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Sammanfattning    

Abstract 

Syftet med examensarbetet var att mot pedagogers praktiska erfarenheter och professionella praktik pröva 

olika teorier kring risk- och skyddsfaktorer vid utagerande och internaliserande beteendeproblem hos barn och 

unga samt beteendeproblemens koppling till läsförmåga för att se hur teorierna fungerar i relation till 

praktiken. Studien är kvalitativ och datainsamlingsmetoder har varit semistrukturerade intervjuer och 

kompletterande enkäter med sammanlagt tio informanter. Dataanalysen har inspirerats av en fenomenografisk 

metodansats i de första analysstegen. Resultatet visar bland annat att informanterna har erfarenheter och 

uppfattningar av att barns/elevers beteendeproblem dels kan handla om förmågor och färdigheter hos 

individen själv, exempelvis bristande kommunikativ förmåga eller svag självkänsla, dels att faktorer i 

hemmiljön och/eller förskolan/skolan verkar hindrande för barnets/elevens utveckling och lärande. Framför allt 

visar materialet att lärarens relation till barnet/eleven och föräldrarna har stor betydelse för utgången av 

beteendet. Denna studie bidrar bland annat till forskningen på så sätt att slutsatser dras att det bland 

informanterna finns en osäkerhet i bemötandet och hanterandet av framför allt barn och unga med 

internaliserande beteende samt att förskolan/skolan har behov av dels mer kunskap om beteendeproblem, dels 

bättre tid och forum för reflektionsarbete och relationsskapande. Insatser bör vidare sättas in tidigt och gärna 

fokusera på att lära barnen läsa. Sammantaget finns det på flera punkter en överensstämmelse mellan denna 

studies resultat och med den empiriska forskning som tidigare gjorts i ämnet beteendeproblem hos barn och 

unga. 
 

Nyckelord Utagerande beteende, internaliserande beteende, bristande läsförmåga, risk- och skyddsfaktorer 

Keyword Externalizing behavior, internalizing behavior, deficient reading ability, risk and protective factors 
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1. INLEDNING 

Alla har vi nog stött på dem, de barn och unga som väcker så starka känslor inom oss. De som 

gör att vi kan känna oss misslyckade och otillräckliga som pedagoger och medmänniskor men 

också de som kan skänka oss oerhörd glädje även vid små utvecklingssteg. Det kan handla om 

de barn i förskolan eller i skolan som behöver mer uppmärksamhet och uppmuntran än andra 

och som Jakobsson och Nilsson (2011) menar kan ha svårt att ”inrätta sig i gruppen och att 

samspela med de andra på lika villkor” (s. 283f) och som genom olika beteenden försöker få 

sitt uppmärksamhetsbehov tillfredsställt (ibid.). Uppvisade beteendeproblem hos elever kan 

exempelvis vara att störa undervisningen på något sätt, undvika skolan eller sluta sig inom sig 

själv och dra sig undan klassens gemenskap (Ogden, 2001). Enligt Ogden (2001) är det 10 

procent av barnen i hans refererade undersökningar som faller in under beteckningen 

utagerande respektive inåtvända/internaliserande beteendeproblem. Beteendeproblemen är 

vanligast förekommande hos pojkar (ibid.) och i högre klasser har ett inåtvänt beteende visat 

sig vara något vanligare hos flickor än pojkar (Lund, 2006). Omfattningen av förekomsten av 

beteendeproblem har dock visat sig vara svår att fastställa på grund av användningen av olika 

definitioner, informanter och datainsamlingsmetoder och endast ett fåtal barn kan räknas ha 

allvarliga beteendeproblem. De allra flesta barn och ungdomar uppvisar någon gång under 

skoltiden någon form av beteendeproblem (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007).  

Under min yrkesverksamma tid som lärare för barn och unga i olika åldrar har jag, liksom 

många lärare jag stött på, upplevt frustration över att inte veta hur barn med beteendeproblem 

bäst ska bemötas. Det har även funnits en oro att allt fler elever får problem med läsning och 

skrivning och att de elever som uppvisar någon form av beteendeproblem även kan ha 

svårigheter med just läs- och skrivförmågan. Forskning visat att det finns ett samband mellan 

bristande läsförmåga och beteendeproblem (Ackerman, Izard, Kobak, Brown , 2007; Morgan, 

Farkas, Tufis & Sperling, 2008; Hagan-Burke, Kwok, Zou, Johnson, Simmons & Coyne, 

2011). I den skriftspråkliga värld vi lever i förutsätts att man kan läsa och skriva och dessa 

kompetenser blir alltmer viktiga i takt med att undervisningens texter i skolan blir alltmer 

avancerade. Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) riskerar barn som inte förstår varför de bör 

lära sig läsa och skriva att hamna i en negativ spiral och de betonar betydelsen av att kartlägga 

vilken typ av svårighet eleven har för att kunna arbeta förebyggande, motverka att svårigheter 

uppstår och ge rätt typ av särskilt stöd. Psykologen och läsforskaren Ingvar Lundberg (2010) 

har presenterat en så kallad sårbarhetsmodell för dyslexi, vilken visar att ”ju större genetisk 
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belastning, desto mindre miljöbelastning krävs för att man ska hamna i zonen för läs- och 

skrivsvårigheter” (Lundberg, 2010, s. 150). Miljön blir därför mycket viktig för de barn som 

har ärftlig belastning för att undvika att de får svårigheter med läsning, skrivning och 

matematik (ibid.). Det är därför relevant att specialpedagogen kartlägger/analyserar barnets 

svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå och att bedömningar, föreslagna 

förändringar, lösningar och beslut från specialpedagogen ska grunda sig på akademisk och 

erfarenhetsbaserad kunskap (SFS 2007:638). Med en bred kunskap om risk- och 

skyddsfaktorer vid utvecklandet av beteendeproblem kan jag som specialpedagog lättare 

förhindra och förebygga att svårigheter uppstår i den pedagogiska verksamheten och samtidigt 

lättare kunna uppvisa ett empatiskt och respektfullt förhållningssätt gentemot föräldrar, elever 

och personal. Vår tolkning av ett barns beteende kommer enligt Greene (2003) att vägleda vår 

intervention. I det hänseendet kan det därför vara av vetenskapligt intresse med en 

intervjustudie för att undersöka hur lärarna/pedagogisk personal ser på/tolkar barn och unga 

med beteendeproblematik och ta del av deras erfarenheter kring faktorer i barnets miljö som 

de uppfattar kan utgöra såväl hinder som möjligheter för barnets/elevens utveckling och 

lärande.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att mot pedagogers praktiska erfarenheter och professionella 

praktik pröva olika teorier kring risk- och skyddsfaktorer vid utagerande och internaliserande 

beteendeproblem hos barn och unga samt beteendeproblemens koppling till läsförmåga för att 

se hur teorierna fungerar i relation till praktiken. Arbetet avser besvara följande 

frågeställningar: 

- Vilka uppfattningar och erfarenheter har informanterna av sambandet mellan bristande 

läsförmåga och beteendeproblem hos barn och unga och överensstämmer detta med 

vad forskningen säger? 

- Vilka uppfattningar och erfarenheter har informanterna av riskfaktorer vid 

beteendeproblem hos barn och unga och överensstämmer dessa med tidigare 

forskning?  

- Vilka uppfattningar och erfarenheter har informanterna av skyddsfaktorer och insatta 

åtgärder i förebyggande och problemlösande syfte i arbetet med barn och unga med 

beteendeproblem och överensstämmer dessa med tidigare forskning?  
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1.2. Examensarbetets läsarorientering 

I detta examensarbete kommer först en presentation av två teoretiska perspektiv, den 

specialpedagogiska och den ekologiska systemteorin, för att visa på att synen på 

beteendeproblem och hanterandet av desamma kan se olika ut beroende på vem eller vad man 

anser bär ansvaret för barnets/den ungas svårigheter. För studien förekommande begrepp 

definieras och därefter orienteras läsaren i en del av den omfattande forskning och tidigare 

litteratur i ämnet beteendeproblem och dess koppling till bristande läsförmåga som finns 

tillgänglig varefter examensarbetets resultat presenteras. Tidigare forskning, teoretiska 

perspektiv och definierade begrepp ställda i relation till empirin ligger slutligen som grund för 

analys och diskussion, avslutning, slutsatser och förslag på vidare forskning. I texten kommer 

begreppen barn och elev användas synonymt.  
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2. STUDIENS PERSPEKTIV OCH DEFINITIONER AV BEGREPP 

2.1. Teoretiska perspektiv 

2.1.1. Specialpedagogiska perspektiv på svårigheter 

Specialpedagogikens verksamhet kan ses ur olika perspektiv och beroende på vilket 

perspektiv man väljer har det påverkan på hur specialpedagogiska insatser i skolan ser ut. Å 

ena sidan, menar Persson (2001), kan verksamheten ses relationellt, d.v.s. ”i interaktion med 

övrig pedagogisk verksamhet i skolan.” (s. 143). Eventuella svårigheter, oavsett om de 

handlar om läs- och skrivsvårigheter eller om beteendeproblem, beror på företeelser i 

uppväxt- och utbildningsmiljön vilket medför att man ser på elever i svårigheter. Å andra 

sidan kan man tala om elever med svårigheter där fokus för specialpedagogiska åtgärder 

ligger hos eleven och den specialpedagogiska verksamheten används kompensatoriskt. 

Nilholm (2007) menar att specialpedagogiken inom det kompensatoriska perspektivet ”kan 

sägas vara ett rationellt svar på barnets brister, dvs. genom att identifiera dessa brister och 

träna barnet kan man anpassa det till omgivningens krav” (s. 38). Inom detta kompensatoriska 

perspektiv läggs då ansvaret för specialpedagogisk verksamhet på speciallärare, 

specialpedagoger och elevvårdspersonal och åtgärderna handlar främst om att kompensera en 

funktionsnedsättning (Brodin & Lindstrand 2010, s. 71), vilket kan jämföras med ett 

relationellt perspektiv där ansvaret istället läggs på undervisande lärare, arbetslag och rektor 

(Persson, 2001). Åtgärderna ur ett kompensatoriskt perspektiv blir kortsiktiga och mer akuta 

jämfört med ur ett relationellt perspektiv där det mer handlar om långsiktiga lösningar där 

skolan som system kan behöva granskas. En kombination kan vara att föredra (Persson, 

2001). Nilholm (2007) beskriver en sådan arbetsmodell som en slags kompromiss mellan de 

olika perspektiven och att ”skolproblem ska identifieras på olika nivåer såsom individ-, 

grupp- och organisationsnivå” (s. 57) och betonar att denna kompromiss ändå kan komma att 

innebära att problemen till största del förläggs hos individen. Det går också att se på 

specialpedagogiken som en så kallad hybridisering av de båda perspektiven eller som ett 

dilemmaperspektiv då det inte finns några enkla lösningar att hantera elevers olikheter på. Ur 

ett dilemmaperspektiv blir det då viktigt att ”studera de sociala sammanhang där ”problemen” 

identifieras och hanteras, vilka uppfattningar olika aktörer har om ”problemen” (ibid., s. 58).   
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2.1.2. Den ekologiska systemteorin  

För att förstå beteendeproblem är det viktigt att använda sig av förklaringar och perspektiv 

från olika teorier då ingen teori ensam kan ge en komplett förståelse (Nordahl et al., 2007). 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori är ett enligt Imsen (2006) användbart verktyg när 

barns och ungas uppväxtmiljö ska studeras och enligt min mening speglar den ett 

specialpedagogiskt perspektiv, varför denna teori får utgöra mitt teoretiska perspektiv som 

grund. Urie Bronfenbrenner (1917-2005) var en rysk-amerikansk psykolog som bland annat 

studerade barns utveckling i familjen och i olika kulturer samt effekten av ingripanden från 

samhälle och skola på försummade barn. Han poängterade betydelsen av att se barnet i sitt 

naturliga sammanhang där såväl uppväxtmiljö, biologiska faktorer och dess psykologiska 

utveckling beaktas (ibid.). Barnet ingår i olika miljöer (till exempel skola, familj, fritid, 

samhälle) och lär sig olika saker beroende på miljön. Barnet bör även studeras i förhållande 

till de olika miljöerna och mellan de olika miljöerna och Bronfenbrenner placerar dessa i olika 

nivåer: mikronivå (familj, skola, kamratgrupp, grannar), mesonivå (flera närmiljöer studeras 

tillsammans, till exempel föräldrars relation till barnets lärare), exonivå (samhället, det vill 

säga sociala system som påverkar barnet men som barnet själv inte direkt deltar i), makronivå 

(överbyggnader på samhällsnivå, till exempel utbildningssystemet) (Imsen, 2006; Vasta, 

Haith & Miller, 1999; Brodin & Lindstrand, 2010). Barnet och miljön påverkar båda varandra 

men nivån närmast barnet, mikronivån, har mer direkt inverkan på barnet medan nivåerna 

längre bort påverkar barnet mer indirekt (Vasta et al., 1999). 

2.2. Definitioner av specialpedagogiska begrepp 

2.2.1. Normalitet och avvikelse 

I linje med Persson (2001), Ogden (2001), Hejlskov Elvén (2009) och Brodin och Lindstrand 

(2010) uppfattar jag att beteendeproblem i skolan är socialt definierade och att problemen bör 

ses i relation till omgivningen och rådande sociala och kulturella normer. Normalperspektivet 

är beroende av kultur och social tillhörighet då det som anses vara normalt i ett sammanhang 

lika gärna kan anses vara onormalt, avvikande, i ett annat. Den rådande samhällssynen, 

skolform, klass eller grupp eleven ingår i definierar alltså det som betraktas som normalt eller 

avvikande och resulterar i olika ställningsstaganden och konsekvenser (Jakobsson & Nilsson, 

2011). Det kan dock vara viktigt att ”skilja ut och definiera det som inte är normalt i 

förhållande till jämförelsegruppen” (ibid., s. 37) och syftar på rätten till särskilt stöd. 

Betydelsen av en diagnos är olika beroende på elevens problematik. Vid mer diffusa problem 
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som koncentrationssvårigheter kan en diagnos vara viktig jämfört med om problemen handlar 

om synliga och grava funktionsnedsättningar där eleven oftast alltid får det stöd den behöver. 

Är en elev redan placerad i särskild undervisningsgrupp eller i särskolan har diagnosen en 

smärre betydelse, kanske för att avvikelsen ”en gång för alla definierades i samband med 

skolplaceringen” (Jakobsson & Nilsson, 2007, s. 37). Forskning har visat att diagnosen i liten 

utsträckning ”ger vägledning för hur det pedagogiska arbetet kan, bör eller ska bedrivas.” 

(ibid., s. 83). Däremot har en diagnos visat sig ge ökad förståelse hos både föräldrar och 

skolpersonal (ibid.).  

2.2.2. Beteendeproblem 

Ogden (2001) definierar beteendeproblem enligt följande: 

Beteendeproblem i skolan är elevbeteende som bryter mot skolans regler, normer och förväntningar. Beteendet 

hindrar undervisnings- och lärandeaktiviteter och därmed också elevernas lärande och utveckling. Det försvårar 

dessutom positiv interaktion med andra (Ogden, 2001, s. 14). 

 

Det är emellertid inte helt enkelt att definiera beteendeproblem, dels då beteendeproblem är 

socialt definierade (Ogden, 2001; Hejlskov Elvén, 2009; Brodin & Lindstrand, 2010), dels då 

det kan finnas en föreställning om att beteendet är något man väljer (Hejlskov Elvén, 2009). I 

denna studie används begreppen beteendeproblem och problembeteende synonymt och 

studien utgår framför allt ifrån Hejlskov Elvéns (2009) definition av så kallade 

problemskapande beteende och som handlar om beteenden, vilka ”(…) skapar problem för 

personer i omgivningen” (s. 12). Denna definition tydliggör att det är omgivningen som har 

”problem med att hantera och förhålla sig till personen ifråga” (ibid., 12) och inte individen 

själv. I detta examensarbete kommer emellertid formuleringen ”barnet/eleven med 

beteendeproblem” användas även om detta kan uppfattas kategoriskt. Avsikten med 

formuleringen är inte att problematisera barnet utan att förenkla ett mycket komplext område 

där flera olika aspekter kan ligga till grund för beteendet.   

2.2.2.1. Utagerande beteendeproblem 

Kännetecken för utagerande beteende (eng. externalizing behavior) kan vara impulsivitet, 

aggression (även verbal), trotsbeteende och överaktivitet och destruktiviteten kan rikta sig 

mot föremål, djur och människor (Baker et al., 2008; Nationalencyklopedin (NE), 2013-12-

09; Bohlin et al., 2012). 
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2.2.2.2. Internaliserande beteendeproblem 

Internaliserande beteende (eng. internalizing behavior) förklaras i sin tur som att ”införliva i 

det egna tänkandet” (NE, 2013-12-19). Internaliserande beteende kännetecknas av 

orosliknande, depressiva symptom och tillbakadragenhet (Baker et al., 2008). I detta arbete 

kommer benämningarna internaliserande och inåtvänt beteende likställas.  

2.2.3. Läsförmåga och läs- och skrivsvårigheter 

Läsning är produkten av avkodning och förståelse (L=A x F) och kallas ”the simple view of 

reading” (Lundberg, 2010, s. 91). Ordavkodningen sker i olika utvecklingsstadier men är inte 

linjär och stadier överlappar varandra tidsmässigt (ibid.). Första stadiet sker innan skolstart 

och handlar om att läsa sin omgivning (pseudoläsning), alltså att söka tecken och signaler i 

omgivningen som anses viktiga för barnen själva. Andra stadiet handlar om logografisk-

visuell läsning (att känna igen ord som en bild/ett tecken). Det tredje stadiet, alfabetisk-

fonemisk läsning, innebär att uppmärksamheten riktas mot språkets formsida, det vill säga att 

ord kan ”delas upp i beståndsdelar, fonem, och att dessa enheter symboliseras av 

bokstavstecken, grafem, och att man kan smälta samman enheterna och komma fram till 

ordet.” (Lundberg, 2010, s. 50). Denna språkliga medvetenhet är viktig för läsinlärningen och 

kan övas upp och utvecklas. Sista utvecklingssteget i läsprocessen, det ortografisk-

morfemiska stadiet, innebär att barnet upptäcker att det finns återkommande regelbundenheter 

i ord, exempelvis böjningsformer, och att dessa är betydelsebärande. Ordavkodningen ska 

sedan automatiseras så att ”de skrivna orden känns igen omedelbart och utan ansträngning” 

(ibid., s. 59).  Läs- och skrivsvårigheter i sin tur handlar om svårigheter med tolkning och 

förståelse av språkliga meddelanden och svårigheter med skolinlärning i stort och bör inte 

likställas med begreppet dyslexi som har att göra med (ärftliga) svårigheter att handskas med 

språkets ljudsystem. Ett barn med dyslexi har bra förståelse om det får texten uppläst för sig 

men har däremot avkodningsproblem, vilket innebär brister i läsförmåga (Lundberg, 2010).  

2.2.4. Anknytning 

Termen anknytning (eng. attachment) betyder ”psykisk bindning mellan människor, t.ex. 

mellan ett barn och en förälder” (NE, 2014-06-24). För att såväl den sociala som den 

emotionella utvecklingen ska få en positiv utgång behöver det lilla barnet emotionellt binda 

sig till minst en primär vårdgivare. Denna anknytningsteori utvecklades av psykoanalytikern 

John Bowlby på 1950-talet och vidareutvecklades av psykologen Mary Ainsworth (1913-
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1999) bland annat på så sätt att hon skiljde mellan tryggt, otryggt och desorganiserat 

anknytningsmönster och att anknytningsmönster även gäller vuxna människor (Fearon et al., 

2010). Människan har behov av en så kallad trygg bas under hela livet (Lund, 2006). 

2.2.5. Risk- och skyddsfaktorer 

En riskfaktor kan förstås som faktorer hos individen eller i dennes uppväxtmiljö ”som kan 

kopplas samman med ökad sannolikhet för negativ psykosocial utveckling i framtiden, 

exempelvis beteendeproblem” (Nordahl et al., 2007, s. 79). Med psykosocial utveckling avses 

”en individs allsidiga utveckling från barndomen till vuxen ålder, utgående från ett socialt och 

samhälleligt perspektiv på utvecklingen” (NE, 2014-09-12). Riskfaktorer handlar om 

händelser som ”förekommer innan barnet har utvecklat beteendeproblem och som bevisligen 

predicerar (förutsäger) negativ beteendeutveckling” (Nordahl et al., 2007, s. 79). Varje barn är 

vidare mer eller mindre sårbar och har bättre eller sämre anpassningsförmåga. Antalet 

riskfaktorer som barnet utsätts för har också betydelse för huruvida barnet utvecklar 

svårartade beteendeproblem eller inte där två eller flera belastande omständigheter gör att 

barnet löper större risk att utveckla beteendeproblem. Riskfaktorer kan även ha större eller 

mindre betydelse i förskoleåldern jämfört med under ungdomsåren i takt med att barnet 

mognar. Exempelvis kan familjefaktorer under barnaåren bidra till utvecklandet av 

beteendeproblem och kamrater under senare år bidra till att de upprätthålls eller minskas. En 

skyddsfaktor å sin sida kan medföra till att motståndskraften hos sårbara barn utvecklas och 

kan definieras höra samman med  

(…) vilken faktor som helst hos individen eller i hans uppväxtmiljö som kan kopplas samman med minskad 

sannolikhet för framtida negativ psykosocial utveckling hos barn som utsätts för riskfaktorer. Skyddsfaktorer 

befrämjar kompetens och positiv utveckling och kan därmed ha en problemförebyggande effekt och dämpa 

eller kompensera för effekten av riskfaktorer (Nordahl et al., 2007, s. 79).  

 

Nordahl et al. (2007) poängterar dock att risk- och skyddsfaktorer inte behöver vara varandras 

motsatser så till vida att exempelvis frånvaro av utagerande beteende skulle fungera som en 

skyddsfaktor. Skyddsfaktorer kan därför ses som ”en omständighet som samspelar med 

riskfaktorer och reducerar deras negativa inflytande på barnets beteende” (ibid., s. 80). 
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3. TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATURGENOMGÅNG 

Enligt Price et al. (2013) finns det flera belägg i tidigare forskning som är överensstämmande 

med Bronfenbrenners socialekologiska modell och som visar att tidiga livserfarenheter i 

sociala nyckelmiljöer påverkar uppkomsten av utagerande beteende. För att förstå 

beteendeproblem kan det därför vara en god idé att se till såväl individen själv, eleven, som 

till de system eleven är en del av, till exempel familj, skola, närmiljö eller samhälle (Nordahl 

et al., 2007). I detta examensarbete kommer fokus ligga på risk- och skyddsfaktorer på 

mikronivå av den anledningen att specialpedagoger främst kommer i kontakt med faktorer på 

denna nivå och att syfte och frågeställningar rör pedagogers erfarenheter och uppfattningar i 

förskola/skola.  

