de 
är. Hon arbetar medvetet med de andra eleverna och tar hjälp av dem för att lösa 
konfliktsituationer så att de kan förstå och ha ett bra och accepterande bemötande mot 
problemeleven. 
 
 
 
5.1.8 Ledarskap 
 
 
Detta är en av de roller som finns i skolan och en av innehavarna bör vara läraren. Hur 
eleverna beter sig och vilka roller de intar tror jag beror mycket på ledarskapet i elevens 
omgivning. Vad man visar för ledarroll. Lärarens osäkerhet kan ta sig uttryck på olika sätt och 
är man osäker känner eleven det. Han eller hon kan försöka inge respekt genom att utöva 
makt eller genom desperata försök att hela tiden ha kontroll. Detta kan illustreras i att läraren 
(bollplanket) kastar tillbaka bollen lika hårt på eleven. Osäkerhet kan visa sig i ”mesighet” – 
man är inte stark nog att stå emot när bollen kommer. L1 anser att det som lärare är viktigt att 
man har en undervisningsideologi, att man tänkt igenom hur man vill ha sin undervisning. 
Även att man är säker i sig själv och vet vem man är och kan stå för det vilket jag håller med 
om. Självklart ska man kunna erkänna att man har fel och inte försöka visa på en fasad av att 
vara fullkomlig. Men att ha en självsäkerhet och undervisningsideologi att luta sig emot vid 
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konfliktsituationer tror jag är bra. Jag tror även att det kan hjälpa elever som är osäkra att hitta 
en stabil punkt i tillvaron som man vet finns där och som alltid står fast. 
 
 
 
5.1.9 Makt 
 
 
När man är lärare har man en slags makt över eleverna, man är äldre och har befogenhet att 
bestämma m.m. Men vilket sätt är bäst när det gäller maktförhållandet till problembarnen? L3 
flyttar eleverna för att få kontroll över situationen, ibland måste hon även visa ut eleven från 
klassrummet. Att ha kontroll inger alltid en känsla av makt. L2 är angelägen om att eleverna 
ska veta att handling får konsekvens vilket skapar någon slags hotbild som för med sig makt. 
L1 verkade inte ha någon åtgärd som pekar på att påvisa den makt som lärare kan ha över 
eleverna. Hennes personlighet förde däremot respekt med sig bland eleverna vilket är ett slags 
maktförhållande. Det handlar nog mer om personlighet och självsäkerhet än om det man säger 
och hur man handlar när det kommer till makt. Om man har en stark personlighet och vet var 
man står och är stark i sig själv så inger det respekt vilket gör att man inte behöver någon 
slags auktoritär maktkänsla för att eleverna ska förstå att det läraren säger är det som gäller. 
Sedan ska man nog som lärare reflektera över hur maktfördelningen ser ut i klassrummet. Inte 
mellan läraren och eleverna utan också mellan eleverna. Vad finns det för informella ledare 
och hur påverkar de situationen? Hur mycket makt låter man som lärare de informella ledarna 
ha och är det bra eller dåligt? 
 
 
 
5.1.10 Inflytande 
 
 
Detta är en aspekt som jag tror man som lärare inte får glömma att se till när det handlar om 
problemelever. Vilka ser problemeleverna upp till? Kan man utnyttja detta på något sätt. På 
L3s skola flyttade de stökiga sjuor till klasser i åk 9 för att det kunde hjälpa dem att se att 
även om man är tuff så kan man sköta sig på lektionerna. Någon sa till mig nu i våras att 
respekten för vuxna är mycket mindre än respekten för äldre ungdomar nu för tiden. Jag tror 
det beror på att man lättare kan identifiera sig med äldre ungdomar än med vuxna. Därför tror 
jag det är viktigt att man tar hjälp av de äldre eleverna i skolan och man ska nog inte bara se 
det som en nackdel att vara nyutexaminerad och ung när man går ut i tjänst. Att reflektera 
över vad man som lärare har för inflytande över eleverna och hur man använder det tror jag 
kan hjälpa läraren att lättare kunna hantera situationer med dessa elever. Även hur inflytandet 
ser ut mellan de informella ledarna och de övriga i klassen och hur man kan jobba med det. 
Hur stort inflytande låter man som lärare de informella ledarna ha över klassen? Ser man 
mellan fingrarna när det inte handlar om sig själv och sin egen situation, alltså i klassrummet 
när ens undervisning påverkas? Eller tar man tag i dessa angelägenheter i alla situationer? 
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5.1.11 Utvärdering 
 
 
Jag tror det är viktigt att man som lärare alltid utvärderar situationer och händelser, reflekterar 
över vad som hänt för att man hela tiden ska kunna förbättra sina metoder och sin 
undervisning. Men det är också viktigt att man lär eleverna att utvärdera sin situation. Lär 
dem att reflektera över sin del i konflikten, hur de skulle kunna gjort för att undvika den och 
hur de ska göra nästa gång. Detta talar både L1 och L2 om när de hanterar konfliktsituationer. 
Båda pratar med de berörda parterna och ger dem en chans att reflektera över var som hände 
och hur den andre ser på situationen. L1 ansåg även att man får ge eleven förslag på hur de 
ska göra nästa gång.  
 
