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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare mot de tidigare skolåren beskriver och hante-

rar sitt arbete med elever med beteendeproblem med fokus på ett utagerande beteende. Vidare 

är syftet att ta reda på vilka orsaker lärare anser ligger till grund för beteendet samt få inblick i 

beteendeproblemens pedagogiska konsekvenser. 

Vi har valt att göra en halvstrukturerad, kvalitativ intervjustudie med åtta lärare som har erfa-

renhet av elever med beteendeproblem.  

Utifrån intervjuresultatet och forskningslitteraturen framkommer en relativt samstämmig bild 

av att beteendeproblem på olika sätt får pedagogiska konsekvenser för både eleverna och lära-

ren.  

Gällande orsaker till beteendeproblem finns ingen generell förklaring som kan anses giltig för 

samtliga informanter och forskare. I litteraturen presenteras många olika teorier och perspek-

tiv på orsaker och riskfaktorer för att utveckla beteendeproblem. Samtliga informanter betonar 

att det inte endast finns en utan flera orsaksförklaringar och flertalet nämner hemmiljön, där-

ibland bristande omsorg och dålig uppfostran som bidragande orsaker. Merparten av infor-

manterna är överens om att det inte finns ett arbetssätt som fungerar för alla elever med bete-

endeproblem, det gäller att hitta strategier som fungerar för den enskilda eleven. Att skapa en 

god relation samt förståelse för eleverna anses viktigt liksom samarbete med föräldrarna i 

arbetet med elever med beteendeproblem. 



Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till våra informanter som tog sig tid och bidrog med sina kun-

skaper till vår studie. Ett stort tack vill vi även rikta till vår handledare Sven-Erik Nilsson, 

som har stöttat och hjälpt oss under arbetets gång. 

 

Örebro, december 2007 

Emma Lindblad, Camilla Glaad och Maria Davidsson 
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1 INLEDNING 

Till skolan kommer varje dag barn som är glada, ledsna, trygga, otrygga, kunniga, okunniga, 

med eller utan handikapp, självförtroende och framtidstro. Bernt Gunnarsson (1999) betonar 

att skolan ska vara en miljö där alla dessa barn kan lära och utvecklas. I läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet står det att ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna väx-

andets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 

svårigheter” (Lpo 94, s 7).  

 

I vårt yrke som lärare kommer vi dagligen att arbeta med elever som alla är speciella och uni-

ka. Detta förutsätter att vi kan möta och hantera alla deras olikheter.  

Terje Ogden (2003) framhåller att läraryrket är speciellt eftersom man måste förhålla sig till 

enskilda elevers beteende samtidigt som man måste ta hänsyn till resten av klassen. Vidare 

skriver han att arbetet är komplext och krävande och påpekar att lärare måste ha en genuin 

respekt för sina elever, även om de har ett problematiskt beteende.  

Enligt Ogden (2003) kan beteendeproblem beskrivas som ett beteende som avviker från nor-

merna för vad som anses som ett gott uppförande i klassrummet.  

Vi har under den verksamhetsförlagda utbildningen samt vid vikariat inom skolan mött elever 

med beteendeproblem och anser precis som Ogden (2003) att det till exempel kan handla om 

elever som bråkar, har svårt för att samarbeta och ofta hamnar i konflikter. Vidare förklarar 

han det som ett beteende som bryter mot skolans normer, regler och förväntningar. De be-

skrivningar som framkommer i litteraturen av beteendeproblem anser vi handlar om ett utage-

rande beteende och beskrivs av Barbro Wiking (1991/1993) som ett sätt att uttrycka sig ”ge-

nom handlingar och beteenden snarare än genom ord” (s 7). 

Enligt Ogden (2003) anser många lärare att elevernas beteende- och disciplinproblem är det 

svåraste med yrket. Vi anser, precis som Ogden (2003) att beteendeproblem är en av skolans 

största utmaningar. För att kunna möta denna utmaning avser vi genom denna uppsats att få 

fördjupad kunskap och förståelse för elever med beteendeproblem. Genom vår empiriska stu-

die vill vi få inblick i hur lärare hanterar och arbetar med dessa elever samt vilka pedagogiska 

konsekvenser elevers beteendeproblem kan få för lärarens arbete och undervisning. Vidare 

avser vi undersöka vad lärare anser vara orsaker till beteendet.  
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1.1 Uppsatsens struktur  

Föreliggande uppsats har två huvuddelar. Den ena handlar om en översikt av modern forsk-

ning inom området beteendeproblem. Den andra delen i uppsatsen är en empirisk studie där 

åtta informanter, verksamma inom tidiga skolår (1-3), har fått svara på några frågor om sina 

erfarenheter kring arbetet med elever med beteendeproblem. 

Vi har alla tre författare till uppsatsen varit ansvariga när det gäller att intervjua informanter-

na. Visserligen har vi grupperat oss två och två men vi har alla tre varit aktiva i genomföran-

det av intervjuerna.  

När det gäller forskningsöversikten har vi av praktiska skäl delat upp en del av arbetet och 

behandlingen och granskningen av texten har skett av oss alla tre. 

 

2 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

 

2.1 Syfte  

Syftet med vår studie är att utifrån intervjuer med lärare mot de tidigare skolåren undersöka 

hur de beskriver och hanterar sitt arbete med elever med beteendeproblem med fokus på ett 

utagerande beteende. Vidare är syftet att ta reda på vilka orsaker lärare anser ligger till grund 

för beteendet samt få inblick i beteendeproblemens pedagogiska konsekvenser. 

 

2.2 Forskningsfrågor 

1. Hur arbetar och hanterar lärare elever med beteendeproblem med fokus på ett utagerande 

beteende? 

2. Vilka orsaker anser lärare ligger till grund för elevers utagerande beteende? 

3. Vilka pedagogiska konsekvenser genererar elever med beteendeproblem? 
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3 BAKGRUND 

I följande kapitel ges en bakgrund av området beteendeproblem utifrån den forsknings-

litteratur vi valt, relevant för uppsatsens syfte och forskningsfrågor.   

Kapitlet inleds med en redogörelse för definitioner och beskrivningar som framkommit i 

forskningslitteraturen inom området beteendeproblem. Vidare behandlas miljörelaterade och 

individrelaterade orsaksförklaringar till beteendeproblem vilket följs av en genomgång av 

några teorier kring varför vissa barn utvecklar ett problembeteende. Därefter följer en genom-

gång av tre olika perspektiv som utgör skilda sätt att se på och förstå elever med beteendepro-

blem.  Texten berör även riskfaktorer, faserna i ett utagerande beteende, lärares reaktioner på 

elevers beteendeproblem samt hur ett problembeteende kan förändras. Vi avslutar kapitlet 

med en sammanfattning av litteraturgenomgången.  

 

3.1 Avgränsning  

Uttrycken ”beteendeproblem” samt ”utagerande” används ofta synonymt med varandra i vår 

uppsats. Med ”beteendeproblem” avser vi ett beteende som är av det utagerande slaget och 

bortser därmed från att beröra inåtvända och blyga barn. Vidare avgränsar vi oss genom att 

utesluta debatten rörande diagnostisering av elever med beteendeproblem. Då vi läser till lära-

re för grundskolans tidigare skolår (F-5) riktar sig vår uppsats mot elever och lärare som är 

verksamma inom dessa skolår. Det innebär att ordet ”barn” även kan tolkas och läsas som 

”elev i de tidigare skolåren”.  Ordet ”elev” används i de sammanhang som rör skolan, annars 

skriver vi ”barn”. 

  

3.2 Styrdokument 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94, betonar att hänsyn ska tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov. Skolan ska sträva efter att vara en trygg plats där man visar 

hänsyn och respekt för varandra och en vilja och lust att lära. Under rubriken skolans värde-

grund och uppdrag framgår det att skolan har ett särskilt ansvar för de elever  som har svårt 

att uppnå målen för utbildningen. Detta innebär att utformningen av undervisningen aldrig 

kan bli lika för alla utan måste anpassas till varje individ. Vidare framkommer det att elever-

nas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper ska vara utgångspunkter för deras 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling.  

Lpo 94 och Skollagen belyser att ”särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skol-

arbetet” (SFS 1985:1100 kap 4, 1 §). Vi anser att elever i behov av särskilt stöd bland annat 
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innefattar elever med beteendeproblem då deras problematik ofta bidrar till svårigheter i skol-

arbetet. Vi är medvetna om att skolan och läraren har ett särskilt ansvar gentemot dessa ele-

ver, vilket tydligt betonas i både Skollagen och läroplanen, Lpo, 94. Under rubriken riktlinjer 

i Lpo 94, står det att: ”…alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i 

behov av särskilt stöd” (Lpo 94, s 12). 

 

3.3 Definition av begreppet beteendeproblem  

Terje Ogden (1987/1991) skriver att de olika definitionerna av begreppet beteendeproblem 

ger en sammansatt och kanske svåröverskådlig bild av vad som egentligen menas med pro-

blembeteende i skolan. Enligt Ogden (2003) har många facktermer använts under årens lopp 

för att beskriva problembeteende hos elever. Exempel som han nämner är anpassningssvårig-

heter, beteendestörningar, sociala och emotionella störningar. Ogden (1987/1991) anser att 

begreppen ändrar sig över tid, och att många av dem används samtidigt utan att deras me-

ningsinnehåll preciseras. Beteendeproblem beskrivs av Ogden (2003) på följande sätt: 
 

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

väntningar. Beteendet hindrar undervisnings- och lärandeaktiviteter och därmed också elever-

nas lärande och utveckling. Det försvårar dessutom positiv interaktion med andra (Ogden 

2003, s 14). 

 

Ogden (1987/1991) hänvisar till två forskare; Apter (1982) och Graubard (1973) som båda 

kopplar definitionen av beteendeproblem till omgivningens normer. Apter (1982) betonar 

enligt Ogden (1987/1991) att ett beteende inte kan vara avvikande i sig, det måste vara avvi-

kande i förhållande till någon eller något. Vidare hävdar han att beteendeproblem uppstår som 

ett resultat av en obalans i de sociala system eleven ingår i. Detta kan handla om att indivi-

dens förutsättningar eller egenskaper inte överensstämmer med omgivningens krav och för-

väntningar. Graubard (1973) betonar, precis som Apter (1982) och Ogden (2003) att beteen-

deproblem alltid definieras i förhållande till omgivningens normer. Ogden (1987/1991) refere-

rar till ännu en forskare, Kauffman (1980) som betonar att det inte kan finnas någon entydig 

definition på beteendeavvikelse. Han menar att beteendeavvikelse är det vi gör det till. Sam-

manfattningsvis påpekar Ogden (1987/1991) att vi måste tänka på att definitioner av beteen-

deproblem är knutna till de sociala normer samt den människo- och samhällssyn som finns 

hos de enskilda individer eller yrkesgrupper som formulerar dem.  
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Barbro Wiking (1991/1993) har gjort en översättning av vad begreppet utagerande beteende 

står för. Hon förklarar att det kommer från engelskans acting out som kan beskrivas som ett 

sätt att uttrycka sig genom handlingar och beteenden snarare än genom ord. Sådana elever 

placerades tidigare i specialklasser skriver Ogden (2003), men de flesta av dessa (ca 2–5 % av 

elevgruppen) befinner sig idag i de vanliga skolklasserna. Både Ogden (2003) och Karin Hor-

neij (1997) framhåller att de flesta av dem är pojkar.  

 

3.3.1 Beskrivning av beteendeproblem 

I ett professionellt perspektiv skriver Ogden (2003) att beteendeproblem kan beskrivas som 

ett beteende som avviker från normerna för vad som anses som ett gott uppförande i klass-

rummet. Enligt honom handlar detta om de elever som bråkar och ofta kommer i konflikt med 

andra. De är ofta dåliga på att samarbeta och de får sällan något gjort på lektionerna. Dessa 

elever kan även vara självupptagna, ohövliga och tar sällan hänsyn till andra. Ogden (2003) 

påstår att det utagerande beteendet är en riktig utmaning för skolan. Även Horneij (1997) och 

Wiking (1991/1993) gör en beskrivning av det utagerande beteendet. De beskriver de utage-

rande eleverna som aggressiva, motoriskt oroliga och att de ofta innehar en försvarsinställ-

ning. Eleverna har ofta svårt att sitta still och när de inte får som de vill så springer de där-

ifrån. De utagerande eleverna trotsar ofta sin omgivning och har därför svårt att anpassa sig 

efter regler. Horneij (1997) menar att dessa ofta har drag som kännetecknas av en stark social 

och känslomässig omognad. Detta kan påverka eleven i en negativ riktning eftersom det in-

verkar på elevens självtillit, uthållighet och koncentrationsförmåga. Enligt Sverre Asmervik, 

Terje Ogden & Anne-Lise Rygvold (1993/1995) har elever med svag impulskontroll lätt för 

att agera ut sin frustration. De skriver att dessa elever har en kort väg mellan tanke och hand-

ling. De kan lätt provoceras av en konflikt, men även av något som inte gått som de tänkt. 

Dessa elever kan utagera både fysiskt och verbalt, mot personer eller saker.  

Till skillnad mot beteendeproblem handlar disciplinproblem om ”vanliga lärares problem med 

vanliga elever”, vilket kan innebära t.ex. elevers småprat och bristande koncentration under 

lektioner. Detta verkar enligt Ogden (1987/1991) vara lärarens ständiga problem och diskute-

ras livligt i skoldebatten. 

Sju faser av ett utagerande beteende 

Enligt Ogden (2003) kan det utagerande beteendet hos eleven beskrivas i sju olika faser. Des-

sa faser kan vi även finna i den övriga litteraturen även fast de inte är preciserade i en viss 

ordning. Utifrån dessa sju faser påstår Ogden (2003) att ett utagerande beteende inte kommer 
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utan förvarning vilket medför att de allvarligaste faserna kan hinna förebyggas. Den första 

fasen som Ogden (2003) tar upp är lugn; beteendet hos den utagerande eleven är i den här 

fasen huvudsakligen positivt och eleven samarbetar. Det är viktigt att eleven får uppmärk-

samhet när den gör det som den ska. I den andra fasen finns det en utlösande faktor. Beteendet 

präglas av olösta problem och elevens sårbarhet. Ogden (2003) nämner att elever med ett ut-

agerande beteende lätt kan komma i konflikt med andra elever, då de har svårt att ta hänsyn 

till andra. Den tredje och fjärde fasen innebär oro; beteendet är ofokuserat och resultatlöst. 

Läraren försöker få eleven att arbeta, men eleven vägrar att göra det den blir tillsagd. I den 

femte fasen har utagerandet nått sin högsta punkt. Eleven går till angrepp mot lärare och 

klasskamrater och slår och sparkar omkring sig. Under fas sex och sju trappas beteendet ner 

men eleven är fortfarande inte samarbetsvillig. Enligt Ogden (2003) är det viktigt att man inte 

här pratar med eleven om vilka följder detta beteende får utan att istället försöka lägga tonvik-

ten på att komma tillbaka till det normala arbetet. 

 

3.4 Utveckling av beteendeproblem 

Orsakerna till att barn utvecklar problembeteende har under åren haft många olika förklaring-

ar. Ogden (2003) skriver att det svängt mellan arv och miljö; från miljöförklaringar till indi-

vidförklaringar och tillbaka igen. Under de senaste 20-30 åren har orsaksförklaringen präglats 

av sociala interaktionsteorier, där betoningen har legat på det sociala samspelet. Vidare skri-

ver Ogden (2003) att man på senare år har fokuserat på det biologiska perspektivet, vars ton-

vikt har legat på neuropsykologiska och genetiska riskfaktorer.  

 

3.4.1 Teorier och perspektiv  

Ogden (2003) tar upp några teorier kring varför vissa barn och ungdomar utvecklar beteende-

problem. Han har delat in dessa teorier i tre grupper; biologiska, psykologiska och sociologis-

ka. 

Ogden (2003) menar att den psykologiska teorin bygger på att vi människor är olika och att 

vissa är mer utsatta att utveckla ett beteendeproblem än andra. Enligt Ogden (2003) handlar 

den andra, sociologiska teorin, om sociala grupper samt olämpliga miljöbetingelser i större 

sociala strukturer och institutioner. Det biologiska perspektivet innebär enligt Ogden (2003) 

att barnet har vissa egenskaper (en form av sårbarhet) som, om det utsätts för särskild miljö-

påverkan kan leda till att allvarliga beteendeproblem utvecklas.  
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Enligt Peder Haug (1998) har det länge funnits en tendens att identifiera orsakerna till barns 

svårigheter som biologiska snarare än som sociologiska, dvs. mer sammanhängande med na-

turen än med samhället. Att många anslutit sig till detta synsätt kan det finnas olika skäl till, 

menar Haug (1998). Då vi inte kopplar problemen till sociala, samhälliga förklaringar frias 

både politiker, skolor och föräldrar från ansvaret att ha bidragit till svårigheterna. Dessutom 

har den biologiska forskningen varit framgångsrik inom detta område, vilket leder till att man 

direkt kan få en förklaring på vad som är ”fel” med barnet. 

 

I litteraturen framkommer tre perspektiv på olika sätt att se på elever i behov av särskilt stöd; 

det relationella, kategoriska och punktionella perspektivet. Enligt Bengt Persson (2001) utgör 

de radikalt olika sätt att förstå elever med skolsvårigheter. Moira Von Wright (2001) framhål-

ler att lärarens val av perspektiv kan få betydelse för hur man ser på elever med bl.a. beteen-

deproblem.  