3.1. Riskfaktorer för barn och unga med beteendeproblem 

3.1.1. Riskfaktorer knutna till individen 

Flera studier har gjorts för att undersöka hur kopplingen mellan problembeteende och 

lässvårigheter ser ut (Hagan-Burke et al., 2011; Morgan et al., 2008; Ackerman et al., 2007). 

Ackerman et al. (2007) har undersökt lässvårigheter hos ekonomiskt utsatta barn och 

resultaten visar att flera av eleverna med problembeteende även hade akademiska svårigheter 

såsom lässvårigheter, vilket i sin tur kunde stimulera negativt emotionellt internaliserat 

beteende.  Barn med lässvårigheter uppvisade mer internaliserande och utagerande beteende i 

åk 5 jämfört med i åk 3, mer ouppmärksamhet, mer negativa känslouppfattningar och familjen 

hade lägre inkomster vid det senare mättillfället. Resultaten visar att om lässvårigheter 

rapporterats vid första bedömningen i klass 3 kunde detta förutspå lässvårigheter i klass 5. 

Rapporterat internaliserande beteende i klass 3 förutspådde däremot inte lässvårigheter i klass 

5. Denna studie visar sammantaget att lässvårigheter ger internaliserande beteende och inte 

tvärtom och forskarna förklarar detta delvis med att lässvårigheter är emotionellt stressande. 

Miller et al. (2005) har däremot i sina studier funnit att barn med en dyslexidiagnos inte 

nödvändigtvis har ökad risk att utveckla beteenden relaterade till oro, depression och 

somatiska besvär om man jämför med barn med normal läsförmåga. En annan studies resultat 

(Morgan et al., 2008) visar däremot på en kausal modell i två riktningar där tidiga 

lässvårigheter förutspådde senare beteendeproblem och att tidiga beteendeproblem 

förutspådde senare beteendeproblem. Tidiga lässvårigheter förutspådde även senare 

lässvårigheter. Beteenden som kan relateras till begränsningar i exekutiva funktioner samt 

internaliserande beteende utgör framför allt en riskfaktor för att misslyckas med läsningen 
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(Morgan et al., 2008). Vidare har Hagan-Burke et al. (2011) genomfört en kvantitativ studie i 

USA där syftet var att bättre förstå olika typer av beteendeproblems påverkan på 

läsutvecklingen hos barn i förskoleåldern, vilka identifierats ligga i riskzonen för 

lässvårigheter. De ville även undersöka effekten av två typer av läsinterventioner. Resultaten 

visar att alla tre typer av problembeteende (utagerande, internaliserande och hyperaktivitet) är 

negativt associerade med majoriteten av läsresultaten. Höga värden på beteendeproblem gav 

lägre poäng på läsning och resultaten visar att beteendeproblem kan ha en hindrande effekt 

hos elever att tillgodogöra sig läsinstruktionsprogram. Typ av läsintervention hade ingen 

direkt avgörande effekt. Högre grader av internaliserande problembeteende förutspådde lägre 

läsresultat på i stort sett alla mätningar. Explicit, kodbaserad läsintervention hade viss 

lindrande funktion på utagerande problembeteende och på hyperaktivitet. Värt att notera här 

är att tidigare forskning kring sambandet mellan bristande läsförmåga och beteendeproblem 

sammantaget visar att ett samband existerar men att forskningen inte är helt överens om 

riktningen.  

 

Förutom att faktorer hos individen såsom bristande läsförmåga skulle kunna förklara 

uppkomsten av beteendeproblem har många forskare intresserat sig för anknytningens 

betydelse för beteendet. Fearon et al. (2010) har genomfört en metastudie för att undersöka i 

vilken omfattning otrygg och desorganiserad anknytningsstil ökar risken för utagerande 

problembeteende. Resultaten visar bland annat att barn som skattats med otrygg 

anknytningsstil visar högre nivåer av utagerande beteende jämfört med barn som skattats ha 

trygg anknytningsstil. Vidare visade metaanalysen att barn med otrygg-undvikande 

anknytningsstil visar något högre resultat av utagerande beteende samt att desorganiserad 

anknytningsstil är associerad med högre risk att utveckla utagerande beteende senare under 

barndomen. Fearon et al. har också upptäckt att sambandet mellan anknytning och utagerande 

beteendeproblem är starkare i urvalsgrupper med pojkar jämfört med flickor. Även Bohlin et 

al. (2012) har undersökt på vilket sätt otrygg desorganiserad anknytningsstil och förmåga att 

fokusera sin uppmärksamhet vid 5 års ålder är longitudinellt relaterad till utagerande beteende 

liksom till specifika symptom på exempelvis ADHD och ASD (autismspektrumstörning) och 

funnit att så är fallet. En bristande förmåga att fokusera sin uppmärksamhet var associerad 

med högre nivåer av problembeteende och en otrygg desorganiserad anknytningsstil var 

relaterad till högre nivåer av samtliga variabler (bristande uppmärksamhet, utagerande 

beteende och symptom på ADHD, ASD, uppförandestörning (CD)) (Bohlin et al., 2012). Just 
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neuropsykiatriska svårigheter som ADHD och ASD liksom andra biologiska faktorer som 

inlärningssvårigheter, tal- och språkstörningar och försvagad kognitiv förmåga har tidigare 

forskning visat sig ha koppling till beteendeproblem (Kaiser & Rasminsky, 2011; Menting et 

al., 2011). Barn med språksvårigheter löper högre risk att bli avvisade av jämnåriga, vilket 

bidrar till utvecklandet av utagerande beteende (Menting et al., 2011).  

     Även den genetiska faktorn har betydelse för hur man beter sig. Kaiser och Rasminsky 

(2011) visar på forskning som pekar på att antisocialt beteende till 40-50% är ärftligt men att 

miljön fortfarande har en betydande roll. Andra riskfaktorer på individnivå som kan ha 

betydelse för utvecklandet av beteendeproblem kan vara komplikationer vid graviditet och 

förlossning och som en följd av exempelvis hög stress. Missbruk av till exempel narkotika 

och alkohol under graviditeten kan påverka utvecklingen av centrala nervsystemet och 

försätta barnet i riskzonen för exempelvis aggressivt beteende (ibid.). 

 

Sammanfattningsvis rör faktorer på individnivån enligt forskningen såväl brister i färdigheter 

och förmågor relaterade till exempelvis neuropsykiatriska sjukdomar och biologiska faktorer i 

form av inlärningssvårigheter och tal- och språksvårigheter. Även anknytningssvårigheter, 

problem med läsningen, genetiska faktorer och komplikationer vid graviditet och förlossning 

utgör riskfaktorer. Här görs tydligt att faktorerna kan vara många och med ett socialekologiskt 

perspektiv liksom ett specialpedagogiskt relationellt perspektiv i åtanke ser jag det värdefullt 

att se betydelsen av relationerna mellan faktorerna på individnivån och den mötande 

omgivningen när riskfaktorer ska analyseras och resultat ska generaliseras eftersom 

omgivningen kan förvärra men också förbättra eventuella beteendeproblem. Detta även om 

forskningen oftast varit noga med att kontrollera olika variablers påverkan på beteendet.  

 

3.1.2. Riskfaktorer knutna till familjen 

Det finns relativt omfattande forskning kring kontextuella riskfaktorer vid utvecklandet av 

beteendeproblem. Bland annat visar forskning att bristande föräldrafärdigheter/ 

föräldrakompetens utgör en riskfaktor där föräldrarna misslyckats med att ge tillfredsställande 

vägledning till barnen (Nordahl et al., 2007). Dishion och Patterson (2006) har i sin studie 

funnit att en sträng föräldrastil kan medverka till ökade nivåer av aggressivt och utagerande 

beteendeproblem i tidig ålder hos barn liksom om interaktionen vuxen-barn är tvingande, det 

vill säga främst är karaktäriserad av ömsesidiga och eskalerande ordväxlingar. Liknande 

resultat har Ensor et al. (2010) kommit fram till men då handlar det om negativa och 
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tvingande ordväxlingar mellan syskon. Det finns också forskning som stöder ett antagande om 

att barn kan utlösa ett negativt beteende hos föräldrarna (Nordahl et al., 2007). Exempel på 

andra familjefaktorer som i tidigare studier visat sig ha stor påverkan på utvecklandet av 

utagerande beteende i tidig ålder är barns erfarenheter av misshandel, i synnerhet fysisk 

misshandel. Om barnet tillägnat sig utagerande beteendeproblem i tidig ålder är risken större 

för icke anpassningsbara resultat och det kan handla om att barnet själv utsatts för våld eller 

att det bevittnat våld (Manly et al., 1994; Nordahl et al., 2007). Om våld används som 

bestraffning får det sannolikt negativa följder, i synnerhet om barnet tolkar straffet som ett 

avvisande. Samma negativa effekter ska fysisk bestraffning dock inte ge i länder där detta 

anses tillhöra kulturell tradition vid uppfostran (Nordahl et al., 2007).  

      

Andra forskare har undersökt sambandet mellan kaos och hushållsrutiner i hemmet och 

beteendeproblem hos barn och unga (Deater-Deckhart et al., 2009; Price et al., 2013). Kaos i 

hushållet med våldsamma oljud, brist på familjerutiner och förutsägbarhet har visat sig bidra 

till uppförandeproblem hos barn ur såväl ett kortare som ur ett longitudinellt längre perspektiv 

(Deater-Deckhart et al., 2009). Resultaten från denna studie visade bland annat att mer kaos 

och fattigare hushållsförhållanden var associerat med en negativitet och mindre värme hos 

föräldrarna liksom fler stressfulla händelser. Högre IQ hos barnet var vidare associerat med 

högre utbildning/IQ hos föräldrarna, en litterär hemmiljö, mindre stress hos föräldrarna, bättre 

hushållsförhållanden och mindre kaos. Resultaten i den studie som Price et al. (2013) gjort 

visar att mödrar till fysiskt misshandlade barn var mer negativa i sina interaktioner till barnet 

än i kontrollgruppen och också mer negativa i interaktionerna till syskonen. Det fanns också 

en marginell signifikant skillnad vad gäller aggressiva interaktioner syskon emellan där 

fysiskt misshandlade barn uppvisade mer aggressiva interaktioner än barnen i 

kontrollgruppen. En moders negativa beteende mot barnet liksom en högre grad av verbal och 

fysisk aggression mellan syskon var associerade med en ökning av utagerande 

beteendeproblem hos barnet. Resultaten visar även att en högre grad av brist på organisation 

och renlighet i hushållet var associerat med utagerande beteendeproblem. Var och en av 

faktorerna fysisk misshandel, aggression syskon emellan, bristen på ett organiserat och rent 

hem, negativa interaktioner mellan mor och barn fastställde simultant och bidrog till att 

förutspå utagerande beteende hos barn när de börjar grundskolan (ibid.). 
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Ytterligare forskning har vidare visat att barn till alkoholiserade föräldrar uppvisar högre 

nivåer av utagerande problembeteende och internaliserande beteende jämfört med jämnåriga. 

Hussong, Huang, Curran, Chassin och Zucker (2010) har undersökt om föräldrars alkoholism 

påverkar svårigheten och timingen av barns utagerande beteendesymptom. Resultatet från 

deras tidigare studier visar att barn, vars föräldrar är diagnostiserade som alkoholister, visar 

större internaliserande symptom än barn utan alkoholiserade föräldrar men barnens symptom 

var inte värre under tiden föräldrarna upplevde alkoholrelaterade symptom. Av den 

anledningen ville Hussong et al. i denna studie undersöka huruvida tre separata effekter av 

föräldrars alkoholism på olika sätt kan förutspå barns utagerande symtom. Dels handlade det 

om hur effekter över tid varierar och då huruvida barns utagerande symptom blir värre eller 

bättre än vanligt under de perioder då föräldrarna uppvisar mer symtom. Dels om föräldrars 

symptom under den utvecklingsmässiga perioden hjälper till att identifiera barn som visar 

ökade nivåer av utagerande symptom under tiden för studien. Studiens resultat indikerar att 

föräldrars livstidsdiagnos alkoholism har stor och bestående inverkan på identifikationen av 

barn med ökade utagerande symptom och symptomen blir värre under de perioder då barnens 

föräldrar aktivt upplever alkoholrelaterade symptom (Hussong et al., 2010). 

 

I likhet med den socialekologiska teorin finns det sammanfattningsvis mycket forskning som 

stöder det faktum att den kontextuella miljön runt barnen har stor betydelse vid utvecklandet 

av beteendeproblem. I forskningen synliggörs bland annat att ekonomiskt utsatta familjer, 

familjer med kaotisk hemmiljö med brist på rutiner och förutsägbarhet, missbruk, negativa 

interaktioner mellan barn och förälder eller syskon löper större risk att utveckla 

beteendeproblem hos familjernas barn. På samma sätt som en kaotisk hemmiljö kan utgöra en 

riskfaktor ser vi emellertid också i forskningen att en sträng föräldrastil kan göra detsamma, 

vilket pekar på en motsättning i tidigare forskning. Denna kontrast visar två ytterligheter, 

vilka båda i för snäv form kan utgöra riskfaktorer vid utvecklandet av beteendeproblem. 

 

3.1.3. Riskfaktorer knutna till gruppen jämnåriga och till skolan 

Lund (2006) anser att vissa perioder i barnets liv kan vara mer problematiska än andra och 

syftar då framför allt på ungdomstiden där sexualitet och kön har inverkan på 

identitetsutvecklingen och självuppfattningen. Övergången från mellanstadiet till högstadiet 

kan upplevas extra problematiskt för elever med internaliserande beteende då ”kravet på 

konformitet i attityd och uppträdande” (ibid., s. 54) upplevs tydligare och ungdomarna jämför 
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sig med varandra. Elever med internaliserande beteende är ”otydliga och försvinner bland 

andras starka uppfattningar och tydliga uttryck” (Lund, 2006, s. 54) och Lunds intervjustudie 

visade att de inåtvända eleverna har en upplevelse av att inte höra till klassgemenskapen och 

att mindre grupper om möjligt ger en större trygghet för vissa men inte för alla (ibid.).  

     Menting et al. (2011) undersökte i sin studie vilken betydelse kamraters avvisande har när 

det gäller sambandet mellan språkförmåga och utvecklandet av utagerande beteende. Utifrån 

sina resultat drar forskarna slutsatsen att barn med bristande språkliga förmågor har ökad risk 

att bli avvisade av sina jämnåriga, vilket kan bidra till utvecklandet av utagerande beteende. 

De flesta barn uppskattar inte kamrater som uppträder aggressivt och utmanande barn 

använder ofta våldsamma metoder som att retas och hota i försök att till exempel lösa 

konflikter. Kamraterna tenderar då att svara på beteendet genom att exkludera och avvisa 

barnet, vilket i sin tur kan medföra att de aggressiva tendenserna eskalerar. Forskning visar 

också att barn med aggressivt beteende tyr sig till likasinnade och tar till sig andras attityder 

och beteendestilar (Kaiser & Rasminsky, 2011). Anledningar till detta kan vara upplevelsen 

av ”acceptans, likhet, tillhörighet till en grupp och positiv respons på antisocialt beteende från 

jämnåriga” (Nordahl et al., 2007, s. 94) och kan bidra till att ”ett antisocialt 

utvecklingsmönster eskalerar och befästs” (ibid.). De barn däremot som använder aggression 

proaktivt, har goda verbala och sociala förmågor och till exempel inte är impulsiva kan 

däremot få en högre status i gruppen och då inte bli avvisade (Kaiser & Rasminsky, 2011).  

 

Forskningen kring skolrelaterade faktorers inverkan på beteendeproblem är inte lika 

omfattande som forskningen kring familjefaktorer men har bland annat visat att en 

konfliktbetonad och icke-stödjande klassmiljö kan utgöra en riskfaktor. Därutöver har dåliga 

relationer mellan lärare och elever betydelse liksom om undervisningen inte är varierad, har 

otydlig struktur, inte är elevorienterad och presenterad med engagemang. Avsaknad av 

”gemensamma normer och strategier för att förebygga och bekämpa beteendeproblem och för 

att befrämja social kompetens” (Nordahl et al., 2007, s. 92) kan också påverka omfattningen 

av beteendeproblem. Skol- och klasstorlek har visat sig ha begränsad påverkan på 

förekomsten av beteendeproblem även om små skolor och klasser med färre än 15 barn under 

de första skolåren har en ”svag och långvarig effekt på problembeteende” (ibid., s. 93). 

Högkompetenta elever kan ha ”viss fördel av gruppindelning efter färdighetsnivå, medan 

medel- och lågkompetenta elever har störst utbyte av traditionell klassrumsundervisning.” 

(Nordahl et al., 2007, s.93). Forskning visar att särskilda gruppindelningar efter grad av 
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beteendeproblem inte haft en positiv inverkan utan snarare förvärrat beteendeproblemen 

(Nordahl et al., 2007).  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen kring riskfaktorer knutna till gruppen jämnåriga och 

till skolan att beteendeproblemen kan vara mer problematiska under ungdomstiden eftersom 

kravet på konformitet är tydligare i kamratgrupperna och att barn med framför allt 

internaliserande beteende har svårigheter att framhäva sig. Kamraters avvisanden kan 

exempelvis medföra att aggressivt beteende eskalerar hos barnet med beteendeproblem. En 

konfliktbetonad och icke-stödjande klassmiljö kan utgöra en riskfaktor, liksom om relationen 

mellan lärare och elev är dålig och om undervisningen kännetecknas av otydlig struktur, 

ensidighet och inte är elevorienterad. Gruppindelningar efter färdighetsnivå och grad av 

beteendeproblem har visat sig vara missgynnande för i synnerhet medel- och lågkompetenta 

elever. 

3.2. Skyddsfaktorer hos barn och unga med beteendeproblem 

3.2.1. Skyddsfaktorer knutna till individen 

I de fall där forskning visat att ett samband mellan bristande läsförmåga och beteendeproblem 

föreligger och där dessa faktorer påverkar varandra i båda riktningarna föreslår forskarna att 

interventioner bör rikta in sig på såväl läsning som beteendeproblem på samma gång. Det är 

nämligen viktigt att se till att elever i tidiga skolåldern träder in i nästa årskurs med 

nödvändiga läsförmågor och förmåga till självreglering och uppmärksamhetsfokuserat 

beteende (Morgan et al., 2008). Forskning har också visat att kompletterande systematiska 

läsinstruktioner i smågrupper 30 minuter per dag i 21 veckor haft gynnande effekt på 5-åriga 

barn med utagerande beteendeproblem eller hyperaktivitet. Däremot visar denna studie att typ 

av läsinterventionsprogram spelar mindre roll och att programmen haft mindre effekt hos barn 

med uppvisade internaliserande beteendeproblem (Hagan-Burke et al., 2011). Ackerman et al. 

(2007) har i sina studier visat att det finns ett samband mellan negativa känsloerfarenheter och 

såväl lässvårigheter som internaliserande beteende vid bedömningen i klass 5 och föreslår att 

en lösning kan vara att ge behandling i klass 1. Då skulle läsningen kunna gynna 

stabiliseringen av barnens föreställning om sig själv och på så sätt förhoppningsvis minska 

den emotionella stressen som studien visat att lässvårigheter kan ge (ibid.).  
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Fearon et al. (2010) har i sin metaanalys om sambandet mellan anknytning och 

beteendeproblem, liksom Greene (2011), funnit att man bör förstå omständigheterna och 

mekanismerna runt när aggression och andra antisociala handlingar triggas igång och vilken 

betydelse anknytningsprocesser har i detta. Andra individuella, skyddande faktorer är om 

barnet har en stark självkänsla och tro på sig själv och sina förmågor, väl fungerande 

exekutiva funktioner, humor och bra återhämtningsförmåga (Kaiser & Rasminsky, 2011).  

     Sammanfattningsvis har forskningen kommit fram till att skyddande faktorer på 

individnivå dels handlar om färdigheter som att kunna läsa i tidig skolålder där 

läsinterventionsprogram kan ha gynnande effekt, dels att ha självregleringsförmåga, en stark 

självkänsla och väl fungerande exekutiva funktioner.  

 

3.2.2. Skyddsfaktorer knutna till familjen  

Deater-Deckard et al. (2009), som studerat familjemiljöer och kaos i hemmet och dess 

koppling till beteendeproblem, poängterar att forskare som studerar familjemiljöer bör, 

förutom forskares mätningar, också inkludera föräldrars rapporterade kaosskattningar och 

sammandragna objektiva mätningar av hushållsförhållanden. De som arbetar med stressade 

familjer och barn rekommenderas hjälpa föräldrar med organisation och skötsel av 

hushållsrutiner genom utbildning och instrumentellt stöd. Att uppnå en icke-kaotisk hemmiljö 

är viktig för barns kognitiva och socioemotionella utveckling (ibid.).  

 

3.2.3. Skyddsfaktorer knutna till gruppen jämnåriga och till skolan 

Såväl problem med läsning som med uppvisade beteendeproblem kan få negativa följder. 

Baker et al. (2008) har i sina studier kommit fram till att barn med internaliserande eller 

utagerande beteende riskerar få svårigheter med exempelvis kamratrelationer. Forskarna lyfter 

fram kvaliteten på relationen mellan lärare - elev som betydelsefullt och som en variabel att 

förutspå barns framgångsrika skolprestationer. En relation med lärare som karaktäriseras 

genom värme, tillit och låga nivåer av konflikter associeras med elevers positiva skolresultat. 

En svensk studie genomfördes på förskolan i slutet av 90-talet för att undersöka just 

förskollärares och barnskötares goda erfarenheter av arbete med barn i behov av särskilt stöd 

(Folkman, 1998). Folkman ville ta reda på hur förskolan kunde hjälpa barnen med utagerande 

eller inåtvänt beteende att utveckla förhållningsätt som ledde till social kompetens. Resultatet 

på denna kvalitativa intervjustudie visar att förskolans arbete med de inåtvända barnen 

handlade om att öka barnens tillit, stärka deras självkänsla, bemöta deras brist på 
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självhävdelse och aggressivitet samt utveckla barnens känsla för ömsesidighet. Barnens tillit 

ökades genom att skapa en miljö som karaktäriserades av kontinuitet, förutsägbarhet och 

struktur, att ge och visa barnen mycket omsorg och kärlek och väcka barnens energi och 

lekfullhet genom att t ex vara ”barnets startmotor” (Folkman,1998, s. 77) i lek. Barnens 

självkänsla stärktes exempelvis genom att hjälpa barnen hitta sig själv, visa att barnet kan och 

att ”bejaka barnet som det är” (ibid., s. 67). Miljön runt om barnen måste vara icke-kaotisk 

och förutsägbar och leken ska alltid börja i ett litet sammanhang ”där turerna är tydliga och 

den vuxne kan leva sig in i och utgå från den kompetens för lek som barnet redan har.” (ibid.).  