Alla dessa faktorer jag tagit upp påverkar alltså elevens lärande. Är det någon av enheterna 
som inte stämmer överens med eleven påverkas kunskapsinhämtandet negativt. Alla tre lärare 
tog upp att dessa elever inte kan tillgodogöra sig de kunskaper som skolan ska förmedla på 
grund av olika orsaker/konfliktsituationer. L1 nämner att det är viktigt att låta eleverna växa 
genom kunskap. Så vad kan jag som lärare göra när jag får ett problembarn i min klass? Vilka 
nycklar finns?  
 
 
 
5.2 Sammanfattning av diskussionen sett mot problemformuleringarna 
 
5.2.1 Vad är då ett problembarn? 
 
 
Ett problembarn är en elev som inte klarar av att anpassa sig till skolans struktur, enligt Guvå. 
Hennes sätt att definiera barnen tycker jag är bra, det gör tydligt vad problemet handlar om. 
Men med det är inte sagt att skolans struktur är rätt och elevens sätt att anpassa sig till 
strukturen fel. Men vilket som än är rätt eller fel så blir alla barn elever i skolan och skolan 
har en struktur. 
 
Det finns enligt Asmervik, Ogden (1995)två slags problembarn. Det ena är det utåtagerande 
barnet och det andra är det barnet som sluter problemen inom sig. L1 och L2 hänvisar endast 
till det utåtagerande barnet när de definierar problembarn men L3 talar även om det tysta 
snälla barnet som inte gör något väsen av sig. Lärarna har pekat på två stora faktorer som 
dessa elever faller in under. Det första är att de har svårt med relationer, detta gäller både de 
utåtagerande och de inåtagerande barnen enligt Asmervik och Ogden.  
 
Problembarnen har svårt att skaffa vänner, de vet inte hur man gör eller hur det sociala 
rollmönstret fungerar. De vänner de lyckas få har de sedan svårt att behålla. Dessa elever har 
svårt med relationen både till skolans personal och till andra elever på skolan. En annan faktor 
gällande dessa barn är att de har svårt att ta till sig kunskap. L1 och L2 anser att det beror på 
att de har en dålig grund att bygga sin kunskap på eftersom bakgrundsförhållandena ofta är 
extrema åt något håll. 
 
De har också svårt att tillgodogöra sig kunskapen för att det finns för mycket annat att 
koncentrera sig och tänka på. Detta kan ses från två håll. Det ena är att på grund av 
svårigheter att tillägna sig kunskapen har de svårt att fungera i klassrummet. Det andra är att 
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vända på det och anse att på grund av att de har svårt att fungera i klassrummet har de 
svårigheter att ta till sig undervisningen. Vad som är orsaken är nog olika från elev till elev. 
 
L3 tar upp att problemet kanske inte alltid ligger hos eleven, det är kanske inte eleven som är 
roten till problemet. detta tror jag är viktigt att man som lärare har som utgångspunkt när man 
möter dessa barn. Det är kanske strukturen i mitt klassrum eller på min skola som faktiskt 
skapar problem för eleven. Den som har nyckeln att förändra situationen för eleven kanske 
inte i första hand är eleven själv utan faktiskt jag som lärare. Problemet är bara att hitta rätt 
nyckel. 
 
 
 
5.2.2 Vad gör man då som lärare, vad kan det finnas för nycklar? 
 
 
Kan man påverka situationen? Jag tror att man som lärare kan påverka graden av problemet 
eller effekten av problemet. Efter att ha läst litteratur kring ämnet och gjort intervjuerna tror 
jag att det viktigaste man som lärare måste göra är att ta reda på var problemet ligger, att 
försöka se vad som ligger bakom händelserna och verkligen gå till djupet med problemet. 
Många gånger går man nog som lärare direkt på beteendet istället för att gå till roten med 
problemet. Jag tror att elevens inträdande i rollen som problembarn kan påverkas av läraren 
och klimatet i klassrummet. 
 