Det kategoriska perspektivet 

Enligt Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson & Jerry Rosenqvist (2001) utgår det kategoriska 

perspektivet ifrån att ett avvikande beteende bedöms utifrån det normala. Enligt detta synsätt 

är de elever som anses avvikande i behov av särskilt stöd.  

Emanuelsson m.fl. (2001) påpekar att det kategoriska perspektivet använder begreppet elev 

med svårigheter. Persson (2001) betonar att svårigheterna här anses vara antingen medfödda 

eller på annat sätt individbundna. I ett kategoriskt perspektiv sätts eleven i fokus för special-

pedagogiska åtgärder, dvs. individens svårigheter ska kompenseras. Då eleven anses vara 

både bärare av samt orsak till problemen, ska eleven erhålla kvalificerad hjälp direkt relaterad 

till sina svårigheter.  

Enligt författaren benämns och bestämts dessa svårigheter ofta med hjälp av diagnoser på 

individers avvikelser från vad som betraktas som normalt. Inga Andersson (1996/1999) fram-

håller att segregering är ett begrepp som ofta används i samband med det kategoriska perspek-

tivet. Detta på grund av att det kategoriska perspektivet innebär att arbetet med elevernas spe-

cifika inlärningssvårigheter oftast sker utanför den ordinarie gruppen. Andersson (1996/1999) 

ser både för- och nackdelar med detta. Fördelen kan vara att eleverna får arbeta i mindre 

grupper, med fler lärare och i en lugnare miljö medan nackdelen kan vara att de känner sig 

segregerade, utpekade och sämre än de övriga eleverna.  

Enligt Emanuelsson m.fl. (2001) fick det kategoriska perspektivet stark dominans redan under 

efterkrigstiden. Under de senare decennierna har det fått konkurrens av det relationella per-
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spektivet. Men enligt studier gjorda av Persson (1998) visar det sig att det kategoriska per-

spektivet ändå i stort dominerar idag, trots att det främst är det relationella perspektivet som 

råder i styrdokumenten. Detta styrks av ett forskningsprojekt som Persson (2001) redovisar, 

där 80 befattningshavare i grundskolan intervjuats angående specialpedagogisk verksamhet. 

Det framkommer att 81 % anser att det är eleverna som är bärare och orsak till svårigheterna 

medan 24 % anser att problemen kan relateras till skolmiljön och dess arbetssätt. Den domine-

rande uppfattningen bland de tillfrågade är enligt Persson (2001) att svårigheterna anses ligga 

hos eleven själv, vilket stämmer in på det kategoriska perspektivet.  

Det punktuella perspektivet 

Enligt Von Wright (2001) sätter det punktuella perspektivet elevens förmåga och egenskaper i 

fokus. Författaren skriver vidare att, till skillnad från det relationella synsättet ser det punktu-

ella perspektivet den enskilda individens problem utan att se till vilka sociala sammanhang 

denne lever i. Individens brister och vad som skall kompenseras studeras genom den punktu-

ella blicken och genom åtgärdsprogram kan man rätta till dessa. Man fokuserar på vad eleven 

kan bli och vilka mål som kan nås. 

 
Ju mer vi hanterar svårigheter och problem som egenskaper burna av enskilda individer, 

desto mer nytta har vi av benämningar och kategorier. Ett namn på problemet, gärna en ve-

tenskaplig term, uppfattas i ett punktuellt perspektiv som en lättnad, en beskrivning som 

samtidigt fungerar som en förklaring och därigenom även kan uppfattas som ett slut bud: 

Nu vet vi vad felet är (Von Wright 2000, s 18). 

 

Det relationella perspektivet 

Till skillnad mot det punktionella och kategoriska perspektivet utgår, enligt Emanuelsson 

m.fl. (2001), det relationella perspektivet från en pedagogisk grundtanke där orsaken till indi-

videns problematik går att finna i den miljö som individen befinner sig i. Von Wright (2001) 

förklarar att eleven, utifrån ett relationellt perspektiv, ses och förstås i ett sammanhang. För att 

kunna utveckla en individ måste helheten beaktas och alla som möter eleven måste vara del-

aktiga.  

Enligt Emanuelsson m.fl. (2001) kan det relationella perspektivet få till följd att det ställs 

höga krav på utbildningsmiljön, vilket leder till tänkande och planering över längre tid. Det 

handlar om långsiktiga lösningar som i flera fall kräver att den enskilda skolan som system 

behöver genomlysas. Ett sådant arbete kan enligt författaren ta lång tid och svarar inte främst 

mot problem här och nu.   
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Vidare skriver Emanuelsson m.fl. (2001) att det relationella perspektivet använder begreppet 

elev i svårigheter. Persson (2001) framhåller att orsakerna till elevens svårigheter är kom-

plexa. Han betonar att specialpedagogiken ses som en möjlighet att inte bara arbeta med ele-

ven utan med skolans alla aktörer. Svårigheterna uppstår enligt Persson (2001) i olika situa-

tioner, både i skolsammanhang och i uppväxtmiljön. Detta innebär att både elev, lärare och 

lärandemiljö kan bli fokus för specialpedagogiska åtgärder. Undervisningen ska här enligt 

Persson (2001) planeras och anpassas till elevernas skilda behov och förutsättningar.  

Enligt Emanuelsson m.fl. (2001) och Persson (2001) är förhållandet, samspelet och interak-

tionen mellan olika aktörer viktigt i det relationella perspektivet. 

 

Enligt Andersson (1996/1999) finns det både för och nackdelar med det relationella synsättet.  

Till fördel kan vara att alla elever får en individuellt anpassad undervisning. Nackdelen med 

detta perspektiv är att det tar tid och kräver väldigt mycket av läraren. Risken finns då att vis-

sa elever inte får den individuella studiegång som de har rätt till. Detta kan ske om läraren inte 

finner det uppnåbart att möta alla elever på den nivå de ligger, utan lägger undervisningen på 

en nivå där majoriteten av eleverna befinner sig. 

 

3.4.2 Riskfaktorer för utveckling av beteendeproblem 

Asmervik m.fl. (1993/1995) hävdar att beteendeproblem är ett resultat av ett samspel mellan 

olika riskfaktorer under barnets uppväxt. ”Riskutsatta” barn kännetecknas enligt Ogden 

(2003) av hyperaktivitet, svårstyrt temperament, uppmärksamhetsproblem, impulsivitet,  

hälsoproblem, utmanande beteende och/eller negativ påverkan från skolmiljö eller kamrater. 

Avgörande för om de riskutsatta barnen utvecklar beteendeproblem är enligt Ogden (2003) 

vilka händelser eller vilken miljöpåverkan de utsätts för i livet. Vidare framkommer det att 

impulsivitet anses vara ett grundläggande drag vid allvarliga beteendeproblem. Ogden (2003) 

förklarar att impulsiva barn inte utnyttjar tidigare erfarenheter samt inte kan förutse konse-

kvenserna av sitt handlande. Impulsivitet kan leda till aggression både mot barnet självt och 

mot andra. Vidare skriver Ogden (2003) att flera studier har visat att det finns ett samband 

mellan beteendeproblem och bristande social kompetens. Enligt honom anses sällan elever 

med hög social kompetens vara problematiska i skolan, medan problemeleverna ofta känne-

tecknas av bristande sociala färdigheter. Ogden (2003) påpekar att skolan ställer höga krav på 

elevernas sociala förmåga. Det är inte alla som har haft goda förebilder hemifrån och lärt sig 

vänta på sin tur, tåla kritik, kompromissa osv.  
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Haug (1998) påpekar att uppväxtmiljön har förändrats och att barn idag ställer mer krav (på 

bl. a. undervisningen) samt har fått större självständighet och frihet. Han menar att barnen har 

blivit mer aktiva och framfusiga och i större grad kräver förklaringar och motiveringar än 

tidigare. Vidare ställer sig Haug (1998) frågande till om skolan är anpassad till konsekvenser-

na av de förändrade uppväxtvillkoren eller om skolan fortsätter på gamla spår och istället för-

söker anpassa barnen till skolan. Att vara kreativ och nyfiken, att fråga och granska, att vara 

kritisk och inte godta alla svar meddetsamma kan, enligt Haug (1998) (miss)tolkas som bris-

tande intresse, oro och beteendeproblem.  

Wiking (1991/1993) skriver att vissa barn med beteendeproblem har mött så många besvikel-

ser och misslyckanden att de dels blivit misstänksamma mot vuxna, dels fått en stark misstro 

mot sig själva som personer samt mot sina möjligheter att lyckas med något. Det handlar en-

ligt henne många gånger om självförakt.  

 

Miljörelaterade riskfaktorer 

Miljörelaterade riskfaktorer kan enligt Ogden (2003) bl.a. vara: bristande omsorg, olämplig 

uppfostran, familjekonflikter, splittrade hem, övergrepp, fattigdom, familjekriminalitet och 

bristande skolgång. Asmervik m.fl. (1993/1995) skriver att familjen kan fungera som ett filter 

för påverkan från omgivningen, och det sätt som familjen fungerar på kan därmed förstärka 

eller dämpa effekter av övrig påverkan. Vidare påpekar de att barn troligen är mer utsatta för 

påfrestningar inom familjen än för negativ påverkan från annat håll.  

Utifrån barnens perspektiv kan man enligt Ogden (2003) förklara deras handlingar och bete-

ende som en reaktion på den sociala miljö de lever i. Detta innebär att beteendeproblem upp-

står i interaktionen med andra och bör därmed inte ses som en egenskap hos eleven. Vidare 

skriver han att beteendeproblem vanligtvis är ett resultat av flera samverkande förhållanden.  

 

Skolrelaterade riskfaktorer 

Ogden (2003) betonar vikten av att titta på situationsfaktorer som är specifika just för skolan 

när man ska försöka förstå och förklara elevers beteendeproblem. Han påpekar att skolor i 

olika utsträckning kan skapa eller förebygga problembeteende. Med andra ord menar han att 

skolan kan vara en del av problemet eller en del av lösningen gällande beteendeproblem.   

Emanuelsson m.fl. (2001) ger exempel på faktorer i skolmiljön som kan bidra till beteende-

problem; lärarens undervisningssätt, dåliga relationer mellan lärare och elever, dåligt samar-

bete mellan personalen på skolan samt oordnade och splittrade lokaler.  
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Asmervik m.fl. (1993/1995) nämner att kraven kan vara för högt eller för lågt ställda, vilket 

får till följd att eleverna bemöts med olämpliga förväntningar som de har svårt att leva upp 

till. Vidare skriver de att skolan kanske inte är mottaglig för elevernas individualitet och att en 

anpassad undervisning därmed inte erbjuds.  

 

Att elever beter sig och agerar olika i skolan under utåt sätt likartade förhållanden beror enligt 

Gunnarsson (1999) på att eleverna upplever situationer helt olika. Hur elever agerar och lär i 

skolsammanhang beror enligt honom t.ex. på hur de upplever att kamrater och lärare ser på 

dem, hur de ser på sig själva samt hur de upplever att de klarar sina uppgifter i förhållande till 

klasskamraterna. Gunnarsson (1999) framhåller även att det är viktigt för elevernas lärande att 

skol- och hemmiljön har likartade strukturer.  

Vidare skriver han att om skolans miljö präglas av en ”negativ stämning” där elever/kamrater 

och lärare inte respekterar varandra, kan det leda till att eleverna ”lär utanförskap”. Gunnars-

son (1999) menar att de kan stämplas och se sig själva som avvikande, obegåvade, svagpres-

terande, störande, oförskämda och våldsamma. När eleverna upplever att de är orättvist be-

handlade och inte respekteras lär de sig samtidigt att inte respektera de vuxna i skolan och 

deras normer och regler. 

Enligt Asmervik m.fl. (1993/1995) kan en annan riskfaktor i skolan vara lärarens metoder för 

att handskas med elevernas beteenden. Som exempel på olämpliga åtgärder nämner de tomma 

hot och auktoritära metoder. De hävdar att om läraren ska kunna påverka eleverna måste de 

ha en relation som präglas av tillit och respekt. Vidare framhåller Asmervik m.fl. (1993/1995) 

vikten av att läraren belönar det positiva, önskvärda beteendet. De hävdar att det är ett effek-

tivt verktyg som används alltför sällan. Lärare lägger istället ofta den största vikten vid kort-

siktiga lösningar som tillrättavisningar eller att skicka ut eleven från klassrummet. Enligt för-

fattarna uppfyller detta kontrollbehovet just för stunden men bidrar inte till någon bestående 

beteendeförändring. Detta tar även Ogden (2003) upp då han påpekar att ett beteende som får 

uppmärksamhet generellt tenderar att upprepas. Han menar att vissa elever verkar tycka att 

negativ uppmärksamhet är bättre än ingen uppmärksamhet alls.  

I Gunnarssons (1999) bok Lärandets ekologi finns Hjalmar Söderbergs dikt från ”Doktor 

Glas” som beskriver Ogdens (2003) tankar om negativ uppmärksamhet:  

 

Man vill bli älskad,  

i brist därpå beundrad,  

i brist därpå fruktad,  
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i brist därpå avskydd och föraktad.  

Man vill ingiva människorna någon slags känsla.  

Själen ryser för tomrummet 

och vill bli kontaktad till vad pris som helst 

(Gunnarsson 1999, s 60).  

 

 Enligt Ogden (1987/1991) är beteendesvårigheter något som uppstår när samspelet mellan 

elev och övriga i skolan inte fungerar. Han betonar att det är både elevens och skolans ansvar 

att förändra samspelsmönstret. Författaren menar att det har skett en utveckling i begreppsan-

vändningen. Förr ansågs det vara elevens plikt att anpassa sig till skolan medan det nu läggs 

större ansvar på omgivningen och de sociologiska orsaksförklaringarna. 

Ogden (1987/1991) delar Asmerviks m.fl. (1993/1995) samt Gunnarssons (1999) uppfattning 

om att beteendeproblem inte endast kan knytas till eleven. Han framhåller att lärare (precis 

som föräldrar) genom sina reaktioner kan bidra till att utlösa eller förstärka elevers utagerande 

beteende.     
 

Läraren och skolmiljön kan - medvetet eller omedvetet, direkt eller indirekt - vara orsaken 

till att det uppstår beteendeproblem, eller kanske till att de utlöses eller förstärks (Ogden 

1987/1991, s 20). 

 

Ogden (1987/1991) hävdar dock att ansvaret för problemen oftast läggs hos eleven då skolans 

personal inte alltid uppmärksammar att de själva bidrar till att problemen uppstår. Persson 

(2001) antar att ett viktigt skäl till att man ser problemen som individbundna (dvs. eleven som 

bärare och orsak) är det problematiska i att ifrågasätta lärarens arbete och föreslå åtgärder som 

kräver förändring.  

Enligt en undersökning som presenteras av Gunnarsson (1999) hade lärare och elever skilda 

åsikter angående orsakerna till elevernas problembeteende. Undersökningen visade att elever-

na kopplade sitt beteende till brister i skolmiljön (”det var skolans fel”) medan lärarna menade 

att problematiken fanns hos eleverna själva och i deras hemmiljö. Ogden (2003) delar Gun-

narssons (1999) iakttagelse och menar att när lärare blir ombedda att identifiera problemele-

ver i en klass, stämmer det ofta dåligt överens mellan deras bedömningar och elever-

nas/föräldrarnas bedömningar av beteendet samt vad som anses vara orsaken. Ogden (2003) 

tillägger att till och med lärare vid samma skola kan ha skilda uppfattningar om elevers bete-

ende. Detta beror enligt honom t.ex. på att lärare kan ha olika uppfattningar om vad som är ett 

problembeteende, men också på att elever uppför sig annorlunda med olika lärare. 
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3.5 Lärares reaktioner på elevers problembeteende 

Ogden (2003) skriver att lärares reaktioner på elevers problembeteende är förknippade med 

förväntningar, toleransgränser och inte minst lärarens kompetens att hantera problemen. Han 

påstår att lärare har lägst tolerans för beteenden som utmanar auktoriteten och kontrollen i 

klassen, och där de inte lyckas i sina försök att stoppa eller minska beteendet. I en sådan situ-

ation, då lärare känner sig provocerade och osäkra, kan de reagera på ett sätt som förstärker 

elevens utagerande beteende. 

Enligt Ogden (2003) ska ett problembeteende inte tolereras när läraren inte kan genomföra sin 

undervisning och det är omöjligt för de andra eleverna att få arbetsro.  

Vidare påpekar han att det har visat sig att lärarens erfarenhet avgör om man tycker att det är 

ett störande problem. Lärare med mindre erfarenhet anser sig oftare ha beteendeproblem i sina 

klasser. De äldre och mer erfarna lärarna tycks ha en större auktoritet och fler metoder för att 

hindra eller bemöta det störande beteendet. 

 

Enligt Ogden (2003) är problembeteende för vissa en ganska odramatisk aktivitet, många an-

ser att det är ett naturligt inslag av barns aktivitetsbehov. ”Beteendeproblem har alltid varit, 

och kommer alltid att vara en del av skolans verklighet” (Ogden 2003, s 37). Han anser dock 

att det alltid finns en gräns för hur omfattande och allvarliga problem en skolklass klarar av. 

En vanlig problematik för lärare är frågan hur mycket man ska tolerera från en elev på be-

kostnad av de andra.  

Gunnarsson (1999) skriver om vikten av att försöka förstå elevernas upplevelser av skolan. 