Arbetet med de utagerande barnen handlade i stort om samma förhållningssätt och metoder 

som i arbetet med de inåtvända barnen. Barnets tillit ökades genom att omge barnet med 

vuxna som barnet kunde knyta an till och ”som orkade med testande och aggressivitet” 

(Folkman, 1998, s. 101), gav barnet både skydd och omsorg och erbjöd en förutsägbar vardag 

med tydlig struktur.  Barnens självbild stärktes bland annat genom att visa att barnet klarade 

saker. När de utagerande barnen angrep andra var ett fungerande förhållningssätt från de 

vuxna bland annat att stoppa, avleda och ingripa, visa barnet skillnad mellan känsla och 

handling och möjliggöra för barnet att ”reparera det dumma det gjort” (ibid., 131). Då flera av 

de utagerande barnen hade svårigheter till samspråk och denna förmåga behövs för samspel i 

dialog med andra utvecklades ömsesidighet enligt Folkman genom att personalen försökte 

hitta ett sätt att kommunicera med barnet, t ex med tecken, finnas till hands när barnet 

behövde prata och utgöra en god förebild vad gäller turtagning i samtal.  

I arbetet med utagerande eller internaliserande barn på de undersökta förskolorna visade det 

sig att de vuxnas förhållningssätt till barnens föräldrar var betydelsefull (ibid.). Det handlade 

bland annat om att ”göra föräldrar trygga i förskolans värld, stärka dem i deras föräldraroll, 

hitta metoder och tillfällen att komma till tals kring barnet” (ibid., s. 156). Detta nåddes 

genom att bemöta föräldrarna med respekt, se deras egna behov, låta dem känna tillit till 

personalen och låta dem få veta att deras barn var omtyckt. Det kunde också handla om att 

stärka föräldrarollen genom att ”förmedla budskapet: Du som förälder är viktigast för barnet!” 

(ibid., s. 162). Ömsesidighet utvecklades genom att bland annat ”skapa mötesplatser och 

hjälpa föräldrar att se vad barnets signaler betydde” (ibid., s. 167).  

     Även Bengtsson och Gavelin (2004) lyfter fram betydelsen av att lära oss förstå barns 

signaler på att saker och ting inte står rätt till hemma. Det kan handla om ”beteendestörningar, 

psykiska symtom eller kroppssymtom av olika slag som huvudvärk och buksmärtor” (s. 7). 
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Det är framför allt barn som lever med alkoholiserade föräldrar som tillhör den största 

gruppen av barn som far illa i Sverige och författarna menar att det är 10-15% av barnen där 

en eller båda föräldrarna dricker. Denna grupp barn blir ofta bortglömd och Bengtsson och 

Gavelin skriver om alkoholism som familjehemligheter där barnen är lojala mot sina föräldrar 

och därför har svårt att berätta om sina svårigheter för andra.  

     För att kunna berätta om sina svårigheter krävs emellertid att ett forum finns för detta. 

Kinge (2008), Lund (2006) liksom Greene (2011) anser att just samtal med barn och unga 

med beteendeproblem är en nödvändighet för att kunna hjälpa dem att bättre samspela med 

andra och för att få omgivningen att förstå vari svårigheterna ligger. Kinge (2008) förespråkar 

regelbundna så kallade barnsamtal pedagoger bör hålla tillsammans med barnet som går ut på 

att vara bejakande och empatiska och i detta sätta egna känslor åt sidan. Bejakande 

kommunikation ska användas för att låta barnet känna sig sedd och innebär att lyssna, förstå, 

acceptera och tolerera samt bekräfta (Lund, 2006). Processer ska sättas igång ”som leder till 

ökad självinsikt och utveckling av ett språk för att uttrycka reaktioner, känslor och behov” 

(Kinge, 2008, s. 97f). Det är barnen själva som ska styra samtalen och för de minsta barnen 

och barn med koncentrationssvårigheter kan bildmaterial fungera som utgångspunkt (ibid.).  

     Greene (2011) anser att systemet kring beteendeproblem inte fungerar och att tre stora 

förändringar måste till. För det första att förståelsen för vad som orsakar ett störande beteende 

måste förbättras avsevärt, för det andra att produktiva metoder måste utvecklas och för det 

tredje att förutsättningar måste skapas ”för att människor ska kunna arbeta med problem på ett 

samarbetsbaserat sätt.” (Greene, 2011, s. 18). Bland annat måste vi förstå att ett 

beteendeproblem handlar om outvecklade färdigheter inom något eller några områden och till 

exempel inte om att en elev bara vill ha uppmärksamhet, saknar motivation, att föräldrarna 

saknar ”pli” (ibid., s. 31) på barnet eller att barnet har dålig attityd. Outvecklade färdigheter 

kan handla om att eleven har svårt att hantera övergångar, förutse konsekvensen av egna 

handlingar, se gråskalor, se att ett problem kan ha flera olika lösningar, att uttrycka sina 

bekymmer, har tankefällor (”jag får alltid skulden”) eller har svårt att känna empati för en 

annan (ibid., s. 32ff). Den samarbetsbaserade problemlösningsmodellen (CPS) som Greene 

beskriver handlar om ett agerande av de vuxna i olika steg och där både vuxen och barn efter 

en situationsanalys i en dialog löser problem ”på ett realistiskt och ömsesidigt 

tillfredsställande sätt” (ibid., s. 68) och som bland annat handlar om att skapa förståelse för 

barnets perspektiv. Modellen kan även användas på barn som har bristande kommunikativ 

förmåga genom att exempelvis hjälpa barnet utveckla ordförrådet inom de områden som 
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triggar igång beteendeproblemet och då använda verbala markörer (”du känner dig varm”) 

eller använda sig av bildstöd och låta barnet peka på bekymret som skapar problem (Greene, 

2011, s. 172).  

     För att få till en varaktig förändring behövs emellertid strukturer på en skola som 

möjliggör regelbundna möten där de som använder modellen kan ”enas om de outvecklade 

färdigheterna och olösta problemen hos de enskilda barnen, att bedöma deras initiala och 

fortlöpande försök att tillämpa Plan B (samarbetsbaserade modellen; min anm.) och att förstå 

varför Plan B inte fungerade.” (ibid., s. 253). Just detta att finna strukturer och forum i 

förskolan och skolan där professionella kan få handledning och stöd betonar även Kinge 

(2008) är viktigt och att ett sådant behov finns upptäckte även Folkman (1998) i sin studie. 

Undersökningen visar på ett behov hos personalen att få stöd i arbetet med barn med 

beteendeproblem då dessa kunde väcka uppgivenhet och egna negativa känslor. Stödet som 

behövdes var ”tillfälle att ventilera sina känslor, bekräftelse på att man var på rätt väg, hjälp 

att diskutera hur man skulle gå vidare i arbetet med barn och föräldrar” (ibid., s. 181). Lund 

(2006) i sin tur talar om betydelsen av självreflexivitet och hur viktigt det är att ”reflektera 

över sig själv i relationen, över hur vi gör saker och vilka slags hinder och möjligheter som 

ligger däri.” (s. 141). Tidsåtgången av sådana här åtgärder kan emellertid vara ett problem för 

många men ”organiserad och avdelad tid för ett enskilt barn [behöver] inte nödvändigtvis 

led[a] till att detta barn får så mycket mer uppmärksamhet genom den här åtgärden än vad det 

fick genom sina reaktioner och sanktionerna på dessa” (Kinge, 2008, s. 42). 

     De vuxna i barnens omgivning är mycket betydelsefulla och hur dessa förhåller sig till 

barnet och dennes beteende har alltså stor inverkan på om beteendet försämras eller förbättras 

och däri ligger att tillgodose och beakta ”varje elevs individuella förutsättningar och behov” 

(Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 289). Förutom att finnas till hands för eleven och förklara och 

stödja i sociala situationer, förbereda barnet på vad som ska hända och samtala tillsammans 

efteråt kan skolan skapa samspelssituationer som ”går från ett enkelt till ett mer komplicerat, 

allt eftersom eleven blir medveten om vad som krävs för samarbete i grupp” (ibid., s. 285).  

     Andra faktorer som kan fungera som skyddsfaktorer och skapa möjligheter för delaktighet 

och lärande är hur man organiserar den pedagogiska verksamheten utifrån struktur som 

pedagogiskt verktyg, användning av lämpliga anpassade läromedel och pedagogiska 

hjälpmedel, användning av exempelvis piktogrambilder vid samtal och att skapa ett klimat i 

klassrummet ”där alla tar ansvar för varandra, så att ingen utestängs från gemenskapen” 

(Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 295; Hejlskov Elvén, 2009). Hejlskov Elvén (2009) ser ett 



26 

 

behov av kravanpassning och miljöanpassning som skyddande faktorer när det handlar om att 

minska stressen hos ”brukaren” och förebygga beteendeproblem. I det ingår att ta hänsyn till, 

ta bort och arbeta med både grundläggande belastningsfaktorer som exempelvis ett barns 

svaga förståelse för sammanhang, sinnesöverbelastning, tonårsexistens och utanförskap 

liksom med så kallade situationsbestämda belastningsfaktorer eller utlösande faktorer för kaos 

som krav, konflikter, att inte förstå, vikarier och plötsliga ändringar. Syftet med en 

strukturerad undervisning och lärandemiljö är sedan bland annat att ”skapa en förutsägbar 

miljö” (Ogden, 2001, s. 127) där ”elevens möjligheter att klara sina uppgifter ökar, samtidigt 

som antalet felsatsningar kan minskas” (ibid.). Strukturering handlar inte bara om 

strukturering av skoldag och undervisning utan också om relationsstrukturering, vilket innebär 

ett systematiskt arbete med lärar- elevrelationen (Ogden, 2001, s. 126). Hejlskov Elvén (2009) 

lyfter vidare fram betydelsen av ett låg-affektivt bemötande i mötet med eleven för att inte 

öka barnets affekt och kan innebära allt ifrån att undvika ögonkontakt, reagera behärskat, 

undvika beröring, respektera det personliga utrymmet och skapa avstånd. Vi måste också vara 

uppmärksamma på de varningstecken barnet sänder ut när mängden belastningar blir för stor.  

 

Sammanfattningsvis visar forskning att skyddsfaktorer knutna till gruppen jämnåriga och till 

skolan att exempelvis en god relation mellan lärare och elev har stor betydelse, liksom hur 

läraren organiserar undervisningen och hur denne förhåller sig till och bemöter barnets 

negativa beteende. Även relationen till elevernas föräldrar är viktig och att skapa mötesplatser 

och fungerande forum för samtal med såväl föräldrarna som med eleverna. Det är också av 

vikt att förstå vad det är som orsakar beteendeproblemen och vilka signaler barnet sänder ut 

när mängden belastningar blir för stor. Personalen har även ett behov av handledning och 

självreflexivitet, varför sådant kan utgöra skyddsfaktorer.  
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4. EMPIRISK UNDERSÖKNING 

4.1. Metodansats 

Denna studie är inspirerad av en så kallad fenomenografisk metodansats då fenomenografin 

används för att ”beskriva och analysera människors tankar om olika fenomen i omvärlden.” 

(Dahlgren & Johansson, 2009). Fenomenografin är en empirisk forskningsmetodik där 

forskningsfokus ligger på hur människor förstår och uppfattar fenomen i sin omvärld och 

variationen mellan människor betraktas som mer intressant än likheterna (ibid.; Allwood & 

Erikson, 2010). Jag är bland annat intresserad av vilka uppfattningar och erfarenheter 

informanterna har av risk- och skyddsfaktorer vid beteendeproblem men avser att undersöka 

såväl variationerna som eventuella likheter och mönster i intervjupersonernas utsagor. 

Dessutom finns det en dialektik mellan tidigare forskning och mitt empiriska material jag har 

att tolka och en redovisning av forskningsläget kring beteendeproblem kan då ses som ett 

kvalitetskrav (Larsson, 2005). Resultaten jämförs med tidigare forskning på så sätt att 

informanternas erfarenheter och upplevelser ställs i relation till och jämförs med den tidigare 

forskning i ämnet som presenteras i detta examensarbete.  

     Forskare skiljer mellan en induktiv och en deduktiv ansats i forskningsprocessen. Den 

största skillnaden dem emellan är att generella slutsatser dras utifrån flera enskilda fall i en 

induktiv ansats och att forskaren i en deduktiv ansats utgår från exempelvis en viss teori och 

testar hypoteser eller påståenden (Fejes & Thornberg, 2009). I mitt examensarbete passar 

däremot abduktion bättre, vilken innebär att forskaren växlar mellan induktion och deduktion 

(ibid.). Jag avser utgå från empirin men ställer detta i relation till den tidigare forskning som 

gjorts inom området beteendeproblem.  

4.2. Datainsamling 

4.2.1. Procedur och urval 

Urvalet av informanter gjordes utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval och målinriktat urval 

(Bryman, 2011) där informanterna valdes ut utifrån tillgänglighet och relevans till 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Själva urvalsprocessen genomfördes i olika steg. 

Lärare och specialpedagoger i grundskolans senare år i tre olika stora kommuner (7000, 

11 000 samt drygt 100 000 invånare) fick ett mejl av mig med bifogat följebrev (se bilaga 1) 

med information om studien och stratifieringskriterier i enlighet med vad Kylén (2004) 

rekommenderar att ett följebrev bör innehålla. Detta steg resulterade i enbart en intresserad 

informant för intervju, varför ytterligare åtgärder vidtogs enligt nedan. Jag konstruerade 
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därefter en intervjuguide (se bilaga 2) och prövade denna i en mindre pilotstudie och gjorde 

därefter små men nödvändiga ändringar. I nästa steg mejlade jag ut en kompletterande enkät 

(se bilaga 3) till de tillfrågade som inte besvarat förfrågan om intervju med valmöjligheten att 

istället för deltagande i intervju besvara en kort enkät. I denna fas blev även ytterligare 

specialpedagoger och speciallärare tillfrågade. Detta resulterade i tre enkätsvar och efter en 

påminnelse ytterligare en. Sista steget i urvalsprocessen bestod i att vidga informantgruppen 

till även förskollärare och gymnasielärare för att få mer datamaterial och en vidare syn på 

beteendeproblem. De tillfrågade blev antingen kontaktade direkt av mig eller så kontaktade 

jag slumpmässigt utvalda lärare från personallistan på en skolas hemsida. Detta förfarande 

resulterade i en intervju med en förskollärare och en intervju med en gymnasielärare. En 

bortfallsanalys gjordes sedan för att kunna förstå det svaga deltagarintresset bättre. De 

semistrukturerade intervjuerna på cirka en timme vardera bandinspelades och transkriberades 

för att möjliggöra upprepade genomgångar av intervjupersonernas svar (Bryman, 2011). 

Datamaterialet bearbetades och analyserades sedan i olika steg i enlighet med hur en 

analysmodell kan se ut med en fenomenografisk metodansats (Dahlgren & Johansson, 2009).  

Tolkningen av studiens resultat förankrades sedan i intervjutexterna (Larsson, 2005) och 

ställdes i relation till tidigare forskning. Belägg för jämförelser tydliggjordes genom att 

träffande citat från transkriberingarna utgjorde exempel och handlade bland annat om vilka 

erfarenheter intervjupersonerna hade av risk- och skyddsfaktorer vid utvecklandet av 

beteendeproblem hos barn och unga.  Resultatet kopplades till studiens problemformulering, 

frågeställningar och teoretiska perspektiv och slutsatser drogs.  

4.2.2. Deltagare 

Datamaterialet består av intervjuutskrifter från sammanlagt 5 intervjuer, varav en parintervju 

(n = 6; 4 kvinnor, 2 män). Därtill tillkommer besvarade enkäter från ytterligare fyra 

informanter (3 kvinnor, 1 man). Det sammanlagda antalet informanter är således 10 stycken 

och benämns P (= pedagog) + siffra, där P1-P6 deltagit i intervju och P7-P10 besvarat en 

enkät med öppna frågor. Här följer en kort sammanfattning av deltagarnas yrkesbakgrund och 

andra för studien relevanta erfarenheter och kunskaper.  

P1: Utbildad förskollärare som arbetat 27 år främst i förskola men även i förskoleklass och år 

1-5, varav en period med döva hörselskadade och en period med elever med Downs syndrom.  
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P2: Utbildad mellanstadielärare med 15 år i yrket, varav de sista sju åren på högstadieskola i 

en särskild undervisningsgrupp med funktionen speciallärare i matematik.  

P3: Utbildad mellanstadielärare som arbetat sammanlagt 42 år både som mellanstadielärare 

och de sista åren som högstadielärare. De sista 15 åren har hennes arbete särskilt riktats kring 

barn i särskilda behov och delvis handlat om specialundervisning i matematik men också i 

särskilda undervisningsgrupper med elever med olika funktionsnedsättningar. 

P4: Utbildad fritidspedagog som arbetat 15 år i fritids, läst 20 p specialpedagogik och därefter 

arbetat i små undervisningsgrupper på högstadiet. De senaste sju åren har arbetet bestått i att 

vara elevstödssamordnare på en högstadieskola och detta har sedan 2007 kombinerats med att 

vara föräldrastöds- och pedagogutbildare tillsammans med P5.  

P5: Utbildad förskollärare som förutom förskollärararbete också arbetat som förskolechef för 

20 år sedan och har även läst viss del specialpedagogik. Förutom detta har P5 arbetat på 

Socialkontoret och därigenom fått viss terapeutisk utbildning. I nuläget arbetar P5 som 

familjepedagog på Elevhälsan i kombination med att vara föräldrastöds- och pedagogutbildare 

tillsammans med P4.  

P6: Utbildad socionom som arbetat drygt 30 år som kurator inom bland annat skola och 

psykiatri. Efter genomförd utbildning i pedagogik har arbetet de senaste nio åren handlat om 

undervisning i bland annat ämnena psykologi och kommunikation på gymnasienivå. 

P7: Utbildad specialpedagog och arbetar som det sedan januari 2008. 

P8: Utbildad fritidspedagog sedan 36 år som de senaste 20 åren arbetat med elever i särskilda 

behov. Andra arbetslivserfarenheter är behandlingsarbetare på ett akuthem för ungdomar i sju 

år och har även erfarenheter som tränare och ledare för ungdomar. 

P9: Utbildad grundskollärare 4-9 i ma/no/tk med 12 års erfarenhet i yrket. 

P10: Utbildad lärare med 40 års erfarenhet av läraryrket. Arbetar nu som tal- och 

specialpedagog med inriktning flerspråkighet och dubbla kulturer.  

 



30 

 

4.2.3. Datainsamlingsmetod 

Då omfattningen av tidigare forskning kring ämnet beteendeproblem är mycket stor har 

datainsamlingsinstrumenten för att samla in forskning i ämnet begränsats till två databaser, 

ERIC (referensdatabas i pedagogik) och PsycINFO (psykologidatabas), och sökningen av 

vetenskapliga artiklar begränsades bland annat genom att artiklarna var publicerade mellan 

2000-2013. Sökord som användes var till exempel ’externalizing and internalizing behavior*’, 

’internalizing behavior and reading problems*’, ’externalizing behavior in preschool 

children*’. Valda artiklar motsvarade examensarbetets syfte och bidrog till en bredd i ämnet 

på så sätt att såväl risk- som skyddsfaktorer berördes utifrån både individen, familjen och 

kamrater/skola. Nedan presenteras de använda datainsamlingsmetoderna intervju och enkät 

och varje avsnitt innehåller en reflekterande del i löpande text om valet av metod. 

4.2.3.1. Intervju 

Det finns olika former av intervjuer. Dels kan intervjuer vara styrda eller strukturerade, dels 

öppna eller ostrukturerade (Kylén, 2004; Dalen, 2007; Bryman, 2011).  Svaret till den styrda 

frågan blir mer exakt och speglar forskarens intressen jämfört med i den öppna frågan som 

mer lämnar utrymme för det som informanten anser viktigt och där egna synsätt och 

uppfattningar efterfrågas (ibid.). Den första varianten lämpar sig väl till kvantitativa studier 

där krav på reliabilitet och validitet är stor och materialet lätt ska kunna kodas och bearbetas 

och den andra varianten används mer till kvalitativa studier. Då syftet med detta 

examensarbete är att mot pedagogers praktiska erfarenheter och professionella praktik pröva 

olika teorier kring risk- och skyddsfaktorer vid utagerande och internaliserande 

beteendeproblem hos barn och unga samt beteendeproblemens koppling till läsförmåga för att 

se hur teorierna fungerar i relation till praktiken kan intervjun inte vara helt öppen och heller 

inte för styrd. Jag avser även kunna jämföra informanternas intervjusvar med varandra, varför 

viss struktur är nödvändig (Bryman, 2011). I detta examensarbete har därför så kallade 

semistrukturerade intervjuer genomförts, vilket innebär att de ämnen forskaren avser tala om i 

samtalet är bestämt på förhand och exempelvis formulerat i form av en intervjuguide (Dalen, 

2007; Bryman 2008). Intervjufrågorna gjordes med inspiration från Brymans (2011) 

frågekategorier, exempelvis sonderingsfrågor, uppföljningsfrågor och tolkande frågor. 

Intervjuernas innehåll rörde dels a) informanternas egna erfarenheter av barn/elever med 

utagerande eller internaliserande beteende och/eller bristande läsförmåga och vilken inverkan 

beteendet har på deras utveckling och lärande, dels om informanterna sett någon koppling 



31 

 

mellan beteendeproblem och bristande läsförmåga och hur de tänker kring riktningen. Andra 

ämnen som behandlades var b) om informanterna haft erfarenheter av om någon riskfaktor 

haft särskild betydelse vid utvecklandet av barnets/elevens beteendeproblem. Intervjuerna 

innehöll även c) samtal kring vilka erfarenheter informanterna har av att skolan kan utgöra en 

skyddsfaktor/riskfaktor och på vilket/vilka sätt samt vilken inverkan kamrater har på dessa 

elevers beteende och utveckling och lärande. Ytterligare punkter som togs upp under intervjun 

var d) vilka erfarenheter informanterna har av barnsamtal, analys- och reflektionsarbete i 

arbetsgrupper och handlingsplaner eller riktlinjer vid hanterandet av elever med 

beteendeproblem. I intervjusamtalen talades det om skydds- och riskfaktorer på ett 

forskningsrelaterat sätt, det vill säga intervjuaren kopplade informanternas utsagor till tidigare 

forskning alternativt, om intervjuaren ansåg att intervjun behövde mer styrning för att 

forskningsfrågorna skulle kunna besvaras, visa på vad forskningen kommit fram till för att 

höra informanternas egna erfarenheter av detta. I och med detta kunde teorierna prövas mot de 

professionellas praktik. Det är emellertid möjligt att detta förfarande kan ha påverkat 

intervjusvaren i det avseendet att informanterna då lättare kunde plocka fram exempel på 

faktorer de haft erfarenheter av och som de uppfattade kunde fungera som en riskfaktor eller 

en skyddsfaktor. Dessutom gjordes främst jämförelser med forskningen i bekräftande syfte, 

det vill säga informanterna fick veta att forskningen bekräftar deras gjorda erfarenheter.  