L1 tar upp att det är viktigt att köra med raka puckar, att låta de övriga i klassen få en chans 
att förstå hur det ligger till för att de sen ska kunna hjälpa eleven genom sitt tålamod och 
bemötande av den eleven. Detta anser hon att eleverna ska kunna klara av. L3 var däremot 
orolig att det skulle göra mer skada än nytta, samtidigt som man inte vill ignorera problemet 
så vill man ju inte förvärra det genom att göra det tydligt. Skillnaden i deras svar tror jag beror 
på flera faktorer. Delvis så är det ett mycket tuffare klimat på högstadiet. Där tänker eleverna 
mer själva på ett annat sätt och man har inte för avsikt att alltid vara snäll, de är ofta mer 
utstuderat elaka. På mellanstadiet har man mer respekt för vad läraren säger och jag tror inte 
att man gör saker för att vara elak på samma sätt. Man har bara inte förstånd till att handla 
bättre. En annan anledning till att lärarna svarade olika är nog för att L1 är klasslärare och har 
eleverna ganska mycket. Hon kan jobba med problemen långsiktigt och hon har en annan 
kontroll över situationen eftersom hon nästan alltid finns där och finns hon inte där så kan hon 
alltid ta tag i problemet så fort hon får veta om att en konflikt uppstått. L3 är ämneslärare och 
har bara eleverna en gång i vecka. Om hon tar upp något måste hon släppa problemet mer 
eller mindre obearbetat när eleverna slutar lektionen. Den sista orsaken till att svaren skiljer 
sig är att de jobbat olika länge. L1 hade mycket klart för sig vart hon stod i sin undervisning 
och sin syn på problemen och problembarnen medan L3 bara jobbat ett år och kanske inte 
hade hunnit bygga upp den självsäkerheten och lärarideologin. Om man ska ta tag i problemet 
när det uppstår tror jag man får känna sig fram från situation till situation. Men jag tror det är 
viktigt att man strävar efter ett öppet klimat i klassrummet så att man kan prata med alla om 
situationer som uppstår för jag tror förståelse för problem och andra människors 
förutsättningar är viktigt för att kunna hjälpa varandra. Jag önskar att jag som lärare ska ha en 
stark ideologi så att jag står fast när bollarna haglar. 
 
Eftersom eleverna har svårt med de yttre ramarna, målen och normerna tror jag det är viktigt 
att man är konkret så att man inte sätter eleven i en situation där den känner sig osäker. 
Självklart måste man öva bitar som eget ansvar m.m. men det måste göras inom rimliga 
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gränser för vad eleven klarar av. Relationsproblem skapas ofta utifrån att det ovanstående inte 
fungerar. Därför måste man hjälpa eleven att hela tiden reflektera över sitt handlande, 
utvärdera sin situation och hjälpa eleven att hitta sätt att bete sig på som är positiva för 
relationerna till dennes omgivning. Jag tror även att L1 har rätt i att låta de andra eleverna 
vara lite införstådda i situationen så att de kan se konflikterna utifrån bakgrunden och inte 
bara utifrån konflikten, händelsen vilket kanske kan skapa bättre förutsättningar för 
problemeleven. Eleverna runt omkring ser ändå att allt inte är som det ska vilket gör att de 
ändå redan vet halva sanningen. Annars tror jag att det finns risk att det kan skapa osäkerhet 
hos de andra eleverna vilket kan bidra till ett dåligt beteende från deras sida som troligtvis inte 
förbättrar situationen för problemeleven. Hur man ska ta ställning till detta på högstadienivå 
vet jag dock inte eftersom de andra eleverna kan utnyttja situationen och vetskapen för att 
göra det ännu värre för problemeleven. 
 