För att förstå eleverna och deras handlingar bör man enligt Gunnarsson (1999) tänka på att 

dessa är meningsfulla utifrån deras eget perspektiv. Han betonar att man som lärare aldrig kan 

uppleva en elevs upplevelse. Däremot kan man tala med eleven om den och göra den begrip-

lig för sig själv, dvs. förstå innebörden av elevens upplevelse.  

 

3.6 Att förändra ett problembeteende  

Gunnarsson (1999) anser att för att kunna kräva att eleven ska förändra sitt beteende är det 

nödvändigt att förändra det som eleven upplever som problematiskt i t.ex. skolmiljön. Detta 

innebär enligt honom att det måste finnas en vilja till förändring hos de inblandade. Gunnars-

son (1999) skriver att lärarna i hans undersökning främst försökte ändra på eleverna eftersom 

de upplevde att skolmiljön var alldeles för svår att påverka. De var även tveksamma till att 

behöva förändra något som de tyckte fungerade för de övriga eleverna. Lärares bristande vilja 

 13



till förändring kan enligt Gunnarsson (1999) även bero på de negativa personliga känslor ele-

vernas handlingar ofta ger upphov till hos lärarna.  

För att kunna hjälpa någon som har problem i skolan betonar Inga Andersson (1996/1999) att 

man alltid måste börja med att ta reda på vem som egentligen har problem. Är det eleven, 

skolan, familjen, skolledningen eller vem? Vidare menar hon att om en elev inte önskar för-

ändra sitt beteende har han/hon inte heller problem. Däremot kan elevens lärare, klasskamra-

ter eller familj ha problem. Andersson (1996/1999) anser att det ibland kan vara svårt att säga 

vem det är som har problem. Är det eleven som har problem i (med) skolan eller är det skolan 

som har problem med eleven?  

Persson (2001) skriver att de svårigheter elever upplever i skolan kan förstås som skolans 

svårigheter att möta alla elever. 

I boken Social kompetens och problembeteende i skolan skriver Ogden (2003): 
 

Det finns med andra ord elever som har svårigheter i skolan, elever som skolan har svårig-

heter med och skolor med problem (Ogden 2003, s 15). 

 

Avslutningsvis skriver Emanuelsson m.fl.  (2001) att det är viktigt att den tradition som fun-

nits i skolan att fokusera på den enskilda eleven och dess svårigheter nu breddas till att se hela 

barnets situation. De menar att det framförallt gäller att se och förstå hur barnet möter verk-

samheten och hur verksamheten möter barnet.  

 

3.7 Sammanfattning  

Att hantera och bemöta elever med beteendeproblem anser Ogden (2003) vara en av skolans 

största utmaningar. I litteraturen framkommer en relativt enad bild av vad som kan känne-

teckna ett problembeteende. Ogden (2003) beskriver det som ett beteende som bryter mot 

skolans normer, regler och förväntningar. Samtidigt menar Asmervik m.fl. (1993/1995) att det 

är en signal om att samspelet mellan eleven och skolans övriga aktörer fungerar dåligt. 

I Wikings (1991/1993) beskrivning av ett utagerande beteende hänvisar hon till engelskans 

acting out som kan översättas med ett sätt att ”uttrycka sig genom handlingar snarare än ge-

nom ord”.  

Ogden (2003) beskriver sju olika faser i det utagerande beteendet. Kortfattat innebär dessa att 

beteendet till en början är lugnt och under kontroll men sedan stegvis trappas upp för att nå 

sin klimax och sedan trappas ner igen. Enligt Ogden (2003) kommer inte ett utagerande bete-
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ende utan förvarning, vilket innebär att det går att förhindra de värsta faserna om man lär sig 

känna igen dem. 

Efter att ha tagit del av olika författares syn på faktorer som kan utveckla beteendeproblem 

har vi blivit medvetna om att det inte finns något enkelt och direkt svar på frågan om orsaker. 

Istället presenteras en rad olika riskfaktorer i litteraturen, vilka bl.a. handlar om skol- och mil-

jörelaterade faktorer. Dagens diskussion om orsaker och riskfaktorer anser vi präglas av att 

beteendeproblem inte bör ses som en egenskap hos individen utan att det uppstår i interaktio-

nen med andra. Vi ser en stark trend i att se till hela barnets situation och omgivning, istället 

för att endast inrikta sig på individen och dess svårigheter, vilket tidigare var vanligt före-

kommande. Litteraturen behandlar en mängd olika faktorer som kan anses vara bidragande 

orsaker till utveckling av ett problembeteende. Ogden (2003) betonar, liksom Asmervik m.fl. 

(1993/1995) att beteendeproblem är ett resultat av flera olika samverkande faktorer, vilket 

innebär att elevens handlingar kan förklaras som en reaktion på den sociala miljö de fungerar 

i. Återkommande i litteraturen är även att skolan/läraren kan bidra till att elever utvecklar ett 

problembeteende. Trots att författarna enligt oss verkar ha ett gemensamt (relationellt) synsätt 

på orsaker och riskfaktorer (dvs. att problem och svårigheter inte endast kan hänföras till indi-

viden) verkar detta synsätt inte genomsyra skolans värld ännu. Enligt Gunnarssons (1999) 

undersökning framkommer det att lärare och elever har olika syn på vem eller vad problemen 

beror på. Skolan/lärarna menade att problemen fanns hos individen (eleven) medan eleverna 

inte såg sig själva, utan skolan, som orsak till problemen.  

De tre olika perspektiven; det kategoriska, relationella och punktionella representerar alla 

skilda sätt att se på orsaker. Enligt Von Wright (2001) kan lärarens val av perspektiv få bety-

delse för hur han/hon ser på elever med beteendeproblem.  

Ju mer vi läst och tagit del av forskning inom detta område desto större medvetenhet har vi 

fått om den komplexitet som råder kring begreppet beteendeproblem.  
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4 METOD 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för de överväganden vi gjort vid val av undersök-

ningsmetod. Sedan presenterar vi urval, intervjufrågor, tillförlitlighet och giltighet vilket där-

efter följs av en redogörelse för de etiska aspekter vi beaktat. Avslutningsvis beskriver vi hur 

vi genomfört och analyserat intervjuerna.    

 

4.1 Metodval 

Enligt Steinar Kvale (1997) används den kvalitativa intervjumetoden om forskaren avser göra 

en djupgående studie och få förståelse för människors personliga erfarenheter och tankar. Han 

menar att forskningsintervjun liknar en vanlig konversation men har ett specifikt syfte och en 

specifik struktur då den karaktäriseras av en organiserad form av utfrågning. Den arbetar med 

ord, inte med siffror. 

Till sin struktur är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, vilket enligt Kvale 

(1997) innebär att den varken är ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. 

Den genomförs utifrån en intervjuguide som innehåller förslag till frågor inom ett visst tema. 

Efter intervjutillfället skriver Kvale (1997) att intervjun vanligen skrivs ut, och jämte bandin-

spelningen utgör materialet den följande tolkningen av studien. 

 

Kvale (1997) skriver att en väl genomförd kvalitativ intervju kan vara en positiv och berikan-

de upplevelse för den som blir intervjuad. Han menar att det inte är varje dag som en person 

tar sig tid och lyssnar lyhört och intresserat och försöker förstå ens upplevelser och uppfatt-

ningar om ett ämne. Detta kan leda till att intervjun blir svår att avsluta om den intervjuade 

vill fortsätta dialogen och ytterligare utforska det som behandlats i intervjun. 

Den kvalitativa intervjun är enligt Kvale (1997) en unik metod för att fånga intervjupersoner-

nas erfarenheter av sin vardagsvärld, genom att de med egna ord samt ur ett eget perspektiv 

ger sin syn på ämnet. Den kvalitativa forskningsintervjun efterfrågar inte allmänna åsikter 

utan försöker beskriva specifika situationer ur den intervjuades värld.  
 

Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samspel mellan två parter om ett 

tema av ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel där kunskap 

utvecklas genom en dialog (Kvale 1997, s 117-118). 
  

Utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor har vi kommit fram till att den halvstrukturerade, 

kvalitativa intervjumetoden som Kvale (1997) beskriver lämpar sig bäst för vår studie. Det är 
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för oss mer intressant att genom intervjuer få ta del av några enskilda lärares uppfattningar 

och resonemang kring elever med beteendeproblem än att genom enkäter göra en större kart-

läggning. En enkät skulle visserligen ge oss ett större underlag och möjlighet att göra genera-

liseringar, men det efterfrågas inte i vår studie. Enligt Kvale (1997) blir dessutom informan-

tens svar i en enkätundersökning begränsade till de färdiga svarsalternativen som för övrigt 

är formulerade utifrån forskarnas förförståelse och tankar.  Intervjumetoden ger även möjlig-

heter för både informanten och intervjuaren att be om förtydliganden, vilket inte är möjligt 

med enkätmetoden.   

 

Kvale (1997) menar att forskaren måste vara väl förberedd och medveten om syftet med un-

dersökningen innan intervjun startar. Vidare menar Kvale (1997) att för att få en bra struktur 

på intervjun bör forskaren förbereda sig genom att bearbeta frågorna Vad? Varför? Hur?   

 

• Vad – att skaffa oss kunskap om ämnet beteendeproblem 

• Varför – att klargöra syftet, det vill säga att undersöka hur lärare beskriver och hanterar sitt 

arbete med elever med beteendeproblem samt vad de anser kan vara orsaker till beteendet.   

Vidare är syftet att utifrån intervjuer med lärare få inblick i beteendeproblemens pedagogiska 

konsekvenser. 

• Hur - val av lämplig intervjuteknik, det vill säga en halvstrukturerad kvalitativ intervju. 

 

4.2 Urval 

Vi har valt att intervjua åtta lärare i de tidigare skolåren (år 1-3) som har erfarenhet av arbete 

med elever med beteendeproblem. Enligt Kvale (1997) har det betydelse hur många personer 

man väljer att intervjua. Om antalet är för litet menar han att det blir svårt att göra generalise-

ringar eller se skillnader mellan grupper. Är det däremot för många informanter går det enligt 

honom inte att göra mer ingående tolkningar av intervjuerna. Slutligen påpekar Kvale (1997) 

att man bör ”intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta” (Kva-

le 1997, s 97).   
 

Idar Holme & Bernt Krohn Solvang (1991) skriver om ett urval med metodiskt formulerade 

kriterier för de personer man väljer att intervjua. Författarna påpekar vikten av att välja ut 

”rätt” informanter, dvs. informanter som är relevanta för vår studie. Vid ett felval menar de att 

hela undersökningen kan bli defekt i relation till den utgångspunkt vi hade från början.  
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Vi har valt att bortse från ett statistiskt slupmässigt urval av informanter och har istället gjort 

ett bekvämlighets val, detta på grund av tidsbegränsning. Vårt urval innefattar både lärare och 

skolor som vi kommit i kontakt med sedan tidigare, men även informanter som vi inte har 

eller haft någon relation till innan. De lärare vi ansåg skulle passa vår undersökning kontakta-

de vi via mail. Där informerade vi bland annat om studiens syfte och konfidentialitet. Efter 

drygt en vecka åkte vi ut till de skolor vi mailat för att fråga de tilltänkta informanterna om de 

var villiga att ställa upp.   

 

4.3 Frågeguide  

Vid formuleringen av intervjufrågorna har vi varit noggranna med att de inte går att 

besvara med bara ett ja eller ett nej. Vi har även strävat efter att alla frågor ska vara 

tydliga, korta och direkta.  

 

Våra intervjufrågor inleds med att vi ställer några frågor om lärarens bakgrund: 

- Vad har du för utbildning? 

- Antal år i yrket? 

Dessa frågor är tänkta att ge oss bakgrundsinformation om informanterna. Förhoppningsvis 

kan de även bli användbara för att urskilja om lärarnas bakgrund kan vara bidragande till an-

norlunda svar mellan informanterna. 

 

Därefter ställde vi de frågor som vi formulerat för att få svar på vårt syfte och våra forsknings-

frågor:  

 

- Hur skulle du beskriva elever med beteendeproblem med fokus på ett utagerande beteende? 

Att få kännedom om hur informanten definierar ett problembeteende anser vi vara nödvändigt 

för att kunna gå vidare med intervjun. 

 

- Vad kännetecknar de elever som du anser ha beteendeproblem? 

Vi vill med denna fråga ta reda på om informanterna har en gemensam syn på kännetecknen 

för elever med beteendeproblem. Denna fråga ställer vi om informanten inte berört känneteck-

nen i första frågan. 

 

 

 

 18



- Vad har du för erfarenhet av elever med beteendeproblem? 

Med denna fråga vill vi ta del av informanternas erfarenheter kring elever med beteendepro-

blem. Eventuellt kommer frågan att visa på skillnader hos informanter med stor respektive liten 

erfarenhet. 

 

- Vad tror du kan vara orsak till elevens utagerande beteende? 

Utifrån denna fråga hoppas vi kunna urskilja informanternas synsätt och perspektiv 

på orsakerna till elevens beteende. Anser de att problemet ligger hos individen eller 

kan det förklaras utifrån den miljö eleven befinner sig i? Vi tänker oss att några av de 

riskfaktorer vi skrev om i bakgrunden kan beröras i svaren på denna fråga. 

 

- Beskriv hur du arbetar med/hanterar elever med beteendeproblem i skolan. 

Denna fråga anser vi vara öppen då informanten förväntas beskriva sitt arbete. Här 

berör informanterna förhoppningsvis beteendeproblemens pedagogiska konsekvenser. 

 

Hur tycker du att ditt arbete/din undervisning påverkas av elever med beteendepro-

blem? 

Med denna fråga vill vi få inblick i informanternas syn på vilka pedagogiska konse-

kvenser beteendeproblem kan medföra.  

 

- Vad tror du krävs för att förändra ett utagerande beteende? 

- Vad tycker du är viktigt i mötet med elever med beteendeproblem? 

Vi finner det intressant att ta del av vad informanterna tror krävs för att ett beteende-

problem ska förändras och vad de anser är viktigt i mötet med dessa elever. Vi tänker 

oss att ovanstående frågor kan urskilja vilka synsätt informanterna har på elever med 

beteendeproblem.  

 

4.4 Tillförlitlighet och giltighet  

Både Kvale (1997) och Runa Patel & Bo Davidson (1991/2003) påpekar att det är viktigt att 

vi har god validitet och reliabilitet i vår undersökning. Dels menar de att vi måste veta ”att vi 

undersöker det vi avser undersöka” (Patel & Davidson 1991/2003, s 98) samt att vi gör det på 

ett tillförlitligt sätt. Patel & Davidson (1991/2003) skriver att validitet och reliabilitet står i ett 

visst förhållande till varandra, det gör att vi inte kan utesluta det ena eller det andra. 
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Även Heléne Thomsson (2002) betonar att en undersökning är valid om den mäter det den 

avser mäta. För att den ska vara valid ska den vara hållbar och välgrundad. Enligt Kvale 

(1997) kan man ställa sig frågorna ”vad” och ”varför” för att säkerställa undersökningens va-

liditet, detta för att få reda på om intervjufrågorna kan ge oss den typ av svar som vi söker. 

Patel & Davidson (1991/2003) däremot påpekar att vi kan stärka validiteten i vår undersök-

ning genom att ”pröva instrumentet på någon grupp som liknar den grupp som instrumentet är 

avsett för” (Patel & Davidson 1991/2003, s 100). Med detta i våra tankar gjorde vi en pilot-

studie för att stärka vår uppsats validitet. En kortfattad sammanfattning av denna pilotstudie 

återkommer vi till under punkt 4.8. 

 

Beträffande reliabiliteten skriver Patel & Davidson (1991/2003) att vi måste minska på fel-

värdet för att närma oss individens sanna värde. De framhåller att det är viktigt att vi informe-

rar våra informanter om syftet med intervjun samt att vi påpekar att deras bidrag är viktigt. 

Patel & Davidson (1991/2003) skriver även att en förutsättning för god reliabilitet är om in-

tervjuaren är tränad och om man under intervjun har ytterliggare en person närvarande, som 

kan ”registrera intervjusvaren parallellt med intervjuaren” (Patel & Davidson 1991/2003, s 

101). Ytterliggare ett sätt för att uppnå reliabilitet är enligt Patel & Davidson (1991/2003) att 

”lagra” verkligheten genom t.ex. inspelningar i form av ljud eller bild. Om man gör en ljud-

upptagning menar de att man kan ta det i repris så många gånger som behövs för att försäkra 

oss om att vi har uppfattat allt rätt.  

För att stärka vår uppsats reliabilitet har vi gjort såsom Patel & Davidson (1991/2003) nämn-

de, att se till att vi är förberedda och tränade på att intervjua, därför gjorde vi en pilotunder-

sökning. Vi har använt oss av ljudupptagning då alla våra informanter tillät det, detta för att få 

en korrekt återgivning av intervjusvaren.  

 

4.5 Etiska aspekter 

Kvale (1997) diskuterar tre etiska riktlinjer; informerat samtycke, konfidentialitet och konse-

kvenser gällande forskning om människor. För vår del innebär informerat samtycke att vi in-

formerar våra informanter om undersökningens syfte, upplägg samt vilka risker och fördelar 

deltagandet kan innebära. Vetenskapsrådet (2002) betonar informationskravet, vilket kan lik-

nas vid det som av Kvale (1997) kallar informerat samtycke. Kvale (1997) framhåller att man 

även bör upplysa informanterna om att undersökningen är frivillig och att de när som helst har 

rätt att dra sig ur. Detta styrks av Vetenskapsrådet (2002) som menar att deltagarna ska kunna 

avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följder för dem. 