Intervjuprocessen ska också ses som flexibel i det avseendet att informanten hade stora 

möjligheter att utforma svaren efter egna önskemål och frågorna ställdes inte alltid i samma 

ordning som i intervjuguiden (Bryman, 2011). Tre av intervjuerna genomfördes på 

informanternas arbetsplatser i ett av dem föreslaget rum. En intervju genomfördes i mitt 

arbetsrum och parintervjun genomfördes i ett personalrum på ett kommunhus. Under en 

intervju kom elever in då och då för att låna med sig datorer och under parintervjun kom och 

gick personer i personalrummet vid ett fåtal tillfällen för att hämta kaffe. Informanterna 

uppvisade inga tecken på att bli störda av detta utan fortsatte sitt samtal utan att tappa tråden. 

Intervjuerna varade mellan 52,5 minuter till 60 minuter och har spelats in på band för att 

lättare kunna fånga svaren i intervjupersonernas egna ordalag och för att lättare kunna 

analysera materialet, något som anses lämpligt vid kvalitativa intervjuer (ibid.). Bryman 

menar också att inspelning av en intervju krävs för att jag som intervjuare ska kunna ”(…) 

följa upp intressanta synpunkter, sondera där så behövs och påvisa inkonsekvenser i det som 

intervjupersonen säger” (ibid., s. 428). Som tekniskt hjälpmedel har en inspelningsfunktion på 

en mobiltelefon använts.  
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Kvalitativ metodansats är rimlig att använda för att få reda på informanternas erfarenheter och 

uppfattningar och att då använda semistrukturerade intervjuer ansåg jag vara passande. En 

bortfallsanalys är nödvändig att göra på grund av det svaga deltagarintresset framför allt i 

början av urvalsprocessen. De som nekade till ett deltagande och gav respons förklarade sitt 

icke-deltagande genom tidsbrist. Några få angav att de inte levde upp till kriterierna, till 

exempel att ha erfarenheter av barn och unga med beteendeproblem. I flera av intervjuerna 

framgick att kunskap kring beteendeproblem och hur man handskas med detta, liksom hur 

man hanterar grupper och grupprocesser är viktiga i mötet med barnet. En informant lyfte 

även fram en rädsla som kan finnas hos pedagoger att inte våga möta barnens föräldrar för 

samtal om barnens svårigheter. Jag funderar därför på om det låga intresset att delta i intervju 

verkligen enbart handlar om tidsbrist bland lärarna eller om det kan handla om en rädsla att 

man i sin profession inte hanterar beteendeproblemen ”rätt” och att man då inte vill 

synliggöra sin eventuella okunskap. Det kan möjligtvis också vara så att deltagarintresset 

skulle ha varit högre om jag inte skrivit ut i missivbrevet/följebrevet att informanternas 

erfarenheter skulle ställas i relation till forskningen. Skulle så vara fallet anser jag min studie 

vara relevant då den förhoppningsvis berikar lärarkåren med kunskap kring skydds- och 

riskfaktorer i samband med beteendeproblem hos barn och unga.  En av informanterna 

önskade veta intervjufrågorna på förhand och hade då möjlighet att tänka igenom svaren 

noggrant. Detta borde göra svaren mer uttömmande snarare än att påverka dem i viss riktning.  

 

4.2.3.2. Enkät 

Eftersom det varit svårt att finna lämpliga och intresserade intervjupersoner som ansetts sig ha 

tid att delta i en intervju kompletterades datainsamlingen genom att en enkät (se bilaga 3) 

skickades ut via e-post. Förhoppningen var att denna insamlingsmetod bättre passade 

respondenternas behov och kunde besvaras när tid och möjlighet gavs (Bryman, 2011). Vid 

utformandet av en enkät kan det vara en god idé att inte göra enkäten för ”tät” eftersom detta 

kan innebära en risk att respondenterna finner den avskräckande. Å andra sidan kan en 

professionellt utformad layout öka svarsprocenten och tillförlitligheten (ibid.).  En enkät kan 

antingen innehålla slutna eller öppna frågor. Jag valde öppna frågor för att låta enkäten bli så 

lik en intervju som möjligt men var samtidigt medveten om att denna lösning kan innebära att 

respondenterna drar sig från att besvara den om långa svar krävs och att det inte gick att ställa 

sonderingsfrågor och uppföljningsfrågor om något i svaren var oklart (ibid.). För att komma 

runt detta och för att minska risken att innehållet och frågorna i enkäten skulle missförstås 
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framskrevs en översikt över möjliga risk- och skyddsfaktorer vid utvecklandet av 

beteendeproblem med inspiration från den forskningsöversikt som Nordahl et al. (2007) 

använder. Huruvida detta orsakade skevheter i informanternas svar är svårt att säga men 

förhoppningsvis medverkade det endast till att fokus låg på det som studien avsåg undersöka. 

För att om möjligt öka svarsfrekvensen rekommenderar Bryman (2011) och Trost (2012) att 

en påminnelse om besvarandet av enkäten skickas ut, vilket jag också gjorde. Detta 

resulterade i ytterligare ett enkätsvar.  

4.3. Systematisering och databearbetning  

Datamaterialet systematiserades och bearbetades med inspiration från ett fenomenografiskt 

förfarande så till vida att de tre första analysstegen beaktades. Enligt Dahlgren och Johansson 

(2009) handlar det första steget i en fenomenografisk ansats om att bekanta sig med det 

transkriberade datamaterialet och föra anteckningar. Intervjuutskrifterna lästes igenom flera 

gånger och intill varje uttalande skrevs en kod fram för att visa på det viktigaste i uttalandet. 

Detta kan liknas vid så kallad kondensation. Det kunde dels handla om ofta förekommande 

uttalanden kring ett visst tema eller att informanten själv beskrev något som viktigt. Koderna 

fick ett nummer och på ett separat papper registrerades antalet uttalanden representativa för 

varje kod och en gruppering av koder som skulle kunna passa in under en gemensam kod 

gjordes. Det andra analyssteget handlade sedan om att gruppera dessa koder i olika kategorier. 

Steget därefter innebar att kategorierna artikulerades, d.v.s. likheter grupperades. 

Kategorierna namngavs sedan för att lyfta fram det mest signifikanta i materialet utifrån 

främst likheter men även om någon informant avvek. 

     En reflektion jag gör i samband med systematiseringen och analysen av datamaterialet är 

om och i vilken grad min förförståelse med åsikter och förutfattade meningar om 

beteendeproblem påverkat dels namngivningen av koderna, kategorierna och 

underkategorierna, dels själva analysen. Då såväl datainsamlingen med en intervjuguide med 

förvalda teman som själva tolkningsprocessen förankras i den empiriska forskningen bedömer 

jag att förförståelsen snarare ger en nyanserad bild av informanternas utsagor hellre än orsakar 

skevheter. Dessutom ökar möjligheterna för mig som forskare att känna mig trygg vid 

intervjutillfället då jag då lättare kan ställa relevanta följdfrågor i ämnet. 
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4.4. Forskningsetiska reflektioner 

Med en kvalitativ forskningsmetod är det av vikt att reflektera kring forskningsetik. Enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2010) bör forskaren ta hänsyn till fyra 

huvudprinciper när forskningen genomförs, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har tillmötesgåtts genom att 

informanterna vid tillfrågande om deltagande i intervju och/eller besvarande av enkät i ett 

följebrev eller genom e-post fick information om studiens syfte, vem jag är och vad 

datamaterialet kommer användas till samt vilka kriteriekraven var. Vidare tog jag hänsyn till 

samtyckeskravet då informanterna i samband med intervjun fick information om att de när 

som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande utan vidare förklaring. Informanterna 

benämns i examensarbetet inte vid sitt rätta namn utan genom en kodning (P1-P10) och var de 

är verksamma framgår heller inte, vilket innebär att konfidentialitetskravet har eftersträvats. 

Slutligen har jag tagit hänsyn till nyttjandekravet genom att det datamaterial som finns att 

tillgå endast används till denna studie och bandinspelningarna tas bort i samband med 

studiens färdigställande. Varje informant erbjuds även få ta del av det slutgiltiga resultatet.  

4.5. Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

För att säkerställa kvaliteten i denna kvalitativa studie är det nödvändigt att reflektera över 

studiens så kallade trovärdighet och tillförlitlighet. Enligt Thornberg och Fejes (2009) avses 

med dessa begrepp ”hur noggrann och systematisk man har varit under hela 

forskningsprocessen, hur trovärdiga och tillförlitliga ens resultat är som en följd av hur man 

har gått till väga beträffande datainsamling och analys” (s. 219). Detta kan jämföras med 

begreppet reliabilitet som ofta används inom kvantitativ forskning och som handlar om i 

vilken utsträckning studien kan upprepas (Bryman, 2011). Detta kriterium anses emellertid 

inom kvalitativ forskning vara svårt att leva upp till eftersom man inte kan ”frysa” en social 

miljö (ibid.) men hänsyn har tagits till denna genom att en redogörelse gjorts av alla steg i 

forskningsprocessen (ibid.). Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotintervju för att 

säkerställa att frågorna var korrekt formulerade för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Intervjuerna har sedan även transkriberats, vilket möjliggör att låta studiens 

resultat granskas och analyseras på nytt. Jag ville ta reda på informanternas erfarenheter och 

uppfattningar av ett fenomen, varför datainsamlingen av intervjuer och enkäter bör betraktas 

lämpligt. I och med att resultatet diskuteras i relation till teori och tidigare forskning ”placeras 

resultatet därigenom in i ett större vetenskapligt sammanhang” (Thornberg & Fejes, 2009, s. 
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218). Då mitt urval ändå är begränsat och inte till fullo slumpmässigt genomfört kan inga 

generella slutsatser dras till andra sociala miljöer, däremot kan resultatet visa på tendenser i 

förskolans/skolans värld. Denna studies tillförlitlighet och trovärdighet hade kunnat stärkas 

ytterligare om fler forskare granskat och analyserat datamaterialet och gjort kopplingar till 

tidigare forskning (Bryman, 2011). 
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5. RESULTAT 

Innehållet i intervjuerna och enkäterna kretsade kring informanternas gjorda erfarenheter av 

risk- och skyddsfaktorer vid utvecklandet av beteendeproblem hos barn och unga liksom 

sambandet mellan beteendeproblematik och läsförmåga. Med hjälp av 

systematiseringsprocessen av datamaterialet utkristalliserade sig sammanlagt sju kategorier 

med vardera två till tre underkategorier enligt Tabell 1 nedan:  

Tabell 1. Kategorier med tillhörande underkategorier 

Kategori Underkategorier 

1. Individen i fokus  A) Beteendet handlar om förmågor och färdigheter hos barnet/eleven 
B) Beteendet kan vara kopplat till diagnos, ålder eller kön 
C) Beteendet kan vara kopplat till läsförmågan 

2. Särskilt stöd i förskolan/skolan  A) Skolans kompensatoriska hjälpmedel inte alltid en möjlighet 
B) Undervisning i särskild undervisningsgrupp – ett hinder eller en möjlighet 
C) Andra kontextuella faktorers betydelse och behovet av tidiga insatser 

3. Relationen  
lärare – elev/barn i fokus  

A) Skapa, behålla och förlora relationen 
B) Samtal/kommunikation - en skyddsfaktor 

4. Gruppen och kamraterna i fokus  A) Gruppen som möjlighet eller hinder 
B) Kamrater som stöd eller hinder 

5. Behov i förskola/skola A) Handlingsplaner, riktlinjer och policys 
B) Reflektionsarbete, råd och stöd ett måste i arbetet 
C) Kunskaper om beteendeproblem behövs 

6. Skolan/förskolan i fokus A) Ledarskapet som hinder eller möjlighet 
B) Arbetssätt/struktur och skolans fyrkantighet 

7. Hemmiljön i fokus  A) Hemförhållanden som hinder eller möjlighet 
B) Kontakten förskola/skola-hem och ansvarsfördelning 

 

Intervjuutskrifterna och enkäterna visar att informanterna främst förhåller sig till och refererar 

till erfarenheter av faktorer hos individen, sambandet mellan bristande läsförmåga och 

beteendeproblem och de insatser eller särskilt stöd som skolan har att erbjuda barn och unga 

med beteendeproblem. På så vis synliggörs å ena sidan ett kompensatoriskt synsätt på 

svårigheter. Å andra sidan uppehåller sig informanterna också kring relationen mellan lärare 

och elev och vilken inverkan hemförhållanden har på barnet/eleven med beteendeproblem 

liksom kamraternas/gruppens betydelse för barn och unga med beteendeproblematik. Detta 

pekar på ett mer relationellt synsätt. Nedan följer beskrivningar av kategorierna och träffande 

citat används för att synliggöra och lyfta fram det väsentligaste inom varje underkategori. 

Likheter och skillnader i informanternas utsagor skrivs fram och med fokus på motsatsparen 

hinder – möjlighet.  
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5.1. Individen i fokus 

5.1.1. Beteendet handlar om förmågor och färdigheter hos barnet/eleven 

En gemensam nämnare hos de flesta av informanterna är att de har erfarenheter av att barnets 

språkliga och kommunikativa förmågor dels kan utgöra en tydlig skyddsfaktor på så sätt att de 

då bland annat har lättare att förklara sitt beteende men å andra sidan även en riskfaktor i de 

fall där kommunikationsförmågan är bristande eller inte fullt utvecklad på grund av ålder:  

(…) har man problem med kommunikationen på olika sätt, nämen då har jag väl sett, kanske främst då att 

man sett lite fysiskt agerande då från det barnet som inte, som har svårt att göra sig förstådd eller förstå, det 

kan även vara från andra hållet att de inte förstår kompisarna (…) (P1) 

 

(…) familjesituationen, språket och själva undervisningen ser jag är de största riskfaktorerna. (P10) 

 

Ytterligare en faktor hos individen som några informanter lyfter som betydelsefullt för 

utgången av såväl insatta åtgärder som hur stor chansen är att barnet kan klara sig i framtiden, 

trots sina beteendeproblem, är begåvningsförmågan och/eller en inre styrka: 

(…) jo en del har ju en jäkla förmåga, alltså man ser de här maskrosbarnen, de kan liksom läsa de här 

sammanhangen och förstå att här ska jag försöka och få nån slags tillhörighet (…). (P5) 

 

(…) jag tror att han bor här (på fosterhem på grund av svåra hemförhållanden med missbruksproblematik; 

min anm.) är ju nog hans räddning och han har så mycket härligt i sig så jag känner att, aah, han kommer nog 

klara sig men jag vet ju inte (P3) 

 

Även om det finns elever med en inre styrka visar datamaterialet att ett internaliserande 

beteende ofta är kopplat till en svag självbild hos eleven. Flera informanter uttrycker en oro 

och en svårighet med de elever som uppvisar ett internaliserande beteende på så sätt att dessa 

elever ofta upplevs osynliga och glöms av, ”(…) de känner man, oj, helt plötsligt så står de 

där intill en och de kanske har stått där i flera minuter (…) (P1)”. Detta kan jämföras med ett 

utagerande beteende som, enligt flera informanter, emellertid utgör ett tydligt hinder för såväl 

individen själv, för klasskamraterna som för den undervisande läraren: 

(…) i ett klassrum så är det ju elever som stör andra genom att röra sig, att prata rakt ut, att inte, de vill väl 

försöka hålla fokus men de kan ju inte (…) det är ju svårt i en grupp det är det ju, och sen att fånga dem, men, 

men det svåra är ju när de är så impulsiva att de stör andra, det som man som ledare i klassrummet blir 

irriterad över, alltså man blir ju störd själv, avbruten, i tankegångarna, det är ju det som är det svåra. (P3) 

 

Här ges alltså exempel på vilka konsekvenser ett om möjligt mer utagerande beteende 

kan resultera i. Andra elever blir störda i sin inlärning och läraren blir avbruten i sina 

tankegångar och kan ha svårt att motivera och fånga eleven i beteendesvårigheter.  
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5.1.2. Beteendet kan vara kopplat till diagnos, ålder eller kön 

Datamaterialet visar att beteendeproblem i vissa fall kan vara kopplat till en diagnos och att 

utredningar av barnen och den kunskap om eleven som en utredning kan ge samt en eventuell 

medföljande medicinering kan utgöra en skyddsfaktor för barnen:  

(…) dom barnen som blir utredda och får sin medicin dom kan ju klara sig ganska långt och hålla ihop sig i 

klassrummet, det går riktigt bra för många av dom alltså så det…, och då får dom ju reda på sina starka och 

svaga sidor när dom gör dom här utredningarna och dom vuxna som har dom här barnen får ju också reda på 

det (…) (P3) 

 

Det finns emellertid erfarenheter av att en diagnostisering och felsökning hos en individ 

används för att ”(…) förklara sitt tillkortakommande i arbetet med dem” (P8). Vidare visar 

datamaterialet att en faktor som har betydelse för att skapa ett tillåtande klimat i en grupp är 

att normalisera ett eventuellt avvikande beteende en elev har. En faktor som har betydelse när 

ett tillåtande klimat i en grupp ska skapas är att pedagogen i klassen normaliserar ett 

eventuellt avvikande beteende en elev har: 

(…) och så försökte jag vara så naturlig med det (att barnen behövde individanpassad undervisning, bli 

bemött på olika sätt; min anm.) så att de andra barna hörde det, ja så här är det för X (namnet), han måste ha 

det så här annars funkar det inte för honom, och till X (namnet) får ni inte säga någonting när jag har 

genomgång (…), (…) väldigt tydlig och öppen var jag. (P3)  

 

(…) för jag vet att jag sa till henne alltså, ditt mål det måste vara att ställa dig inför klassen, när du kommer 

till nya situationer i ditt arbetsliv eller vad som helst att liksom tala om att jag har dyslexi, och jag behöver de 

här hjälpmedlen, och får jag dem så då klarar jag mig liksom. (P2) 

 

Ålder och kön är enligt några informanter faktorer som påverkar form av beteendeproblem 

och om barnen vill ta emot hjälp. Flickor har oftare ett mer orosliknande, depressivt och 

internaliserande beteende jämfört med pojkar. En informant har emellertid erfarenheter av att 

pojkar kan bli mer inåtvända i högre åldrar:  

(…) kanske det här att de (pojkarna; min anm.) tänker att de inte ska komma in på gymnasiet. Jag tror flickor 

tänker på det tidigare… att dom kanske känner sig mer misslyckade än vad killar gör (…) flickor är mycket 

mer att ta emot hjälp än pojkar, på högstadiet, och jag tror det smittar av sig, dom tycker att andra skiter i det 

då kan jag också göra det,… men flickor tar mer emot hjälp, kanske vill klara sig, de vill bli godkända, de har 

mycket mer vilja än pojkarna. Varför vet jag inte. (P2) 

 (…) men jag menar de utåtagerande är ju inte flertalet på den här nivån, det är det inte, nej, för att ofta när 

man pratar om ungdomar i de här åldersgrupperna så ser de att det inte är nån metod man kan ha här på 

gymnasiet och det är en väldigt lugn skola, många säger, den har ju blivit lugnare naturligtvis när alla fick en 

dator, för att de, alltså de håller ju på jättemycket med det, så att många som var stökiga de sitter ju med det 

och andra saker än skolarbetet du vet, så det är nog en annan typ av problem nu. (P6) 

 

Här görs tydligt att skolans resurser i form av datorer samt att skolkulturen i 

exempelvis gymnasiet kan bidra till att beteendeproblemen ändras med åldern. 
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5.1.3. Beteendet kan vara kopplat till läsförmågan 

De flesta informanter har erfarenheter av att det är bristande läsförmåga som orsakar 

beteendeproblem och inte tvärtom och att detta hämmar deras utveckling och lärande. 

Informanter beskriver elever med dåligt självförtroende och läshastighet samt att det oftast 

handlar om pojkar och att om en elev ”(…) inte får tillräckligt med hjälp, då är det lätt att det 

blir att man ägnar sig åt annat” (P6). Medvetandegörs eleven om orsaken kring sina 

svårigheter kan ett beteende däremot ändras helt, vilket en informant har erfarenheter av. Hon 

beskrev situationen som att ”(… vända på handen” (P2) och att eleven inte längre skäms för 

problemen. En informant har också sett ett internaliserande beteende hos elever med bristande 

läsförmåga kan vara ett resultat av att tidigare inte fått den hjälp eleven haft behov av:  

I något fall har eleven utvecklat beteendeproblem efter att ha fått kämpa i skolan med upplevelsen av att 

ingen riktigt hjälpt eleven. Eleven har då inte blivit utåtagerande utan åt andra hållet och dragit sig undan 

skolmiljön. Eleven vill inte visa sina svårigheter. (P7) 

 

Även om informanterna i denna studie främst sett exempel på när bristande läsförmåga 

orsakar beteendeproblem finns i utsagorna exempel på när det istället handlar om 

beteendeproblem som hämmar läsutvecklingen och varit svårt att motivera till lästräning:  

När eleven kommer till högstadiet har vi ofta fått information om både utåtagerande och bristande 

läsförmåga. Oftast har vi hört att beteendeproblemen satt stopp för läsutvecklingen och inte tvärtom. De 

elever jag mött har mestadels varit mkt svåra att motivera till lästräning. Beteendeproblemen har tagit över 

och det har tagit lång tid att jobba fram en relation för att ta sig an skolarbete tillsammans. När träningen väl 

kommit igång har utvecklingen skett ganska fort. (P7) 

 

Här görs även tydligt att det kan finnas en svårighet att skapa en relation till en elev med 

beteendeproblem, i detta fall utagerande beteendeproblematik. Ett mer internaliserande 

beteendeproblem kan också utgöra ett hinder för elevernas läsutveckling, även om 

informanterna uppvisar viss tveksamhet om vad det handlar om: 

(…) men där tror jag också att det handlar mycket om självkänsla, att våga ta för sig, alltså, det är saker som 

man måste stärka,… jag tror inte att dom … jag tror inte att det är så vanligt att barnen inte kan men det är 

mer att de inte vågar visa, det handlar om deras inre förmågor, men sen, sen finns det barn som mörkar, men 

jag tycker de syns, de blir ju så tydliga de, på nåt sätt… de är inte de där introverta, tysta, lugna… så tycker 

inte jag. (P3) 

En av informanterna avviker från de andra då denne inte har sett någon koppling mellan 

beteendeproblem och bristande läsförmåga utan att det istället exempelvis handlar om 

koncentrationsförmåga eller den omgivande miljön: 

(…) ja det vet jag inte, jag tror nästan aldrig jag kopplat till, till okunskap om nånting utan beteendeproblem 

tycker jag är, handlar om miljön de kommer ifrån eller det handlar om något neuropsykiatriskt, eller oro för 

nånting, den står för nånting men inte tror jag, oftast barn, om de inte kan läsa, inte tror jag de blir 

utåtagerande för det, det kopplar inte jag (…), nä det handlar om, då har man svårt med att kunna koncentrera 

sig för inlärning, det handlar om sin förmåga, så tycker jag mera. (P3) 
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Informanten menar här bland annat att om eleven har en neuropsykiatrisk problematik 

eller svårigheter att koncentrera sig kan det försvåra läsinlärningen men detta behöver 

inte betyda att eleven uppvisar beteendeproblem.  