Det är nog sant det Woody (1969) säger att dessa elever inte är en speciell slags människor 
med konstanta problem utan att beteendet kan vara temporärt, att alla barn har 
beteendeproblem någon gång under sin uppväxt. De flesta konfliktsituationer som existerar i 
skolans värld uppkommer bland flertalet elever men hos vissa elever kommer det upp oftare. 
Därför måste man ha tålamod med de eleverna och hela tiden tro på förändring. Att eleven 
någon gång ska kunna hitta sin roll i skolan och samhället som stämmer överens med gällande 
normer. Att vara ett stabilt bollplank även för de elever som behöver studsa 500 gånger. Om 
en elev lär sig bättre genom att ligga på golvet och rita när den lyssnar kan jag välja att kalla 
eleven för ett problembarn eller att försöka hitta ett sätt så att undervisningen kan förgyllas för 
den. Att låta eleven lära sig på det sättet tills den är redo att sitta i bänken. Jag kan försöka 
vidareutbilda mig själv genom att försöka hitta nya vägar till undervisningen. Om jag 
accepterar den här elevens sätt gör nog de andra eleverna det också. Om jag har en fast 
ideologi för hur jag vill ha det så är det nog lättare att stå för det man tycker, att vara tydlig 
och konkret och även visa förståelse för de här elevernas skillnader och likheter. Att inse och 
även att kunna lära sina elever att alla människor är olika och att det inte finns en mall eller 
norm som egentligen kan säga vad som är rätt och fel tror jag är ett steg i rätt riktning både 
som lärare och som samhällsmedborgare. Jag tror vi har för lite acceptans för avvikelser i vårt 
samhälle idag. Det finns miljoner tidningar som talar om hur man ska se ut och vara men 
denna norm är uppsatt av media vilka inte verkar ha någon kunskap om människors inre, de 
verkar inte se det värdefulla i olikheterna. 
 
 
 
5.2.3 Vad gör skolan? 
 
 
En av skolans åtgärder är att flytta eleven till en annan skola. Detta kan vara både bra och 
dåligt sett dels från elevens och dels från skolans perspektiv. En elev kan komma in i ett 
negativt rollmönster av olika anledningar och dessa är svåra att bryta. Därför kanske byte av 
skola är en bra metod för vissa elever medan andra elever behåller sitt roll som problembarn 
även på nästa ställe. Dessutom är det en osäkerhet att komma till en ny skola där man behöver 
hitta nya personer som man kan bygga upp en tillit till (om det finns någon). Eleven behöver 
också lära sig den nya skolans struktur och personalen har ett nytt problem att försöka förstå 
sig på och handskas med. Men samtidigt kan man som elev ställa till med så mycket problem 
att det kan bli för mycket för skolan och personalen så att de inte orkar göra något åt det. Man 
slutar jobba med problemet vilket måste vara förödande för eleven och då kanske det är bättre 
att komma till en ny skola där det förhoppningsvis finns personal som är villig att ta itu med 
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problemet. Personal som har energi och fantasi för att försöka hitta eller konstruera den 
nyckel som passar till denna eleven.  
 
De viktigaste nycklar jag som lärare har att tillgå tror jag är fantasi, humor, variation och 
tålamod. 
 
 
 
5.3 Förslag på vidare forskning 
 
 
• Samma tema fast sett ur elev perspektiv. 
• Byta skola – bra eller dåligt? 
• Hur mycket kan man tänja på skolans struktur utan att gå för långt? 
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Bilaga 1 
 
Om man ser människan som en låda med förmågan till relation, förståelse m.m. inlåst i lådan. 
Vissa lås är lättare att öppna det är lätt att förstå och bygga upp en relation med en sådan 
människa. Vissa lås kan vara väldigt svåra att få upp och man får pröva många nycklar innan 
man lyckas. När man jobbar som lärare har man många olika elever. För att man ska kunna 
jobba efter skolans mål och krav krävs att man lyckas öppna låsen för att det ska fungera. 
Lärarutbildningen innefattar tyvärr ingen låssmedskurs och man är ganska oförberedd på den 
här problematiken. Jag söker därför olika variationer på de nycklar som kan finnas. 
 
 
 
 
 
 
• Hur skulle de definiera ett ”problembarn”? 

Vem är ett ”problembarn”? 
• Vilka undervisningsmetoder använder du för att tillgodose (bemöta) dessa? 

På vilket sätt jobbar du emot (för) eleven? 
• Vilka metoder använder du när du har dem i klassrummet? Hur bemöter du dem? 
• Berätta om de konfliktsituationer som uppkommer med dessa elever. Vilka roller intar du? 
• Vilka alternativ finns innan man flyttar på dem? Vad har skolan för åtgärder? 
• Finns det någon speciell elev som du kommit att tänka på under intervjun? Berätta om hur 

du jobbade med den eleven. 
 
• Hur många elever går det på skolan? 
• Ungefär hur många elever är det i varje klass? 
• Hur ser könsfördelningen ut? 
• Vilka klasser har du? 
• Hur länge har du jobbat? 
• Hur gammal är du? 
• Kön? 
• Vad har du för utbildning? 
• Annan värdefull erfarenhet? 
• Hur trivs du med din arbetssituation i stort? 
• Vad är du särskilt nöjd med? 
• Är det något du skulle vilja vara annorlunda? 
 
 
 
 