 20



Konfidentialitet betyder enligt Kvale (1997) att uppgifter som kan identifiera informanten 

inte kommer att redovisas. Vi informerar våra informanter om att intervjuerna behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att de kommer att vara anonyma. För att skydda informanterna 

skriver vi i rapporteringen L1 för lärare ett, L2 för lärare två och så vidare. De skolor som 

informanterna är verksamma vid nämns inte heller i vår studie.  

I Vetenskapsrådets (2002) regler framkommer det att alla uppgifter om deltagarna ska an-

tecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att det praktiskt omöjliggör för utomstå-

ende att identifiera informanterna. 

 

Kvales (1997) tredje riktlinje handlar om att konsekvenserna av intervjuundersökningen bör 

uppmärksammas. Han menar att forskaren har ett ansvar att tänka igenom de konsekvenser 

(både fördelaktiga och negativa) som undersökningen kan innebära för intervjupersonerna. 

Som exempel på negativa konsekvenser nämner Kvale (1997) att intervjuns öppenhet kan få 

informanterna att avslöja saker som de senare kommer att ångra. Vi avser att en medverkan i 

vår undersökning endast ska innebära fördelaktiga konsekvenser för deltagarna. För att uppnå 

detta och minimera risken för negativa konsekvenser tänker vi vara tydliga med att det inte 

finns något rätt eller fel svar på intervjufrågorna. Genom att betona för informanterna att vi är 

intresserade av deras erfarenheter, upplevelser och tankar (och inte är ute efter något speciellt 

svar) är vår förhoppning att risken för negativa konsekvenser minimeras.   

Vidare skriver Kvale (1997) om vikten av att intervjuaren bygger upp en atmosfär som leder 

till att informanten känner sig trygg nog att våga tala fritt om sina upplevelser. Vi anser att 

detta hänger ihop med det som berörts ovan. Genom att ta hänsyn till etiska aspekter och in-

formera deltagarna om dessa hoppas vi att våra informanter ska känna sig trygga och säkra 

och därmed våga delge oss sina upplevelser och uppfattningar.  

 

4.6 Genomförande 

Både Thomsson (2002) och Kvale (1997) påpekar att de första minuterna av en intervju är 

avgörande, man får bara ett tillfälle att göra ett första intryck. Blir det fel från början kan det 

vara svårt att rätta till. Kvale (1997) menar därför att det är av stor betydelse hur intervjuaren 

agerar i intervjusituationen. Vi är medvetna om vikten av att från början skapa en god kontakt 

med informanten för att denne ska våga öppna sig och tala om sina erfarenheter och känslor 

inför oss. Genom att, som Kvale (1997) skriver, lyssna uppmärksamt och låta informanten ta 

den tid som behövs för att svara på frågorna skapade vi en god kontakt med informanterna. 

Att visa intresse, förståelse och respekt för vad informanten säger anser vi vara andra viktiga 
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faktorer för att skapa en god relation med informanten. Kvale (1997) betonar att intervjuaren 

bör vara nyfiken och lyhörd för vad som sägs (och inte sägs) samt vara kritisk mot sina egna 

antaganden under intervjun. ”Aktivt lyssnande – intervjuarens förmåga att lyssna aktivt till 

vad den intervjuade säger – kan vara viktigare än att specifikt behärska tekniken att fråga” 

(Kvale 1997, s 126). Idealet är enligt Kvale (1997) att lyssna utan förutfattade meningar och 

låta informanten beskriva sina upplevelser utan avbrott för intervjuarens frågor.  

Kvale (1997) skriver att det är viktigt att ha förkunskaper i ämnet man undersöker men beto-

nar samtidigt att förkunskaperna inte får bli ett hinder för att ta till sig ny kunskap som kan 

framkomma vid intervjun. Vi anser precis som Kvale (1997) att det kan vara riskabelt att, som 

forskare ha sin ståndpunkt klar från början. Ett öppet förhållningssätt som kan leda till nya 

insikter är något vi ska sträva efter under intervjusituationen.  

 

Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg då vi är ute efter spontana svar. Hade vi 

delgett informanterna frågorna tidigare hade de haft möjlighet att tänka igenom dem och för-

bereda svar. Detta hade möjligtvis lett till djupa och välformulerade svar men vi är rädda att 

det inte hade skildrat informanternas spontana tankar. Kanske hade informanterna gett svar 

som de trodde att vi ville höra.  

Vi lät inte undersökningen påverkas av det vi sade och gjorde när utrustningen inte var 

påslagen.  
 

Informanterna valde ut en plats på skolan som de tyckte passade för genomförandet av inter-

vjun. Merparten av intervjuerna utfördes i respektive informants klassrum, detta för att de 

skulle känna sig trygga och bekväma i situationen. Enligt Thomsson (2002) är det viktigt att 

intervjun sker så ostört som möjligt. Detta för att informanten i lugn och ro skall kunna berätta 

vad han/hon vill berätta och för att intervjuaren uppmärksamt skall kunna lyssna och reflekte-

ra. Våra informanters val av intervjuplats innebar dessvärre att vi vid några tillfällen stördes 

av att till exempel telefonen ringde eller att någon kom in i rummet. Möjligtvis innebar det att 

informanterna kom av sig men vi tror dock inte att resultatet påverkades i någon större ut-

sträckning. 

Vi genomförde inte intervjuerna alla tre samtidigt utan delade upp dem emellan oss. Det inne-

bar att vi, två och två, intervjuade varje informant. Detta för att situationen intervjuare – infor-

mant inte skulle bli ojämn i maktfördelningen. Vi kände oss väl samspelta och är säkra på att vi 

kompletterade varandra på ett sätt som gynnade intervjusituationen.  
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Intervjun avslutades med att vi frågade informanterna om det var något de ville tillägga eller 

kommentera. Detta gav informanten tillfälle att fråga om något eller att ta upp sådant som inte 

hade berörts under intervjun men som de fann viktigt att tillägga. 

 

4.7 Analys 

Patel & Davidson (1991/2003) påpekar att bearbetningen av materialet har stor betydelse för 

att vi ska kunna besvara våra forskningsfrågor. De framhåller att systematiseringen och kom-

primerandet är nödvändigt i detta arbete.  

Efter varje intervju reflekterade vi tillsammans för att sedan på var sitt håll lyssna igenom 

ljudinspelningarna. Detta gjorde vi många gånger för att få en helhet av undersökningen, men 

även för att kunna avläsa olikheter och likheter inför sammanställningen. För att vårt analys-

arbete ska få de mest gynnsamma resultat transkriberade vi samtliga inspelade intervjuer. 

Kvale (1997) menar att det gäller ”att ändra från en form till en annan” (Kvale 1997, s 152). 

Han påpekar även att om intervjuerna ska redovisas och kanske citeras ingående, som i vårt 

fall, bör man försöka återskapa det sociala samspel och den emotionella ton som präglade 

intervjun. Detta för att göra det som sades förståeligt för läsarna. En kvalificerad intervjuare 

hör inte bara vad som sägs utan även hur det sägs samt lägger märke till vad som inte sägs. 

Både Kvale (1997) och Patel & Davidson (1991/2003) påpekar att transkriberingen är tids- 

och arbetskrävande.  

Efter transkriberingen sorterade vi ut de relevanta delar som svarar till vårt syfte. Utifrån in-

tervjufrågorna kategoriserade vi de olika svaren för att på så sätt kunna visa på och jämföra 

informanternas tankar och erfarenheter kring elever med beteendeproblem.  

 

4.8 Pilotundersökning 

Vi har valt att intervjua en lärare mot de tidigare skolåren med cirka 40 års erfarenhet 

av klassundervisning. Genom pilotundersökningen ville vi fastställa om våra intervju-

frågor var relevanta och begripliga. Tack vare de välformulerade svar vi fick kunde vi 

konstatera att frågorna var tydliga och relevanta för ämnesområdet. Genom det goda 

resultat vi uppnådde med pilotundersökningen anser vi oss ha ett bra underlag inför 

kommande intervjuer. 
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt kommer vår sammanställning av informanternas svar att presenteras. Inled-

ningsvis beskriver vi kortfattat de tre skolor som våra åtta informanter är verksamma vid. 

Nedan följer också en presentation av de lärare som medverkade i vår studie. Av anonymitets 

skäl har vi valt att kalla lärarna för L 1 (lärare 1), L 2 (lärare 2) och så vidare. Därefter redovi-

sas informanternas svar. Svaren presenteras fråga för fråga efter intervjuguiden.  

 

Skolorna  

Skola A – är en F-6 skola med omkring 280 elever. Skolan ligger i ett mångkulturellt bo-

stadsområde.  

 

Skola B - en F-6 skola med omkring 415 elever. Skolan är belägen i ett villaområde. 

 

Skola C – är en F-6 skola med omkring 200 elever totalt. Skolan ligger i ett litet samhälle 

utanför staden.  

 

Informanterna 

Lärare 1 (L1) – har läst Lärarprogrammet med inriktning naturvetenskap. Efter sin utbildning 

har L1 arbetat ett halvår på en förskola, men har sedan början på läsåret 2007/2008 arbetat i 

skolår 2. L1 är verksam på skola A. 

  

Lärare 2 (L2) – har arbetat som lärare i 6 år. L2 har läst Lärarprogrammet med inriktning na-

turvetenskap. L2 är verksam i skola B och har erfarenhet från alla skolår. 

 

Lärare 3 (L3) – Är utbildad 1-7 lärare med ämnena SO och svenska. L3 har en yrkeserfaren-

het på 7 år. Under dessa år har L3 arbetat en tid i en mindre undervisningsgrupp, där har L3 

tagit hand om elever med olika problem. L3 är verksam på skola B, där arbetar L3 nu som 

klassföreståndare i skolår 2. 

 

Lärare 4 (L4) – har en yrkeserfarenhet på 42 år. L4:as utbildning är från Realskolan som kal-

las för normalskolekompetens. L4 är verksam vid skola A, där L4 för tillfället arbetar som 

speciallärare, men har tidigare varit klasslärare. 

Lärare 5 (L5) – har läst Lärarprogrammet mot de tidigare skolåren med inriktning matematik 

och SO. L5 har arbetat som behörig lärare sedan januari 2006 men före sin utbildning arbeta-
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de L5 även några år som obehörig lärare. L5 är verksam på skola A där L5 har arbetat en ter-

min i en förskoleklass. 

 

Lärare 6 (L6) – har arbetat som lärare sedan 1972. L6 är verksam på skola C, där L6 har arbe-

tat i 33 år. L6 har gått lågstadielärare utbildningen. L6 arbetar nu som speciallärare men har 

tidigare varit klasslärare. 

 

Lärare 7 (L7) – utbildade sig till förskollärare 1969 men skolade om sig till lågstadielärare 

1985. Sedan dess har L7 arbetat som klasslärare. L7 är nu lärare i en åldersblandad grupp med 

skolår 3-4  vid skola C. 

 

Lärare 8 (L8) – har arbetat som lärare i 25 år. L8 har en fyraårig lärarutbildning med inrikt-

ning engelska, idrott och specialpedagogik. L8 är nu klasslärare i skolår 5 vid skola A. 

 

5.1 Lärarnas beskrivning av elever med beteendeproblem 

Gemensamt för informanterna är att de anser att man inte kan generalisera elever med beteen-

deproblem och tala om dem som en grupp. De menar att alla barn är olika och att de därmed 

beter sig på skilda sätt. På frågan om hur de skulle beskriva elever med beteendeproblem be-

tonar informanterna att det inte finns en specifik beskrivning utan att det varierar från elev till 

elev.  

Merparten av informanterna beskriver dock eleverna som oroliga och okoncentrerade. Förut-

om koncentrationssvårigheter tillägger två av informanterna att elever med beteendeproblem 

ofta är överaktiva och verkar styras av impulser. En av informanterna påpekar att dessa elever 

kan vara väldigt ojämna och oberäkneliga i humöret och att det är svårt att veta vad som 

”triggar igång” dem. Att beteendeproblemen får sociala konsekvenser är tre av informanterna 

överens om. De menar att eleverna ofta får svårt med kompisrelationer då de lätt hamnar i 

bråk och konflikter.  

Ytterligare beskrivningar av elever med beteendeproblem är att de hindrar undervisningen, 

medvetet provocerar eller förstör för andra för att få uppmärksamhet samt att många av dessa 

elever är otrygga och har svårt att relatera till vuxna.  

 

Ett typiskt svar från informanterna om hur de beskriver elever med beteendeproblem kan 

liknas vid det som L6 säger: 
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Ja, ofta så har dom väldigt svårt att sitta still, plockar, oroliga… kan inte stå i en kö, hamnar 

ofta i konflikter på rasterna, slåss, hamnar i ständiga konflikter, högljudda. Ofta tappar ju 

dom barnen bort alla sina saker, har svårt att hålla reda på både sina böcker och sina kläder 

och grejer. Om dom ska gå i klassrummet, förflytta sig från sin bänk och gå till ett annat 

ställe måste dom ofta nypa på, knuffa på eller sticka på nån med pennan och såna saker (L 

6). 

 

Enligt L1 är det vanligt att elever med beteendeproblem lätt tappar fokus och inte kan kon-

centrera sig på det arbete de ska göra på lektionerna. Exempelvis händer det att de går iväg, 

dricker vatten och kanske tittar efter vad någon annan elev gör. ”Och då skapar det ju orolig-

heter i resten av gruppen, när det är några som börjar” (L1).  

L3 uttrycker det på följande sätt: 
 

Ja, oroliga och ja att dom har svårt att sitta still, har svårt att fokusera och koncentrera sig 

på uppgiften så att säga och gör sig då andra ärenden; de springer på toaletten eller springer 

och dricker vatten eller sådär (L3). 

 

L1 upplever att vissa elever inte kan ta för mycket information på en gång under till exempel 

en genomgång och påpekar att man som lärare måste tänka på att man har vissa elever som inte 

orkar sitta och lyssna för länge. Även L7 och L4 nämner att det finns de elever som är utage-

rande på så sätt att de inte kan koncentrera sig och vara tysta och lyssna utan hela tiden ska ha 

lärarens fokus.   

Angående koncentrationssvårigheter säger L2: 

 
Det blir ju ett koncept i princip… Utagerande och koncentrationssvårigheter. Och det är 

klart… har dom smågrejer som utlöser och så blir det konflikter, det är ju klart, det är ju 

ingen som klarar av om man går och är förbannad att sätta sig ner och fungera i ett klass-

rum. Det går ju inte (L2). 

 

Två av informanterna pratar om överaktivitet när de beskriver elever med beteendeproblem.  

L2 nämner att de kan vara ”ganska livliga i grund och botten” (L2) och menar att de ofta har 

ett stort rörelsebehov.  Så här beskrivs en elev som L7 har just nu:  
Han är överaktiv kan man säga, i sin kropp, i rörligheten. Kan inte sitta still, lägger huvudet 

på bänken, ramlar av stolen, pappren åker omkring, de ligger alltid på golvet, snubblar fram 

(L7). 
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L7 tillägger att röstläget dessutom ofta är högre hos dessa barn och menar att de inte bara kan 

vara störande med sin kropp utan även med rösten. Samma lärare berättar: 

 
Man ser ju ofta på barn som har ett annorlunda eller ett avvikande beteende eller vad man 

nu ska säga. Ögonen fokuserar inte på samma sätt som vanligt, de flackar med blicken och 

kroppen går väldigt mycket… oro, skruvar sig och tittar hit och dit och kan heller inte ta 

emot information i grupp […] Som hela tiden styrs av impulser och så blir det bara så här 

som stjärnskott hela tiden (L7). 

 

L8 beskriver de utagerande eleverna som ojämna och oberäkneliga i humöret och menar att 

man aldrig riktigt vet vad som ”triggar igång dem”. L8 berättar: 

 
[…] det kan vara hur lugnt som helst, sen ba poff, tjoff! Så är man inte med så… det kan 

vara en jätte liten grej ibland. Ibland så händer det ingenting för en stor grej. Det är väl så 

när måttet nästan är fullt, det vet man aldrig och man vet inte från dag till dag (L8).  

 

L3 betonar att beteendeproblemen ofta får sociala konsekvenser vilket även L2 och L7 påpe-

kar. Enligt L2 har elever med beteendeproblem ofta mycket sociala problem vilket exempel-

vis yttrar sig i att de får problem med kompisar. L2 menar att en konflikt som uppkommit på 

rasten kan ”släpas med in” och vara det som utlöser elevens utagerande beteende i klass-

rummet. Enligt L7 kan det bli slagsmål när eleverna spelar olika former av regelspel och där 

det är mycket som händer socialt. Det kan bli sparkar, knuffar, glåpord och munhuggning när 

man till exempel inte kan följa andras regler.  

 

Tre av informanterna berättar om elever som medvetet förstör eller provocerar. L7 beskriver 

det på följande sätt:  

 
[…] Slänger papper i toan, plockar grejer ur nåns bänk eller det försvinner saker. Och så 

blir det en irritation och så blir det misstänksamhet. Det är ju också ett negativt utåtageran-

de, som skapar dålig stämning i gruppen och man måste reda i sånt (L7). 