5.2. Särskilt stöd i förskolan/skolan 

5.2.1. Skolans kompensatoriska hjälpmedel inte alltid en möjlighet 

Till de elever som både uppvisar beteendeproblem samt/eller har bristande läsförmåga har 

informanter erfarenheter av att eleven får stöd genom bland annat anpassade läromedel, stöd 

att läsa och skriva och tillgång till extra resurser. Informanter har emellertid erfarenheter av 

att hjälpmedlen inte används som tänkt och att resultatet på många sätt är beroende av den 

enskilda individens egen vilja och förmåga: 

(…) man måste vilja själv. Det är så många av de här som inte orkar, de orkar inte använda datorn som 

hjälpmedel, de tröttnar (…) och det är lite synd för jag tror att många av de här som fått datorer, det är helt 

bortkastat för de vill inte, de använder dem på fel sätt (…) Det är många som har väldigt dålig motivation, 

och varför blir det så? Det fattar jag inte, det är svårt att veta. (P2) 

 

En informant lyfter det faktum att det kan vara svårt för skolan att erbjuda anpassat material 

och hjälpmedel samtidigt som man ska undvika att peka ut eleven som annorlunda: 

(…) och jag tänker på högstadiet där man upptäcker att de inte hänger med, då ska man anpassa materialet 

och då blir det lätt att i sjuan då får man sitta med fyrans bok, lite så, hur kul är det? Hur kränkande är det? 

Det är en svår balansgång att anpassa och inte peka ut, för då blir ju ändå det här med att man känner sig dum 

i huvudet, sitta med material som hör hemma på lågstadiet eller mellanstadiet, så det är svårt (P4) 

Informanten problematiserar de insatser som skolan erbjuder i form av skolmaterial 

anpassat för yngre åldrar.  

5.2.2. Undervisning i särskild undervisningsgrupp – ett hinder eller en möjlighet 

Flera informanter har erfarenheter av att det finns ett stort behov av insatser i form av särskild 

undervisningsgrupp på grund av lässvårigheter eller att de inte klarar kunskapsmålen men 

dessa grupper är ofta fulla. Det förekommer emellertid också att elever inte utnyttjar 

möjligheten att söka stöd i sådana forum på grund av att det inte anses status att gå dit. I de 

fall där elever haft möjlighet att få stöd i mindre sammanhang och utnyttjat detta har de flesta 

informanter sett ha en positiv inverkan på eleven och beteendet:  

(…) så den där tjejen som kom in nu, som undrade vad jag höll på med, hon är ju väldigt utåtagerande i sitt, i 

klassrummet, men här, här inne blir hon lugn. (P3) 

(…) men alltså de klarar sig bättre alltså om de får komma åt sidan och jobba i mindre grupp (…) läraren har 

tid att se dem och hjälpa dem på ett helt annat sätt för många av de här barnen kan vara hur smarta som helst 

(…) (P2) 

(…) men alltså för mig har inte det alltså varit något svårt att hantera (utagerande pojkar; min anm.). Jag 

kanske till och med ibland plockat ut dem, haft dem för sig. (P6) 
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Å andra sidan finns exempel i utsagorna på att en särskiljande lösning är ett stort steg 

men ett nödvändigt sådant om beteendet utgör en risk för andra:  

(…) Alltså, det är ganska tufft att flytta en elev, då har det gått ganska långt egentligen. Men det är ett 

alternativ om det inte skulle gå. (P2) 

 (…) det [finns] ju barn som är så pass utåtagerande att det blir farligt för en grupp alltså, och då måste man ju 

reagera, det är inte alltid man lyckas med att få ner, och då måste man kanske ta hjälp av, att den eleven blir 

skuggad av en elevassistent och så här, det får ju inte vara till vilket pris som helst, barn måste ju få en lugn 

inlärningsmiljö, då måste man tänka att den här killen eller tjejen kan ju inte ta över så att man offrar tjugo 

andra, så, eller ibland måsta man plocka ut ett barn och sätta nån annanstans kanske, det finns ju också. (P3) 

 

Andra insatser som görs i skolan är exempelvis att skriva åtgärdsprogram där man strukturerar 

upp och tydliggör för eleven vad det är som är svårt och vad han/hon behöver hjälp med. 

Vanligt förekommande insats i detta åtgärdsprogram är just undervisning i mindre grupp för 

att lära sig studievana och att strukturera eftersom de blir ”översållade” i vanliga klassen (P6). 

Elevhälsan som fungerar som en remissinstans finns med som stöd i utarbetandet av 

åtgärdsprogram och när insatser ska till. En informant har erfarenheter av att kuratorns roll i 

Elevhälsan är så passiv jämfört med hur informanten själv arbetat i den rollen tidigare och att 

risken då blir att ”det blir så långt steg” innan en elev tar stöd hos kuratorn (P6).  

5.2.3. Andra kontextuella faktorers betydelse och behovet av tidiga insatser 

I datamaterialet framgår bland annat att informanterna betonar betydelsen av tidiga insatser i 

skolan, t ex för att undvika att elever får problem med exempelvis läsningen: 

det är viktigt att man tränar, att man tränar det (läsförståelseträning; min anm.) när de är unga så att de är 

ganska färdiga när de kommer hit, men det är de ju inte på långa vägar heller, det är ju en mognadsfråga (P3) 

(…) de (diagnostiserade barn; min anm.) har ofta fått för lite resurser tidigare skulle jag vilja säga, så därför 

haltar allting när de kommer och så, och så börjar de byta program så där vet du, de kan ha svårt att veta vart 

man ska gå (…) (P6) 

 

En informant nämner också betydelsen av hur man tar upp problematiken med föräldrar och 

klass och att diskussioner i arbetslagen bör föras för att möjliggöra att klassen i tidigt skede 

ska kunna utgöra en skyddsfaktor:  

(…) det är ju jätteviktigt att det sätts in åtgärder för de här eleverna tidigt, så tidigt som det bara går alltså, ju 

tidigare desto bättre, sen är ju skolans sätt att bemöta elever med beteendeproblem och bristande läsförmåga 

det är alltså, att man tittar på vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt (…). (P2)  

 

Exempel på när skolan fungerat som en tydlig skyddsfaktor är när ”(…) elevsyn/kunskapssyn/ 

människosyn sammanfallit på ett bra sätt och att detta skett från tidiga år” (P8). Denna 

informant poängterar dock i samma veva att detta kräver insiktsfullhet och ödmjukhet hos 

läraren och en tro på individens utveckling. Materialet visar emellertid att de insatser och 
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försök som görs för att hjälpa barn med exempelvis internaliserande beteende inte räcker till, 

att eleverna på grund av att gruppen är svår att se underpresterar och därför ”går in i sitt eget” 

(P6) och det har förekommit att insatserna ”runnit ut i sanden” (P5). Ett hinder en informant 

ser i detta är svårigheten att komma nära eleven: 

(…) alltså de är ju svåra, man ger ju upp (…) för att man kommer dem aldrig in på livet, man försöker lite, 

och så ”nä det går inte”, och så till slut så kanske man säger det här klassiska ”men hon har valt att vara själv” 

säger man till slut, ”hon vill nog vara själv”, bara för att man inte klarar av det att komma nära dem och det 

krävs ju så mycket mer jobb än de här gaphalsarna, de får man ju kontakt med direkt oftast även om man blir 

kallad än det ena än det andra så får man ju kontakt direkt, men här får man inte det. (P4) 

 

Två av informanterna menar att det kan ligga en rädsla bakom varför man tycker att eleverna 

med internaliserande beteende är svåra att ha att göra med:  

(…) det är svårt, man är ju rädd att göra fel också, kan man förvärra någonting? Med de här gaphalsarna då 

tänker man inte så utan då svarar man men de här ängsliga, då är man så rädd att bygga på ängslan, tänk ifall 

de blir rädda när jag kommer? (P4) 

 

Andra mer kontextuella faktorer som informanter har erfarenheter av är att skolan och hur den 

är organiserad kan orsaka stress hos såväl elever som lärare och informanterna frågar sig om 

beteendeproblem kan vara ett resultat av alla stressorer som finns i barnets omgivning: 

(…) och nu läroplanen ställer ju mycket höga krav nu, så att… det är en takt nu, det går fort, det är mycket 

som ska testas, alla förmågor mot centrala innehållet så, ja (…) om man inte riktigt pallar med den så, då är 

det tufft… och barn, det finns fler och fler barn som har särskilda behov som vi måste ta hand om. Är det en 

avspegling av samhället, går allt för fort? Ja ibland undrar man. (P3)  

(…) jag tycker högpresterande flickor som är jättestressade och som då nästan blir lite deppade, det är nog 

flertalet med dem som jag har att göra med, de är ganska många i varje klass och (…) det är mer åt det 

inåtvända eftersom de är oroliga att de inte ska klara av både sin skolsituation och sin, de är stressade för 

allting kan man säga (…) och det är en större problematik i hela samhället, dessa duktiga flickor (…) och det 

är väl specifikt för den nivån jag är på, alltså gymnasiet (…) (P6) 

 

Några informanter beskriver en stress i dagens skola och samhälle som skolan behöver ta 

hänsyn till och i detta efterlyser en informant mer förebyggande hälsovård i skolan i form av 

exempelvis massageövningar för att kunna hjälpa alla stressade barn och unga. 

5.3. Relationen lärare-elev i fokus 

5.3.1. Skapa, behålla och förlora relationen 

En förutsättning för att kunna stödja och möta barn och unga med beteendeproblem beskriver 

flera informanter vara att man har en tillitsfull relation till eleven: 

(…) Genom att bygga förtroende och tillit kan man nå individen och jobba med problematik men framför allt 

uppbyggnad. (…). (P8) 

(…) jo de är ju känsliga de här eleverna också. Har man gjort, tappat relationen så blir de lite vrånga, ”nää, 

jag tänker inte gå till den där jävla kärringen” liksom. Om man varit lite för hård, satt krav, det kan ju räcka 

för att bli en jävla kärring liksom. (P2) 
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(…) vikten av att lärare kan knyta tillitsfulla relationer med elever, det är ju kanske en av de viktigaste 

skyddsfaktorerna (…). (P5) 

 

För att skapa en god relation till ett barn med beteendeproblem och göra så att denne 

har förtroende för en som lärare kan en lösning vara att ”se mellan fingrarna” och att 

möta varje barn individuellt och på rätt nivå. Viktigt i relationen med barnet enligt 

datamaterialet är även pedagogens förmåga att ”känna” för barnet och att arbetslaget 

samtalar om detta tillsammans: 

(…) jag tror inte att varje pedagog kan ha samma känsla och intresse för varje barn, i en grupp, det är nog 

verkligheten, det är jag helt övertygad om, och det är viktigt att prata om i ett arbetslag, just den biten, vad 

känner du att du har gemensamt med det här barnet? Känner du att du, har du god kontakt med det här barnet, 

med de föräldrarna, det är jätteviktigt att prata om det i arbetslaget (…). (P1) 

 

Vidare visar en del utsagor att det kan vara lättare inom vissa skolämnen än andra att skapa en 

relation till elever med beteendeproblem, t ex om ämnet är praktiskt eller som här nedan: 

(…) men det är klart, i det här ämnet så lär man sig ändå känna eleverna skulle jag ändå vilja säga, för att jag 

alltså bygger hela min pedagogik på det här med relationer i de här ännena, självklart, på något sätt (..) (P6) 

 

En informant lyfter det faktum att betydelsen av en god relation till eleverna kan misstolkas:  

Det är lätt att missförstå det här ibland, att vi tycker att vi ska ha en bra relation med eleverna, det är ju 

absolut inte så att de ska få göra som de vill bara för att man har en bra relation, man ska inte vara kompis på 

det sättet utan man ska ha en bra relation för att man ska kunna sätta ner foten, det är det som är vitsen med 

det (…) inte att det är eleverna som ska ta över på nåt sätt (…). (P4) 

 

En god relation till eleven handlar inte om att vara elevens kompis utan om att vara en 

vuxen som kan sätta gränser.  

5.3.2. Samtal/kommunikation – en skyddsfaktor 

Samtal med barnet talar flera av informanterna om som en betydelsefull och skyddande faktor 

i arbetet med barn med beteendeproblem. Samtal möjliggör exempelvis enligt en informant att 

läraren gemensamt med barnet kan sätta upp mål, vilka uppmärksammas när de uppnås. Med 

samtalets hjälp kan eleven och pedagogen också lättare förstå vad som hänt och som hjälp för 

detta kan bildstöd användas så att ”(…) de får tag på sig själva på nåt sätt (…)” (P3): 

(…) så det är ju jätteviktigt att man talar med barnet. Det är ju svårt kanske när man vart fly förbannad på 

barnet att om det har varit kaos i klassrummet och aggressiviteten har böljat fram och tillbaka mellan barnen, 

det kan ha varit slagsmål, just det här att sätta sig ner efteråt och prata om det, det är ju lika viktigt för dig 

som för barnet, att man försöker reda ut, ja… och de här barnen som är, har problem med sitt beteende, ofta 

vet, de är så klarsynta, de ser ju, de kan veta precis hur de har gjort fast att det är kaos i hjärnan på dem har de 

fullständigt koll… och då har jag använt mig av såna här sociala berättelser, rita (…). (P3) 
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Dialog mellan lärare och elev blir än viktigare i och med att de flesta inlämningsuppgifter 

lämnas in och kommenteras via datorn och internet och en informant uppfattar att denna 

datorisering skapar anonymitet: 

(…) jag tror det är lite för anonymt (…) då är ju det pedagogiska innehållet (…) jätteviktigt, att man inte 

glömmer bort just den här dialogen, utan den blir nästan ännu viktigare, man skulle behöva ha ännu fler 

samtal nästan, som komplement till datorn (…) (P6) 

 

Samtal och det pedagogiska innehållet i undervisningen är viktiga faktorer i 

relationsskapandet mellan lärare och elev.  

5.4. Gruppen och kamraterna i fokus 

5.4.1. Gruppen som möjlighet och hinder 

Flera informanter lyfter betydelsen av att stärka gruppen/klassen och att använda gruppen som 

en styrka för att möta elever med olika former av beteendeproblem. Exempel finns också på 

betydelsen av att normalisera eventuella beteendeproblem inför klasskamraterna för att öka 

acceptansen hos eleverna och skapa ett hjälpande klimat. Hur man stärker gruppen och får till 

ett bra klimat i klassen kan se olika ut. Bland annat handlar det enligt informanterna om att 

arbeta med olika gruppindelningar så att dessa inte blir statiska, göra roliga skolutflykter 

tillsammans eller hålla på med värdegrundsarbete. Gruppstärkande aktiviteter får dessvärre 

mindre plats i verksamheten nu jämfört med förr och man ser inte gruppens potential: 

Mina erfarenheter är att det var mycket mer fokus på dem förr än vad det läggs fokus på det idag med 

gruppstärkande aktiviteter (…). (P1) 

När jag började jobba använde man mer gruppen, styrkan i gruppen, gruppdynamiken, idag är vi ju så oerhört 

individfokuserade och det är väl kanske på både gott och ont men det gör något med våra barn också att 

(ohörbart) och individualisera, vi förstår inte styrkan i gruppen. (P5) 

 

Orsaker till att gruppstärkande aktiviteter får mindre plats kan vara att pedagogerna istället 

lägger mer fokus på kommunikation och samtal och aktiviteter i mindre grupper (P1). Det kan 

också handla om att lärarutbildningen har förändrats (P1) eller att lärarna inte har tid och ork 

att planera för sådana aktiviteter (P2). 

5.4.2. Kamrater som stöd eller hinder 

Betydelsen av att hamna i rätt kamratgäng nämner flera informanter vara en skyddsfaktor och 

viktigt för elevens fortsatta utveckling och i detta är elevens egna inre styrka avgörande:  

(…) det är ju val av kamrater, det är ju också, vilket umgänge jag kommer i, det är ju också avhängigt, har du 

stabila, bra kompisar i klassrummet som du umgås med även på fritiden så kan du klara dig ganska långt även 

om du har en morsa som aldrig skjutsar dig för hon super ja, det finns ju barn som har nån inre styrka som är 

helt otrolig och så just om de kommer i ett bra kamratgäng, då kan de klara sig alltså. (P3) 
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(…) det är ju kanske i tonåren den viktigaste skyddsfaktorn att man väljer rätt kompisar och att man är 

föreningsaktiv, och att man har humor, och smart (…) (P5) 

 

Det motsatta, det vill säga att kamraterna snarare utgör ett hinder och en riskfaktor, har 

informanterna emellertid främst erfarenheter av och syftar då bland annat på risken att hamna 

i fel kamratgäng. Det kan enligt datamaterialet vidare vara svårare för kamraterna/gruppen att 

utgöra en skyddsfaktor för barn och unga med internaliserande beteendeproblem än när det 

handlar om elever med utagerande beteende då det kan vara svårare att få respons av eleven: 

(…) men de här (elever med internaliserande beteende; min anm.) är ju så sköra och misstänksamma, det är 

inte lätt att få med dem här heller utan att de är också så rädda att bli ratade så att det kan vara att de stöter 

bort, tänker att de där kommer jag ändå aldrig få hänga med (…) (P5) 

(…) men visst händer det att jag tänker på den här friendsreklamen att någon slår sig ner bredvid den där 

ensamma i matsalen, tror jag, men det händer inte så många gånger i rad. Alltså, får man inget gensvar de 

första två gångerna då kanske man ger upp (…) (P4) 

 

Informanterna beskriver att kamrater dels kan utgöra ett stöd för eleverna med olika former av 

beteendeproblem genom att exempelvis sporra den andre till bättre beteende eller prestation 

men att läraren har ett stort ansvar att upptäcka ifall kamraterna hindrar elevernas utveckling 

och lärande. Materialet visar att även små insatser från kamrater kan ha avgörande betydelse: 

(…) jag har ju några som nästan har lite social fobi om man skulle säga, alltså, det räcker med att de har nån, 

alltså en kompis så kan de ändå komma ut ur sin bubbla och prestera mycket mer (…) (P6) 

 

En nyckelfaktor i detta verkar enligt några informanter vara kamraternas förståelse och 

acceptans för barnets beteendeproblematik: 

 (…) med kompisar så är det det här med att förstår de eller förstår de inte? Förstår de problemet då kanske de 

orkar stötta, förstår de inte problemet då kanske det blir att de (barnen med beteendeproblem; min anm.) blir 

dryga och mobbade istället (…). (P2) 

 

När en informant lyckats medvetandegöra klassen vilka behov en elev med dyslexi har och 

varför denna elev kunde få de utbrott hon fick skedde en tydlig vändning i klassen där 

kamraterna förstod elevens behov och fanns där som stöd och hjälp. Det finns emellertid 

exempel i utsagorna som visar på att eleven med beteendeproblem påverkar kamraterna 

negativt då de försöker agera utifrån sin självbild och att klassen i tonåren inte har lika 

skyddande effekt jämfört med yngre åldrar:  

(…) och han är jag så glad över, för det var så väldigt trygg och fin klass så han kände jag att han klarar sig 

bra tack vare att han hade så trygg miljö i skolan, och bra klasskamrater, men sen när han kom upp på 

högstadiet, nian, då tyckte jag det började spåra ur åt honom, (…) när de börjar nian så börjar de här 

tonårsproblemen så man blir ju känsligare (…). (P2) 
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I och med att eleverna blir tonåringar och ”känsligare” finns det enligt några 

informanter en risk att klassen inte i samma utsträckning kan utgöra en skyddsfaktor.  

5.5. Behov i förskola/skola 

5.5.1. Möjligheter och hinder med handlingsplaner, riktlinjer och policys 

Flera informanter uttrycker att det finns ett behov av handlingsplaner för hur man bör hantera 

elever med beteendeproblem och att det som i nuläget främst rör sig om till exempel 

likabehandlingsplaner och att mycket är beroende av vilken specialpedagog skolan har och 

hur denne styr arbetet: 

(…) det är mycket handlingsplaner när det gäller beteendet i skolan som vi inte har. Vi har en 

likabehandlingsplan, det har ju alla, det måste alla skolor ha, men jag tycker också att man skulle kunna ha en 

policy för, det finns ju skolor som har policys för hög frånvaro, eller det här med mobiltelefoner som stör 

något enormt under lektionerna, eller för elever som är utåtagerande, ofta blir det ju lösningar som är, vad ska 

man säga, för stundenlösningar, för sekunden, för minuten… (P3) 

 

Även om flera informanter påvisar att det saknas tillräckligt med handlingsplaner för att 

arbeta med barn med beteendeproblem finns exempel på när pedagogerna upplever en tydlig 

ärendegång och stöd från Elevhälsan i förskolan: 

(…) jomen jag har erfarenheter då att när jag som pedagog känner att här vill jag gå vidare med, jag har 

erfarenhet av att man tar kontakt med föräldrar och så finns det idag en tydlig plan hur, vilka vägar vi går i X 

kommun (namnet på kommunen; min anm.). Och i samråd med föräldrar då så tar vi kontakt med Elevhälsan 

i kommunen, sen rullar det på med handlingsplaner och träffar med föräldrar, och uppföljningar, så jag tycker 

det fungerar bra idag. (P1) 

 

Två informanter betonar betydelsen av att arbetet inte får stanna vid att ha utarbetat en 

handlingsplan. Föräldrar ska kunna märka på verksamheten att det finns exempelvis 

likabehandlingsplaner och att syftet med handlingsplaner inte ska vara att skriva sig fri från 

anmälningar. Handlingsplaner och policys räcker dock föga om utförarna saknar självinsikt: 

(…) det är lätt att skriva ner dokument men om man har vuxna som inte ens har självinsikt och förstår att man 

kränker när man, det är de som tror det är minst kränkande, ”nä jag kränker aldrig nån”, alltså har sämst 

självinsikt. (P5) 

 

Informanterna påpekar här att det inte är någon god idé att skriva handlingsplaner om de 

inte utförs av självkritiska vuxna.  