 

L4 menar att ett sätt att utagera är att inte göra det man är tillsagd att göra eftersom man då 

får uppmärksamhet. L4 betonar att de kan vara helt tysta men medvetet välja att göra andra 

saker för att få uppmärksamhet. Även L8 är inne på detta och säger att det finns de elever 

som själva försöker provocera fram en situation. Enligt L4 är det vanligt att flickor gråter och 
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blir högljudda när de inte får som de vill. L4 förklarar att det kan bli en gråt just för gråtens 

skull, för att dra uppmärksamhet till sig och menar att även det är ett sätt att vara utagerande 

på.  

Även L5 beskriver elever som är ute efter att få uppmärksamhet: 

 
 […] de vill hävda sig kan man nog säga… det är uppmärksamhet eller det är någon frustra-

tion, irritation, någon typ av att de vill hävda sig på något sätt (L5). 

 

L4 och L8 belyser olika aspekter för vad som kännetecknar elever med beteende-

problem. L4 beskriver eleverna så här: 

 
Ja, kännetecken då… att dom är oroliga, har ett ovårdat språk, rent fysiskt kan dom ju gå till 

attack både mot klasskamrater… det finns ju dom som går på lärare också (L4).  

 

L8 däremot, beskriver dem på följande vis:  

 
 […] det kan ofta handla om väldigt otrygga barn. Många av dom har ju faktiskt ganska stor 

ryggsäck att bära, mycket upplevelser och mycket svårt att relatera till vuxna (L8).  

 

Till skillnad från de andra informanterna anser L4 att det som utmärker elever med beteende-

problem är att de hindrar undervisningen genom att de på ett negativt sätt drar uppmärksam-

het till sig genom att störa eller kränka andra. Detta är L4:as definition: 

 
Ja, alltså en väldigt enkel formulering är elever som på olika sätt hindrar undervisningen. 

För att elever med svårigheter behöver ju inte hindra undervisningen, utan det är dom som 

drar felaktig uppmärksamhet… alltså vid fel tillfälle drar uppmärksamheten till sig eller fy-

siskt eller psykiskt stör eller kränker andra. Ja, så skulle jag nog definiera det. Alltså man 

skulle kunna säga att de stjäl undervisningstid på olika sätt (L4). 

 

5.2 Lärarnas erfarenheter av elever med beteendeproblem 

Merparten av informanterna anser att beteendeproblem är vanligast bland pojkar även om det 

framkommer att det på senare år blivit allt vanligare med utagerande flickor i skolan.  

Tre av informanterna har erfarenheter av att det alltid finns någon elev i varje klass som har 

ett utagerande beteende. L5 berättar om sin erfarenhet av en utagerande flicka i skolår ett där 

det ofta behövdes tre vuxna för att hålla i henne under utbrotten. Samma informant menar att 
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man kan lära sig att känna igen när ett utbrott är på gång och därmed hitta strategier för att 

hantera elevens beteende innan det bryter ut helt.  

Två av informanterna betonar vikten av struktur och tydliga ramar i skolan för elever med 

beteendeproblem. De har båda erfarenhet av att elevernas beteende kan förvärras i ”friare” 

skolmiljöer som vid till exempel idrott där strukturen inte är lika tydlig som i klassrummet 

och där huvudläraren inte finns med. För elever med beteendeproblem innebär struktur och 

tydliga ramar trygghet vilket informanterna anser vara oerhört viktigt för dessa elever.  

L7 har erfarenheter av att elever kan manipulera lärare till att inte hålla fast vid sina regler 

och gränser och menar att de ofta testar läraren för att se om han/hon är konsekvent.  

 

L4, som har arbetat som lärare i över 40 år anser att det har blivit vanligare med elever med 

beteendeproblem i skolan och berättar att det i L4:s första skolklass inte fanns en enda elev 

med utagerande beteende. Informantens erfarenhet är att pojkar är mer utagerande än flickor 

men betonar att utagerande flickor har kommit mer på senare år.  

Enligt L5, som arbetat som utbildad lärare i ca två år, finns det idag många flickor som har 

beteendeproblem i skolan.  

 
Ja, oftast så pratar man ju om att det är pojkar som har de här utåtagerande dragen. Jag har 

faktiskt varit i kontakt med… i mitt fall har det varit största delen flickor faktiskt. Och det 

är oftast starka tjejer som har maskulina drag kanske man kan säga […] De är väldigt 

bastanta, kraftiga så. De vågar säga och stå för vad de tycker, dom säger det dom vill och 

dom är inte fega på något sätt, alltså lite typiskt maskulint så, inte feg (L5). 

 

L5 berättar om en flicka hon haft i ettan som hade ett utagerande beteende. Det började oftast 

då flickan var uttråkad och då kunde hon ställa sig på bänken, kasta böcker omkring sig, 

springa omkring och slå i dörren eller hoppa ut genom fönstret. L5 berättar: 

 
Hon hittade hela tiden saker för att ta ens uppmärksamhet, att hon ville provocera en, hon 

ville tagga igång en riktigt sådär. Och sen då när man blev arg, då fick hon ju utåtagerande, 

då fick hon ju ge järnet […] ja, då fick hon ju släppa det hon ville släppa och då kom det ju 

fula ord (L5). 

 

Under flickans utbrott fick de hjälpas åt att hålla i henne, ofta behövdes tre vuxna. Vidare 

berättar L5 att när flickan lugnat ner sig kom tårarna och då släppte det, då var det över.  
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Och sen är det som en liten flicka istället… lite sårbar, söker tröst istället. Då kom den här 

skulden över henne, ”jag vill egentligen inte att det ska bli såhär” (L5).  

 

L5 förklarar att eftersom man lär känna de här barnen kan man känna in när det ska dra 

igång. Samma informant berättar att man till exempel kunde låta flickan få stå och boxas mot 

en kudde för att släppa på sina aggressioner.  

 
Så det gick liksom åt en personal för bara henne […] Även om vi var två så hjälpte inte det, 

för det behövdes nästan vara en vid henne hela tiden för att stimulera henne och bromsa 

henne när det här satte fart (L5).  

 

Tre av informanterna har erfarenheter av att man i stort sett alltid har någon elev med beteen-

deproblem i varje klass. ”De här barnen finns ju i varje klass som jag ser det” (L3). 

L2 berättar om sina erfarenheter av elever som har sociala problem utan att det finns någon 

diagnos. ”De har mer problem socialt helt enkelt. Någon i varje grupp har man ju alltid” (L2). 

Så här säger L6 om sina erfarenheter av elever med beteendeproblem: 

 
[…] jag har ju träffat på ganska många under årens lopp i alla dom klasser som jag haft. 

Mest pojkar, det är det. Det finns ju alltid nån i varje årsomgång man haft, i regel finns det 

alltid nån som är mer eller mindre då... jag tror aldrig man har varit utan nån, och det kanske 

skulle bli väldigt tråkigt också! (L6). 
 

L1:s erfarenheter av elever med beteendeproblem är att det stör resten av klassen och att de 

tar väldigt mycket tid. Så här säger L1: 

 
[…] ibland är det nästan skrämmande…man kan komma på sig själv att till exempel, jag vet 

inte… vad har X gjort idag på lektionen? Jag har ingen aning, för att dom eleverna med, vad 

ska jag säga… koncentrationssvårigheter, att dom har tagit så mycket tid och man ska försöka 

få dom att sitta på sin plats och så, såna saker (L1). 

 

Efter att ha arbetat som lärare i 25 år har L8 haft många utagerande elever under årens lopp. 

L8 påpekar att elevernas beteenden har uttryckts i olika sammanhang och att man ser att det 

är olika med olika elever.  
 

Jag har ju undervisat mycket i idrott under åren då och just när det blir friare miljö då är det 

jobbigt för många av dom, väldigt jobbigt. Dom behöver ju ofta en väldig struktur, just idrott 
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kan det bli jobbigt för… Medan det finns andra som funkar jätte bra på idrotten men inte i 

klassrummet. Det går inte heller att säga. Men att dom behöver mycket fyrkantigt för att känna 

sig trygga (L8).  

 

Att det händer mycket på idrotten är något som även L7 har erfarenhet av och menar att vissa 

elever kan ha svårt att acceptera spelregler. Det händer enligt L7 ibland att eleven blir provoce-

rad och börjar skrika och tjuta. ”Det har varit så att barnen medvetet har gått på och retat alltså 

för att han ska grina, det har hänt” (L7). 

Vidare tror L7 att de utagerade barnen fungerar bäst med huvudläraren.  Informanten berättar 

att det blir strul så fort någon annan lärare har dem i till exempel bild eller musik. Att det blir så 

menar L7 beror på att ramarna inte blir lika tydliga som de är vana vid när klassläraren har 

dem. L7 påpekar även att eleverna testar lärarna och förklarar: 

 
[…] dom här har ju en förmåga att manipulera vuxna till att inte hålla sina regler och sina 

gränser. Dom har dom en gång i veckan ”ach, jag låter det där gå” medan jag får vara konse-

kvent hela tiden för att det ska funka. Men barn är så, dom utnyttjar, dom vet det och dom tes-

tar hela tiden. Det gör ju andra med mig med när jag har en annan klass, så dom kan ju testa en 

halvtermin med, för att se vad jag står för (L7). 

 

5.3 Vad lärarna anser kan vara orsaker till elevers beteende 

Samtliga informanter anser att det inte finns en utan flera orsaker till elevers beteendepro-

blem. Skolrelaterade riskfaktorer, bristande sociala förutsättningar samt ärftliga faktorerna är 

några av de bidragande orsakerna till elevers beteende som informanterna nämnt. Flertalet 

informanter påpekar att hemmiljön kan vara en bidragande orsak, däribland nämns olämplig 

uppfostran, bristande omsorg och splittrade hem.  

 

Både L4 och L1 beskriver en för eleverna tuff hemmiljö med splittrade hem och separerade 

föräldrar, där eleverna på grund av detta blir väldigt oroliga och stökiga i skolan. L1 uttrycker 

sig så här: 
 

Nåt som hänt i hemmet eller föräldrarnas skilsmässa och såna saker. […] barn som inte mår 

bra… föräldrarnas skilsmässa, att dom ändrar beteende totalt, såna saker… Jag har ju sett en elev 

som har varit lugn men sen, vad heter det… i samband med att föräldrarna håller på att gå isär, 

att den ändrar beteende i och med det, att den blir arg och då… (L1). 
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Ett flertal informanter menar även att bristande omsorg kan vara en bidragande orsak. De 

anser att det är en generell stress i samhället både för barnen och för föräldrarna. Detta påver-

kar barnen negativt då föräldrarna inte hinner och orkar med dem tillräckligt. Informanterna 

menar då att eleverna gör vad som krävs för att synas och få uppmärksamhet. L6 uttrycker sig 

på följande sätt: 

 
Sen tror jag att mycket kan bero på att dom vill synas, dom kan inget annat sätt att ta kontakt på 

än att buffa och bråka och bli sedd på det sättet. Det stressiga livet som många barn lever, att 

föräldrarna hinner inte, orkar inte med allting och då måste man göra någonting för att synas och 

få uppmärksamhet av. Och det är bättre att få skäll än att inte märkas alls, tror jag (L6).  

 

Även L7 menar att den bristande omsorgen kan vara en bidragande orsak till elevers beteende 

och beskriver det såhär: 

 
Ja, bristande uppmärksamhet från föräldrarna och tid, också att de andra att de har alldeles för 

mycket aktiviteter. För barn idag umgås inte med sina föräldrar... och så ska föräldrarna samti-

digt förverkliga sig själva och dom ska också ha sin dag... så det blir inte mycket tid tillsammans. 

Jag tror att det är jätte viktigt, kanske inte så mycket vad innehållet är utan att man är tillsam-

mans (L7). 

 

Mer än hälften av informanterna anser att olämplig uppfostran kan vara en orsak till elevers 

beteende. L7 menar att det är viktigt att man uppfostrar barnen ”rätt” från början och anser att 

det är viktigt att man lär barnen tidigt vilka regler som gäller och att det blir konsekvenser om 

man inte följer dessa. Om inte eleverna får lära sig att göra misslyckanden i låg ålder, menar 

L3, att det då blir svårare för dem i tonåren eller vuxen ålder att komma tillrätta med proble-

men.  

 

L2 anser även att de bristfälliga sociala förutsättningarna för eleverna är en bidragande orsak 

till elevers beteende. 

 
Sen är det ju mycket liksom hur de är, mycket ligger ju i det sociala, socialt hemifrån… alltså 

uppfostran, hur de lyckats knyta relationer med kompisar och socialt samspel och sånt där… 

känner man att de liksom inte har fått det hemifrån, grunden, och sen när de väl kommer till 

skolan så kanske de inte har lyckats eller vet de sociala spelkoderna klara och då blir kompi-

sarna förbannade och då blir det liksom frustration och aggression (L2). 
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Ett par av informanterna påpekar även de skolrelaterade riskfaktorerna som en orsak. L4 har 

jobbat som lärare i 42 år och beskriver situationen för lärare idag som mer pressad och stres-

sad än förr. L4 menar att man som lärare orkar mindre idag och detta kan därför vara en bi-

dragande orsak till elevernas beteende. Samma informant uttrycker det på följande sätt:  

 
[…]  det är ju så här att vi som personal orkar sämre idag, för vi har ju också fått så kolossalt 

mycket som vi ska göra… Nu är man uppbunden av möten, möten, möten, förberedelser, pla-

nering… så att det påverkar vår ork… Skolan ska ju stå för det och det… (L4).  

 

L8 upplever att skolan många gånger svikit elever med beteendeproblem. När en elev uppträ-

der besvärligt sätts det oftast in en extra resurs, en assistent. Det har vid ett flertal tillfällen, 

enligt L8, kommit en assistent utan pedagogisk utbildning som stannar ett halvår, sedan 

kommer det en ny med samma förutsättningar och en ny och så fortsätter det så. L8 menar att 

eleverna är så otroligt svikna av vuxna och detta därför blir en bidragande orsak till elevernas 

beteende.  

 
 Men jag kan tycka att skolan många gånger har gjort fel… Mycket fel alltså mot dom här 

barnen… Den är så besvärlig, den måste ha assisten, då kommer det liksom nån utan pedago-

gisk utbildning och ska… så jobbar den en termin. Sen försvinner den… så kommer en ny as-

sistent. Dom är så svikna av vuxna (L8). 

 

L8 menar att det blir lugnt för de andra klasskamraterna och läraren när det kommer en assi-

stent, men att det inte alltid är det bästa för eleven. Eleverna behöver ha en stabil vuxen att 

knyta an till och kunna lita på.  

 

L3 nämnde till skillnad mot de andra informanterna de ärftliga faktorerna som en bidragande 

orsak till elevers beteendeproblem. Då man, enligt L3, vet att ärftligheten procentuellt räknat 

är ganska hög hos elever med diagnos menade L3 att den även borde vara det hos elever utan 

diagnos men med beteendeproblem. 

 
 Det finns ju en ärftlig faktor… Den ärftliga anledningen finns ju där så att säga… Och det ser 

man ofta att det här går igen på mammans eller pappans sida hos barnet så att säga (L3). 
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5.4 Hur informanterna arbetar med och hanterar elever med beteendeproblem  

Två av informanterna påpekar att samarbetet med föräldrarna är viktigt i arbetet med elever 

med beteendeproblem, att skolan och hemmen stöttar varandra. En av informanterna betonar 

även samarbetet med eleven som betydelsefullt, att man får eleven att förstå att problembete-

endet inte är tillåtet och att man tillsammans hjälps åt att hitta en lösning. Två av informan-

terna menar att man måste ha förståelse för dessa elever och försöka se vad som ligger bakom 

beteendet för att kunna hjälpa dem. Att bli bekräftad och få uppmuntran tar även ett flertal 

informanter upp som en viktig del i arbetet. En informant anser även att det bör finnas små 

undervisningsgrupper, där de som inte klarar av att vara i en stor grupp har möjlighet att lyck-

as i mindre grupper. Samtliga informanter är ense om att det finns många olika sätt att arbeta 

på för att hantera elever med beteendeproblem, det finns inte bara ett sätt som fungerar för 

alla. Så här säger L2:    

 
Det är ju väldigt svårt… alltså det gäller ju liksom att hitta ett sätt som fungerar just med 

den eleven, det är ju jätte svårt att säga det finns ju inte en sak att göra. […] Ofta kanske 

man har hunnit pröva igenom hundra innan man hittar ett sätt som fungerar för det barnet 

(L2). 

 

L1 framhåller att det är viktigt att variera sitt arbetssätt och menar att man ibland kan jobba 

kreativt, att barnen får skapa med sina händer.  

Vidare anser L1 att man måste skapa en förståelse för de här barnen. Hon påpekar att alla barn 

har skilda upplevelser från barndomen och att man utifrån det kan finna förklaringar till bar-

nets beteende. Likaså beskriver L3 att det är viktigt att skapa en förståelse, en grundrelation 

till barnet. L3 uttrycker sig så här: 
 

Det allra första man måste göra är helt enkelt att skapa en grundrelation. Att få en relation 

till barnet och jobba på att det finns en tillit mellan barnet och den vuxne pedagogen då, och 

innan det finns den här tilliten kan jag heller inte kräva någonting (L3). 

 

Vidare förklarar L3 att när man har skapat en grundrelation till de här barnen får man inte ha 

en kravlös skola. L3 menar att ”det får inte bli för slappt, utan det här är skolan, här ska vi 

jobba och här är undervisning som bedrivs” (L3). Detta gäller även eleverna med beteende-

problem. L3 anser att ingen mår bra av att ha en kravlös skola. 