5.5.2. Reflektionsarbete, råd och stöd ett måste i arbetet 

I intervjuerna framgick att det finns ett behov i förskolan/skolan och en förståelse för att dela 

sina funderingar kring elevers beteendeproblem, att inse sina egna begränsningar och att 
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förstå vad självreflektion är för att kunna arbeta med barn och unga med beteendeproblem och 

för att kunna orka själv: 

[självreflektion], det tror jag är absolut nödvändigt om vi ska klara vårt uppdrag (P5) 

 

(…) ja för att har jag haft barn av den här kalibern, oftast utåtagerande barn, så har jag alltid begärt 

handledning av kanske specialpedagogen eller någon som på skolan har, som finns tillgänglig, sen har man ju 

elevkonferenser i sitt arbetslag eller när man pratar om elever men det blir inte på samma vis, just det här med 

att orka själv, bära sig själv framåt, så har jag varit rätt så duktig på att begära det, för det, då har det utvecklat 

mig i mitt möte med eleverna, det är ju jätteviktigt så att jag inte fastnar i några spår… gärna tagit in nån som 

har tittat på mig när jag befunnit mig i klassrummet. (P3) 

 

(…) samtidigt så känner man ju här, jag kan sakna att jag har en specialpedagog här att gå och fråga ibland 

(…) som kanske har den här listan för just den här eleven (handlingsplan; min anm.), som kanske har lite 

erfarenhet från skolor, det här gick bra liksom, någon att bolla med. Oftast så har vi ju, har en lärare problem 

så har vi ju det säkert allihop (…). (P2) 

 

Informanterna beskriver att det (oftast) finns forum för reflektionsarbete i arbetslaget, till 

exempel tillsammans med specialpedagog, men att innehållet i dessa träffar oftast stannar 

exempelvis vid vilka behov elever har istället för att lyfta upp samtalet till en mer analytisk 

nivå. I detta har arbetsgivaren ett ansvar: 

(…) det är oftast, det blir inte egentligen så mycket analys, mer om att vad eleven har för behov… och kanske 

mycket kunskapsmässigt,… mm, där skulle skolan kunna bli mycket bättre på, såna bitar. (P3)  

(…) man måste jobba alltså på lärarens självinsikt och yrkespersonliga utveckling, att man främjar såna, från 

arbetsgivarhåll, att man främjar såna och möjliggör för sin personal att jobba med de bitarna. (P5) 

 (…) det är ett utrymme som jag saknar, det höjs aldrig upp dit riktigt. (P6) 

 

Informanterna uppfattar att arbetsgivarna har ett ansvar att skapa möjligheter för sina 

anställda att arbeta med sin självinsikt och yrkespersonliga utveckling.  

5.5.3. Kunskaper om beteendeproblem behövs 

Flera av informanterna beskriver att de kan uppleva att personalen i skolan inte har tillräckliga 

kunskaper kring beteendeproblem och orsaken bakom dem medan andra anser att det snarare 

ingår i lärarens ledarskap. En informant uttrycker samtidigt att det finns en förväntan om att 

pedagogerna ska ha ”mer kunskaper än många andra och reagera på såna här signaler” (P1): 

(…) ja vi (skolan; min anm.) misshandlar eller missförstår många ungdomar, så är det ju, och det skapar ju ett 

beteende hos dem som vi ser som är problem så ser vi kanske inte bakom deras agerande, jag tänker på dom 

som sitter av tid i skolan och inte förstår vad som sägs, de hänger inte med utan känner sig som loosers, vad 

gör man om man är fjorton? Jo, man börjar jävlas eller man gör något annat så klart och så blir man utkastad 

och det är ju skönt, då slipper man känna sig dum i huvudet i alla fall och så vidare… där tror jag vi gör 

många misstag, feltolkar beteenden (…) att det är för svårt (…) eller för lätt. (P4) 

(…) det är ju många lärare som säger att det här är inte mitt bord, det här är inte jag utbildad för,..det handlar 

ju om ledarskapet tycker jag, och mötet, relationen, mötet tycker jag med den grupp eller de elever du har 

faktiskt, men där tror jag också högskolan har för lite ledarskapsutbildning (P3) 

 

(…) det är inte vår uppgift heller så det kan vara väldigt svåra bitar (…) (P1) 
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Förutom kunskap om skydds- och riskfaktorer vid utvecklandet av beteendeproblem 

efterlyser några informanter kunskaper i hur man skapar en trygg miljö för barnet: 

(…) det tar ju hårt som ledare i rummet att få till en bra miljö för alla, så att, ja dels så ska en ledare ha väldigt 

mycket kunskap om sitt ämne så, men också mycket kunskap om vad det är som gör att en grupp är som den 

är, ledare, bra ledaregenskaper är jätteviktigt alltså. (P3) 

Jo jag tänker så här att det krävs ju alltså mer utbildning i det här med hur blir skolan en trygg plats, att vuxna 

kan ta sitt vuxenansvar och skapa trygga miljöer och också har kunskap om vad är en trygg miljö, hur skapar 

vi trygga miljöer åt våra barn och där är vi, hur hjälper vi barn att bli mer självständiga för att också få en 

tilltro till sig själv? (…) jag kan tycka att vi förminskar barn och gör dem mer och mer otrygga, de får för lite 

utmaningar kan jag tycka, nu pratar jag mer från förskolenivå (…) (P5) 

 

Lärarutbildningen kan enligt några informanter å ena sidan förbättras genom att lägga in 

moment som går ut på att lära sig förstå ungdomar och hur man bygger relationer till dem. Å 

andra sidan är det svårt att direkt veta hur man lär sig det, om en kurs skulle räcka. En 

informant menar vidare att den största riskfaktorn är att beteendeproblemet i tidigt skede 

hanterats fel av såväl skola som av omgivningen i övrigt och indikerar då på att insatserna 

stannat vid att en utredning gjorts. Personalen har inte tagit sitt ansvar:  

(…) Jag menar att felhantering och okunnighet är den största riskfaktorn oberoende vad den uppstår, samt att 

detta i ett längre perspektiv leder till mer eller mindre bestående men för individ. (P8) 

 

Det kan dock krävas mod att hantera barn och unga med beteendeproblematik och en 

informant lyfter frågan ”(…) varför inte alla pedagoger vågar ta det där, vågar ta i sådana här 

bitar, vågar lyfta dem med föräldrar till exempel (…)” (P1). Han menar att huruvida man tar 

på sig det ansvaret som pedagog handlar om ifall man har tillräckliga kunskaper och mod och 

att detta beror på att man har olika utbildningar i arbetslagen i förskolan. 

5.6. Skolan i fokus 

5.6.1. Ledarskapet som hinder eller möjlighet 

En pedagogs personlighet och ledarstil menar flera informanter har betydelse i mötet med 

barnet/eleven. Bland annat betydelsen av närvarande, trygga och trovärdiga vuxna: 

(…) Jag tycker att systemanalysen har sitt värde initialt för att skapa en handlingsplan men det avgörande är 

närhet och trovärdighet vilket kräver målmedvetna utförare i verksamheten. (P8) 

(…) så att, att öka på friskfaktorer är ju jätteviktigt för att hjälpa de här på, om man säger på gruppnivå om 

man säger, och då är ju det här att man som barn och elev får möta stadiga, trygga vuxna som kan vara en 

skyddsfaktor för de här barnen, och lika kan det vara tvärtom också att barn som kommer från väldigt bra 

hemmiljöer, de kan direkt fara illa i de miljöer som är inom förskola och skola också (P5) 

 

Alltså när jag tänker på skyddsfaktorer så tänker jag inte på organisation utan då tänker jag på person, att det 

finns personer på en skola, förskola, som blir skyddsfaktorer bara för att de är så, har det här i sig, de är 

duktiga, inte pedagoger, jo duktiga pedagoger, människor, de fungerar alltid för barn och ungdomar, det är 

alltid de som är den här trygga punkten och det handlar inte om organisation tyvärr utan det är personer på 

individnivå (…). (P4) 
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Ledare både i skolans värld och på fritiden är ju jätteviktiga för barn i unga åldrar och även uppåt alltså, det är 

rätt skrämmande tanke när man tänker hur viktig den personen som leder den där gruppen är, för gruppen, är 

som leder gruppen, för det psykosociala i en grupp alltså. (P3) 

 

En informant pekar på betydelsen av att som lärare våga ta tillbaka ledarrollen i en klass som 

tidigare haft lärare med otydligt ledarskap eller där läraren inte orkat individanpassa. Andra 

faktorer som är viktiga anses enligt några informanter vara att ha ett tydligt och öppet 

ledarskap där klassen blir informerade om elevers olika behov för att få ett bättre klassklimat.       

Att som ledare vara viktig för individen och gruppen och att kompensera sämre 

familjeförhållanden innebär också ett ansvar att vara en god förebild för barnen: 

(…) just med familjeförhållanden för det kanske är en väldigt stor bidragande orsak till de här barnens 

beteende och då kan, då måste vi alltså vara såna jättegoda förebilder på förskolan, för att hjälpa. (P1) 

 

Hur arbetsgruppen i lärarkåren fungerar kan också ha inverkan på elevers beteende och om 

denna kännetecknas av högt i tak och är jämnt fördelad mellan män och kvinnor känner 

eleverna av detta enligt en informant och ger positivt resultat.  Utöver detta visar 

informanternas utsagor att förmågan att se, ge beröm och bekräfta barnen med 

beteendeproblem i förskolan/skolan är en skyddande faktor för ”(…) det vet man ju själv, 

missar man en straff så vet man ju det, så det behöver ingen tala om för mig” (P3). Det anses 

även viktigt att känna igen signalerna eleverna sänder ut om hur de mår. Datamaterialet visar 

emellertid att gjorda erfarenheter av detta hos informanterna ser olika ut:  

  

(…) och vi är rätt så duktiga på att se de här barnen (tillbakadragna; min anm.) (P3) 

 

(…) och så tror jag att jag är ganska duktig på att känna igen signalerna om… alltså här är nåt, kan man säga 

så? Här är nåt! (P1) 

 

(…) för han sa ju det att ”jag har försökt att ändra mig jättemycket men lärarna ser inte att jag har verkligen 

ryckt upp mig och allt det här och vi vuxna är jättedåliga på att bekräfta eleverna i det vi tycker är 

självklart,… den bekräftelsen får man inte av sina kompisar utan det måste vi vuxenvärlden stå för (…) (P5) 

 

Informanterna uppfattar att de är duktiga på att se exempelvis de tillbakadragna barnen 

och de signaler barnen sänder ut samtidigt som en elevs erfarenheter, enligt en 

informant, vittnar om att lärare inte ser och bekräftar deras beteendeförändring.  

5.6.2. Arbetssätt/Struktur och skolans fyrkantighet 

I arbetet med de elever som uppvisar ett mer internaliserande beteendeproblem ser 

informanterna ett behov av att de vuxna hjälper barnen att stärka deras självkänsla så att 



50 

 

barnen vågar ta mer plats i gruppen, vilket beskrivs vara en lång och tålamodsprövande 

process med fokus på att stärka samhörigheten med andra barn: 

(…) för att gå vidare sen och dom får känna den här samhörigheten, det är ju en lång, eller det är en resa som 

man måste tänka till verkligen, hjälpa dom att komma in i gruppen och, det går inte att tvinga dom 

naturligtvis, det känner man också om dom, nämen jag vill inte, det måste man ju också acceptera, kanske 

inte alla gånger men, … jag menar, kommer det ett nej första gången så måste man ju ändå, man får inte ge 

upp. (P1) 

 

Informanterna indikerar vidare att det kan finnas ett behov av att gå utanför ramarna, ”(…) 

tänka utan för boxen på något sätt” (P3) för att kunna möta och tillgodose elevernas behov, till 

exempel genom att erbjuda hemmasittare med internaliserande beteende undervisning på stan. 

En annan informant beskriver det dilemma en elev med beteendeproblem kan stå inför när 

denne behöver göra ett val mellan det stöd skolan erbjuder och att känna tillhörighet med 

kompisarna och att hur än valet ligger blir det fel:  

(…) så det är svårt, alltså, skolan är så fyrkantig så det är svårt att få till något bra. Hur man än gör så blir det 

nästan fel. (P4) 

 

Ett arbetssätt som kännetecknas av en kombination av goda läraregenskaper och struktur i 

klassrummet tillsammans med bra grupper har informanter haft goda erfarenheter av: 

När jag varit närvarande och glad och tydlig, haft bra och strukturerade lektioner (…) (P10) 

Jag tror det är jätteviktigt med struktur, att eleverna vet vad de ska göra, ordning och reda och struktur är 

jätteviktigt och speciellt för de här eleverna. Duktiga elever, de klarar sig ändå (…) men jag tror det, lite mer 

katederundervisning (…) jag tycker det blivit för fritt va (…). (P2) 

 

En informant lyfter särskilt fram förskolans kompenserande funktion gentemot hemmet i de 

fall där hemförhållanden karakteriseras genom kaos och brist på rutiner. När insatser sätts in 

betonar informanterna att individanpassning är en nödvändighet och att arbetssätten i 

undervisningen bör varieras för att varje elev ska få möjlighet att lyckas i skolarbetet. 

Informanterna har vidare erfarenheter av att elever kan behöva hjälp med studietekniken eller 

få arbeta med olika läsmodeller som exempelvis Rydaholm. Individanpassade åtgärder ser 

informanterna som nödvändigt när det handlar om barn och unga med beteendeproblem: 

(…) det finns ju inte ett barn som passar in i samma modell som ett annat när det gäller, ja vad ska man säga, 

beteenden. När det gäller barn med sådana här beteenden då måste man individanpassa och försöka vara 

flexibel (…). (P3) 

(…) jag menar, de tillbakadragna, det är inte samma beteende hos varje individ, det skiljer ju sig på beteendet 

i beteendet också, likaså åt andra hållet. (P1) 

 

Varje elev enligt informanterna är unik och därför behöver insatserna också vara det.  
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5.7. Hemmiljön i fokus 

5.7.1. Hemförhållanden som hinder eller möjlighet 

Samtliga informanter uttrycker att hemförhållandena utgör en stor och bidragande orsak till 

barns uppvisade beteendeproblem.  Såväl missbruk, föräldrarnas relationer, arbetslöshet, 

stress och hur föräldrarna kommunicerar med barnen beskrivs vara tydliga riskfaktorer. Det 

kan handla om händelser i hemmet som resulterar i dålig studiero ”(…) där man hela tiden är 

upptagen i sitt eget huvud med den problematiken, hur mamma och pappa har det, hur mina 

syskon har det och så vidare (…)” (P6):  

(…) jamen hur se mamma pappa förhållandet ut, hur, det kan finnas, åh, väldigt mycket stress, de samtalar 

över barnens huvud, det kan finnas missbruk, ja det är mycket, arbetslöshet… som påverkar barnen, hur 

kommunicerar de med barnen (…). (P1) 

(…) och det (om mamman var nykter; min anm.) var ju han orolig för och börja oroa sig för nästa helg till 

exempel, och han blev ju mer tystare och tystare han ja,… märkte en oro liksom, och han var ju orolig för vad 

som hände hemma han, ja och då känner man, det är klart att han inte orkar skolan. (P2) 

 

(…) jag tycker de psykosociala, hemförhållanden, hela den sociala situationen, det är min största erfarenhet 

att de har varit ett elevärende hela gymnasietiden (…) (P6) 

 

Beroende på problematik i hemmet ger det också olika konsekvenser på beteendet: 

(…) jag känner att antingen har du det väldigt oroliga barnet eller så har du det tillbakadragna barnet och då 

är det ju skillnader i deras hemmiljö också som, åh hur ska jag beskriva hur jag tänker…, stressigt, rörigt, 

mycket elakt mot varandra vuxna emellan, en familj där de psykiskt fryser ut varandra, tänker jag mig en 

tillbakadragen och det här oroliga barnet som kanske är utåtagerande eller verbalt utåtagerande, där är det 

alltså oroligt i hemmet (…). (P1) 

 

Informanterna beskriver att föräldrarna själva och deras bristande föräldraskap många gånger 

kan utgöra en riskfaktor både för eleven och för samarbetet med skolan: 

(…) det är ju en del föräldrar som man tänker ”men hjälp, du är ju inte förälder, då alltså, då har man ju så 

mycket att strida emot så det funkar ju inte då, så att så kan det va. (P3) 

 

Huruvida eleven får stöd hemifrån eller inte anges av flera informanter vara viktiga faktorer 

som antingen kan utgöra en riskfaktor eller en skyddsfaktor. I detta ligger bland annat dels 

föräldrarnas vilja att barnet ska lyckas, dels vilken förståelse de har för barnets problematik 

och om de praktiskt stöttar barnet till exempel med läxor. Även om föräldrar kan ha förståelse 

för barnet och få hjälp och stöd utifrån har en informant erfarenheter av att detta kan utgöra 

skyddsfaktorer endast under en begränsad tid: 

(…) min erfarenhet är att välfungerande familjer kan få barn som har egna svårigheter, att det brukar bära upp 

till max sjuan på högstadiet, sen brakar det, (…)  medans en del familjer de havererar redan på förskolan för 

att det är för mycket stressorer i de här barnens miljöer som gör att det syns så tydligt redan i tre fyra års 

åldern (…) så det gäller att se vad, ja, vad som är stressorer i de här barnens liv och det är oavsett vad de har 

för problematik. Det är då min erfarenhet. (P5) 
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Informanten lyfter här betydelsen av att upptäcka faktorer i barnens liv som upplevs 

stressande, oavsett vilken problematik det handlar om.  

5.7.2. Kontakten förskola/skola – hem och ansvarsfördelning 

Informanter uttrycker en önskan och förväntan om att ansvaret för barnet bör fördelas på såväl 

hemmet som skolan och inte på barnet självt: 

(…) det är stort, alltså förskola – hem och den kontakten, hur jäkla viktig den är för att stötta barnet, det är 

inte barnets fel liksom. (P1) 

(…) för jag menar det är ju inte våra, varken våra förskolebarn eller skolbarn som kan förändra alltså deras 

skolmiljöer, alltså det är alltid de vuxna som har ansvar för kvaliteten både i relationen och på de miljöer vi 

erbjuder våra barn och elever inom förskolan och skolan och att, att jobba med de vuxna är ju direkt 

nödvändigt, annars lägger vi ju ansvaret på barnet (…) vi är inte där än, att alla vuxna förstår det där utan vi 

problematiserar barnet och vi problematiserar föräldrarna. (P5) 

 

Flera informanter lyfter betydelsen av att ha återkommande täta kontakter med hemmet 

eftersom föräldrarna ses som en viktig och nödvändigt resurs för att kunna arbeta med ett barn 

med beteendeproblem och för att möjliggöra att barnet klarar kunskapsmålen. På 

gymnasienivå har en informant erfarenheter av att situationer förvärras avsevärt när eleven 

fyllt 18 år och kontakten med hemmet inte blir som förr: 

(…) och då vet du de är över 18 år då är det ganska svårt, innan så har man ju ofta utvecklingssamtal, 

föräldrar är med, man har ju lite mer koll, men sista året, det är då det händer jättemycket, och det kan ha gått 

ganska bra innan och sen bara kraschlandar det. (P6) 

 

Ett hinder i kontakten med hemmet upplever några informanter vara det faktum att man 

genomför samtal med föräldrar och barnens beteende blir bättre för att sedan bli sämre igen: 

(…) det är ju jättesvårt, man kan ha sådana samtal med föräldrar till exempel, kring ett rörigt barn, och man 

uppfattar att de förstår precis vad jag menar, men sen… sen när samtalet bryts så vet man ändå inte, och sen 

kan man läsa på barnet att, man kan känna, det här barnet nu då, ååh, de har pratat, de har tagit till sig det här 

som vi satt och pratade om i samtalet, men sen är man tillbaka igen den tredje dagen till exempel (…) (P1). 

Utsagan ovan beskriver behovet av fortlöpande samtal med föräldrarna. 
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6. ANALYS OCH RESULTATDISKUSSION 

Syftet med denna studie var att mot pedagogers praktiska erfarenheter och professionella 

praktik pröva olika teorier kring risk- och skyddsfaktorer vid utagerande och internaliserande 

beteendeproblem hos barn och unga samt beteendeproblemens koppling till läsförmåga för att 

se hur teorierna fungerar i relation till praktiken. Nedan följer en analys- och 

resultatdiskussion utifrån studiens frågeställningar och där kopplingar till den tidigare 

empiriska forskningen görs. I analysen sker en växelverkan mellan teorier, tidigare forskning 

och mitt empiriska material, vilket på så vis speglar en abduktiv ansats i forskningsprocessen.  

6.1. Läsförmågans betydelse vid utagerande eller internaliserande 

beteendeproblem hos barn och unga 

Denna studies första frågeställning handlar om vilka uppfattningar och erfarenheter 

informanterna har av sambandet mellan bristande läsförmåga och beteendeproblem hos barn 

och unga och om detta överensstämmer med vad forskningen säger. I enlighet med den 

empiriska forskningen som finns kring sambandet mellan beteendeproblem och bristande 

läsförmåga visar mitt datamaterial att erfarenheterna varierar om riktningen. Några 

informanter har sett att det i synnerhet är beteendeproblemen som hindrar elevens 

läsinlärning, vilket också överensstämmer med Hagan-Burke et al:s. (2011) resultat. Deras 

resultat visade att höga värden på beteendeproblem hindrar elever att tillgodogöra sig olika 

läsinstruktionsprogram. Mitt material visar att det finns en uppfattning av att det kan vara 

svårt att motivera elever med beteendeproblem, vilket då om möjligt kan ha negativ effekt på 

läsutvecklingen. Mitt datamaterial visar att det kan ta lång tid att skapa en relation till elever 

med beteendeproblem och forskningen visar att tidiga insatser är viktiga för att inte 

beteendeproblemen ska förvärras eller orsaka ytterligare akademiska svårigheter (Morgan et 

al., 2008; Ackerman et al., 2007). Även om den empiriska forskningen pekar på att såväl 

utagerande som internaliserande beteende har negativa effekter på läsinlärningen verkar 

internaliserande beteende främst utgöra en riskfaktor (Hagan-Burke et al., 2011). Detta kan 

liknas vid mitt material som visar att elever med internaliserade beteende ofta har dålig 

självkänsla och att risken finns att de inte får hjälp i tid, exempelvis för att insatserna ”rinner 

ut i sanden” eller att det är svårt att relatera till eleven eller komma den nära. Ackerman et al. 