Även L6 förklarar att det är viktigt att man förstår bakgrunden till problemet.  
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Det har ju varit allt från att man blivit riktigt arg till att numera verkligen försöka komma in 

på livet på det här barnet då. Och förstå bakgrunden till problemen och… man gör ju upp 

olika strategier med dom här barnen. En del barn räcker det med att man kommer och läg-

ger handen på axeln eller stryker lite på eller nåt och så blir dom lite lugnare (L6). 

 

L7 har arbetat som lärare i över 20 år och anser sig ha stor erfarenhet av elever med beteen-

deproblem. Såhär jobbar L7:s arbetslag bland annat med dessa elever:  

 
[…] vi hade två spår som det hette då, ett annat likadant arbetslag då, och dom här annorlunda 

barnen hamnade i vårat spår. Därför att vi kanske såg dom på ett annat sätt. Att vi brydde oss 

mycket. Att vi engagerade oss i dom och försökte skapa en miljö i skolan så att dom skulle 

orka och klara sig och vi andra också. Inte bara dom, det finns ju resten, hela gruppen med. 

Det blev så, vi hade bara såna barn och jag vet inte, jag har en förmåga att dom hamnar hos 

mig (L7). 

 

L7 menar att lärare kan ha olika läggning för att ta hand om vissa barn och ha förståelse för 

dem. L7 har alltid haft ett öga till dessa barn och engagerat sig i de barn som farit illa på olika 

sätt. L7 förklarar att hon har varit kreativ och inte brytt sig så mycket i ämnena utan fokuserat 

på elevernas intressen och vad de lyckas bra med.  

 

Enligt L7 är relationen till föräldrar med utagerande barn det svåraste då det lätt blir att man 

pratar om uppfostran. Ofta handlar det om att elever med beteendeproblem inte får förståelse 

eller uppmärksamhet hemifrån. L7 menar att det inte alltid är så lätt att få stöd från föräldrar-

na, speciellt om de inte förstår hur barnets beteende är i skolan. När man samtalar med föräld-

rar kring ett barn som har beteendeproblem gäller det, enligt L7, att man beskriver och förkla-

rar för föräldrarna hur eleven reagerar och hur det är. Det räcker inte bara med att säga att 

”Han är jätte stökig” utan man måste förklara detaljerat utifrån specifika situationer som har 

uppstått. L7 påpekar även att det är viktigt att man vänder sig till föräldrarna och ber dem 

hjälpa till genom att till exempel fråga vad de har för förslag och vad de brukar göra hemma 

när det blir såhär. Men då blir det aldrig så hemma, brukar föräldrarna säga enligt L7. L7 be-

tonar att det är viktigt att man ändå frågar föräldrarna om de har något förslag på vad man kan 

göra. 

 
[…] att man hela tiden bollar fram och tillbaka för att försöka hitta en förståelse. Jag tycker 

att det är svårast. Det går lättare med dom som har inlärningsproblem, det är fakta, så här är 

det. Och det kanske man inte kan göra så mycket åt, men… just det här beteendet, ouppfost-
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ran… då har ofta de här barnen dåligt bordsskick, dom slabbar, dom har dålig motorik, spot-

tet flyger, kläderna hänger på trekvart. Men man är ju glad att man har den erfarenhet man 

har i alla fall. Man vågar ju pröva olika sätt, det gör man (L7). 

 

Även L2 påpekar att föräldrarna är viktiga i arbetet med elever med beteendeproblem. L2 

anser att ett nära samarbete med hemmet är ett måste, annars blir det jätte svårt. L2 beskriver 

att L2 har arbetat med dessa barn med hjälp av belöningar. Där barnet och/eller hela klassen 

kan samla poäng. När de har lyckats samla tillräckligt med poäng får de någon form av belö-

ning som t.ex. kan vara att åka och bada. För att kunna jobba individuellt med en elev på ett 

sådant sätt är det väldigt viktigt att man har föräldrarna med sig. L2 menar att man måste ha 

kommit överens med dem att när deras barn har lyckats samla tillräckligt med poäng kan de 

göra något roligt hemma på helgen. 

 

Samtliga informanter betonar att det finns många olika arbetssätt och flera av dem anser att 

det är en svår utmaning att hantera dessa elever. L3 uttrycker sig så här: 

 
[…] jag vet inte riktigt alltid hur jag ska göra, det ska jag vara helt ärlig och säga, absolut 

inget proffs på det, men jag gör mitt bästa så kan jag känna (L3). 

 

L7 däremot berättar att en lång yrkeserfarenhet gör en säkrare i sitt arbete med dessa barn. 

”Man vågar ju pröva olika sätt, det gör man” (L7). 

L7 understryker att samarbetet med elever med beteendeproblem är oerhört viktigt. L7 menar 

att det är betydelsefullt att man tillsammans med eleven kommer överens om att ett sådant 

beteende inte är godtagbart och att de tillsammans ska hjälpas åt för att hitta en lösning. Det 

bästa är enligt L7 att eleven lär sig att behärska sitt beteende. 
 

Jag kan se tendensen börja, för det kan man se ganska så tidigt, då kan man ha en överens-

kommelse ”Vad gör vi när du hamnar i den, hur vill du att jag ska göra.” Då kan det vara att 

”jag känner att jag måste gå ut”. Ja, då kommer vi överens om, ja när du känner det, då går 

du bara ut, men då går du till ett ställe där jag vet var du är (L7). 

 

L7 påpekar även att det är viktigt att man lär eleverna att de alltid har ett val. Man har alltid en 

möjlighet att välja. ”Det gäller bara att bestämma sig för vad man ska välja och vad det får för 

konsekvenser” (L7).  
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Ett flertal av informanterna anser att bekräftelse och uppmuntran har stor betydelse i arbetet 

med elever med beteendeproblem.  

 
En klapp på axeln. Att man går förbi drar lite över håret. Att dom känner, jag har sett dig 

idag. Att bli bekräftad hela tiden, för det är det allting går ut på, att bli bekräftad (L7). 

 

L3 har jobbat i en liten undervisningsgrupp under ett helt år med elever som har en diagnos 

eller som ligger i riskzonen för att få diagnos. För dessa elever fungerade det inte att sitta i ett 

vanligt klassrum och arbeta.  

 
Det kan vara så att man vält klassrum, man kanske har gått lös på inredning och jag vill inte 

skrämma er men, det är ju faktiskt så som det kan va. Det är ju ett problem så att säga att det 

blir en skola för alla så att säga, då ska alla knökas in i skolan, oavsett om man klarar av det el-

ler inte. Det blir ju problem dels för dom själva men även för klasskompisarna och även för lä-

raren som ska bedriva… eftersom vi ska följa vårt uppdrag så att säga. Så att det kan ju bli jät-

te problematiskt (L3). 

 

L3 anser att de små undervisningsgrupperna är otroligt viktiga. L3 menar att det är fantastiskt 

att se att de elever som misslyckats i stora grupper får möjlighet lyckas i skolan när de är i de 

mindre grupperna.  

 

5.5 Hur lärarna anser att deras arbete och undervisning påverkas av elever med bete-

endeproblem 

En informant menar att påverkan från undervisningen inte nödvändigtvis behöver bli så stor.  

Dock påpekar samtliga informanter ändå att deras arbete och undervisning på ett eller annat 

sätt påverkas av elever med beteendeproblem. Två av informanterna menar att arbetsglädjen 

för samtliga i klassrummet försvinner och L6 anser sig bli avbruten i undervisningen. Flerta-

let av informanterna betonar särskilt att arbetet med de övriga eleverna kom lite i skymundan 

då mycket av tiden går åt till de utagerande eleverna. L6 beskriver det på följande sätt: 

 
 Och det är ju jobbigt för dom andra barnen också då och man tänker, åh hinner jag med det här 

nu jag behöver, när det här andra tar så mycket tid och man kanske måste gå ifrån och lämna 

dom själva en stund i klassrummet för att titta att han har gått till trädet vi kom överens om, el-

ler nåt då (L6).  
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Trots att L8 har jobbat som behörig lärare i 25 år anser hon det fortfarande vara väldigt job-

bigt att vara ensam i klassrummet med elever som har eller tenderar att ha beteendeproblem. 

L8 menar att man ofta är på helspänn och bara väntar på att det ska bryta loss. Då kommer 

funderingarna kring vem eller vilka man ska ta hand om när det sker. L8 uttrycker det på föl-

jande sätt: 

 
 Man är ju på helspänn om man är själv hela tiden och hur ska det här gå. Vi får ju inte liksom 

lov att braka lös och hur ska man göra det om man är ensam. Ska man ta hand om dom som är 

kvar eller ska man ta hand om… det är nästintill omöjligt kan jag säga om det är riktigt utåt-

agerande elever, så är det nästintill omöjligt om man är ensam (L8). 

 

L8 tycker ändå att det är lättare nu när L8 har jobbat så länge och har mer erfarenhet. L8 me-

nar att pressen på sig själv inte längre är lika stor, att man inte behöver klara allt själv utan 

vågar erkänna att ”det här är för mycket för mig, jag behöver hjälp” (L8). 

 

L6 menar att arbetet påverkas på så sätt att man blir avbruten i undervisningen. Ett flertal in-

formanter påpekar att de andra eleverna i klassen påverkas av de utagerande eleverna. ”Fun-

gerar det inte för dom så fungerar det ju inte för resten av klassen heller” (L2). L6 beskriver 

det på följande sätt: 

 
 […] det är klart att det påverkas det gör det, och de andra barnen får ju lära sig att visa extra 

mycket hänsyn, så är det ju. För det är klart att det blir störande med dehär impulsstyrda hand-

lingarna, det här att han liksom inte kan vänta på sin tur… Så det är klart att det krävs rätt så 

mycket av de som är runt omkring (L6).   

 

L4 anser att arbetsglädjen för alla i klassrummet försvinner då den utagerande eleven sabote-

rar genom att slåss eller på annat sätt bära sig illa åt. L1 påpekar att även elever med utage-

rande beteende har sina bra eller mindre bra dagar.  

 
Idag har det gått jätte bra… det är så olika. Men innan höstlovet, den fredagen… jag var ju 

helt… då var det helt otroligt! Då var det på rasten och på lektionerna liksom… ja, så att det är 

ju jätte skillnad ibland. Alltså, dom andra vet att dom eleverna är så och har fått acceptera det 

[…] men vissa dagar är ju jobbigare än andra (L1). 

 

Till skillnad från de andra informanterna känner L7 att arbetet eller undervisningen inte blir 

speciellt påverkad av de utagerande eleverna. Genom mycket beröm, strukturerat arbete, ett 
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växlande arbetssätt samt individuell- och nivåanpassad undervisning menar L7 att arbetet och 

undervisningen även skall fungera för dessa elever. L7 påpekar vikten av att eleverna förstår 

att skolan är deras arbetsplats och att det inte alltid är roligt.  

 
Dom kan ju göra precis vad som helst när dom har gjort sitt. Men jag försöker få dom att för-

stå att skolan är deras arbetsplats. Det är deras jobb. Till jobbet måste man gå oavsett om det är 

tråkigt eller roligt. Vissa dagar är det jätte kul i skolan. Andra är faktiskt tråkiga men man 

måste stå ut med det. Att förstå att ja alltså skolan är ett jobb (L7). 

 

5.6 Vad lärarna anser krävs för att förändra ett beteendeproblem 

Svaren hos informanterna om vad de tror krävs för att förändra ett beteendeproblem är 

många. Tre av informanterna menar att det kan vara svårt att förändra en elev, men att man 

kan få dem att utvecklas. Flera av informanterna förklarar att det är svårt som ensam klasslä-

rare att hinna ge dessa elever det stöd som de egentligen skulle behöva. De påpekar att resur-

ser krävs för att kunna förändra ett beteendeproblem. Fyra av informanterna anser att ett sam-

arbete med föräldrarna är nödvändigt och att man tillsammans med dem arbetar åt samma 

håll. Tre av informanterna förklarar att man måste ha förståelse för barnet och varför barnet 

beter sig på ett utagerande sätt. För att förändra ett beteendeproblem anser även tre av infor-

manterna att man måste bygga upp olika strategier, att arbetet sker strukturerat. Som pedagog 

är det viktigt att man är konsekvent och ger belöning. Endast två av informanterna anser att 

medicinering och diagnos är nödvändigt för att förändra ett beteendeproblem. 

 

L1 och L5 anser att de skulle behöva ha fler resurser i klassrummet för att förändra ett bete-

endeproblem. L5 menar att ”det behövs någon som hela tiden var där och peka, nu är det fel 

eller uppmuntra, nu gör du bra” (L5). L1 uttrycker sig på följande sätt: 

 
… man önskar ju att man hade mer resurser, att man hade oftare en till vuxen i klassrummet 

som kanske kan sitta och jobba med dom här eleverna, jobba i lugn och ro kanske och såna 

saker, som liksom man kan tänka på att dom också ska förstärka allt det positiva dom gör 

(L1). 

 

Även L6 och L3 framhåller vikten av att flera vuxna arbetar tillsammans med ett barn med 

beteendeproblem. L6 tycker att det är viktigt att eleven ska kunna prata med någon annan än 

med bara sin klasslärare som t.ex. skolsystern eller en annan lärare. L3 betonar att: 
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… det är jätte viktigt att man jobbar tillsammans, pedagoger, föräldrar, skolhälsovård, typ 

elevvårdsteam och skolpsykolog (L3). 

 

Fyra av informanterna anser att föräldrarna har en viktig roll i arbetet med att förändra ett 

beteendeproblem. L8 betonar att det är föräldrarna som är experter på sina barn och vill det 

bästa för dem. L8 anser att föräldrarnas hjälp är oerhört viktigt för att kunna förändra ett pro-

blembeteende. 

 
Ja, det behövs konsekventa vuxna där man har samma förhållningssätt gentemot eleven 

[…] och det kräver ett enormt samarbete med föräldrarna. För har du inte dom med dig, ja 

då är det kört (L8).  

 

L4 och L7 framhåller vikten av att samarbetet med föräldrarna sker åt samma håll. L4 påpekar 

att det är viktigt att ”eleven känner att lärare och föräldern är överens” (L4). L7 berättar: 

 
[…] man måste försöka att ha föräldrarna med sig, att vi jobbar åt samma håll. Och då mås-

te det finnas en öppenhet emellan att man kan tycka och tänka och få säga vad man vill. 

Man kan inte vara nedlåtande på några sätt utan man måste hela tiden öppna för dialogen 

(L7). 

 

Tre av informanterna framhåller att för att kunna förändra ett beteendeproblem krävs det att 

man har en förståelse för varför eleven beter sig på det sättet. L2 förklarar: 

 
Nummer ett är att förstå grundorsaken, vad grundorsaken i sig kan bero på. När man väl vet 

det får man angripa det problemet […] Det är klart det är jätte svårt, men då får man jobba 

utifrån det, men då har man ju ändå en förståelse och man kan prata om det (L2). 

 

Enligt L7 är förståelse, samtal och förtroende viktiga faktorer för att kunna förändra ett pro-

blembeteende. 
 

Alltså att det jag vill, det måste ju eleven känna att jag menar. Det är inte bara något som 

jag försöker bara för att jag är fröken. Utan att jag känner att vi måste lösa det här, att man 

får förtroendet (L7).  
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L6 och L2 berättar att man bygger upp olika strategier för att kunna förändra ett beteendepro-

blem. L7 betonar även att strukturen i arbetet med att förändra dessa elever är väldigt viktig. 

”Ha struktur, va konsekvent, ge belöning” (L7).  

Två av informanterna anser att en diagnos kan vara nödvändig för att kunna förändra ett bete-

endeproblem. De framhåller även vikten av att eleven medicineras. L3 anser att med medicin 

kan eleven få sitt liv så fungerande som det kan bli. L3 berättar: 

 
[…] ett fysiologiskt medicinskt fel så att säga i hjärnan då, det fungerar inte riktigt som hos 

normala hjärnor, då är det ju helt orimligt att kräva att det barnet skall klara av lika mycket 

som ett normalt barn. Det är som att vi skulle säga till någon som har brutit benet att nu ska 

du börja gå här, spring 400 meter häck liksom. Det skulle vi ju aldrig göra […] (L3). 

 

Avslutningsvis framhålls det av L8 att det är viktigt att dokumentera mycket i arbetet med 

dessa barn, detta för att man som lärare ska kunna visa en eventuell utveckling. L8 anser ock-

så att dokumentationen är bra i fall man ska påvisa att man behöver en resurs till klassen. L8 

påpekar att det kan vara lätt att glömma av exakt vad det är som har hänt, men har man do-

kumenterat kan man lätt gå tillbaka. L8 menar också att dokumentationen är bra för eleven 

och föräldrarna. 

 

5.7 Vad lärarna anser vara viktigt i mötet med elever med beteendeproblem 

Samtliga informanter anser att relationen till elever med beteendeproblem är det viktigaste i 

mötet. Flertalet av informanterna påpekar att förtroendet och tilliten är de viktigaste kompo-

nenterna i relationen. Två av informanterna anser även att en öppenhet i relationen är betydel-

sefull vilket kan bidra till att eleven lättare kan berätta om någonting som är besvärligt. Ele-

verna ska känna att man är med dem, inte emot dem. 

 

L2 anser att i mötet med dessa elever kan en god relation bidra till att ett utbrott kan hindras 

innan det bryter ut. 

 
Det är prio ett, att man jobbar på att få en bra relation…då har man vunnit väldigt mycket. 