(2007) visar i sin forskning att lässvårigheter är emotionellt stressande och därför kan 

resultera i ett internaliserande beteende och poängterar betydelsen av att fokusera insatserna i 

tidiga årskurser på att lära barnen läsa med förhoppningen om att läsningen gynnar 

stabiliseringen av barnets föreställning om sig själv. Flertalet av mina informanter har sett 
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tendensen till dålig självkänsla hos barn med internaliserande beteende och beskriver 

betydelsen av att stärka denna. På så vis visar analysen att fokus bör ligga på detta när insatser 

sätts in. Forskningen visar emellertid att insatser kan och bör göras parallellt, det vill säga 

insatser i förskola/skola ska såväl rikta in sig på beteendeproblemen som på bristande 

läsförmåga (Morgan et al., 2008). Läsinterventioner som görs under en intensiv och begränsad 

tid har exempelvis lindrande effekt på utagerande beteende och hyperaktivitet men mindre 

effekt på internaliserande beteende (Hagan-Burke et al., 2011). Informanternas erfarenheter 

av behovet av att stärka elevers självkänsla kan därför vara lämpligt och ligger också i linje 

med de resultat Folkman (1998) funnit i sin studie. I den studien framgick att förskolans 

arbete i mångt och mycket handlade om att stärka självkänslan hos barn med internaliserande 

beteende och bejaka barnet ”som det är”. En stark självkänsla och tro på sig själv kan 

nämligen utgöra skyddande faktorer enligt Kaiser och Rasminsky (2011), liksom om barnet 

har en trygg anknytning (Fearon et al., 2010; Bohlin et al., 2012). Detta visar att 

relationsarbetet i förskolan och skolan är en viktig pusselbit och därför kan det också enligt 

informanterna vara av värde att arbeta med gruppstärkande aktiviteter så att styrkan i gruppen 

används på bästa sätt för att hantera och bemöta beteendeproblem hos barn och unga.  

 

Forskningen som jag hittat och som rör sambandet mellan beteendeproblem och bristande 

läsförmåga skriver inte ut tydligt att det skulle vara skyddande för en elev att bli medveten om 

sina svårigheter och behov, vilket mitt material delvis visar. Däremot kan exempelvis en 

diagnos enligt Jakobsson och Nilsson (2011) ge ökad förståelse hos både föräldrar och 

skolpersonal. 

     Intressant i sammanhanget att nämna är den informant som avviker något i synen på 

relationen mellan beteendeproblem och bristande läsförmåga då hon inte kan se någon 

särskild koppling dem emellan. Istället menar hon att det kan handla om den omgivande 

miljön och bristande koncentrationsförmåga. Begränsningar i förmågan att motivera sig själv 

till handling, som några informanter upplevt att elever med beteendeproblem har, och 

förmågan att hålla kvar uppmärksamheten är emellertid exempel på exekutiva funktioner, som 

forskningen visat också kan utgöra riskfaktorer (Morgan et al., 2008; Bohlin et al., 2012). 
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6.2. Riskfaktorer vid utagerande eller internaliserande beteendeproblem hos 

barn och unga 

Studiens andra frågeställning rör vilka uppfattningar och erfarenheter informanterna har av 

riskfaktorer vid beteendeproblem hos barn och unga och om detta överensstämmer med 

tidigare forskning. Såväl den empiriska forskningen (Nordahl et al., 2007; Bohlin et al., 2012; 

Price et al., 2013) kring riskfaktorer liksom min studie visar att beteendeproblem hos barn och 

unga är komplexa och att faktorerna kan vara många hos både individen själv och 

omgivningen, vilka kan predicera en negativ beteendeutveckling och bidra till olika former av 

beteendeproblem. I detta avsnitt kommer jag diskutera sex olika faktorer utifrån de resultat 

jag fått: a) familjefaktorer, b) relationer, c) särskiljning i mindre grupp, d) utredning och 

diagnostisering, e) språklig och kommunikativ förmåga samt f) relationen till klassen och 

kamraterna.  

 

Mina informanter lyfter i första hand a) familjefaktorer som hindrande för barnets utveckling 

och lärande när de får frågan om vilka erfarenheter de har av riskfaktorer och syftar då bland 

annat på bristande föräldrakompetens, skilsmässor, stress, arbetslöshet och missbruk i 

familjen. Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning som bland annat visat att en 

sträng föräldrastil och negativa interaktioner mellan förälder-barn (Dishion & Patterson, 

2006) och syskon-barn (Ensor et al., 2010) verkar hindrande. Forskning har också visat att 

barn till alkoholiserade föräldrar uppvisar högre nivåer av såväl utagerande som 

internaliserande beteendeproblem hos barn och unga (Hussong et al., 2010), vilket bekräftas i 

mitt material. Några informanter i mitt material har vidare erfarenheter av att en rörig och 

stressig hemmiljö skapar antingen ett oroligt mer utagerande beteende eller ett mer 

tillbakadraget beteende. Detta är också ett mönster tidigare forskning uppmärksammat då 

studiers resultat visar att en kaotisk och rörig hemmiljö med brist på familjerutiner och 

förutsägbarhet och med folk som kommer och går bidrar till utvecklandet av beteendeproblem 

(Deater-Deckhart et al., 2009; Price et al., 2013).  

     Informanterna nämner emellertid inte misshandel som en riskfaktor även om forskningen 

är på det klara med att fysisk misshandel har stor inverkan på utagerande beteende i de fall 

straffet tolkas som ett avvisande (Manly et al., 1994; Nordahl et al., 2007). Detta skulle kunna 

bero på att förskolan/skolan kan ha svårt att ha full insyn i vad som händer i hemmiljön och 

att barnen är duktiga på att behålla så kallade familjehemligheter för sig själva, vilket 

Bengtsson och Gavelin (2004) benämner är vanligt förekommande i exempelvis 
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missbruksfamiljer. Förutom missbruksproblematik i hemmen har forskningen också 

uppehållit sig väl vid sambandet mellan anknytning och beteendeproblem och bland annat 

funnit att otrygg anknytningsstil är associerad med högre risk att utveckla utagerande 

beteende och att detta är vanligare bland pojkar (Fearon et al., 2010). Just begreppet 

anknytning och dess betydelse för beteendet nämner egentligen ingen av informanterna. 

Däremot lyfter de betydelsen av en annan faktor, nämligen b) relationen lärare-elev och att 

det är viktigt som pedagog att knyta tillitsfulla relationer till elever med beteendeproblem för 

att kunna arbeta tillsammans med eleverna. Dessutom har informanterna uppfattningen av att 

just utagerande beteende oftast gäller pojkar, vilket forskningen då alltså bekräftar (ibid.). 

Mitt datamaterial visar dock att informanterna upplever det svårt att skapa en relation till 

elever med beteendeproblem och då i synnerhet till dem med internaliserande beteende. Enligt 

Lund (2006) och flera av informanterna finns det en risk att dessa elever blir ”otydliga” och 

inte kommer till uttryck i en grupp med starka individer, varför det då lätt kan ske att man 

som pedagog ”glömmer bort” eleven och att bekräfta, ge beröm när eleven gör sina trevande 

försök till interaktion med andra. Om vi dessutom lägger till det som några informanter 

benämner ”en spegling av samhället”, vilket åsyftar alla (höga) krav i skolan att leva upp till 

samt samhällets krav att vara en individ samtidigt som kravet på konformitet är som starkast 

under ungdomstiden och identitetsutvecklingen (jämför Lund, 2006), är det lätt att se att dessa 

elever inte får det stöd de är i behov av. Dessutom visar materialet att det kan finnas en rädsla 

hos pedagogerna att möta barn med i synnerhet internaliserande beteende liksom att ta upp 

barns svårigheter med föräldrarna. Om denna rädsla handlar om att vara rädd för att förvärra 

situationen eller att pedagogen inte har tillräckliga kunskaper om beteendet låter jag vara 

osagt. Det är emellertid bekymmersamt att informanterna har erfarenheter av lärare i deras 

omgivning som uttryckt att det inte är lärarens ansvar eller uppgift att arbeta med elevens 

beteende även om några av informanterna själva uttrycker att ansvaret för exempelvis 

relationen alltid ligger på de vuxna.  

      

Ytterligare en faktor som informanterna tar upp är c) särskiljande av elev genom undervisning 

i mindre grupp, vilket enligt datamaterialet är en vanligt förekommande insats och speglar på 

sätt och vis attityden som enligt informanterna kan finnas att beteendeproblem främst är 

andras expertområde och att orsakerna hellre är individrelaterade snarare än miljörelaterade. I 

och med detta synliggörs enligt Persson (2001) ett specialpedagogiskt kompensatoriskt 

perspektiv på svårigheter. Mitt datamaterial talar för att undervisning i mindre grupper sätts in 
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som en åtgärd för att eleverna lättare ska kunna strukturera sin inlärning och få lugn och ro. 

Forskningen pekar på att skol- och klasstorlek har smärre betydelse även om färre än 15 barn 

under de första skolåren har en svag men långvarig effekt på beteendeproblem (Nordahl et al., 

2007). Gruppindelningar efter grad av beteendeproblem har emellertid visat sig ha negativ 

inverkan på beteendet (Nordahl et al., 2007) och av den anledningen är alla särskilda 

undervisningsgrupper efter dessa kriterier inte att föredra. Mina informanter beskriver det stöd 

som eleverna får i de mindre undervisningsgrupperna med att läraren har lättare att se och 

stötta eleven i kunskapsinhämtningen samt att övriga klassen ska få bättre inlärningsmiljö. 

Jakobsson och Nilsson (2011) föreslår att skolan ska skapa samspelssituationer som går från 

ett mindre till ett större sammanhang allt eftersom eleven blir varse om hur samspel med 

andra går till och på så vis kan undervisning i mindre grupp motiveras. Datamaterialet i min 

studie visar att barn med sämre självkänsla kan må bättre av att först ingå i en mindre grupp 

och i den trygga miljön arbeta med att stärka självkänslan för att sedan vara redo för klassen. 

 

Vidare visar mitt datamaterial att det finns konkurrerande uppfattningar kring behovet av d) 

utredning och diagnostisering. Forskning har visat att beteendeproblem ofta kan relateras till 

begränsningar i olika funktioner, vilka ofta är vanliga hos barn med exempelvis 

neuropsykiatriska svårigheter som ADHD och autism (Bohlin et al., 2012). En informant 

varnar för felsökning hos individen och att man i samband med exempelvis en diagnostisering 

av ett barn med beteendeproblem slutar arbeta med problematiken. Till skillnad från detta har 

en annan informant erfarenheter av att en utredning är bra för att barnet själv och 

omgivningen ska få reda på svagheter och styrkor. Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) ger 

diagnosen emellertid ingen direkt vägledning för skolan hur det pedagogiska arbetet ska 

bedrivas men kan däremot ge ökad förståelse hos föräldrar och pedagoger. Just betydelsen av 

förståelse hos föräldrarna och barns stöd hemifrån lyfter flera informanter som viktiga 

aspekter för att barnet med beteendeproblem och/eller bristande läsförmåga lättare ska lyckas 

i förskolan/skolan och för att kontakten förskola/skola-hem ska underlättas. Att hemmet har 

betydelse syns inte minst enligt en informant när eleverna blir myndiga och kontakten skola-

hem inte blir så tät som tidigare och att elevens situation i samband med detta ofta förvärras.  

 

En annan faktor som informanterna har erfarenheter av när det handlar om beteendeproblem 

är e) barnets språkliga och kommunikativa förmåga. I likhet med den forskning som gjorts 

inom området har informanterna erfarenheter av att barn med bristande språklig och 
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kommunikativ förmåga har lättare att utveckla ett beteendeproblem jämfört med jämnåriga 

utan dessa svårigheter (Menting et al., 2011).  

 

Ytterligare en faktor som har betydelse är elevens f) relation till klassen och kamraterna. Barn 

med framför allt utagerande beteende uppsöker och tyr sig till likasinnade (Kaiser & 

Rasminsky, 2011), i synnerhet enligt några informanter om eleverna upplever att de inte 

hänger med i skolarbetet. Informanterna har också erfarenheter av att barn med 

internaliserande beteende kan ha svårt att knyta relationer till andra eftersom kamraterna 

upplever att de inte får respons av barnet och så småningom avvisar barnet efter flera försök 

till kontakt. Vidare betonar flera av informanterna betydelsen av att få till ett tillåtande och 

stödjande klassrumsklimat och just en konfliktbetonad och icke-stödjande klassmiljö kan 

nämligen enligt forskningen utgöra en riskfaktor (Nordahl et al., 2007). Mitt datamaterial 

visar emellertid att gruppstärkande aktiviteter får mindre plats än tidigare på flera håll och att 

förskolan/skolan på så sätt inte ser och tar tillvara gruppens potential. Anledningar till detta 

nämns tidsbrist och bristande engagemang hos lärarna, liksom mindre fokus på detta i 

lärarutbildningarna. En informant anser att tillräckliga kunskaper i grupprocesser och hur man 

skapar en trygg grupp kan saknas hos pedagogerna. Kunskaper om beteendeproblem och 

orsaker till störande beteende uttrycker informanterna också att det kan finnas brister i, vilket 

överensstämmer med Greene (2011) som anser just detta. Om tillräckliga kunskaper om 

beteendeproblem och bristande läsförmåga inte finns ute i förskolorna/skolorna är det en stor 

risk att det finns ett kompensatoriskt synsätt på svårigheter snarare än ett relationellt synsätt. 

Då förstår man inte att, som Bronfenbrenners systemteori säger (Vasta et al., 1999), barnet 

och miljön påverkar varandra och man ser inte betydelsen av att studera de olika närmiljöerna 

(mesonivån) tillsammans. Då blir det svårt att exempelvis se att lärarnas relation till barnets 

föräldrar har betydelse.   
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6.3. Skyddsfaktorer vid utagerande eller internaliserande beteendeproblem hos 

barn och unga 

Den sista frågeställningen i denna studie rör vilka uppfattningar och erfarenheter 

informanterna har av skyddsfaktorer och insatta åtgärder i förebyggande och 

problemlösande syfte i arbetet med barn och unga med beteendeproblem och om detta 

överensstämmer med tidigare forskning. I detta avsnitt kommer jag diskutera resultatet utifrån 

a) betydelsen av en stark självkänsla och relationen till kamraterna, b) samtalets betydelse, c) 

betydelsen av en tillitsfull relation till eleven, d) pedagogens/skolans arbetssätt och slutligen 

e) betydelsen av förståelse för elever med beteendeproblem. 

 

Mitt material visar precis som forskningen att faktorer hos individen i form av a) en stark 

självkänsla och ett starkt ”inre” utgör en skyddande funktion (Kaiser & Rasminsky, 2011) och  

att kamrater kan verka sporrande, i synnerhet om de har förståelse och acceptans för barnets 

problematik (Kaiser & Rasminsky, 2011). I detta anser flera informanter att pedagogen har ett 

stort ansvar, bland annat genom att normalisera ett eventuellt avvikande beteende hos en elev 

inför såväl klassen som för föräldrarna. Orsaken till detta skulle kunna handla om att 

normalperspektivet är beroende av kultur och social tillhörighet (Persson, 2001; Ogden, 2001; 

Brodin & Lindstrand, 2010) och att kunskap och ökad förståelse för ett barns behov på så vis 

kan påverka gruppklimatet till att bli mer stödjande. Pedagogen har även ett ansvar enligt 

informanterna att verka för att gruppindelningarna i klassen inte blir för statiska.  

 

Andra viktiga aspekter som har skyddande betydelse och som forskningen betonar är att ha b) 

samtal med barn och unga med beteendeproblem (Kinge, 2008; Lund, 2006; Greene, 2011). 

Mitt material visar att det finns en förståelse för att just detta är nödvändigt för att gemensamt 

med barnet sätta upp mål i arbetet med beteendeförändring samt att tydliggöra för alla parter 

vilka anledningar det kan finnas att barnet agerar som det gör, exempelvis med bildstöd som 

hjälp. Detta kan jämföras med Greenes (2011) modell för samarbetsbaserad problemlösning 

(CPS) som baserar sig på en dialog mellan barn och vuxen där såväl utlösande faktorer 

tydliggörs som gemensam problemlösning. Även om det finns en tydlig förståelse i materialet 

för att samtal måste till är erfarenheterna av att sådana förs varierade. I något fall finns 

erfarenheten att man sätter sig ned och med sociala berättelser och seriesamtal till hjälp 

samtalar kring det inträffade. Många gånger saknas det emellertid strukturer, tid och forum för 

detta och en informant lyfter faran i den alltmer omfattande datoriseringen i skolan som hon 
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menar skapar distans till barnet/eleven och försvårar en nödvändig och direkt dialog. Kinge 

(2008) frågar sig om inte avdelad tid för samtal med barnen verkligen behöver innebära att 

barnet ”får så mycket mer uppmärksamhet genom den här åtgärden än vad det fick genom 

sina reaktioner och sanktionerna på dessa” (ibid., s. 42). Detta är något att fundera kring 

eftersom informanterna har uppfattningen av att lärare i skolan inte har tid och ork att planera 

gruppstärkande aktiviteter och om möjligt även organiserade samtal med eleverna. 

      

För att kunna samtala med elever med beteendeproblem krävs emellertid att c) eleven har en 

tillitsfull relation till pedagogen. Såväl forskningen som datamaterialet visar att just kvaliteten 

på relationen mellan lärare och elev har effekt på skolresultaten (Baker et al., 2008). 

Informanter nämner betydelsen av trygga och trovärdiga vuxna liksom att kunna 

individanpassa bemötandet och undervisningen. De har också sett att vissa skolämnen medför 

att det är lättare än andra att skapa en relation till eleven samt att relationen är ”skör” och kan 

skadas lätt om exempelvis för höga krav ställts av läraren på eleven. Forskningen i sin tur 

visar vidare att en relation till eleven som karakteriseras av värme, tillit och låga 

konfliktnivåer förutspår framgångsrika skolprestationer (Baker et al., 2008). För att kunna 

skapa och behålla en god relation till barnet är det dock enligt en informant nödvändigt att 

pedagogen har förmåga att ”känna för barnet”. Detta kan liknas vid det som Lund (2006) 

benämner bejakande kommunikation som gör att barnet kan känna sig sedd och innebär att 

man lyssnar, förstår, accepterar, tolererar och bekräftar barnet. Att bekräfta barnen och 

tolerera vissa opassande beteenden, med andra ord ”se mellan fingrarna”, lyfter exempelvis 

några informanter som viktigt för relationen med barnet.  

 

En annan faktor som har betydelse för utvecklingen av ett barns beteende och kan utgöra en 

skyddsfaktor enligt Jakobsson och Nilsson (2011) är d) en pedagogs arbetssätt. 

Datamaterialet talar för att det finns en önskan och ett behov av att gå utanför ramarna för att 

kunna möta barn med beteendeproblem eftersom skolan är för ”fyrkantig”. Vidare tydliggörs 

att de kompensatoriska hjälpmedel som skolan ofta erbjuder barnen är viktiga men att skolan 

har ett ansvar att se till att dessa används på bästa sätt. Andra aspekter som informanterna 

lyfter är viktigt är struktur i klassrummet. Även forskningen pekar på att en strukturerad miljö 

och lärandemiljö behövs för att minska stressen hos barnet och förebygga beteendeproblem 

genom att miljön blir förutsägbar (Jakobsson & Nilsson, 2011; Hejlskov Elvén, 2009; Ogden, 

2001). Liksom Hagan-Burke et al. (2007) och Ackerman et al. (2007) betonar även 
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informanterna betydelsen av tidiga insatser, exempelvis när det handlar om att lära barnen 

läsa.  

 

Ytterligare en faktor som kan ses som en skyddsfaktor är e) betydelsen av förståelse för 

eleven med beteendeproblem (Greene, 2011). I mitt datamaterial framgår att det finns behov 

av ökad förståelse i skolan/förskolan för beteendeproblem, vilket även Greene (2011) menar 

måste till för att systemet kring beteendeproblem ska fungera. Han lyfter vidare att det måste 

skapas förutsättningar för att ”människor ska kunna arbeta med problem på ett 

samarbetsbaserat sätt” (ibid, s. 18). De forum som finns i förskolan/skolan i dagsläget lyfts 

inte upp till en analytisk nivå enligt informanterna utan stannar vid vilka behov eleverna har 

eller exempelvis hur olika projekt ska organiseras. Att ett behov finns att ventilera sina 

känslor, få tips och råd görs tydligt i materialet, liksom också framgick i Folkmans (1998) 

studie. Mitt material visar också att det är viktigt att inse sina egna begränsningar och söka 

hjälp för att kunna komma vidare och det finns en förståelse för att man behöver reflektera 

över sin egen del i det hela. Detta kan liknas vid Lund (2006) som skriver om betydelsen av 

självreflexivitet. Därutöver visar materialet att det finns en önskan om att utarbeta tydliga(re) 

handlingsplaner för hur man bäst ska bemöta barn med beteendeproblem men informanterna 

är samtidigt medvetna om att en sådan förmodligen inte är möjlig eftersom ingen individ är 

den andre lik. Forskningen har emellertid visat att utarbetade riktlinjer, handlingsplaner och 

policys kan utgöra en skyddsfaktor (Nordahl et al., 2007). 
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7. AVSLUTNING OCH FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Resultatet visar att informanterna har god förståelse för att flera förklaringar och perspektiv 

behövs för att få en komplett förståelse för risk- och skyddsfaktorer vid beteendeproblem. 

Detta är också något som jag i min kunskapande process under arbetets gång blivit varse, i 

synnerhet i och med att ha tagit del av forskningen kring beteendeproblem. Mitt material har 

stärkt min uppfattning om att de vuxna i förskolan/skolan och deras ledarskap, 

förhållningssätt och relationsskapande har en betydande roll att förhindra att barn och unga 

med beteendeproblem utvecklar ett (ännu mer) negativt beteende. Därför finner jag det 

oroväckande att det trots allt verkar som om förskolan/skolan inte är helt redo att möta och 

hantera barn och unga med beteendeproblem. Informanternas medvetenhet kring uppväxtens 

och omgivningens betydelse pekar dock på att synen på svårigheter kan liknas vid ett 

relationellt sådant (jämför Persson, 2001). Däremot indikerar de vanligt förekommande 

erbjudna insatserna i form av exempelvis undervisning i mindre grupper eller 

kompensatoriska hjälpmedel att ett mer kompensatoriskt synsätt på svårigheter förekommer. 

Ansvaret för specialpedagogisk verksamhet förläggs då främst hos speciallärare och 

specialpedagoger istället för hos lärare, rektor och arbetslag (Persson, 2001). Skulle ett forum 

för reflektionsarbete som görs på en analytisk nivå möjliggöras skulle ett så kallat 

dilemmaperspektiv kunna anammas där ”problem” identifieras och diskuteras (ibid.) och det 

skulle också vara möjligt att tydliggöra de olika nivåerna i den ekologiska systemteorin. 

      

När faktorer på individnivån nämns hos informanterna rör det främst förmågor och 

färdigheter hos barnet i form av exempelvis språklig och kommunikativ förmåga, självbild, 

läsförmåga och ålder och könets betydelse. Med den ekologiska systemteorin i åtanke görs 

tydligt att informanternas utsagor i huvudsak handlar om faktorer på mikronivå och mesonivå, 

vilket egentligen inte är så konstigt med tanke på att fokus för studien låg på dessa. Samtalen 

har bland annat berört familjens ansvar och betydelse vid utvecklandet av beteendeproblem 

och som handlat om besvärliga familjeförhållanden med missbruk, skilsmässor, arbetslöshet 

och oförståelse för barnets behov och svårigheter liksom föräldrars bristande kompetens att 

vägleda barnen rätt. Den forskning som finns om sträng föräldrastil eller bristande 

föräldrakompetens samt en kaotisk hemmiljö visar att förskolan och skolan har en viktig 

kompensatorisk roll, även om jag menar att de flesta familjer i större eller mindre utsträckning 

då och då kan ha kaotiska hemförhållanden utan att detta behöver innebära att barnet 

utvecklar ett bestående negativt beteende. Eftersom två eller flera riskfaktorer emellertid 
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tillsammans ökar risken för att utveckla beteendeproblem är det av stor vikt att skolan och 

förskolan står för trygghet och goda förebilder. Resultaten visar också att faktorer på 

mesonivå dels kan utgöra en riskfaktor, dels en skyddsfaktor. Jag syftar här bland annat på 

relationen mellan förälder och pedagog och som informanterna också lyfter som viktig. Utan 

föräldrars stöd och förståelse upplevs situationen av informanterna vara ohållbar. 

 

En viktig och intressant slutsats som dras i denna studie och som kan ge ett ytterligare bidrag 

till forskningen är att det bland informanterna finns a) en osäkerhet i bemötandet och 

hanterandet av framför allt barn och unga med internaliserande beteende och att utagerande 

beteende upplevs lättare att hantera. En annan viktig slutsats är att det finns b) ett uttryckt 

behov av utarbetade handlingsplaner som är synliga i verksamheten och tid och möjlighet att 

tillsammans med kollegor och/eller olika professioner i elevhälsan samtala om barn och unga 

med beteendeproblem eftersom informanterna har erfarenheter av att det saknas tillräckliga 

kunskaper om vad i omgivningen som kan utgöra såväl hinder som möjligheter för barns 

utveckling och lärande. En ytterligare slutsats är att det c) behövs bättre och tydligare forum i 

förskolorna/skolorna för att möjliggöra ett relationsskapande och där mer tid för organiserade 

samtal (bejakande, samarbetsbaserade) med elever efterfrågas och bättre möjligheter att skapa 

trygga klasser/grupper. Eftersom informanterna i likhet med forskningen ser ett samband 

mellan beteendeproblem och bristande läsförmåga är ännu en slutsats att d) tidiga insatser i 

skolan bör ligga på att lära barnen läsa och att tidiga insatser torde vara mindre 

resurskrävande. Materialet visar även att synen på svårigheter i förskolan/skolan främst är av 

relationell karaktär men att insatta åtgärder vittnar om att ett mer kompensatoriskt synsätt 

kan existera i skolan. Sammantaget finns det på flera punkter en överensstämmelse mellan 

denna studies resultat och med den empiriska forskning som tidigare gjorts i ämnet 

beteendeproblem hos barn och unga.  

      

Tidigare forskning har visat att det finns en begränsad överensstämmelse mellan objektiva 

observatörer, lärare och föräldrar angående barns beteendeproblem och ser ett behov av att 

flera datakällor används (Fearon et al., 2010). Av den anledningen hade det varit intressant att 

i en fortsatt forskning undersöka också elevers och föräldrars perspektiv vad gäller risk- och 

skyddsfaktorer vid beteendeproblem men skulle innebära noggranna forskningsetiska 

överväganden. Intervjuer i kombination med observationer i klassrummet och genomgång av 

existerande handlingsplaner, observationer av deltagande i olika reflektionsforum ute i 
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förskolorna/skolorna skulle även stärka studiens tillförlitlighet och ge värdefull kunskap om 

hur väl förberedda förskolorna/skolorna är att bemöta och hantera barn med beteendeproblem. 

Vidare skulle det vara intressant att i form av en interventionsstudie eller ett utvecklingsarbete 

på en skola utarbeta handlingsplaner och organisera verksamheten så att såväl barnsamtal som 

reflektionsforum för pedagogerna möjliggörs och efter en period följa upp och utvärdera 

insatserna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

8. REFERENSER 

Allwood, C. M. & Erikson, M. G. (2010). Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och 

andra beteendevetenskaper. Lund: Studentlitteratur. 

Ackerman P., B., Izard E., C., Kobak, R., & Brown, D., E. (2007). Relation Between Reading 

Problems and Internalizing Behavior in School for Preadolescent Children From 

Economically Disadvantaged Families. Child Development, 78, 581-596.  

Baker, J. A., Grant, S., & Morlock, L. (2008). The Teacher As a Developmental Context for 

Children With Internalizing or Externalizing Behavior Problems. School Psychology 

Quarterly, 23, 3-15.  

Bengtsson, A-B. & Gavelin, I. (2004). Familjer och missbruk. Om glömda barn och glömda 

föräldrar. Tredje reviderade upplagan. Visby: Books-on-demand. 

Bohlin, G., Eninger, L., Brocki, K. C. & Thorell, L. B. (2012). Disorganized attachment and 

inhibitory capacity: predicting externalizing problem behaviors. J Abnorm Child Psychol, 40, 

449-458.  

Brodin, J. & Lindstrand, P. (2010). Perspektiv på en skola för alla. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Andra upplagan. Malmö: Liber 

Ekonomi. 

Dahlgren, L-O., & Johansson, K. (2009). Fenomenografi. I: Fejes, A. & Thornberg, R. (red.). 

Handbok i kvalitativ analys. S. 122-135. Stockholm: Liber.  

Dalen, M. (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Deater-Deckard, K., Mullineaux, P. Y., Beckman, C., Petrill, S. A., Schatschneider, C., & 

Thompson, L. A. (2009). Conduct problems, IQ, and household chaos: a longitudinal multi-

informant study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50, 1301-1308.  

Dishion, T. J., & Patterson, G. R. (2006). The development and ecology of antisocial behavior 

in children and adolescents. In D. Cicchetti & D. Cohen (Eds.), Developmental 

psychopathology, vol. 3: Risk, disorder, and adaptation (pp. 503-541). Hoboken, NJ: Wiley. 



66 

 

Ensor, R., Marks, A., Jacobs, L., & Hughes, C. (2010). Trajectories of antisocial behavior 

toward siblings predict antisocial behavior toward peers. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 51, 1208-1216. 

Fearon, R. P., Lapsley, A-M., Bakerman-Kranenburg, M. J., & Roisman, G. I. (2010). The 

significance of insecure attachment and disorganization in the development of children´s 

externalizing behavior: A meta-analytic study. Child Development, 81, 2, 435-456. 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2009). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I: Fejes, A. & 

Thornberg, R. (red.) (2009). Handbok i kvalitativ analys. S. 13-34. Stockholm: Liber. 

Folkman, M. (1998). Utagerande och inåtvända barn. Det pedagogiska samspelets 

möjligheter i förskolan. Hässelby: Runa förlag. 

Greene, R. W. (2011). Vilse i skolan. Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta 

rätt. Lund: Studentlitteratur. 

Hagan-Burke, S., Kwok, O., Zou, Y., Johnson, C., Simmons, D. & Coyne D., M (2011). An 

Examination of Problem Behaviors and Reading Outcomes in Kindergarten Students. The 

Journal of Special Education, 45, 131-148. 

Hejlskov Elvén, B. (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga 

funktionshinder. Lund: Studentlitteratur AB. 

Hussong, A. M., Huang, W., Curran, P. J., Chassin, L. & Zucker, R. A. (2010). Parent 

alcoholism impacts the severity and timing of children´s externalizing symptoms. J Abnorm 

Psychol, 38, 367-380.  

Imsen, G. (2006). Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: 

Studentlitteratur.  

Ingoldsby, E. M., & Shaw D.S. (2002). Neighborhood contextual factors and early-starting 

antisocial pathways. Child Family Psychology Review, 5, 21-55.  

Jakobsson, I., & Nilsson, I. (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: 

Bokförlaget Natur & Kultur. 



67 

 

Kaiser, B., & Sklar Rasminsky, J. (2011). Challenging behavior in young children. 

Understanding, preventing, and responding effectively. Tredje utgåvan. New Jersey: Allyn 

bacon förlag.  

Kinge, E. (2008). Barnsamtal – den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för 

barn med samspelssvårigheter. Lund: Studentlitteratur. 

Kylén, J. (2004). Att få svar. Intervju, enkät, observation. Stockholm: Bonnier utbildning. 

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik, 25, 16-36. 

Lund, I. (2006). Hon sitter ju bara där! Inagerande beteende hos barn och unga. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lundberg, I. (2010). Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur. 

Manly, J. T., Cicchetti, D., & Barnett, D. (1994). The impact of child maltreatment on social 

competence and behavior problems. Development and Psychopathology, 6, 121-143. 

Menting, B., van Lier, P.A.C., & Koot, H.M. (2011). Language skills, peer rejection, and the 

development of externalizing behavior from kindergarten to forth grade. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 52:1, 72-79.  

Miller, C.J, Hynd, G.W & Miller, A.R. (2005). Children with dyslexia: Not necessarily at risk 

for elevated internalizing symptoms. Reading and Writing, 18, 425-436.  

Morgan L., P., Farkas, G., Tufis A., R., & Sperling A., R. (2008). Are Reading and Behavior 

Problems Risk Factors for Each Other? Journal of Learning Disabilities, 41, 417-436. 

NE (Nationalencyklopedin). www.ne.se.  

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

Nordahl, T., Sørlie, M-A., Manger, T., & Tveit, A. (2007). Att möta beteendeproblem bland 

barn och ungdomar. Teoretiska och praktiska perspektiv. Stockholm: Liber. 

Ogden, T. (2001). Social kompetens och problembeteende i skolan – kompetensutvecklande 

och problemlösande arbete. Stockholm: Liber. 

http://www.ne.se/


68 

 

Persson, Bengt (2001). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Första upplagan. 

Stockholm: Liber.  

Price, M., Chiapa, A., & Escobar Walsh, N. (2013). Predictors of externalizing behavior 

problems in early elementary-aged children: The role of family and home environments. The 

Journal of Genetic Psychology, 174(4), 464-471.  

SFS 2007: 638. Examensförordningen för specialpedagoger. 

Thornberg, R. & Fejes, A. (2009). Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier. I A. 

Fejes & R. Thornberg (red.) (2009). S. 216-233. Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: 

Liber AB. 

Trost, J. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

Westlund, I. (2009). Hermeneutik. I A. Fejes & R. Thornberg, R. (red.), (2009). S. 62-78. 

Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

Westlund, I. (2004). Läxberättelser – om läxor som tid och uppgift. Pedagogik i utbildning 

och skola (PiUS) rapport. Linköpings universitet. (s. 12-23, 63-72). 

Vasta, R., Haith, M. M. & Miller, S. A. (1999). Child psychology. The modern science. USA.  

Vetenskapsrådet (2010). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2007). Stockholm: Vetenskapsrådet http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


69 

 

Bilaga 1 

 

Till 

Förskollärare/Mentorer/klasslärare/lärare/speciallärare/specialpedagoger 

 

Studie om beteendeproblem och bristande läsförmåga i skolan 

Hej, 

Jag heter Veronica Semelius Granevald och läser sista terminen på Specialpedagog-

programmet vid Linköpings universitet och är nu i färd med att skriva mitt examensarbete. 

Det är en kvalitativ intervjustudie och jag riktar mig till framför allt verksamma lärare i åk 7-9 

men också till lärare/förskollärare i yngre åldrar som har erfarenheter av barn/elever med 

utagerande och/eller internaliserande beteendeproblem och/eller barn/elever med bristande 

läsförmåga samt har helst några års yrkeserfarenhet. Jag kommer intervjua lärarna om deras 

professionella erfarenheter och jämföra dem med forskningsbaserade idéer och 

förklaringsmodeller. Ett möte mellan erfarenhet och teori. 

De deltagande lärarna i studien kommer att garanteras anonymitet och intervjumaterialet 

kommer endast användas till nämnd studie. Deltagarna kan också när som helst välja att 

avbryta sitt deltagande.  

Själva begreppet ”beteendeproblem” är otydligt och kanske ganska utslitet men så mycket 

som 10 % av elevernas beteende i skolorna faller in under beteckningen utagerande respektive 

inåtvända, eller internaliserande, beteendeproblem (Ogden, 2001). Det kan dels handla om 

elever som stör undervisningen på något sätt, är impulsiva och aggressiva, dels elever som 

undviker skolan och dels elever som sluter sig inom sig själva och drar sig undan klassens 

gemenskap. Det gemensamma är att beteendet hindrar elevernas lärande och utveckling och 

försvårar positiv interaktion med andra. 

Min förhoppning är att just Du vill ställa upp på en intervju som varar cirka en timme och 

genomförs någon gång under vecka 14-16 efter överenskommelse. För att underlätta 

bearbetningen av intervjumaterialet kommer intervjun, om du godkänner, spelas in på band.  

 

Lämna gärna besked om du önskar delta eller inte till e-post: 

v_semelius@hotmail.com senast 4 april 2014.  

Stort tack på förhand! Hör gärna av dig vid frågor.  

 

Med vänlig hälsning 

Veronica Semelius Granevald 

Tel. 0251-31 133 (arb.), 070-9326935 (privat) 

mailto:v_semelius@hotmail.com
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 Information om syftet med studien, etiska riktlinjer som ska följas etc. Bandinspelning 

och vad som händer med resultatet. 

 

 Bakgrundsfrågor: Utbildning, antal arbetade år i yrket, antal arbetade år på aktuell 

skola, arbetsuppgifter etc. 

Inledande frågor 

 Vad är det bästa med ditt yrke/läraryrket/specialläraryrket etc?  

Egna erfarenheter av elever med beteendeproblem och/eller bristande läsförmåga 

 Vilka egna erfarenheter har du av elever med utagerande och/eller internaliserande 

beteendeproblem? Vad är/var kännetecknande för dessa elever?  

- Om man tänker sig att allt beteende betyder något; Vad har de här elevernas 

beteende varit ett uttryck för, tror du?  

- Vilken inverkan har du sett att beteendet har på deras utveckling och lärande (i t ex 

klassrumssituationen, att nå kunskapsmålen, socialt, det egna måendet mm)? 

 

 Vilka egna erfarenheter har du av elever med bristande läsförmåga? Vilken inverkan 

har du sett att bristande läsförmåga hos eleverna har på deras utveckling och lärande (i 

t ex klassrumssituationen, att nå kunskapsmålen, socialt, det egna måendet mm)? 

Forskningsbaserade förklaringsmodeller till beteendeproblem: Riskfaktorer 

 Enligt tidigare forskning finns det ett samband mellan beteendeproblem och bristande 

läsförmåga men att orsaksriktningen är oklar. Viss forskning menar att 

beteendeproblem kan orsaka svårigheter i läsning medan annan forskning menar att 

svårigheter i läsning orsakar beteendeproblem. Annan forskning menar att riktningen 

kan gå åt båda hållen. Har du själv sett någon koppling mellan beteendeproblem och 

bristande läsförmåga bland elever? Vilken i så fall och hur tänker du kring det?  

 Tidigare forskning har visat att flera faktorer kan ha betydelse vid utvecklandet av 

beteendeproblem. Dels riskfaktorer hos individen, dels i familjen/hemmiljön, i skolan 

och bland jämnåriga dels i närmiljön/samhället. Vilka erfarenheter har du av detta? Är 

det någon faktor du sett har mer betydelse än andra? På vilket sätt? 

Problemlösande och förebyggande åtgärder: Skyddsfaktorer 

 Hur arbetar ni på er skola med de elever som har beteendeproblem och/eller bristande 

läsförmåga? Metoder, bemötande, interventionsprogram etc. Kan du berätta om ett 

arbetssätt på skolan som haft god inverkan på barn med beteendeproblem respektive 

sämre inverkan eller ingen alls? (Vid utformandet av åtgärder sägs det vara viktigt att 
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ha kunskaper om risk- och skyddsfaktorer och att det är viktigt att ta hänsyn till att det 

kan finnas flera orsaker till en elevs beteendeproblem. Hur fungerar detta i er 

verksamhet? Vilka erfarenheter har du av ett sådant angreppssätt?) 

 Enligt tidigare forskning kan skyddsfaktorer i skolan vara t ex bra förebilder bland 

lärarna, goda relationer lärare-elev, tydliga, samstämmiga och realistiska förväntningar 

på elevernas beteende och bemästrande, intressant och välorganiserad undervisning. 

Är du nöjd med skolans sätt att bemöta elever med utagerande respektive 

internaliserande beteende? Varför/varför inte? Med tanke på dina erfarenheter: Hur 

ser du på dessa skyddsfaktorer? 

 Prosociala kamrater har visat sig vara betydelsefulla vid övergången till vuxen ålder, 

bland annat av den anledningen att de utgör positiva förebilder och kan erbjuda 

alternativ till antisocialt beteende och antisocial utveckling. Vilka erfarenheter har du 

utav detta? Kan du ge exempel på när kamrater har haft god (och kanske avgörande) 

inverkan på elever med beteendeproblem eller bristande läsförmåga? 

 Är du nöjd med skolans sätt att bemöta elever med brister i läsförmåga? Varför/varför 

inte? 

 Åtgärdsförslag enligt tidigare forskning kring barn med beteendeproblem är bland 

annat barnsamtal, analys och reflektionsarbete i professionella lärargrupper och att 

åtgärder sätts in efter en systemanalys inte bara på individnivå utan även i de andra 

systemen som eleven ingår i, t ex klassen och att koppla in familjen. Är detta något du 

känner igen från din yrkesverksamma tid? På vilket sätt i så fall? 
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Bilaga 3  

Enkät om skydds- och riskfaktorer vid utvecklandet av 

beteendeproblem hos barn och unga 

Nedan följer frågor som avser dina erfarenheter av elever med beteendeproblem. 

Forskning visar att vissa barn är mer sårbara än andra och har bättre eller sämre 

förmåga att anpassa sig till sin omgivning. Antalet riskfaktorer barnet lever i och utsätts 

för har också betydelse där två eller fler belastande omständigheter gör att barnet löper 

större risk att utveckla beteendeproblem. 

Besvara frågorna nedan så utförligt du kan och ge gärna exempel på det du 

beskriver. Ett STORT tack på förhand för att du tar dig tid till detta!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beskriv din yrkesbakgrund: yrkestitel, arbetsuppgifter, antal arbetade år i yrket, 

tidigare yrkeserfarenheter som du bedömer har betydelse för din uppfattning om 

barns utveckling.  

2. Forskningen visar att flera faktorer kan ha betydelse vid utvecklandet av 

beteendeproblem. Utgå från dina egna erfarenheter av elever med beteendeproblem 

(utagerande och/eller internaliserande) och ge exempel på situationer där du sett att 

någon/några riskfaktorer haft större eller mindre betydelse. 

För exempel på riskfaktorer, se nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Riskfaktorer hos 

individen: T ex hetsigt 

temperament, olika 
kognitiva problem, 

bristande läsförmåga, 

bristande social 

kompetens och om 

problembeteendet 

utvecklats tidigt. 

Riskfaktorer i 

familjen/hemmiljön: T ex 

bristande föräldrafärdigheter, 

sträng föräldrastil, syskonbråk, 

anknytningssvårigheter, 

misshandel, kriminalitet, våld 

och drogmissbruk hos 

föräldrarna, socioekonomiska 

förhållanden och kaos i 

hemmet vad gäller oljud och 

brist på familjerutiner, 

förutsägbarhet och renlighet. 

Riskfaktorer i skolan: t ex dålig 

klassledning, negativ och 

konfliktfylld relation mellan elever 

och lärare, dålig klassmiljö, t ex 

dålig sammanhållning, konkurrens, 

undervisning som saknar variation 

och struktur, avsaknad av policy 

eller strategi för förebyggande av 

problembeteende, segregerad 

undervisning och särskilda grupper 

för elever med beteendeproblem 

Riskfaktorer i gruppen jämnåriga: 

t ex avvisanden från jämnåriga, 

kriminella kamrater, 

förstärkning av antisocialt 

beteende från andra barn och 

ungdomar. 

Riskfaktorer i närmiljö/samhälle: 

T ex fattigdom, liten social 

kontroll, dålig offentlig service 

och hälsovård. 

Definitioner: 

Riskfaktorer: Faktorer hos individen eller i barnets uppväxtmiljö/omgivning som kan öka sannolikheten för negativ 

psykosocial utveckling i framtiden, t ex beteendeproblem. 

Skyddsfaktorer: Faktorer hos individen eller i barnets uppväxtmiljö/omgivning som befrämjar kompetens och positiv 

utveckling och som därmed kan ha en problemförebyggande effekt och dämpa eller kompensera för effekten av 

riskfaktorer.  

Utagerande beteendeproblem: Ett beteende som kan kännetecknas av impulsivitet, aggression (mot djur, föremål och 

människor), även verbalt aggressionsbeteende, trotsbeteende och överaktivitet.   

Internaliserande beteendeproblem: Ett beteende som kännetecknas av orosliknande depressiva symptom och 

tillbakadragenhet.  
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3. Forskning visar att problemlösande och förebyggande åtgärder kring barn med 

beteendeproblem bör sättas in efter en systemanalys inte bara på individnivå 

utan även i andra system som eleven ingår t ex i klassen. Utifrån dina erfarenheter; 

beskriv situationer kring elever med beteendeproblem (utagerande och/eller 

internaliserande) och där du sett att framför allt skolan fungerat som skyddsfaktorer 

och haft särskilt stor betydelse för förändring av elevens beteende.                                           

För exempel på vad skyddsfaktorer kan handla om, se nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

4. Det finns forskning som säger att det finns ett samband mellan beteendeproblem 

och bristande läsförmåga. Å ena sidan visar forskningen att bristande läsförmåga 

kan bidra till utvecklandet av beteendeproblem, å andra sidan visar forskningen 

det motsatta, d.v.s. att beteendeproblem kan bidra till utvecklandet av bristande 

läsförmåga. Annan forskning menar att orsaksriktningen går åt båda hållen. Har 

du själv sett någon koppling mellan beteendeproblem och bristande läsförmåga 

bland elever? Vilken i så fall och hur tänker du kring det? 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Skyddsfaktorer hos 

individen: T ex presterar 

bra i skolan, goda verbala 

och sociala förmågor, 

hög intelligens, 

balanserat temperament 

och ovanliga förmågor 

(exempelvis inom musik). 

Skyddsfaktorer i 

familjen: T ex god 

anknytning till minst en 

förälder/annan person i 

familjen, omsorgsfull 

och konsekvent 

uppfostran, icke-

aggressiv uppfostran. 

Skyddsfaktorer i gruppen jämnåriga: 

T ex kontakter med prosociala 

jämnåriga. 

Skyddsfaktorer i närmiljö/samhälle: T ex 

frånvaro av fattigdom och stora sociala 

skillnader, social gemenskap och social 

kontroll. 

Skyddsfaktorer i skolan: T ex tydliga förväntningar på och mycket uppmuntran av 

prosocialt beteende, positiv relation till lärare, auktoritativ klassledning (proaktiv, 

stödjande, relationsorienterad, tydlig, konsekvent), policy och handlingsplaner för 

förebyggande av/åtgärder vid problembeteende och befrämjande av social kompetens. 