På sikt kanske man kan städa de här problemen och utbrotten innan, att man kan få barnet 

att gå därifrån och komma å söka hjälp innan det blir…Så relation tycker jag är viktigast 

(L2). 
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Precis som för övriga informanter är relationen nummer ett för L8 i mötet med elever med 

beteendeproblem. L8 anser att det är viktigt att man har en öppen relation till eleverna. Det 

innebär dock inte att man ska ”vara mesig och stryka medhårs” utan att man istället ska enga-

gera sig och intressera sig för eleverna. Inte bara för vad de gör utan för hela personligheten. 

Även L1 framhåller att en god relation mellan lärare och elever leder till att de har lättare att 

öppna sig om de tycker att någonting är jobbigt. Det är viktigt enligt L1 att eleverna känner att 

läraren arbetar med dem inte emot dem. 

Att barnen känner att de kan lita på läraren är grunden menar L3. Men L3 beskriver samtidigt 

att detta arbete kan vara väldigt svårt eftersom man har olika relationer till alla människor: 

 
Så är det ju med alla, man har ju mer eller mindre lätt eller svårt för olika människor och  

då anser jag ändå att vi som utbildade pedagoger måste vara professionella och då får man 

försöka möta det här barnet i alla fall (L3). 

 

L3 betonar att alla elever ska känna ”att i skolan finns det vuxna som faktiskt tycker om mig, 

som möter mig varje dag och bekräftar mig” (L3). Även L5 anser att det är viktigt att alla 

elever känner sig sedda.  

 
Att man alltid visar, att man håller vid det här. Jag håller för det jag har sagt och är konse-

kvent och är hård. Men att man lika mycket måste gå ner och leka med dem och lika myck-

et måste gå ner och krama dem och lika mycket måste säga god morgon och hej, kul att se 

dig. Och lägga märke till om de har ny frisyr eller lägga märke om de har något nytt eller 

har varit borta eller har varit sjuk. Att man liksom gör dem synliga att de får känna att jag är 

speciell, jag syns (L5). 

 

L7 betonar att förtroende och tillit är viktigt i mötet. L7 framhåller även att det är viktigt som 

pedagog att fokusera på det som det handlar om. Att man inte ska komma in på saker som har 

varit. ”Fokusera på det här och nu, ingenting annat” (L7). 

L4 beskriver att det är viktigt att knyta en kontakt med eleverna men anser samtidigt att det 

kan vara svårt att få en bra kontakt med dessa barn. L4 menar att när eleven är i affekt är den 

inte alltid nåbar. 
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6 DISKUSSION 

I följande kapitel diskuterar vi intervjuresultatet kopplat till den forskningslitteratur som pre-

senterats i bakgrunden. Vi ämnar ge vår syn på resultatet samt jämföra informanternas svar 

med forskningslitteraturen. 

Genom diskussionen avser vi knyta an till uppsatsens syfte samt besvara våra tre forsknings-

frågor, vilka är: 

 

- Hur arbetar och hanterar lärare elever med beteendeproblem med fokus på ett utage-

rande beteende? 

- Vilka orsaker anser lärare ligger till grund för det utagerande beteendet? 

-    Vilka pedagogiska konsekvenser genererar elever med beteendeproblem? 

 

För att tydliggöra detta har vi delat in diskussionskapitlet i tre rubriker vilka har sin utgångs-

punkt i forskningsfrågorna. 

 

6.1 Hur lärare arbetar med och hanterar elever med beteendeproblem  

Utifrån resultatpresentationen blir det påtagligt att informanterna arbetar och hanterar elever 

med beteendeproblem på olika sätt. Merparten är överens om att det inte finns ett arbetssätt 

som fungerar för alla utan det gäller att hitta sätt som fungerar för just den enskilda eleven. 

Detta betonas i läroplanen, Lpo 94, där det framgår att undervisning och arbetssätt måste an-

passas till varje individ och därmed aldrig kan utformas lika för alla.  

Ett varierat arbetssätt som innebär att man som lärare måste vara kreativ och flexibel för att 

tillgodose alla elevers skilda behov är något som tydligt framgår av informanternas svar. Ex-

empelvis nämner L7 att man ofta får fokusera på elevens intressen och på det som eleven 

lyckas bra med och koncentrera sig mindre på själva ämnena. Detta anser vi hänger ihop med 

det som ett flertal av informanterna påpekar; att uppmuntran och bekräftelse är oerhört viktigt 

i arbetet med eleverna. L1 menar precis som Asmervik m.fl. (1993/1995) att det är viktigt att 

förstärka och belöna det positiva beteendet istället för att fokusera på det negativa. Vi håller 

helt med om det och instämmer dessutom i Ogdens (2003) resonemang om att det beteende 

som får uppmärksamhet tenderar att upprepas, vilket kan innebära att de elever som söker 

uppmärksamhet anser att negativ uppmärksamhet är bättre än ingen alls. Detta tar även L6 

upp och menar att vissa elever gör vad som krävs för att synas. ”Och det är bättre att få skäll 

än att inte märkas alls, tror jag” (L6). 
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Både L3 och L5 betonar vikten av att alla elever känner sig sedda och bekräftade i skolan. 

”Att man liksom gör dem synliga, att de får känna att jag är speciell, jag syns” (L5). L3 strä-

var efter att alla elever ska känna att ”i skolan finns det vuxna som faktiskt tycker om mig, 

som möter mig varje dag och bekräftar mig” (L3). 

Förutom uppmuntran, bekräftelse och belöning anser L5, L7 och L8 att man behöver vara 

konsekvent i arbetet med eleverna. ”Ha struktur, va konsekvent och ge belöning” (L7). L5 

menar att det är viktigt att vara konsekvent genom att visa att man alltid håller det man sagt. 

L7 berättar att elever ofta testar lärarna i början, för att se om de kan hålla på sina regler och 

gränser. Vi har, precis som L7, erfarenhet av att elever främst testar de lärare som de inte har 

en etablerad relation till sedan innan. Både Ogden (2003) och L7 belyser att elever uppför sig 

annorlunda med olika lärare. Enligt L7 fungerar elever med beteendeproblem bäst med hu-

vudläraren och menar att det ofta blir strul på musiken eller idrotten, på grund av att ramarna 

inte är lika tydliga hos dessa lärare då de inte har eleverna så ofta. Detta anser vi visar hur 

viktigt det är att bygga upp en relation till sina elever.   

Enligt Asmervik m.fl. (1993/1995) har lärarens metoder för att hantera elever med beteende-

problem betydelse. De menar, precis som informanterna att man måste vara konsekvent och 

nämner tomma hot som en olämplig åtgärd i arbetet. Vikten av struktur och tydliga ramar 

betonas av två av informanterna, L7 och L8, som menar att det innebär trygghet för eleverna.   

 

Som det framkommit ovan anser informanterna i vår undersökning att det finns en mängd 

olika arbetssätt gällande elever med beteendeproblem i skolan. Men av informanterna fick vi 

inte så många konkreta arbetssätt och metoder presenterade. Vi kan däremot av deras svar 

utläsa vilka faktorer och förhållningssätt de finner viktiga i arbetet. 

L6 berättar att det i vissa fall räcker med att man lägger handen på elevens axel för att 

han/hon ska bli lugn. Vi tolkar detta som att en god relation mellan lärare – elev är en förut-

sättning i arbetet med att hantera dessa elever. Att skapa en relation som präglas av tillit mel-

lan eleven och pedagogen är något som flertalet informanter anser vara det allra viktigaste i 

arbetet. L3 menar att om man har en bra relation till eleven blir det också lättare att skapa en 

förståelse för elevens uppförande. Vi anser att detta hänger ihop med det som L1 påpekar; att 

om man som lärare har skapat sig en god relation till eleven kan det utifrån det vara möjligt 

att finna förklaringar till beteendet genom att samtala med eleven.  Även L6 och L7 anser att 

det är viktigt att försöka förstå bakgrunden till problemet genom att komma de här eleverna 

”in på livet”.    
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Vi anser att L1, L3, L6 och L7 har ett liknande förhållningssätt till eleverna. Alla fyra betonar 

vikten av att skapa en relation till eleven som präglas av förtroende, respekt och tillit och där-

igenom söka förståelse för bakgrunden till problemen. Att visa att man bryr sig, engagerar sig 

och intresserar sig för eleverna är något som L6 starkt betonar i arbetet. Asmervik m.fl. 

(1993/1995) anser, precis som våra fyra informanter, att om läraren ska kunna påverka eleven 

måste de ha en relation som präglas av tillit och respekt. L1 uttrycker att: ”Eleverna ska känna 

att man är med dem, inte emot dem”(L1). 

 

I arbetet med utagerande elever anser L7 att man som pedagog endast ska fokusera på det som 

är ”här och nu” och inte älta saker som varit. L5 är av samma uppfattning och menar att man 

inte ska koncentrera sig på det som har varit utan istället bör se framåt. ”…Idag är en ny dag 

med nya möjligheter” (L5).  

 

L7 framhåller vikten av att samarbeta med eleven så att man tillsammans kan komma överens 

om att beteendet inte är acceptabelt. Genom att samtala med eleven och fråga ”Vad gör vi när 

du hamnar i detta, hur vill du att jag ska göra”? menar L7 att man kan hjälpas åt att hitta en 

strategi att ta till när man ser tendenser till att utbrottet är på gång. Vi tycker att detta verkar 

vara ett mycket bra arbetssätt, där eleven görs delaktig genom att själv få komma med förslag 

på hur han/hon vill lösa situationen. Om man inte frågar eleven och denne inte ges möjlighet 

att komma med egna idéer tror vi att eleven kan känna sig ”överkörd” och oförstådd, vilket vi 

menar skulle kunna förvärra situationen. Även L5 menar att eftersom man lär känna eleven 

kan man också lära sig att känna igen när ett utbrott är på gång och därmed hitta strategier för 

att förhindra det. I Ogdens (2003) beskrivning av de sju faserna i ett utagerande beteende 

framhåller även han att beteendet inte kommer utan förvarning. Detta innebär enligt Ogden 

(2003) att utbrottet kan hinna förebyggas. L5 berättar att ett sätt för eleven att släppa på sina 

aggressioner kan vara att låta eleven stå och boxas mot en kudde.  

 

L7 är den enda som påpekar att man bör lära eleverna att de alltid har ett val, en möjlighet att 

välja. ”Det gäller bara att bestämma sig för vad man ska välja och vad det får för konsekven-

ser” (L7). L7 utmärker sig från övriga informanter genom sin vilja att låta eleverna ta ansvar 

för sina handlingar. Vi tror att det kan fungera om man bygger upp en sådan relation till ele-

ven som beskrevs ovan. Då eleven känner att läraren respekterar och litar på hans/hennes egen 

förmåga att hantera sitt beteende anser vi att det kan bidra till ett positivt resultat i arbetet. 
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Men samtidigt tror vi inte att alla elever har förmågan att hantera sitt beteende även om de är 

medvetna om vilka konsekvenser det kan medföra.    

 

L2, L4, L7 och L8 pratar om vikten av att samarbeta med föräldrarna till barn med beteende-

problem. De menar att arbetet med dessa elever underlättas om man får föräldrarna med sig 

och påpekar att det är betydelsefullt att man jobbar åt samma håll och att eleven känner att 

läraren och föräldern är överens. Ett gott samarbete med föräldrarna kräver enligt L7 en öppen 

dialog där man får utrymme att säga det man vill.  

Trots att L7 betonar hur viktigt det är att samarbeta med föräldrarna anser L7 samtidigt att 

relationen till föräldrar med utagerande barn är det svåraste i arbetet. L7 menar att om föräld-

rarna inte förstår hur barnets beteende är i skolan kan det vara svårt att få stöd ifrån dem. Ele-

vers beteendeproblem handlar många gånger enligt L7 om att de är ouppfostrade. Att L7 ser 

svårigheter i relationen till föräldrarna tror vi dels beror på att läraren är rädd för att kritisera 

föräldrarnas uppfostran, vilket kan vara känsligt och dels för att föräldrarna och läraren kan ha 

helt skilda uppfattningar om elevens beteende. L7 berättar att när man frågar föräldrarna hur 

de brukar göra när eleven är utagerande hemma får man ofta till svar att ”det aldrig blir så 

hemma”. Vi tolkar det som att vissa elever, som är utagerande i skolan, inte behöver vara det 

hemma. Att vissa föräldrar menar att det inte blir på samma sätt hemma som i skolan tror vi 

kan bero på att det är helt olika miljöer och sammansättningar av människor. Gunnarsson 

(1999) betonar vikten av att skolan och hemmiljön har likartade strukturer.  

Andersson (1996/1999) påpekar att för att hjälpa en elev som har problem i skolan måste man 

alltid börja med att ta reda på vem som egentligen har problem – är det eleven, läraren, famil-

jen, skolledningen eller vem? Vi anser, precis som Andersson (1996/1999) att man bör ställa 

sig frågan: Är det eleven som har problem i (med) skolan eller är det skolan som har problem 

med eleven? Det som L7 beskriver tror vi kan förstås utifrån citatet: ”Det finns med andra ord 

elever som har svårigheter i skolan, elever som skolan har svårigheter med och skolor med 

problem” (Ogden 2003, s 15). Vi tror, precis som Persson (2001) att de svårigheter elever 

upplever i skolan kan bero på att skolan har svårt att möta alla elever.  

 

Flera av informanterna anser, precis som Ogden (2003) att det är en stor utmaning att hantera 

elever med beteendeproblem. ”Jag vet inte riktigt alltid hur jag ska göra” säger L3, som arbe-

tat sju år som lärare. Detta tycker vi visar på det som informanterna betonade, nämligen att 

det inte finns ett sätt arbeta med och hantera dessa elever på utan att man får pröva olika sätt 

för olika elever. Att L3 uttrycker sig på detta sätt anser vi har att göra med att alla elever är 
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olika, vilket innebär att elever med beteendeproblem, precis som alla övriga individer, måste 

bemötas och hanteras individuellt. Det är för oss självklart att man, oberoende av erfarenhet, 

inte alltid vet hur man ska handla i alla situationer. 

L7, som har över 20 års yrkeserfarenhet, menar att en lång erfarenhet gör att man känner sig 

säkrare i arbetet med dessa elever och vågar pröva olika arbetssätt. Enligt Ogden (2003) 

tycks de äldre och mer erfarna lärarna ha fler metoder för att bemöta och hindra det utage-

rande beteendet. Detta anser vi vara fullt realistiskt men vi är inte säkra på att det behöver 

betyda att just dessa metoder fungerar bättre än de metoder en yngre och mindre erfaren lära-

re tar till. Vi tror, precis som Ogden (2003) att de äldre lärarna med lång erfarenhet kan ha 

utvecklat fler arbetssätt med åren, men vi menar att det inte för den skull betyder att de fun-

gerar bättre. Vi intervjuade lärare med allt ifrån 40 år till några månaders erfarenhet och 

märkte inga större skillnader i hur de arbetar och hanterar elever med beteendeproblem som 

kan kopplas till yrkeserfarenheten. Däremot kan vi se att informanterna med längst erfarenhet 

hade mest att säga i denna fråga.  Generellt visade det sig att flertalet av informanterna hade 

likartade tankar kring vad som är viktigt i arbetet med elever med beteendeproblem.  

 

6.2 Orsaker som lärare anser kan ligga till grund för elevernas beteende  

Som tidigare nämnts i resultatet anser samtliga informanter att det inte endast finns en utan 

flera orsaker till elevers beteende. Detta hävdar även Ogden (2003), som menar att orsakerna 

till elevers problembeteende under årens lopp haft många olika förklaringar, det har svängt 

fram och tillbaka mellan arv och miljö; från miljöförklaringar till individförklaringar.  

Ett flertal informanter påpekar att det är stora skillnader på skolan och samhället idag mot hur 

det var förr. Idag är det en större press och stress på både elever, lärare och föräldrar. Haug 

(1998) menar att dagens elever är mer självständiga, fria, aktiva och framfusiga och han stäl-

ler sig frågande till om skolan är anpassad till de förändrade uppväxtvillkoren. På grund av 

den föränderliga skolan, där lärarna har fått fler arbetsuppgifter anser L4 att lärarna idag orkar 

mindre och anser att det är en bidragande orsak till elevers beteende. Vi tolkar detta som att 

L4 menar att elever med beteendeproblem inte får tillräckligt med stöd och hjälp i skolan på 

grund av att lärarna helt enkelt inte orkar, eller har möjlighet att ta tag i problemen.  

 

Den största orsaksförklaringen till elevers problembeteende har enligt Ogden (2003) under de 

senaste 20-30 åren präglats av den sociala interaktionsteorin, med fokus på det sociala sam-

spelet. Ogden (2003) menar att utifrån barnens perspektiv kan man förklara deras handlingar 
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och beteende som en reaktion på den sociala miljö de lever i. Även L2 tar upp denna orsaks-

förklaring och menar att det sociala samspelet i skolan är av stor betydelse. Det är viktigt 

påpekar L2 att eleverna får grunden för det sociala hemifrån, att de lärt sig de ”sociala spel-

koderna” när de kommit till skolan. De som inte haft goda förebilder hemifrån menar Ogden 

(2003), får svårare i skolan då det där ställs höga krav på elevernas sociala förmåga. Han 

betonar att det finns ett samband mellan bristande social kompetens och beteendeproblem. 

Detta kan kopplas till det relationella perspektivet som enligt Emanuelsson m.fl. (2001) och 

Persson (2001) innebär att man ser förhållandet, samspelet och interaktionen mellan olika 

aktörer som viktigt. Då beteendeproblem enligt Ogden (2003) uppstår i interaktion med 

andra menar han att det därför inte bör ses som en egenskap hos eleven, vilket även L2 fram-

håller. Hur elever agerar i skolsammanhang, menar Gunnarsson (1999), beror mycket på hur 

de upplever att lärare och kamrater ser på dem samt hur de klarar uppgifterna i förhållande 

till övriga klasskamrater.  

En orsak till elevers beteendeproblem menar L8 är att skolan många gånger svikit och gjort 

fel mot dessa elever. När en elev är besvärlig sätts det enligt L8 ibland in en extra resurs. Ofta 

får eleven möta flera olika assistenter under ett läsår och detta menar informanten gör att ele-

ven inte finner någon trygghet, utan istället känner sig sviken av de vuxna.  Detta påpekar 

även Wiking (1991/1993) och framhäver att dessa besvikelser och misslyckanden från elevens 

sida bland annat kan bidra till självförakt och misstänksamhet mot vuxna. Vi anser att det är 

viktigt att de vuxna tar sig tid och ser barnen. Både Asmervik (1991/1993), L6 och L8 betonar 

att eleverna bör känna trygghet och förtroende för dem de umgås och arbetar med, någon de 

kan knyta an till och lita på. Vi tror precis som Ogden (2003) att skolor kan skapa eller före-

bygga beteendeproblem i olika utsträckning. Skolan kan, som Ogden (2003) uttrycker det 

vara en del av problemet eller en del av lösningen.  

Enligt Emanuelsson m.fl. (2001) utgår det relationella perspektivet från en pedagogisk grund-

tanke där orsaken till elevers beteende går att finna i den miljö som eleven befinner sig i. Samt-

liga informanter har nämnt de miljörelaterade riskfaktorerna som en bidragande orsak. Ogden 

(2003) menar att dessa riskfaktorer bland annat kan innebära bristande omsorg, olämplig upp-

fostran, familjekonflikter och splittrande hem. Av informanternas svar kan vi tolka det som att 

samtliga, precis som Asmervik m.fl. (1993/1995) menar att elevens beteende inte endast kan 

knytas till eleven själv, utan att det kan utlösas, förstärkas eller dämpas exempelvis beroende 

på lärarens reaktioner eller hur familjen fungerar. L1 påpekar att barn som inte mår bra, till 

exempel vid föräldrarnas skilsmässa, kan ändra beteende från att vara lugna till att bli arga och 

utagerande. Både Asmervik (1991/1993) och Ogden (2003) betonar att det som avgör om ele-
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ver utvecklar beteendeproblem är vilka händelser och vilken miljöpåverkan de utsätts för i li-

vet, det vill säga ett samspel mellan olika riskfaktorer under uppväxten. Detta kan kopplas till 

det biologiska perspektivet som enligt Ogden (2003) innebär att barnet har vissa egenskaper, 

en form av sårbarhet, som kan leda till att beteendeproblem utvecklas om de utsätts för särskild 

miljöpåverkan. På senare år menar Ogden (2003) att orsaksförklaringen till elever med beteen-

deproblem har fokuserat kring det biologiska perspektivet, neuropsykologiska och genetiska 

riskfaktorer. Detta tror vi beror på att den biologiska forskningen under senare år varit mer 

framgångsrik än forskningen om sociala interaktionsteorier. Just de genetiska faktorerna näm-

ner L3 som en bidragande orsak och menar att ärftligheten hos elever med beteendeproblem är 

ganska hög. Detta kan även kopplas till det kategoriska perspektivet, som enligt Persson (2001) 

innebär att svårigheterna antingen är medfödda eller på annat sätt individbundna. I det katego-

riska perspektivet används begreppet ”elever med svårigheter”. 

 

L3 anser att för stora klasser kan vara en bidragande orsak till elevers beteendeproblem. L3 

menar att vissa elever inte klarar av att arbeta i skolan då eleventalet är högt. Enligt Lpo 94 ska 

skolan ”uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd” (Lpo 94, s 21). Detta bely-

ser även Persson (2001) som menar att undervisningen ska planeras och anpassas till elevernas 

behov och förutsättningar. Informanten anser att smågrupper kan vara ett alternativ och betonar 

precis som Andersson (1996/1999) att fördelen med detta är att eleverna får arbeta i en lugnare 

miljö med fler lärare.  

L3 påpekar att det inte får bli för slappt för eleverna bara för att de har beteendeproblem. Hon 

menar att ingen mår bra av en kravlös skola och betonar att man måste vara tydlig inför ele-

verna med att ”här i skolan ska vi jobba och här bedrivs undervisning”. Asmervik m.fl. 

(1993/1995) menar att om kraven är för högt eller för lågt ställda i skolan kan det få till följd 

att eleverna bemöts med olämpliga förväntningar vilket kan vara en bidragande orsak till be-

teendeproblemen. Vi anser att detta är en intressant och viktig faktor som är värd att belysa. 

Vi håller med L3 och författarna om att ingen gynnas av varken för högt eller för lågt ställda 

krav i skolan. Risken med (för höga eller låga) krav som inte motsvarar elevens individuella 

förmåga tror vi är att eleven kan uppleva en situation av maktlöshet där eleven inte känner sig 

respekterad. Det i sin tur kan säkert, som Asmervik m.fl. (1993/1995) menar bli en utlösande 

faktor till beteendeproblem. 

 

Efter att ha tagit del av informanternas och författarnas syn på faktorer som kan utveckla be-

teendeproblem har vi blivit medvetna om att det inte finns något enkelt svar på frågan om 
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orsaker. Forskningens orsaksförklaring anser vi präglas av att beteendeproblem inte bör ses 

som en egenskap hos individen utan att det uppstår i interaktionen med andra. Vi ser en stark 

trend i att se till hela barnets situation och omgivning, istället för att endast inrikta sig på indi-

viden och dess svårigheter, vilket tidigare var vanligt förekommande. 

Trots att författarna enligt oss verkar ha ett gemensamt, relationellt, synsätt på orsaker och 

riskfaktorer (dvs. att problem och svårigheter inte endast kan hänföras till individen) verkar 

detta synsätt inte helt genomsyra skolans värld ännu. Utifrån informanternas svar kan vi inte 

utläsa något generellt synsätt som är gemensamt för dem. Flertalet av informanterna betonar 

dock, liksom Ogden (2003) och Asmervik m.fl. (1993/1995) att beteendeproblem är ett resul-

tat av flera olika samverkande faktorer. Vi tolkar att flertalet av informanterna inte förlägger 

orsakerna till elevers beteendeproblem på skolan, utan de flesta hävdar att hemmiljön är den 

främsta orsaksförklaringen. Vi ställer oss frågande till om vi fått samma resultat om vi hade 

frågat elever och föräldrar om orsaker till beteendeproblemen.  

 

6.3 Pedagogiska konsekvenser av ett beteendeproblem 

Vi kan utifrån resultatet se en begränsad variationsvidd avseende om informanternas under-

visning får pedagogiska konsekvenser eller inte. Samtliga informanter anser att deras arbete 

och undervisning påverkas på ett eller annat sätt av elever med beteendeproblem. Framförallt 

påpekar informanterna att resten av klassen blir lidande. L4, L6 och L8 framhäver särskilt att 

resten av klassen på ett eller annat sätt påverkas. L6 framhåller att de övriga eleverna kommer 

i skymundan, då mycket av tiden går åt till den/de elever som har beteendeproblem. L4 menar 

att resten av klassen har lärt sig hur dessa elever beter sig och har därmed blivit vana vid att få 

visa extra hänsyn. L4 påpekar att det krävs mycket av dem som är runt omkring. L8 förklarar 

att man som lärare ofta är på helspänn, då man inte vet när det ska ”bryta loss”. Vidare anser 

L8 att det är svårt att veta vem eller vilka det är man ska ta hand om när det väl händer. Vi 

tolkar informanterna som om att alla tycker att det är synd att en elev ska få förstöra för en hel 

klass. L4 talar om att arbetsglädjen för samtliga försvinner då den utagerande eleven sabote-

rar. Jämför vi detta med forskningen i bakgrundskapitlet, kan vi se hur bland annat Ogden 

(2003) belyser problematiken kring detta. Ogden (2003) anser att ett problembeteende inte ska 

tolereras när läraren inte kan genomföra sin undervisning och när övriga elever inte får arbets-

ro. Vi tolkar informanterna som tveksamma angående var man som lärare ska sätta gränsen. 

När ska ett problembeteende inte tolereras, som Ogden (2003) uttrycker sig? I läroplanen, Lpo 

94, kan vi läsa att skolan ska vara en trygg plats där det finns vilja och lust att lära. Men ge-
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nom L4:as beskrivning om att arbetsglädjen försvinner när en elev saboterar ställer vi oss 

frågande till om läroplanens krav kan upplevas och förverkligas på skolorna. 

Merparten av informanterna beskriver elever med beteendeproblem som oroliga och okon-

centrerade. L1 förklarar att dessa elever lätt tappar fokus på arbetet de ska göra i skolan. Ex-

empelvis händer det enligt L1 att de ofta går iväg för att dricka vatten och på vägen dit så hin-

ner de ofta störa någon annan elev. Detta talar även L6 om och berättar hur eleverna ofta ”gör 

sig ärenden” och då kan de sällan låta bli att knuffa eller nypa någon annan elev. L1 menar att 

detta beteende skapar oroligheter i resten av gruppen. Flertalet av informanterna uttrycker 

även att dessa elever ofta kommer i konflikt med andra och att de är högljudda. Att anpassa 

sig efter regler samt att stå i en kö anser flertalet av informanterna att dessa elever har svårt 

för. L1 berättar även att elever med beteendeproblem har svårt att ta in för mycket informa-

tion, som till exempel vid genomgångar. Gemensamt för flertalet av informanterna är att de 

anser att dessa elever är ”livliga i grund och botten”. De framhåller att eleverna är överaktiva 

och har svårt att sitta still. L7 nämner även att dessa elever har det ”rörigt omkring” sig. L6 

förklarar att eleverna ofta har papper och saker ”slängt omkring sig”.  

 

Jämförelsevis med författarna i bakgrundskapitlet kan vi se många likheter i beskrivningen av 

dessa elever. Wiking (1991/1993) förklarar att eleverna uttrycker sig ”genom handlingar och 

beteenden snarare än genom ord”. Detta tycker vi att vi kan känna igen från informanternas 

beskrivningar, dock var det några av informanterna som talade om att dessa elever ofta var 

högljudda. Enligt Ogden (2003) handlar elever med beteendeproblem om de som ofta kom-

mer i konflikt med andra och de som sällan får något gjort på lektionerna. Vidare förklarar 

Ogden (2003) att dessa elever är ohövliga och sällan tar hänsyn till andra. Denna beskrivning 

kan vi även känna igen hos Horneij (1997) som beskriver eleverna som att de ofta trotsar sin 

omgivning och har svårt att anpassa sig efter regler. Horneij (1997) beskriver även dessa ele-

ver genom att de har svårt att sitta still eftersom de är motoriskt oroliga. Enligt Horneij (1997) 

påverkar detta beteende eleven i en negativ riktning eftersom det inverkar på elevens självtill-

lit, uthållighet och koncentrationsförmåga.  

Genom de beskrivningar som både informanterna och författarna ger av elever med beteende-

problem kan vi dra slutsatsen att många av dessa elever har svårt att koncentrera sig på sitt 

skolarbete och att detta genererar pedagogiska konsekvenser. Vi ställer oss frågande till hur 

en ensam klasslärare ska kunna uppfylla alla mål och uppnående mål som finns formulerade i 

läroplanen, Lpo 94. I enlighet med dessa beskrivningar av elever med beteendeproblem fram-

kommer det att de har svårt med sitt skolarbete. Vi bedömer att en lärare som har en elev med 
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beteendeproblem behöver en extra pedagog vid sin sida för att kunna uppfylla läroplanens 

krav. Detta uttrycker även flertalet av informanterna, att de skulle behöva ha fler resurser i 

klassrummet för att hinna och kunna ge eleverna de stöd som de behöver. L1, L3, L5 och L6 

menar att en elev med beteendeproblem behöver en pedagog som hela tiden sitter med och 

stöttar eleven. Informanterna framhåller vikten av att dessa elever kontinuerligt får beröm och 

stöd i sitt skolarbete. I Skollagen kan vi läsa att skolan ska ge särskilt stöd till de elever som 

har svårigheter i skolarbetet. Vi ställer oss frågande till hur pedagogerna ska kunna uppfylla 

detta krav som ensam lärare i klassrummet. Är det så att elever med beteendeproblem anses 

vara elever med disciplinproblem som enligt Ogden (1987/1991) definieras som ”vanliga lära-

res problem med vanliga elever”. Betraktas det som ett problem pedagogen ska klara av själv?  

Asmervik m.fl. (1993/1995) skriver om att lärare ofta lägger största vikten vid kortsiktiga 

lösningar med dessa elever, som att skicka ut eleven från klassrummet. Enligt författarna upp-

fyller detta kontrollbehovet just för stunden men bidrar inte till någon bestående lösning. Ut-

ifrån informanternas svar kan vi dock förstå att det som ensam pedagog många gånger kan 

vara svårt med andra lösningar än de kortsiktiga. 

 

Till skillnad från övriga informanter anser sig L7 inte bli så påverkad av elever med beteen-

deproblem. L7 tycker inte att undervisningen berörs märkbart av dessa elever. Genom mycket 

beröm, strukturerat arbete och ett växlande arbetssätt samt individuell- och nivåanpassad un-

dervisning menar L7 att undervisningen ska fungera även för dessa elever. Vi tror att L7:s 

långa erfarenhet och förhållningssätt till elever med beteendeproblem bidrar till att L7 ut-

trycker sig på detta sätt. Möjligtvis reagerar L7 på ett sätt som inte förstärker beteendet utan 

istället hjälper eleverna att hantera det. 

 

Enligt Ogden (2003) har beteendeproblem alltid varit och kommer alltid att vara en del av 

skolans verklighet. Han anser dock att det finns en gräns för vad en klass klarar av. Enligt 

Ogden (2003) är det dessutom elever med beteendeproblem som läraren har minst tolerans 

för. Han påstår att dessa elever utmanar lärarens auktoritet och kontroll över klassen. Vidare 

förklarar han att ett utagerande beteende provocerar läraren och kan därför göra så att läraren 

reagerar på ett sätt som förstärker elevens beteende. 

Det framkommer av informanternas svar att de inte alltid vet vad de ska göra när det uppstår 

en problematisk situation kring dessa elever. Att lärarna inte alltid vet hur de ska agera är en-

ligt oss helt förståligt, men risken med det tror vi kan vara att läraren reagerar så som Ogden 

(2003) nämner ovan; på ett sätt som förstärker elevens beteende.  
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Genom våra informanters svar drar vi slutsatsen att undervisningen med och kring dessa ele-

ver blir problematisk. Liksom Ogden (2003) anser vi att beteendeproblem är en av skolans 

största utmaningar. Vi finner det svårt att som ensam lärare kunna uppfylla alla läroplanens 

mål och riktlinjer då man ska hinna förhålla sig till varje elevs individuella förutsättningar och 

behov. Detta är dock ingen pedagogisk konsekvens som informanterna nämner.  

 

7 SLUTORD 

Genom denna uppsats har vi fått en fördjupad kunskap och förståelse för elever med beteen-

deproblem samt hur man som lärare kan arbeta med och hantera dessa elever.  

Utifrån våra intervjuer kan vi se att de pedagogiska konsekvenserna av beteendeproblem kan 

se olika ut beroende på faktorer så som skolans resurser, lärarens erfarenhet och kompetens, 

klassens storlek och skolans organisation. Efter att ha intervjuat lärare och tagit del av forsk-

ning inom detta område har vi blivit medvetna om den komplexitet som råder kring begreppet 

beteendeproblem. Vår slutsats blir att det hos informanterna och författarna inte finns någon 

generell förklaring eller syn på varken orsaker, pedagogiska konsekvenser eller arbetssätt. 

Detta på grund av att varje situation är unik då många faktorer och individer såsom föräldrar, 

lärare, elever och skolledning är inblandade. Att arbeta med elever med beteendeproblem är 

en stor utmaning, varje elev/individ är unik och måste mötas utifrån sina förutsättningar och 

behov.  

 

7.1 Metoddiskussion 

I den empiriska delen av vår uppsatts valde vi att använda den kvalitativa intervjun som un-

dersökningsmetod. Våra intentioner var att skapa en god kontakt med informanterna för att de 

skulle öppna sig och tala om sina erfarenheter inför oss. Nu i efterhand kan vi se att den kvali-

tativa intervjumetoden stämde väl överens med vad vi tänkt få ut av samtalsintervjuerna. Vi 

tyckte att vi fick en rimlig bild av problematiken utifrån de antal informanter som vi använde 

oss av.  
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7.2 Fortsatt forskning 

Under uppsatsen gång har nya frågeställningar kring elever med beteendeproblem uppkom-

mit. Följande frågor skulle vara intressanta att fortsätta forska kring: 

• Anser lärare att läroplanens mål och riktlinjer uppfylls i arbetet med elever med bete-

endeproblem?   

• På vilket sätt skulle skolan kunna förändras för att bättre kunna tillgodose elever med 

beteendeproblem?  

• Vilket synsätt på orsaker är vanligast förekommande bland lärare i dagens skola?  

• Hur ser elever med beteendeproblem samt föräldrar till dessa elever på sin situation? 

Vilka orsaksförklaringar har de? 
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